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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bursa Üyesi Baki Güzey; memleketin ınuh 
telif yerlerinde vukua gelen sel Maketi, alı
nan tedbirler ve yapılan yardımların yetersiz
liği hakkında bir konuşma yaparak; Hüküme
tin bu gibi hususlarda daha hassas davranma
sını ve Cumhuriyet Senatosunun üzüntülerinin 
ve geçmiş olsun dileklerinin sel felâketine uğ
rayan vatandaşlarımıza iletilmesini istedi. 

Başkan; durumun Hükümete aksettirilece
ğim bildirdi ve Cumhuriyet Senatosunun üzün 
tülerinin ve geçmiş olsun dileklerinin felâ
ketzedelere ulaştırılması hususunda Başkanlı-

Sorular 

Sözlü Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 

Rasim Giray'm korunmaya muhtaç çocuklara 

Tasarılar 
1. İstanbul Teknik Ünivesitesi 1959 

yılı Kesinhesap kanun tapalısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/138. 
C. Senatosu 1/124) (Sayıştay ve C. Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonuna) 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1958 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/81, C. Senatosu 1/125) (Sayıştay ve C. Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonuna) 

3. ~— tstanbul Teknik Üniversitesi 1957 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/68, C. Senatosu 1/126) (Sayıştay ve C. Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonuna) 

4. — Ege Üniversitesi 1959 bütçe yılı. Kesin
hesap kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi 1/43, C. Senatosu 
1/127) (Sayıştay ve C. Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonuna) 

5. — Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı Ke
sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi 1/31, C. Senato
su 1/128) (Sayıştay ve C. Senatosu Hesaplarını 
inceleme Komisyonuna) 

ğm görevli kılınmasını oya sundu. Teklif it
tifakla kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

25 . 12 . 1062 Salı günü saat 15 t e topla
nılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Suad Hayri Ürgüplü Gaziantep 

Nizamettin Özgül 
Kâtip 

Amasya 
Macit Zere/n. 

dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/146) 

6. — üevlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi .1/39,10. Senatosu 1/129) 
(Sayıştay ve O. Senatosu Hesıaplanm İnceleme 
Komisyonuna) 

7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1958 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi .1/79, O. Senatosu 1/130) 
(Sayıştay ve C. Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonuna) 

8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1957 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/65, C. Senatosu 1/131) 
(Sayıştay ve C. Senatosu Hesaplarını inceleme 
Komisyonuna) 

9. —• Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesiap ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. MecEsi .1/38, C. Senatosu 1/132) 
(Sayıştay ve C. Senatosu Hesıaplanm İnceleme 
Komisyonuna) 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık GeneJ Mü
dürlüğünün 1958 bütçe yılı Kesinhesap ka-

2. - GELEN KAÖITLAR 
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nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/180, C. Senatosu 1/133) 
(Sayıştay ve C. Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonuna) 

11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1957 bütçe yılı Kesinhesıap ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/66, C. Senatosu 1/134) 
(Sayıştay ve C. Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonuna) 

12. — Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (.M. Meclisi 1/41, C. Sena
tosu 1/135) (Sayıştay ve C Senatosu Hesap
larını İnceleme Komisyonuna) 

(13. — Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclislince 
kabul olunan metni (M. Meclisi 1/74, C. Sena
tosu 1/136) (Sayıştay ve C. Senatosu Hesap
larını İnceleme Komisyonuna) 

14. — Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkındaki kanun tasarısının Mille't Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi 1/173, C. Se
natosu 1/137) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonlarına) 

Teklif 
15. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi 

1947 - 1956 bütçe yılları bilançosunun onan
ması hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 3/82, 

C. Senatosu 2/89) (Sayıştay ve C. Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonuna) 

Raporlar 
16. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapora 
(M. Meclisi 1/178, C. Senatosu 1/39) (.Günde
me) (S. Sayısı : 52 ye ek) 

17. — 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve: 
Bütçe komisyonları raporu (M. Meclisi 1/210, 
C. Senatosu 1/122) (Gündeme) (S. Sayısı : 32). 

18. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin tadili hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolu-
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/201, 2/223; C. 
Senatosu 2/36) (Gündeme) (S. Sayısı : 31) 

19. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma 
Bütçe Komisyonu rapora (M. Meclisi 2/356, 
2/367; C. Senatosu 2/40) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 34) 

» • < » •<"• 



BlR ÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay 

KÂTİPLER : Ahmet Naei Arı (Kırklareli), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim; yarın İçtüzüğü gö-

1. — Başkanlığın, sel felaketi dolay isiyle, 
Cumhuriyet Senatosunun üzüntü ve geçmiş ol
sun dileklerini bildiren telgrafına Antalya Va
liliğinin cevabı 

BAŞKAN — 21 nei Birleşimde sayın bir üye
nin, sel felâketi dolayısiyle yapmış olduğu gün
dem dışı konuşması Hükümete intikal ettiril
mişti. Antalya Valisinden alman cevabi telgrafı 
okutuyorum. 

Sayın Suarî Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Ankara 
Son günlerde vuku'bulan fırtına tahribatı 

münasebetiyle göndermek lûtfunda bulunduğu
nuz teessür telgrafını aldım ve ilgili yerlere ulaş
tırdım. Gerek kendim ve gerekse Antalyalılar 
•adına yüksek şahsınızda Cumhuriyet Senatomu-

7. — İmar ve İskân. Bakanı Fahrettin Kerim 
Gökay'ın; memleketteki sel felâketi ve alınan 
tedbirler hakkında demeci 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (İstanbul Milletvekili) — 
Memleketteki sel felâketleri hakkında, Hükümet 
adına izahat vermek için söz istyorum. 

I rüşmek üzere Birleşim yapılması hususunu oy-
ı lannıza arz ediyorum. Kafoul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 

E TELGRAFLAR 

za en derin şünranlanmızı saygı ile sunarım. 
Nuri Teoman 

Vali ve Belediye Reisi 
Antalya 

BAŞKAN — Bilgi edinildi. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Gündem 

dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Yıldız? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Rejim 

aleyhtarı akım ve gerekçeleri hakkında. 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmayı gerek

tiren hususlar hakkında yeni İçtüzüğe, yazılı is
tem istiyen bir hüküm koymuş bulunuyoruz. 
Gerçi henüz bu kabul edilmedi. Fakat Meclis 
İçtüzüğü Riyasete bu hususta doğrudan doğruya 
Ibir takdir hakiki vermektedir. Riyaset fon tak
dir ha'kkını re'sen kullanarak bugün hutta lü
zum olmadığı 'kanısındadır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM GÖKAY (İstanbul Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, pek muhterem üyeler; bun
dan evvelki toplantıda muhterem bir senatörün, 
bâzı il ve ilçelerdeki sel âfetleri dolayısiyle Hü
kümetçe alınması gerekli tedbirler hakkındaki 
•sorusunun, şu dakikada Başvekâletten aldığım 

4. — SUNUKLAR 

5. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

— 473 — 



O. Senatosu B : 22 
bir tezkere ile, cevaplandırılması bana verilmiş j 

bulunmaktadır. Maalesef, son haftalar içinde ta
biî âfetler dolayısiy e muhtelif şehir ve illeri- I 
mdzde vatandaşlar ıstıraba duçar olmuşlardır. I 
Bunlar -arasında, yalnız isimlerini kısaca arz 
edeyim : Kocaeli, Bursa, Balıkesir, İçel, Antal- j 
ya, Rize, Trabzon, Giresun, Sakarya ve son za
manlarda. bir de Hatay'da olmak üzere muhte- I 
lif illerimizde sel felâketi veyaimt kasırga neti- I 
cesimle birçok tahribat vukubulmuştur. Şunu 
arz etmek isterim ki, bu hâdiselerin başında, I 
Bakanlığımız ilgili valilerle, en kısa zamanda, 
mümkün olan yerlere telefonla veya telgrafla, I 

/. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, Kayserinin Talaş nahiye
sinde Kayadibinde tehlikeye mâruz kalayı 54 
evin kalkması için ne zaman ve hangi raporlara 
müsteniden karar verildiğine dair sözlü sorusu 
ve îma/r ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim 
(İökay'in cevabı (6/107) 

BAŞKAN — Sayın Uikeçligii? Burada. Sa
yın İmar ve İskân Balkanı? Burada. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Soruya başlandı. Bu sorudan 
sonra, size usul hakkında söz vereceğim. 

Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Ankara. 

Demokrasiye fazilet ve tarafsızlık rejimi kıl
mak amaciyle sormuş olduğum aşağıdaki soru
ların bizzat ve sözlü olarak sayın imar ve İskân 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasına tavassut
larınızı rica ve arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil 

1. Kayseri'nin merkez nahiyesi bulunan 
Talaş'ta. kaya dibindeki tehlikeye mâruz kalan 
54 evin kalkması için Bakanlar Kurulunca ne 
zaman ve hangi raporlara müsteniden karar ve
rilmiştir? 

2. Buradaki evlerin kalkması için ilk iki ra
poru' veren zatların ehliyetlerinden şüphe edilebi-

25.12 .1962 O : 1 
temas temin etmiştir. Ve kendilerine Hükümet
çe yapılabilecek yardımlar sorulmuş, ayrı ayrı. 
vilâyetlere valilerin istedikleri ödenekler yollan
mıştır. Yalnız, bu ödenekler ilk yardım, mahi-
yetimdedirler. Bunlar bittikten sonra, ayrıca 
fen heyetleri göndermek suretiyle, seller çekil
dikten sonra, bu 'heyetler vasıtasiyle hasar tes-
biti yapılmaktadır. Hattâ Kocaeli hâdisesine 
bizzat geceyarısı kendim gittim. Bakanlığımı?, 
bu hususta hassas olup, bir yerden bir müra
caat vukuunda, veya. kendisi bilgi alarak derhal 
vazifesi başına koşmaktadır. Arz ederim. 

BAŞKAN • (iündeme geçiyoruz. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZ W SORULAR VF CEVAPLARI 

VE CEVAPLAR 

R VF CEVAPLARI 

j liııir mi? Ve verilen bu raporların muhteviyatı 
nelerdir? 

3. Kalkması derpiş edilen bu 54 evin yerle
rinin Belediye İmar planındaki yerleri ne ola
rak gösterilmiş ve tasdik edilmiş midir? Bura-
raki evlerin imarına, yeniden yapımına, ilâve 
inşaatlarına mezkûr belediyece müsaade edilip 
ruhsat, verilebilinir mi? 

4. 4962 yılı bütçesinden bu adı geçen 54 
evin yerlerinin değiştirilmesi için faaliyete geçil
miş midir? 

| 5. Ödenekleri tamamiyle gönderilip inşaat» 
I I arın a geçildikten sonra 14 evden gayrisinin in

şaatları durdurularak mütebaki tahsisatın, çekil-
I meşine emir- verilmesinin sebepleri nelerdir? 

6. Bu tahsisatın çekilmesi için Başbakan 
Yardımcısının telefonu üzerine üçüncü bir tan
zimi için yeniden bir jeolog gönderilmiş midir? 

7. (rönderilen mütehassıs tarafından mahal
linde tetkikat yapılırken yanında bir Milletvekili 
bulunmuş mudur? 

8. Mahalinde inceleme yapan jeologun 
i halka, karşı davranışlarında halkça iyi karşılan• 

miyarı, cihetler olmuş mudur? Ve bu jeologun. 
önceki diğer iki raporu veren jeologlardan, daha 
doğrusu mütehassıs heyetlerden üstünlüğü var 
mıdır? tikin ki raporu veren mütehassıs heyet-

| lor hatalı raporlar vermişler ise, Hazineyi zara-
| ra sokmaları, hilafı hakikat rapor vermeleri yön-
i terinden Bakanlığınızca ne gibi muameleler ya

pılmıştır? Veya yapılmaktadır? 
BAŞKAN — Sayın tmar ve İskân Bakanı, 

j buyurun. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN I 

KERÎM (K)KAY (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Kayseri Senatörünün sorularına cevaplarımı 
arz ediyorum. 

Kayseri ilinin Talaş bucak merkezinde kaya 
düşmesine mâruz kalan 54 evin kalkması için ne 
zaman ve hangi raporlara müsteniden karar ve
rildiğine dair Kayseri Senatörü Hüsnü Dikeçli-
gil tarafından verilen sözlü soru önergesine. Ba
kanlığımızın cevabı aşağıda açıklanmıştır. 

1. Kayserinin Talaş bucak merkezinde kaya 
'düşmesine mâruz kalabilecek 54 evin kalkması 
için bir jeolog ve bir de Y. Ziraat Mühendisi ta
rafından düzenlenmiş olan 27 . 3 . 1958 gün ve 
l'9'ö sayılı rapora dayanılarak 7269 sayılı Kanu
nun 1 nci 36 ve muvakkat 5 nci maddelerine gö-
re, Bakanlar Kurulunun 31 . 8 . 1959 tarihinde 
4/12092 sayılı karar alınmıştır. j 

2. Talaş kasabası kaya düşmesine mâruz ka
labilecek sahalar hakkında ilk rapor Bayındırlık I 
Bakanlığı jeologu tarafından 21 . 12 . 1953 yı
lında verilmiştir. Bu rapor imar plânının tan
zimine esas olmak ve kasabanın deprem durumu- I 
nu belirtmek maksadiyle tanzim edilmiş genel I 
mahiyette bir rapordur. Bu raporda kaya düş- I 
meşine mâruz saha hudutları ve bu saha içindeki I 
yapılar belirtilmemiştir. 

Bu sebeple maddede belirtilen kararnamenin 
alınması için bu rapor esas alınmamıştır, tkinci I 
rapor esas alınmış böylece '54 evin başka yere I 
taşınması yoluna gidilmiştir. I 

Yer kayması, kaya düşmesi gibi olayları ma- I 
tematik bir kesinlikle, değişmez ölçülere ve 
esaslara bağlamak mümkün değildir. Görülen 
emarelere dayanılarak birtakım kabullerle ya
pılan tahminlerde ayrı neticeler olması, bun
lardan her hangi birinin ehliyetsizliğinden şüp
heyi icabettirmez. I 

Bir kaya düşmesine mâruz kalabilecek saha- I 
nın tesbitinde, düşebilecek kayanın cinsi, duru- I 
mu, çatlak ve yarıklarının şekli ve bunların I 
düşmeye olan tesirleri bir jeologun tetkik mev
zuudur. 

Verilen üç raporda da bahis mevzu yerlerde 
kaya düşmeleri olabileceği belirtilmiştir. Bu 
bakımdan raporlar arasında bir aykırılık yok
tur. Yalnız düşen kayanın yapabileceği tesirin 
ne olabileceği ve buna karşı nasıl tedbir alma- I 
bileceği jeolog ile mühendisin müştereken tes- I 
bit edeceği bir husustur. Bu sebeple son tetkik | 
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bir jeolog ile bir mühendisten müteşekkil bir 
heyete yaptırılmıştır. 

3. Evvelce nakli düşünülen 54 evden Har-
mankaya'dakiler, imar plânında yeşil sahada. 
Harmankaya'dakiler meskûn saha hudutları 
içindedir. 

imar plânında şehircilik esaslarına göre ay
rılmış birçok yeşil sahalar mevcudolup bu gibi 
yerlerde inşaata ancak imar mevzuat esaslarına 
göre müsaade edilir. 

4. ikinci rapora dayanılarak kararnamesi 
alman 54 ev için 1962 yılı bütçesinden ayrılan 
ödenek. Valiliği emrine gönderilmiş olup, pro
jelerin hazırlanması için gerekli mahallî çalış
malar, ilgili halk tarafından önlenmiş ve bu se
beple teknisyenler proje çalışmalarına başhya-
mamışlardır. 

5. Kayseri'nin Talaş bucağı Harmankaya 
mahallesinden Abdullah Karaaslan ve 33 arka
daşı tarafından Valiliğine verilen 3 1 . 5 .1962 
tarihli dilekçede, tehlikeli mmtakada olduğu 
iddia edilen evlerinin fazla tehlikeye mârjz bu
lunmadığı ve cüzi masraf ile tehlikenin izale 
edilebileceği, evlerin başka yere nakledilmesi 
suretiyle mağduriyetlerine meydan verilmemesi 
için, yeniden, tetkik istenmiştir. Bu istek Yali-
liğin 7 . 6 . 1962 gün ve 407 sayılı yazısiyle 
Bakanlığımıza duyurulmuştur. Aynı mealde 
Kayseri Milletvekili Bahri Yazır tarafından 
Bakanlığımıza gönderilen 30 . 7 . 1962 tarihli 
tel yazısında da bu durum teyidedilmiş ve ko
nunun aynı şekilde yeniden tatbik ettirilmesi 
istenmiştir. 

Bu istekler üzerine evvelki tetkiklerin yal
nız jeologlar tarafından yapıldığı görülerek bu 
defaki tetkik için Bakanlığımız Zoolojik Araş
tırma Fen Kurulu Müdürü olan bir jeolog ile 
yine Bakanlığımız Bölge İnşaat Mühendisi gö
revlendirilmiştir. Bu heyet tarafından düzenle
nen 4 . 8 . 1962 tarih ve 36 - II. M. Sayılı ra
por üzerine kaya düşmesi tehlikesine mâruz 
bulunmadığı anlaşılan 42 ev için evvelce gön
derilen ödenek geri istenmiştir. 

6. Yukarda adı geçen dilekçe ve valilik ya
zısı geldiği sırada Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Turhan Feyzioğlu da bu mahiyette 
bir tetkikin mümkün olup olmadığını sormuş
tur. Esasen yukarda belirtilen istek üzerine ye
niden bir tetkik ihtiyacını duyan Bakanlığımız 
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da yukarda adı geçen teknik heyetini mahalli
ne göndermiştir. 

7. Teknik elemanlarımızın tetkikleri sıra
sında yanlarında bir milletvekili bulunmamıştır. 

8. Teknik elemanlar tetkiklerini tamamla
dıktan sonra Kayseri Milletvekili Bahri Yazır 
gelerek kendilerinden çalışma neticelerini sor
muştur. Fakat teknik elemanların verdikleri 
karar üzerine tesir edecek hiçbir söz sarf etme
miştir. 

Bundan sonra bir vatandaş jeologumuza 
milletvekili size tesir etti, niçin tesir altında 
kalıyorsunuz, milletvekilinin size baskı yapma
ya hakkı var mıdır? Diye toplum karşısında bir 
sual sormuştur. Jeologumuz da kendisine; 
milletvekilinin sonucu öğrenmek için soru sor
masının hakkı, cevap vermenin de memurun 
ödevi bulunduğunu, bir memura baskı altında 
kaldınız, demenin o memura hakaret olduğunu 
ve bunun tekrarlanmaması gerektiğini söylemiş
tir. 

İlk raporu veren mütehassıs heyet yetkili ise 
de, ikinci maddede belirtildiği üzere, bu türlü 
olayların değerlendirilmesinde bazan farklı so
nuçların alınabilmesi daima mümkündür. Ayrıca 
son gönderilen heyetin, içinde tecrübeli bir inşaat 
mühendisinin bulunması dolayısiyle bu olay ba
kımından öteki heyetten daha yetkili olduğu da 
söylenebilir. Esasen kesin bir karar verilmesi ge
rektiğinden, her hangi bir jeolog değil de, jeolog
larımızın başı olan müdür ve tecrübeli bir mühen
dis olan; bölge mühendisi görevlendirilmiştir. 

îlim âleminde bile, bâzı yanılmaların, değer
lendirme hatalarının olabileceği malûmlarıdır. Bu 
bakımdan, bakanlığımız, mahallî halkın çoğunlu-
ğunca kesin olarak reddedilen bir olayı, yeniden 
inceletirken, daha yetkili bir fen kurulu kurmayı 
gerekli görmüş ve mümkün olan en doğru sonuca 
varmıştır. 

Durumu saygı ile bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurun, 
HÜSNÜ DÎKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; soru bura
da, gayet sarihtir. Sayın Bakana vermiş olduğu 
izahattan dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda 
bir ilim insanı sıfatiyle fikirlerini beyan ettiler. 
Ama açıkça itiraf edeyim ki, beni bu izahat tat
min etmedi. Neden tatmin etmedi? 

1. Kendi bakanlığı zamanında burada 54 
evin yeri tâyin ediliyor, kazıklar çakılıyor, temel 
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atılıyor. Aynı zamanda ödenek de gidiyor. Öde
nek gittikten sonra tesir... Bu gibi şeylere üzülü
rüm. Vaktiyle haksızlık var diye tenkid edip de 
haksızlığa düşmek, nabza, şerbet vermekten bahse
dip de nabza şerbet vere vere verecek şerbeti kal
mamak doğru değildir. Bir Devlet Vekili, ne olur
sa olsun, bir Başvekil Yardımcısı, bunu tetkik 
edin diye telefon edemez. Ben hakikaten gittim. 
Niçin yaptınız dedim. «Siz haklısınız» dediler. 
«Bunları çıkarmak lâzımdır. Oıkmıyanları çıkar
mak lâzımdır» dediler. «Ama ne çare ki, siyasi 
tesirde kalıyoruz. Telefon ettiler.» Ve bunun ar
kasından da bir heyet gidiyor. Bizatihi, Talaş'da 
tetkik edilebilir. Mebus da yanlarında bulunmuş
tur. Rapor tanzim ediliyor. 14 evin parası kalı
yor, gerisi çıkarılıyor. Demokratik bir devre gir
dik dediğimiz, demokratik bir devirden bahsetti
ğimiz bir zamanda, yine taraf' tutmak, tesirde 
kalmak, akraba sözü dinlemek doğru değildir. Bu 
zat Başbakan Yardımcısının akrabasıdır, kız alıp 
vermişlerdir. 

2. Mebus bir arkadaşımızın akrabasıdır. 
Arkadaşlar Millî Birlik Hükümeti zamanında 

da Hükümetlere müracaat edildi, yine heyetler 
müspet rapor verdiler. Evler kalkacaktır dendi, 
evlerin kalkması temin edildi. 

Mehmet özgün eş de Talaşlıdır, fakat araları
na girmedi. İnsan oğlu odur ki, Hükümet odur 
ki, karar verdikten sonra o karara sadık kalır. 
Karar değiştirilir, ikinci bir jeolog gönderilirse 
buna verilen cevaplar insanoğlunu tatmin etmez. 
İdarei maslahat rejimi yapa yapa bu memleket 
bu hale geldi. Biz daima idarei maslahat rejimi
nin karşısında bulunacağız. İlim heyetinin rapo
runa da inanmıyorum. Çünkü ilimde, bilhassa 
müspet ilimde yanılma olmaz. Jeolog mühendis 
bundan önce gitmiş, raporunu vermiştir, bunlar 
kalkacak, demiştir. Rica ederim, jeolog mühendis 
olmaya bile lüzum yok. Bir arkadaş gitse 60 met
re yükseklikteki kayaları görse, o bile bunlar kal
kacak, der. 

Aynı zamanda ifade edildiğine göre İmar 
Vekili buraya gitmiş ve bu sahada vatandaş 
ev yapamıyor. Sen burada kalacaksın deniyor. 
İstirham ederim... Vekil Beyden istirham edi
yorum, İti 'kendisi ilim adamıdır, böyle bu gibi 
siyasi tesirlerde kalmaz. (Bakanlar Kurulu ka
rar vermiştir. Bundan önce de elemanlar git
miş, raıporunu vermiştir, artık ikinci bir heye
ti göndermem denilmesi gerekirdi. Balkan, ben 
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müracaat etseydim ikinci bir heyet 'gönderir 
misiniz diye, başka bir vatandaş müracaat et
seydi gönderir miydi? Elbette göndermezdi. 
Siyasi şahsiyetler müracaat edince derhal gön
derilmiştir. Vekil Beyden istirham ediyorum, va
tandaşlar muzdar duruma düşürülmesin, burası 
zelzele bölgesidir. Buraya tesir altında kalacak 
"mühendisler gönderilmesin. Maalesef mühen
disler tesir altında kalmışlardır. Buna çocuk 
dahi güler ve kimse inanmaz. Böyle murakabe 
rejiminde, höyle bir devirde Devlet adamları
nın da, ne pahasına olursa olsun, «Telefonla 
tesirde bulunulmasın» falan diye kaçamaklı 
yoldan tesirde bulunması da doğru değildir, 
böyle bir hareket bir devlet adamı vasfına ya
kışmaz. 

Ayrıca 30 vatandaş Bakanlığa 'müracaat edi
yor, «Bizim de evimizi kaldırın», diyor. Ba
rkan da, 'bunlar bize müracaat etmedi, 14 ü et
ti, diğerleri yerimizde kalalım, dedi diyor. Böy
le şey yok. Bu 54 evin kalkması zaruridir. Ne
den hir kısım ev yapılsın da diğerleri yapıl
masın. Bir kısım vatandaşa yapılan evlerin pa
rası peşin alınacak diye aksi propaganda da 
yapılıyor. Aynı mahalde olan ve imar ve iskân 
Bakanlığınca bu mahallinde sahil saha olarak 
tasdik edildiğine göre, ıbundan ötürü de mahal
lin belediyesi, ilâve inşaata, kat çıkılmasına, ye
niden inşaat yapılmasına ruhsat vermiyeceğine 
göre bu 54 evin buradan kalkması mantı-
kan dahi icabetmekte ve gerekmektedir. Bun
da siyasi tesir var, var denmez de ne denir? 
ilim adamı olan Vekil Beyden diğer evlerin de 
derhal kalkacağını' cevap olarak: almak ister
dim. Ve parası orada kalacak ve diğerleriyle 

beraber inşaatına (başlanacaktır. Sözünün söy
lenmesini isterdim. Söylenmemiştir. Bir heyet 
daha göndereceğiz, bir heyet daha gönderece
ğiz... Şahsan uzunboylu konuışaeak da değilim, 
hayatımda doğruluktan ve mertlikten ayrılma
dım. Mert tabiatlı olmanın aşığıyım, insanların 
mert tabiatlı olanına hakikaten minnettarım. 
Buıgün için 'bünyemizdeki dertlere lâyık olan 
ehemmiyet verilmiyor, Çekilen ıstıraplar bizim 
gibi münevverlerden gelmektedir. Tekrar istir
ham ediyorum; belki 'bölgeye gidenler bilirler 
ama bu mevzuda Bakanlar Kurulu karar ver
miş, •mühendisin verdiği rapor kaçamaklıdır, 
54 evin inşaasma geçmek lâzımdır. Hürmetle
rimle. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM: GÖKAY (istanbul Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, muhterem Senato üyeleri; 
muhterem hatibin sözlerini dikkatle dinledim. 
Gerek demokratik nizamın teessüsü ve gerekse 
devlette cari olması icaheden mevzuata önem 
verilmesi husu'sundaki kanaat ve görüşleri ile 
benim kendilerinden hiçjbir ayrılığım yoktur. 
Hâdise bir kere benim zamanımda cereyan et
memiş, 1958 den beri intikal edegelmiştir. Böy
le bir durum muvacehesinde kendi zamanında 
yapılmamış bir iş hakkında hir vekil ancak me
sai arkadaşlarından ve dosyadan aldığı malû
matı intikal ettirebilir. Yalnız en son tarih, dik
kat buyurulursa, geçen Haziran ayı içindedir. 
Haziran içinde bir yerin valisi diyor ki ; ora
daki vatandaşlarla 'birlikte »buraya gelmiş olan 
jeologun vermiş olduğu rapor, tam mânasiyle 
hali izah etmiyor. Binaenaleyh bu vatandaşlar
dan bir kısmını evlerinden çıkarmak adaletle 
kabili telif değildir.» Şimdi biraz evvel muh
terem hatip arkadaşımız buyurdular k i : Jeolog 
veya ilim adamı, verdiği raporda yanılmaz. Bi
naenaleyh böyle bir iddia karşısında ikinci bir 
heyetin ıgönderilmesine lüzum yoktur.» Ben 
burada 'kendilerine iştirak edemiyeceğim. Bir-
kere hiçbir tesir altında kalmamıza imkân yok
tur, bunu sarih olarak ifade etmek isterim. 
Bahsettikleri gibi ne Turhan Feyzioğlu telefon 
etti ve ne de Bahri Bey isminde o ana kadar 
yüzünü dalhi igörmediğim, fakat sonra kendi
leriyle müşerref olduğum, koridorda cevabınızı 
bekliyorum diyen kimse.. Ben cevabı, arkadaş
larımdan ve dosyadan alarak intikal ettirmiş 
bulunuyorum. Ama şu noktada ısrar ederim ki ; 
hata olalbilir. Bir jeolog hata. yapmaz, 'böyle 
şey olmaz. Doktor da Lata yapa'bilir. Hata yap
masaydı konsültasyonlara lüzum kalmazdı. Ha
ta yapmaz sözünü kabul etmem. 

İkinci heyetten bahis buyurdular. İmar ve 
İskân Bakanlığı ikinci bir joolog göndermiş, 
valinin yazısı karşısında. Bir milletvekili, bir 
senatör de müracaat edebilir ve (biz de bun
ları ta'.biî karşılarız, tesir olarak kabul etmiyo
ruz. Vatandaşlar bir milletvekiline, bir senatö
re müracaat eder, «Biz şöyle bir haksızlık mıu-
vacelhesindeyiz», der. O da (bize mektup yazar, 
telefon eder, biz de bunun karşısında ikinci bir 
ikaz mahiyetinde hareket etmek zorundayız, 
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bir tesir olarak kabul edemeyiz. Bir tezkere 
ile müracaat ediliyor tetkik heyeti yolu ile 
ilim adamlarına, daha tecrübeli ellerde iktifa 
ediliyor; Bu bölgede bir baş mühendis tarafın
dan yapılan tetkik ve teftiş sonunda verilen 
rapor üzerine bir kısım vatandaşların oradan 
kaldırılmasına lüzum olmadığı; bendeniz şah
san jeolog olmadığım için, bu yeri gidip vaziye
ti tetkik etmediğimden dolayı bir karara var-
maklığımız doğru değildi. Şimdi muhterem 
senatörler, bu mevzu karşısında diyorlar k i ; siz 
ikinci raporla mühendis ve jeologların tesiri al
tında kalmışsınız, buyuruyorlar. Evvelâ Ba
kanlığımızın tesir altında kalmadığını izah et
tikten sonra bu arkadaşlarımızın da. tesir altın
da kalacaklarını da zannetmiyorum. İlimde ha
tanın yani, pekâlâ kabul ederim. Bir mühendis, 
şöyle diyor; ikincisi böyle diyor. Şehir plânla
rında da aynı hâdise olmuyor mu?.. Meselâ An
kara'da bir sanayi sitesi kuracağız. Uzmanlar
dan biri şöyle dedi, biri böyle dedi. Mecbur 
kaldım Üniversiteden bir heyet getirttim. Ma
dem ki, arkadaşımız, iddiasında ısrar ediyor; 
üniversiteden rica ederim, bir heyet gönderir
ler; yeniden tetkik edilir. 

Yalnız şunu arz (»deyim ki, yerleşmesini ar
zu ettiğimiz demokrasinin yerleşmesinde, mem
lekette «nüfuz»un bertaraf edilmesi hususunda 
bendeniz de kendileri kadar hassasım. 

Hürmetle arz ederim. (Bravo sesleri ve al
kışlar. ) 

BAŞKAN — Sayın Di'keçligii. 
HÜSNÜ DÎKEÇLİGÎL (Kayseri; — Bakan 

Beyefendinin hassasiyetine teşekkür ederim. 
13u. hassasiyeti Sayın Bakanın daha önce göster
mesini arzu ederdim. Bu neden öyle oldu, ma
alesef vali tesir altında kalmıştır. (Yok öyle 
şey, sesleri.) Evet, müsaade buyurun neden böy
le olduğunu arz edeyim. Ben daire müdürü ar
kadaşlarla konuştum, neden böyle yaptınız de
dim. Bana, kardeşim siz siyasiler bir araya gel
seniz de bunu halletseniz olmaz mı dediler? Ben, 
54 evin parasının verilmiş olduğunu, yakında 
faaliyete başlanacağını biliyordum, bundan son
ra ben ne gibi bir müdahalede bulunabilirdim 
dedim. Yine bana, telefon ettiler, burasının 
kalkması lâzımdır, dediler beyanında bulundu
lar. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Vekil Beyefen
diden bu işin tekrar tekrar 'tetkikini rica ede-
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ceğim. Vaktiyle Bakanlar Kurulunun "Talaş ka
zası hakkında vermiş olduğu bir karar vardı. 
Halk bunu istemedi, ve çok direndiler. O zaman 
halkın bu direnmesi karşısında ve jeologlar da 
karşı gelindiği halde, evin kalkmasına karar 
verildi. Şimdi, tenkid ettiğiniz bir devirde, 
halkın arzusu kabul edilmiyor, evlerin kalkma
sı. zaruri görülüyor; içine girdiğimiz, güzel va
ziyetler ihdas etmemiz lâznııgelen devirde ise, 
maalesef 14 evin parası çıkarılıyor; gerisi kalı
yor. 

Sayın Bakan, tekrar ilim heyeti gönderip 
tetkik ettireceklerini söylediler. Teşekkür ede
rim. Kendileri Profesördür. Ben de tarih hoca-
siyim. Hocalıkta çocuklarımıza pek çok şeyler 
söyledik. Kendilerine numune olduk. Vekil Be
yefendinin cevaplarına teşekkür ederim. «Tek
rar tetkik ettiririm. Yanılma olabilir.» diyor
lar. Ama, şunu arz edeyim ki, jeolojik bir mese
lede. mimari bir meselede, bir yanılmanın ola
cağına kaani değilim. Her ikisi de üniversite
de tahsil görmüşler ve ayrı yerlerde ihtisas 
yapmış kişilerdir. Bu durumu Vekil Beyefen
di tetkik buyursunlar, bu iş akrabayı taallûka! 
meselesidir. Hürmetlerim le. 

BAŞKAN —- Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Yıldız usul hakkında söz istemiştiniz, 

İçtüzüğün 89 ncu maddesi hangzi hususların 
usul olabileceğini tasrih etmiş bulunmaktadır. 
Müsaade ederseniz bu meseleyi aynen okuya
yım. 

MADDE 89. — Müzakereye mahal olmadığı 
veyahut bu nizamname ahkâmına riayete davet, 
takdim ve tehir teklifleri asıl meseleye takad
düm eder. 

Böyle bir teklif vukubulursa ancak lehte 
ve aleyhte ikişer mebus - 15 dakikadan fazla 
sürmemek üzere - söz söyliyebilirler. 

Neticede reye müracaat lâzım gelirse mesele 
işari reyle halledilir. 

Sayın Ahmet Yıldız, benim İçtüzüğü yanlış 
tatbik ettiğim hususunda mı söz istiyorsunuz? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye).— Evet efen
dim 

BAŞKAN — O halde buyurun, 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar, usul hakkında önceden 
söz almak istedim, araya diğer konu girdiği 
için sadece geç bırakıldı. Sayın Başkanın İç
tüzük hakkındaki bilgilerine, yeterliğine hepi-
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niz gibi bendeniz de katılırım. Yalnız ben de 
yüksek oylarınızla İçtüzük Komisyonuna Baş
kan seçildim ve İçtüzük hakkında bir hayli bil
gi edindim. Bu husustaki görüşlerimi bildirir
ken Sayın Başkan beni toleransla karşılasın. 
Gerçekten ön tutumuyla söz vereıniyeeek bir 
durumda olduğunu Sayın Başkanın Fizyonomik 
ekspresyonlariyle oturduğum yerden, müşahede 
ettim. Tabiî bunu siz de müşahede ettiniz. Eski 
Tüzük, takdiri tanıamiyle Sayın Başkana bıra
kıyor. Burada Tüzük görüşülürken, yeni Tüzü
ğün bıı maddesi geldiği zaman, Sayın Özgüneş'in 
verdiği önerge ile üyenin direnme hakkını kul
lanabilmesi, Sayın Senatonun oyları ile kabul 
edildi. Sayın Başkan, «Henüz yeni Tüzük yü
rürlüğe girmemiştir.» dediler. Kendi ifadeleri de 
ikisinin arasındadır. Zira, «gerekçeli olması lâ
zımdır. Buna rağmen ben, eski Tüzüğün kabul 
ettiği takdir hakkını kullanıyorum.» dediler. 
Buna diyeceğim bir şey yok. Ama bu takdir hak
kını katı bir şekilde kullanması yerine daha yu
muşak bir şekilde lehimde kullanmasını rica 
edeceğim. Ama kendileri hakkaniyet diyecekler, 
tabiî bu bir görüş meselesidir. Kendileri de hak
kaniyet ölçüleri içerisinde cevap vereceklerdir. 
Fakat,bu hakkaniyet ölçüsünü lehime kullanma
larını isterdim. Kendileri yeni Tüzük maddele
rini karıştırdıkları için her ikisini birden tatbik 
etmek istiyorlar, şayet bu husus Yüksek Heyetin 
oylarına sunulursa bu takdirde durumun lehime 
tecelli etmesini istirham edeceğim. 

Parlâmentoda birçok konuların halk efkârı 
umumiyesine sunulması hususunda Başkanlık 
Divanı geniş tolerans gösterdiği halde, bendeni
zin önemli bir konu hakkındaki görüşlerimi sun
mama müsaade istediğim halde, bana söz veril
memesini Sayın Başkanlık Divanının şimdiye 
kadar olan tutumiyle pek bağdaştıramadım. Bu 
sebeple Başkanlığın takdirini değiştirerek, bu 
hakkını, lehime kullanmasını, eğer lüzum görür
lerse her iki tüzük maddesini birlikte tatbik et
mek suretiyle sizlerin oylarınızın lehimde tecelli 
etmesine fırsat vermesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yeni İçtüzük değişikliği yürür
lüğe girmediği için eski İçtüzük hükümlerine 
göre hareket edilmektedir. Yeni İçtüzük yürür
lüğe girdiği zaman Sayın Yıldız emin olsunlar, 
aynen tatbik edilecektir. 

83 ncü madde Riyasete takdir hakkı vermiş-
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tir, Riyaset ona göre takdir hakkını kullanmak
tadır. 

Sorulara devam ediyoruz, efendim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev
det Geboloğlu'nun, Bitlis Tütün Fabrikasının 
modernleştirilmesi ve tevsii hakkında ne düşü
nüldüğüne dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/114) 

BAŞKAN — Soru sahibi Cevdet Geboloğlu 
arkadaşımız buradalar, Gümrük ve Tekel Ba
kanı burada bulunmadıkları için gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev
det Geboloğlu'nun, bu yıl Ankara ve Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinin giriş imtihanlarına giren 
ve kazanan talebelere dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/115) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız bura
dalar, Millî Eğitim Bakanı burada bulunmadık
ları için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

i. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm Dai
resi Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik hari
tada Hatay'ın kendi millî hudutları içinde gös
terilmesine dair Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/122) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız izinli
dirler, Dışişleri Bakanı burada bulunmamakta
dırlar, onun için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin İstanbul'un nâzım plânına 
dair, Bayındırlık ve İmar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/123) 

BAŞKAN — Sayın öztükçine yoklar. 
11 . 12 . 1962 tarihinde de bulunmadıkları için 
sözlü soruları düşmüştür. 

6*. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in, mahallî seçimlerin ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/124) 

BAŞKAN — Sayın Oağlayangil, izinli. Ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Kâzım Yurdakul'un, 3 Aralık 1962 tarihli Milli-
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yet Gazetesinin 7 nci sayfasında Millî Savunma 
Bakanının Antalya C. H. P. Kongresindeki ko
nuşmasına dair sözlü sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı îlhami Sancar'ın cevabı (G/127) 

BAŞKAN — Sayın Yurdakul burada. Sayın 
Bakan burada. Soruyu okuyoruz .-

'C. Senatosu Sayın Başkanlığına 
3 Aralık 1962 tarihli Milliyet Gazetesinin 

7 nci sayfasında Sayın Millî 'Savunma Bakanı
nın Antalya C. H. P. ''kongresindeki 'konuşma
sında : 

«öümüşpala birinci 'koalisyonda 'bâzı işlerin 
yapılmadığını söylüyor, ibunun sebebini 'ken
disi tarafından bize tezkiye edilen Bakanları
na sorsun. A. P. liderinden en 'son kademesin
deki partiliye 'kadar lıie'bir plân, program, dev
letçilik ve özel sektör* nedir, 'bunları inceleme
mişlerdir bile... Memleket gerçekleri karşısın
da bu âciz in canlar ısadece huzursuzluk yarat
maktadırlar» dediğini teessürle «kudüm. 

Aşağıdaki hususların Millî Savunma Baka
nı Sayın Îlhami 'Sancar tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

3 . 12 . T962 
Sakarya 'Senatörü 
Kâzım Yurdakul 

1. Başkanından en mütevazi bir azasına 
kadar Adalet Partililerin devletçilik, plân, 
prdgram ve 'hususi sektör fikrinden 'bihaber 
olduklarını iddia etmelerini, Hükümette mesu
liyet kabul etmiş bir şahsa yakışır buluyorlar 
mı, hakiki kanaatleri de 'bu mudur, ibunu .'Se
nato kürsüsünden tekrar edebilirler mi? 

2, Müşterek nıesuiij^et kabul ettiği arka
daşlarına zaman zaman ihtiyaçları olduğu tak
dirde plânı 'beraberce ha'zırladık deyip diğer 
taraftan plân ve program fikrinden bihaber
dirler demeyi p'ol'itika ahlâkına uygun mütalâa 
ederler mi? 

BAŞKAN — 'Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 

SANCAR (İstanbul Milletvekili) — Sayın Baş
kan, ısaym senatörler; Sayın Kâzım Yurdakul 
arkadaşımızın soru önergesini aldıktan sonra, 
Milliyet Gazetesini buldum. Ve okudum. Ken
dilerinin bahis buyurdukları tarihli gazetenin 
7 nci sayfasında; «Antalya - Millî Savunma 
Bakanı Îlhami Sancar '(rümüşpala'ya 'çatmış» 
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ve parantez içinde, gördüm. Burada; benim 
şahsıma matuf tolan kısmı «Birinci koalisyon
da bâzı işlerin yapılmadığını söylüyor. Bunun 
sebebini kendisi tarafından bize tezkiye edilen 
Bakanlarından florsun»1 demiştim. Yani, soru
da ikinci pragrafı teşkil eden Adalet Partisi 
Liderinden en son kademesindeki partiliye ka
dar hiçbir plân, prdgram, devletçilik ve özel 
sektör nedir bunları incelememişlerdir v. s. yi 
ve hu 'ibareleri gazetede göremedim. Sual: «3 
Aralık 196(2 tarihli Milliyet 'Gazetesinin 7 nci 
sayfasında Sayın Millî Savunma Bakanının 
C H. P. kongresindeki konuşmasında :» diyor. 

Sayın arkadaşlarım, hu kongreye mensubu 
olduğum siyasi partinin içinde p'arti mecli
si âzası 'sıfatiyle gittim, Hükümet âzası sıf a tiy
le ıgitmedim ve Hükümet icraatından da 'bah
setmedim. Binaenalehy soru müessesesi Hükü
met icraatını kontrol ve murakabeye matuf 
olması gerekir. Bu itibarla evvelâ «orunun 
yerinde s/orulmadiği 'kanaatindeyim. 

BAŞKAN — 'Sayın Bakan, soru bilgi mü
essesesidir. Bilgi müessesesi olarak sorulan 
sualin cevâbı verilir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMÎ 
ŞANO AR (İstanbul Milletvekili) — Sözümün 
kesilmemesini rica ederim. Sizinle karşı kar
şıya 'gelirsek o zaman bunu bana söylersiniz. 

.'BAŞKAN — Riyaseti ilgilendirir. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI TLHAMİ 

SANCAR (İstanbul Milletvekili) — Hayır, Ri
yaseti ilgilendirin ez. 

Sayın Yurdakul çok eskiden tanıdığım ar
kadaşımdır. Onun gibi Adalet; Partisi içinde 
tanıdığım pek çok dostlarını da elbette mev
cuttur. Bir siyasi partiyi başından Sonuna ka
dar kötüliyecek -bir ısiyaJsi terbiyenin sahihi ol
madığımı 'kendileri de benim kadar bilirler. 
Binaenaleyh, 'bir kongrede birçok meselelerin 
içinde, konuşulmuş ve rastgele zaptediJmiş, 
rastgele telhis edilerek gazeteye geçmiş bir iba
reden dolayı 'müteessir olmamalarını rica ede
rim. Esasen bu tarzda bir sö'z münhasıran bu 
yolda beyan vâki değildir. Saygılarımla arz 
ederim, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 'Muhterem arkadaşlar, İçtüzü
ğümüzün 150 nci maddesini okuyorum : 

«ıSual, sarih ve muayyen maddeler hakkın
da malûmat istemekten ibarettir.» 
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Görüyorsunuz 'ki, yalnız icra Iha'k'kmda de

ğil. 'Bu itibarla verilen sual usule uygundur, 
ve 150 nci maddedeki şartları içine aldığı için 
Riyasetçe gündeme alınmıştır. !Sual sahihi, 
Sayın Yurdakul. 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, Saym C. Senatosu üyeleri; hakikaten 
çok eski dostum Millî Savunma Bakanı îlhami 
Beyefendi ile, şimdiye kadar hiç alışmadığım şe
kilde bir sözlü soru münasebetiyle karşı karşıya 
gelmeyi bir talihsizlik sayıyorum. Eğer mesele, 
bir partiyi topyekûn kötülemek olmasaydı, yine 
onu buraya gctirmiyecektim. Ne yazık ki, dost 
elinden yaralandım, bu beni buraya kadar sevk 
etmiş oldu. 

Okutukları yazının tam metnini ihtiva eden 
gazeteyi kendilerine takdim edeceğim. Benim 
okuduğum nüsha ithamın topyekûn olanı idi. Bel
ki İstanbul ve Ankara'da muhtelif baskısı varsa 
bunlar arasında bir fark olabilir. Fakat diğer 
bir arkadaşıma bu beyanatı okudum, gördüler. 
Bu nüshayı inşallah temin edip kendilerine hedi
ye ederim. 

Meseleyi bir soru müessesesi haline getirme
min sebebine gelince : Bendeniz vekillik makamı
nı işgal etmiş bir arkadaşın, hele muhtelif zaman
larda iki ayrı Hükümet kurulduğu zaman vazife 
alan bir arkadaşın, tarafsızlığından emin olma
mız icabcden Hükümet âzalarının bir parti hak
kında birtakım ağır sözler söylemesine tahammül 
edemedim. Ve kendisi ile bunu bağdaştıramadım. 
Ama kendileri burada bu beyanda bulunmadıkla
rını söylüyorlar. Ben de zaten bunu tahmin et
miştim, Bu sözleri söyledikten sonra kendilerine 
vereceğim bir cevap elbette olmıyacaktır. Ben de 
ümidetmiyordıım. Bu sözleri ile tatmin edilmiş 
oldum, teşekkür ederim. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Nihat Pasinli'nin, mahallî seçimlerin ne zaman 
yapılacağına dair sözlü sorusu ve Başbakan adına 
İçişleri Bakam Hıfzı Oğuz Bekata'nm cevabı 
(6/129) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Pasinli, burada. 
Başbakan adına, Sayın İçişleri Bakanı burada. 
Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soruların Başbakandan sözlü 

olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı 
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ile rica ederim. 

6 . 12 . 1962 
Nihat Pasinli 

Erzurum Senatörü 

1. Mahallî seçimler ne vakit yapılacaktır? 
2. Kaymakam olmıyan kazalarda belediye 

reisliklerine kimler vekâlet ediyor"? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-

TA (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Erzurum 
Senatörü Sayın Nihat Pasinli'nin sözlü soru öner
gesine Başbakan adına cevaplarımı arz ediyorum: 

Sözlü soru önergesiyle iki ayrı soru tevcih 
edilmiş bulunuyor. 

1. Mahallî seçimler ne vakit yapılacaktır? 
2. Kaymakam olmıyan kazalarda belediye re

isliklerine kimler vekâlet ediyor? 
Bu soruların cevaplarını arz ediyorum. 
1. Anayasamızın 116 ncı maddesi, mahallî 

idarelerimizin tabi olacağı prensipleri vaz'etmiş
tir. Bu prensiplerin ışığı altında; 

Belediye, il özel idareleri ve köylerin teşkilât 
kanunları hazırlanmaya başlanmıştır. 

Bu hazırlık çalışmalarında; memleket ihtiyaç
larına cevap verecek hükümleri tesbit etmek mak-
sadiyle ilim adamlarımızın düşünceleri sorulmuş, 
yabancı memleketlerin en son seçim kanunları 
gözden geçirilmiş ve bilfiil tatbikat içinde bulu
nanların da fikirleri alınmıştır. 

Bu çalışmaların uzayacağı düşünülerek, ma
hallî idare seçimlerinin bir an önce yapılmasını 
teminen seçime ilişkin hükümler teşkilât kanun
larından ayrılmış ve müstakil kanunlar halinde 
hazırlanmıştır. 

a) Şehir ve kasabalardaki mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair tasarı usuli 
muameleler tamamlandığı için Büyük Meclise su
nulmuş bulunmaktadır. Mecliste komisyon görüş
meleri de başlamıştır. 

b) İl genel meclisleri, belediye meclisleri ve 
köy muhtar ve ihtiyar meclisleri seçim kanun ta
sarıları da bugünlerde Büyük Meclise gelmiş ola
caktır. 

Bu kanun tasarılarının diğer bakanlıklardaki 
zaruri tetkik müddetleri ile Büyük Meclisteki ge
çecek zamanı önceden hesabetmek mümkün olma
dığı ve 298 sayılı Kanun gereğince yeniden seç
men kütükleri tanzim etmek zaruri bulunduğu 
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için, Hükümet , mahalJî seçimlerin «'ünlerim tes
hil edememiştir. 

Seçim günleri, kanun içinde, Büyük Mecliste 
Muhterem Heyetiniz taraf ından teshil edilecektir. 
ve her halde seçimler 1963 te yapılacaktır . 

2. Şimdi sorunun ikinci kısmına cevap arz 
ediyorum. 

27 Mayıs 1960 inkılâbını mütaakıp İJ genel 
meclisleri, belediye meclisleri ve eııcümenleriyle 
şehir ve kasabalardaki muhtar ve ihtiyar heyet
leri feshedilmiştir. 

120 sayılı Kanun hükümlerine «öre müntehap 
kurul lar ın görevleri, teşkil edilen komisyonlar ta
rafından ifa edilmektedir. Bu arada belediye baş
kanlıkları da !;">80 sayılı Kanunun 94 ncü mad
desi uyarınca vali ve kaymakamların uhdesine ve
rilmiştir. 

Kaymakam olmıyan kazalarda kaymakamlık 
vekâletini kimler ifa ediyorlarsa, belediye başkan
lığını da bu şahısların yapması tabiî bulunmak
tadır. 

BAŞKAN - - Sayın Pasinii. 
NİHAT. BASİNİ J (rb-zurum) - Sayın 

Başkan, sayın senatör le r ; Başbakan adına so
ruma cevap vermek lûtfımda bulunan Sayın 
İçişleri Bakan ına teşekkürlerimi arz ederim. 

Müsaade buyurursanız mera lekelin en önemli 
derdi ve günün konusu olan mahallî seçim
lerden, bahsederek vatandaşın bugün, duydu
ğu üzüntüyü, gönü! kırıklığını dile getireyim. 

27 Mayıs İht i lâl inden sonra çıkarılan 120 
sayılı Kanunla il genel meclisleri, belediye 
meclisleri, mahal le muhtar la r ı ve köy iht iyar 
heyetleri feshedilmiştir. 

40 b in 'köyün iht iyar heyetlerinden mühür
ler a l ınarak, bâzı telkin ve tavsiyeler netice
sinde, bunlar köylüce makbul ve muteber olmı
yan kimselere verilmişti r ; ki, bu kimseler, Köy 
Kanununun yetkileri ile teçhiz edildikten 
sonra köylerde, bir nlovit-,- s.-ığbunak kaygı
sına düşmüşlerdir . 

Bunun neticesi olarak da, birçok vatandaş
larımıza vazife başında muhtara, hakare t t en . 
karakol larda dayak a U n İmiş, nezaret altına 
aldırı lmış ve hat tâ , mahkemelere «evk edilmiş
tir. Bunlar Türk adliyesinin âdil kara r la r iy le 
köylerine dönmüşlerdir . Bâzı vatandaşlar ımız 
da normal secim oluncaya kadar köylerinden, 
başka mahallere göç etmiştir. 

Bugün 40 bin köy ıztırap ve üzüntü içinde
dir. Mahalh» muhta r la r ına gelince : Bun la r "ay
nı şekilde kimselerden seçilmiş pa t r izanca bir 
idarenin baskısı a l t ında vatandaşa çeşitli if
tira. ve tezvirlerde ve kanun dışı tasarruflarda, 
bulunmuşlardır . İl ve ilçeli vatandaşlar ımız 
da dert l idir ler . 

İl genel, meclisleri ile belediye meclislerine 
gelince, 120 sayılı Kanunun birinci, maddesine 
göre üç 'kişiden az olmamak üzere teşkil edile
cek komisyonlarla idare •edilmektedirler. Bu 
kanunun dördüncü maddesinde ise seçimler ya
pılıp müntahap kuru l la r seçilinceye k a d a r 
görevlerine devam eder, hükmü vardır . Vali 
veyahut; vali muavinlerinden birinin emrinde 
teşkil edilen Müdürler Komisyonu, elbetteki 
emirlerini murakabe ve kontrol edemez ve emir 
ve arzular ına aynen inkiyat ederler . Kazalarda 
kaymakamlar da aynı vaziyet tedir ler . 

Âmme hizmetleri gören belediyelere gelin
ce : Hak ika ten bugün ağlanacak durumdad ı r . 
Gelit ve giderleri belli olmıyan, gününü gün 
eden bir mirasyedi idaresi devam etmektedir . 
Vatandaşın, hizmetleri görü lmemekted i r ; dert-
I eri diril en memektedi r. 

İs tanbul, Ankara gibi, kanuna göre, bele
diye reis muavinleri vekâletçe tâyin ve nasbe-
dilen büyük şehir lerde bu aksakl ık la r elbet
teki çok azdır. Faka t d iğer şehir ve kazala
rımızda, durum hakikaten çok perişandır . Be
lediye hizmetleri mefluçtur . Belediye kanun
ları işlemez bir haldedir . 

Karışık gıdalar , noksan vezinli ekmekler, 
karışık sular, narh üs tü satışlar, bugün tabi î 
sayılmaktadır. Vatandaş kime nasıl dert yana
cak, kimi kime şikâyet edecektir. İşte yukarda arz 
ettiğim üzüntü ve küskün oluşlarının sebepleri 
bunlardır . 

Birçok kazalarımızda kaymakamla r , orttı-
ınckteplerde öğretmen, askerlik, şubelerinde ko
misyon üyesi, belediye reisi ve kazanın ida re 
âmiridir . Bu kada r vazifenin bir insanda top
lanması elbetteki mecburi ihmal lere yol açmak
tadır , ki en ihmale müsait belediye reisliği
dir. Sağlık hizmeti görülmezse, e lektr ik ya
pılmazsa, su gelmezse, kontrol olmazsa, memur 
kanun çerçevesinde hareke t etmezse ne olur? 
Hiç. Vatandaş bunlara -alışmıştır. 
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Sorumun ikincisine gelince : 
Kaymakamlar, bulunmadığı zamanlarda ka

zalarda kaymakam vekili tahrirat kâtibidir. 
Bunların ekserisi ilkmektep mezun ve mahallî 
memurlardır. 

Bu durum karşısında bu kazalarda belediye 
hizmetleri görülür mü, Belediye Kanunu işler 
mi? Elbetteki hayır. Herkes kendi başına buy
ruktu?. 

Halk da kendi kendisini idare eder*. 
Kendi seçmediği, kendi güvenmediği kimse

lere kaderini terk eden vatandaş elbette, küs
kündür. 

Memlekete getirilecek huzur âmillerinden 
birisi de mahallî seçimler olduğuna göre bir 
an evvel seçimlerin yapılmasını ve vatandaşın 
huzura kavuşturulmasını Hükümetten rica ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Ni
hat Pasınli arkadaşımızın bu kürsüden biraz 
evvelki ifadeleri, benim daha Önceki beyanatı
nı t tamamlamamı ieabettirdi. 

önce şunu arz edeyim ki; Hükümet, 'se
çimlerle idare edilecek yerlerin seçimlerinin 
bir an evvel yapılmasını arzulamaktadır. Bu 
itibarla gerek arkadaşımla, gerek bu arzuya 
katılan Senato ve Meclisle tamamen beraberiz. 

Ancak, arkadaşımın maruzatında ifade bu
yurdukları bâzı hususların tashihinde de za
ruret görüyorum. Kendileri buyurdular ki ; 
«memlekette büyük bir mirasyedi idaresi devam 
etmektedir.» Kimler devam ettiriyor bu miras
yedi idaresini?.. Seçimlerle gelmiyen, mansup 
olarak işbaşına gelen ve bu vazifeyi gören kimse
ler. Kimlerdir bunlar?.. Vilâyetlerde valiler, 
kazalarda kaymakamlar, işte bu olmadı... Bu 
sözü 'bir sürçü lisan telâkki -ediyorum. Çünkü, 
memlekette valiler vilâyetleri idare ediyorlar, 
kaymakamlar da kazaları idare ediyorlar. Vilâ
yetleri ve kazaları kendilerine emanet ettiğimiz 
valiler ve kaymakamlar belediyeleri idare eder
ken mirasyedi idaresi yapıyorlar, diğer taraf
ta, normal Devlet idaresi. Olmaz bu mantık. 
Ya ikisi de bozuktur, ya ikisi de aynı idaredir. 
O halde tashih etmek lâzım. Valilerimiz ve kay
makamlarımız kendilerine emanet edilen işleri, 
bu memleketin imkânları, kanunları içinde gö
revlerini bu işlerin teabettirdiği hassasiyetle ifa 
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etmektedirler. Mirasyedici bir idare asla bahis 
konusu değildir. Bu itibarla bu kısmı tasrih ve 
taslhih ediyorum. Ümidederim ki, arkadaşım da 
bunu bir sürçü lisan olarak ifade etmişlerdir. 

İkinci kısmı arz edeyim : Buyurdular ki; 
«Kırkbin köyde tâyinle gelmiş bulunan muhtar
lar, memleketi ıstırap içinde bırakmışlardır. O 
kadar ki, daha önce orada, oturan kimseler köy
lerini terk edip başka yerlere göç etmek zorunda 
kalmışlardır...» 

Durumu bu ölçüde mübalâğa etmiyeLinı. Gün
kü yarın seçim yapıldığı takdirde dahi bugün 
mevcut; iş başında bulunan muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinin birçokları seçimle de aynen gele
ceklerdir. Çünkü her köyde bu vazifeyi yapa
cak yüzlerce insan mevcut değildir. Binaenaleyh 
toptan bir Devletin kırkbin köyündeki bugün 
işbaşında bulunan ve çoğu öğretmen olan muh
tarlarını. ıstırap unsurları diye göstermek yersiz 
ve yakışıksız bir hareket olsa gerektir. 

Son olarak şunu arz edeyim : Halen 165 ilçe
mizde kaymakam yoktur. Bunların yerine kay-
uıakanı vekilleri vardır. Ve bunu biz bâr iki ay 
içinde bütün imkânlarımızı tahrik ederek ta-
mamlamıya çalışıyoruz. Ümidediyorum yakında 
kaymakamsız bir kaza kalmıyacaktır. Bu nok
sanlık elde mevcut kaymakamların tâyin edilme
mesinden doğmuş değildir. Bu noksanlık kay
makam sayısının azlığından ileri gelmektedir. Bu 
itibarla arkadaşımın, kazaların vekil kaymakam
larla idare edilmesinden ileri gelen şikâyetleri 
yerinde bir şikâyettir. Gönlümüz asıl kay
makamların tâyini suretiyle bunun telâfisini el
bette ki arzu etmektedir. İmkânsızlıklar bu hale 
sebebiyet vermiş bulunmaktadır. Bu aksaklık 
yakında telâfi edilmiş olacaktır. 

Sözlerimi şöyle bağlıyacağım; seçimlerle ida
re edilecek yerlerin seçimlerle gelecek olan he
yetlere bir an evvel devredilmesi Hükümetin 
de arzusudur. Bu sadece arzu ile değil, bu hu
sustaki kanunların Meclisimizden bir an evvel 
çıkmasıiyle hallolacaktır. Hükümet kendisine dü
şen vazifeyi yapmıştır. Ümidediyorum. ki, yakın
da Mecliste kanuniyet kesbedecek, bütün bu 
meseleler de normal seyrini almış olacaktır. Arz 
ederim. 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Pasinli. 
NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Sayın İç

işleri Bakanı, bendenizin bir iki cümlesi üzerin
de durdular. Fakat müsaade buyurulursa ben-
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deniz de bu konularda, 'haklı olduğumu zanne- I 
diyorum. Misal mi istiyorlar'' Arz edeyim. Bir I 
kazada belediye reisliğine vekâlet eden adam 
(bir tahrirat kâtibi) belediyenin şehirde istifa- i 
de sağlamakta olduğu otobüsünü satmak sure
tiyle kendi jipi ne benzin alırsa, müsaade buyu- I 
rulursa, ben buna, mirasyedilik derim. Çok affet- I 
sinler, ama bu bir değildir. Daha birçok mi
sallerini arz etmek mümkündür. Fakat Sayın I 
Vekilin bu kürsüden bundan evvel ifade ettik- I 
leri gibi 'bunların yeri, yani bu misallerin yeri, 
•burası değildir. Şikâyetlerin ise mutlaka Balka
na yapılması iealbedeeeğini düşünerek bunlardan 
tevakki ediyorum. I 

Yine kendileri o makama geilmeden evvel I 
Erzurum'un Oluç kazası dâhil, yedi kazasında I 
kaymakam yoldu. Bu kazaları tahrirat kâtipleri I 
lidare ediyorlardı. Erzurum gibi bir vilâyetin I 
yedi kazasında tahrirat kâtiplerine kazaların I 
mukadderatı terk edildiği zaman, elbette ki, çe
şitli aksaklıklar olacaktır. Bir kısım vilâyetler- I 
de Sayın Bakanın himmetiyle bu noksanlık te- I 
lâf i edilmiştir. Ve .vine hini liretleri ile diğer nok- I 
«anlıkların da tamamlanacağına inanıyoruz. I 

Bundan ötürü bu kürsüden kendilerine te- I 
şekkür etmeyi bir borç. 'bilirim. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Soru görüşül d ü. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip I 
Ataklı'nın, İstanbul'da İsçi Partisinin tertiple' I 
diği açık oturum ile, 14 . 11 . 1962 tarihinde I 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde tertiplenen açık I 
oturuma dair Basbakandem sözlü sorusu (6/125) I 
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rirde işaret buyurduğu gibi sağ ve sol cereyanla
rın tercihinde millî güvenliği sarsacak bir takım 
ifadeler kullanıldığı haber alınmıştır. Ancak bu 
hususta daha sarih ve vazıh mütalaa arz edebil
mek için gerek Siyasal Bilgiler Fakültesinde ya
pılan oturumda, gerekse İstanbul'da, Türkiye iş
çi Partisi tarafından yapılan toplantıda söylen
miş olan sözlerin nelerden ibaret bulunduğunu, 
hakikatine vusul, künhüne vusul maksadiyle ma
halli müddeiumumiliklerden sorduk. Fakat daha 
henüz bizi tatmin edici cevaplar gelmemiştir. Onun 
için müsaade ederseniz gerek Ankara, gerek İs
tanbul Müddeiumumiliklerinden Yüksek Heyeti
mizi tatmin, edici cevaplar geldikten sonra mâru
zâtta bulunacağım. Hürmetlerinle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan mehil ister. .Hazır 
olup gelinceye kadar işi tehir edeceğiz. Sayın 
Ataklı, muvafakat ediyor musunuz? 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Evet, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ne kadar bir müh
let istiyorsunuz? 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (İstanbul) — Yirmi gün yeter. 

BAŞKAN — Yirmi ^ünii takibeden Birleşi
me konulacaktır. 

Şimdi 10 nen soruya geçiyoruz. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip 
Ataklı'nın, tf Ağustos 1962 tarihinde Gemlik 
Küçük Kumla köy nün İskele gazinosunda vuku-
bulan hâdiseye dair sözlü sorusu ve Adalet Ba
kanı Abdülhak Kemal Yörük'ün cevabı (6/126) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara, 26 Kasım 1962 

Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılması husu
sunda gereğinin yapılmasına tavassutlarınızı arz 
ve rica ederim. 

Mucip Ataklı 
Tabiî Senatör 

8 Ağustos 1962 tarihinde Cemlik ilçesinin say
fiye yeri olan Küçük Kumla köyünün İskele gazi
nosunda Cumhurbaşkanı, Başbakan, Türk Ordu
su, Millî Birlik Komitesi ile bir siyasi partiye en 
galiz bir lisanla küfreden ve aynı konuşmayı 
Sel öz köyünde Adalet, Partisi Kongresinde ya-

BAŞKAN — Sayın Ataklı? Burada. Hü
kümet adına Sayın Adliye Bakanı? Burada. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Meifıil, rica 
edeceğim, söz istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
B AŞB AKAN A1 )1 N A. A i) L İ Y L BAK A N i 

ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (Ankara Millet
vekili) —• Sayın Başkan, sayın senatörler; Tabiî 
Senatörü Sayın Mucip Ataklı tarafından 
Başbakan tarafından cevaplandı ninnisi talebi 
ile- verilmiş olan takrire Sayın Başbakan tara
fından cevap vermek üzere memur edildiğim 
için bendeniz kısaca maruzatta bulunacağım. 

Filhakika İstanbul da İşçıi Partisinin tertip
lediği acık otuurumda ve Siyasal Bilgiler Fakül
tesinde tertiplenen oturumda, sayın senatörün tak-
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pan ve hakkında zabıt tutulan Aydın Milletveki
li Kesat özarda için 10 Ağustos 1962 tarihinde 
İznik Savcılığı tarafından soruşturma açıldığı
nı gazetelerden öğrenmiş bulunuyorum. 

Millî varlığımızın asıl unsurlarını ağır bir 
hakarete mâruz bırakan bu esef verici olayın 
üzerinden dört aya yakın bir zaman geçtiği hal
de bugüne kadar Hükümet tarafından ne gibi 
bir işlem yapıldığı Türk Milletinin meçhulü ola
rak kalmış bulunmaktadır. 

Olayın cereyan tarzı ve mahiyeti ile şimdiye 
kadar yapılmış olan işlemin açıklanmasını arz ve 
rica ederim. 

ADALET BAKANİ ABDÜLİ1AK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara Milletvekili) -— Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî Üyesi Mucip Ataklfnnı sözlü 
olarak cevaplandırılmasını talebettiği, 2(5 . 11 . 
1962 tarihli soru önergesinde bahis konusu edi
len hususlarla ilgili dosyalarımızın incelenmesin
de : 

Aydın Milletvekili Lieşat Özarda'mn S . 8 . 
1962 tarihinde, demlik ilçesinin Küçük kutluca 
köyü İskele gazinosunda ve yine aynı tarihte 
Orhangazi ilçesinin Selöz köyünde yaptığı ko
nuşmalarda, mahallî Cumhuriyet savcılıklarınca 
suç unsuru görülmüş ve yapılan hazırlık tahki
katı sonunda; mumaileyhin, Cumhurbaşkanının 
gıyaplarında hakarette bulunduğu, Devletin as
kerî kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif, ettiği 
ve Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru 
bozan bâzı fiiller hakkındaki :J8 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin A, B ve I) fıkralarına aykırı 
hareket eylediği, millî menfaatlere zarar vere
cek şekilde faaliyette bulunduğu ve ayrıca sar
hoşluk suçu işlediği iddia olunarak müsnel suç
larından. dolayı hakkında takibat yapılabilmek 
üzere yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
talebolunmuş, Cumhurbaşkanının gıyaplarında 
vâki hakaret ve Devletin askerî kuvvetlerini 
alenen tahkir ve tezyif suçlarından dolayı, Türk 
Ceza Kanununun 160/2 nci maddesi uyarınca, 
takibat yapılmasına Bakanlığımızca izin veril
miş ve bu konudaki tahkikat dosyaları. Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi 
gereğince adı geçen yasama dokunulmazlığı yö
nünden, keyfiyetin mensubu bulunduğu Millet 
Meclisince takdir edilmesi için 28 . 9 . 1962 gün 
22817 ve 11 . 10 . 1962 gün ve 23921 sayılı yazı
larımızla Başbakanlığa sunulmuş bulunmakta-
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dır. Masuniyetinin refi edilmesi talebi hususun
da gerekli teşebbüslere geçilmiştir. Bu hususta 
Büyük Millet Meclisinin kararlarını bekliyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataklı. 
MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Efendim, 

Bakanın izahatına teşekkür ederim, tatmin ol
dum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'nın, Hava Kuvvetleri Genel Komu
tanı Kory. İrfan Tansel'in beyanatına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/128) 

BAŞKAN — Sayın Nedim Evliya'nm bu hu
susta bir mâruzâtı vardır; okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Başbakan tarafından cevaplandırılması tale

biyle verdiğim 4 . 12 . 1962 tarihli sözlü soru 
önergemize mevzu olaylar; mensubu bulundu
ğum siyasi parti gruplarınca benimsenerek da
ha geniş çapta ele alınıp genel görüşme açılması 
talebinde bulunduğu cihetle tekrarında fayda 
memul olmıyan ve ancak bu celse gündemine alı
nabilen yukarda tarihi kayıtlı sözlü soru önerge
mi mâruz sebeplerle geri aldığımı saygılarımla 
arz ederim. 

Maraş 
Nedim Evliya 

BAŞKAN — Soru gündemden çıkarılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Nihai Pasinli'nin, trafik teşkilâtına ve trafik 
kazalarına dair sözlü sorusu ve içişleri Bakam 
Hıfzı Oğuz Bekata-nın cevabı (6/130) 

BAŞKAN — Sayın Pasinli buradalar. Sayın 
İçişleri Bakanı da buradalar. 

So ruy u okut uy orum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soruların İçişleri Bakanından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

Nihat Pasinli 
Erzurum Senatörü 

1. Trafik Teşkilâtında ve Trafik Kanunun
da günün icaplarına göre bir değişiklik yapıla
cak mıdır t 

2. Kazalara, karşı ne gibi tedbirler düşünü
lüyor"? Kaza sebepleri nelerdir? 

485 
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BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı. I 

İÇİŞLERİ BAKANİ IUF7A (HlVZ HU KA
TA (Ankara) —- Muhterem arkadaşlarım, tra
fik teşkilâtında ve Trafik Kanununda günün 
icaplarına göre bir değişiklik yapılıp yapılmıya-
cağma ve trafik kazalarına karşı ne gibi tedbir
lerin düşünüldüğüne dair Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi Sayrı Nihal Pasinli tarafından 
verilen sözlü soru önergesini cevaplandırıyorum. 

1. Başbakanlık Millî (Jüvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliğinin 9 . 2 . 1962 tarihli yazıları 
üzerine karayolu nakliyatın m içinde bulunduğu 
düzensiz hale son vermek üzere Ulaştırma Ba
kanlığı Müsteşarının Başkanlığında İçişleri, Ba
yındırlık Bakanlıklar temsilcileriyle müştereken 
yapılan toplantılar neticesinde, karayolları üze
rinde eşya ve insan ıakliyatma dair nizaıııla-
yıcı esaslarla modern trafik tekniğine uygun kai
delerin vazedilmesinin gerektiği kararına varıl
mış olduğundan yük ve- karayolları trafik ka
nunlarının teşkilât kanımlariyle birlikte yüksek 
huzurlarınıza bir an önce getirilmesi için çalış
malara hızla devanı edilmektedir. j 

2. Trafik kazalarının sebepleri her yıl yapı- | 
lan istatistiklerle tesbit edilmekte ve mütaakıp 
yıllarda yapılan kontrol ve murakabe tatbikatı 
bu sebeplerin izalesine hasredilmektedir. 

Trafik kazalarının önlenmesi; her şeyden ön
ce karayollarında ciddî ve müessir trafik kon-
trollarmın yapılmasına bağlı bulunduğu cihetle, 
Bakanlığım bu konuda kontrol ve eğitim araebi
riyle sürat ölçme aletleri satmalınması lüzumuna 
inanmakta; bu da bütçe imkânları nisbetinde 
mahdut ölçüde sağlanılmaktadır. 

Aryıca, resmî daire ve teşekküllerimizin ih
tiyaçları için yurt içinden ve yurt dışından be
delsiz olarak sağlanan Amerikan ihtiyaç fazlası 
malzemelerden beş aded kaldırma aracı, 14 Jee}> 
ve 10 aded Dodge Power olmak üzere 29 aded ta
şıt temin edilmiş olup, ayrıca trafik kontrol ve 
murakabesinde lüzumlu diğer kontrol ve eğitim 
araçları ile sürat ölçme aletlerinin aynı yardım
lardan teminine çalışılmaktadır. 

Kaza, sebepleri arasında en mühimleri; fazla 
sürat, uykusuzluk ve diğer trafik kaidelerine 
riayetsizliktir. 1062 yılının 6 aylık istatistiğinde 
kaza sebeplerinin yüzde 42 sini sürat hadlerine 
riayetsizlik teşkil etmektedir. Son günlerde kon-
trollar artırılmış ve yeni tedbirler de alınmıştır. 
Arz ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın PasinL 
NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler. Bugün bu kürsüden, 
hakikaten çok önemli bir mevzu, sayın Bakan 
tarafından cevaplandırılmıştır. Kendilerine te
şekkür ederim. Ancak, Trafik Kanunu, ilk defa 
memleketimizde tatbik edildiği gün nasılsa, nasıl 
bir şekil almışsa, bugün aynı şekli muhafaza 
edilmiş, hiçbir maddesi günün icaplarına göre 
tadil edilmemiştir. Trafik Kanunu memlekette 
tatbika başlandığı zaman, memlekette araç mev
cudu toplanı olarak 16 bin civarında idi. Bugün 
bu büyük miktar üzerinde bir araç çalışmakta
dır. Bu yönden Trafik Kanunu üstünde bir 
araçla trafik çalışmaktadır. Bu yönden, Trafik 
Kanunu mutlak surette esaslı bir şekilde elden 
geçmeli; Trafik Teşkilâtı yeni baştan organize 
edilmeli; Trafik Teşkilâtı, doğrudan doğruya bil
umum müdürlük olarak İçişleri Bakanlığına bağ
lanmalı ve karayollarında yeteri kadar uzman 
tefrik edilmelidir. Bugün Trafik Müdürlüğü, 
karayollariyle Emniyet Müdürlüğü arasında 
kalmış, hangi tarafa döneceğini şaşırmış bir du
rumdadır. Karayolları, trafik benim mevzuum-
dur, Emniyet Müdürlüğü benim mevzuumdur, 
demektedir. Halbuki, ne onun, ne de bunun 
mevzuudur. Başlıbaşma bir umum müdürlük 
olarak, çeşitli müesseselerden toplanacak uz
manlarla çalışması gerekir. 

Sayın arkadaşlarım, her gün yüzlerce vatan
daşımız yaralanıyor, yüzlerce vatandaşımız 
ölüyor. Bir vatandaşımız kazara bir yerden dü
şerse üzülüyoruz. Bir otobüs devriliyor 16 va
tandaşımız ölüyor. Bir araba çarpışıyor 5 va
tandaşımız Ölüyor, 8 vatandaşımız yaralanıyor, 
sakat kalıyor ve hayatının sonuna kadar bu 
memlekete, İm devlete yük oluyor; taununla 
maalesef ilgilenmiyoruz, ilgi duymuyoruz. Aşa
ğı yukarı bunları benimsemiş vaziyetteyiz. 
Trafik kazaları normal. Değil böyle. Bendeniz 
Paris'te 1;> gün şehir ilçerisinde bu trafk mev
zuunu inceledim ve bir kaza görmedim. Trafik 
Müdürünü gördüm, kendisine sordum, şehirde 
kaza olmaz mı, diye «Hayır» dedi, «yalnız ya
bancılar, trafiği bilmiyenler kaza yapabilirler. 
IBizde fazla sürat yüzünden kaza ancak şehir 
dışında olur.» Halbuki bizde şehir içinde ve 
dışında, kazaların nisbeti mukayese kabul et-
miyeeek kadar fazladır. Bunun sebelbi nelerdir? 
Sebebi şudur ; Birisi disiplinsizlik, ikincisi 
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eğitim noksanlığı. Bir şoför her nasılsa bir eh
liyet aldıktan sonra, kendisini serazat kabul et
mekte, zabıtanın kendisine müdahale edeceği
ni kabul etmemektedir. İstediği şekilde hareket 
eder. Şehir onun, yolcu onun, yol onun. İste
diği yerde durur, istediği yerde devirir, isterse, 
doğru yolda yürür... Hayır arkadaşlar, bu böy
le olmıyacaktır. Trafik Kanununun diğer ka
nunların üstünde incelenmesi ve bütün hüküm
lerinin harfiyen tatbik edilmesi lâzımdır. Bunun 
için de personelin yetersiz olduğunu kabul et
mek gerekir. Hatırımda kaldığına göre bugün
kü personel miktarı sadece 1 000 küsurdur. Bu 
kadar az bir personelle Türkiye'de trafik işleri 
tedvir edilemez, Türkiye'de trafik vardır, de
nemez... Bugün, yabancılar bizim için şu tavsi
yede bulunuyorlar : «Otomobille Türk yolların
dan yürünemez, çok tehlikelidir.» Bu söz bizim 
için hakikaten acı ve ıstırap vericidir. Halbuki 
bizim yollarımız iyidir, daha da iyiye doğru git
mekte ve inkişaf etmektedir. Buna mukabil ka
nunu tatbik edici personel azdır vo kanunları
mız kifayetsizdir. 

Araç vaziyetine gelince : Sayın Bakanın işa
ret buyurdukları araçlar hakikaten çok azdır. 
Bendeniz Bütçe Karma Komisyonunda ve bu
rada bütçe ıgörüşülürken de arz ettim; şimdi de 
mesut bir tesadüf olarak Başbakan ve İçişleri 
Bakanı da hurada, kendilerinden rica ediyorum, 
trafik mevzuuna önem verilsin. Trafik teşkilâ
tı ıslâh edilsin ve yeteri kadar araç alınsın. An
cak bu şekilde trafik kazaları önlenebilir. 

Otomobilin lâstiği patladığı zaman yol orta
sında durup lâstiğini tamir eder; arıza yaptı
ğı zaman arabasını yol ortasında bırakan; bir 
serazat olarak yolun sağma soluna dikkat etme
den giden şoförler oldukça elbette kaza olacak
tır. Bu kazaları önlemek için bu memlekette 
çok yetkili, çok bilgili bir trafik teşkilâtının 
olması lâzımdır. 

Yine trafik kazalarının sebeplerinden birisi 
de trafiğin kesif olduğu yerlerde gidiş - geliş 
yollarının ayrılmamasından ileri gelmektedir. 
Yine bu kürsüden temennim odur ki, İstanbul -
Ankara ve İzmir - Ankara gibi trafiğin kesif 
olduğu yolları, gidiş - geliş olarak, Karayolları, 
programına alsın ve bunları birbirinden ayırsın. 
Kazalar da bu şekilde önlenebilsin. 

Bugün araç kullananları mutlak surette bir 
eğitime tabi tutmak lâzımdır. Trafik kaide ve 

25 .12 ,1962 O : 1 
usullerini esaslı bir şekilde bu gibi araç kulla
nanlara, gerek konferanslar vermek suretiyle, 
gerekse radyoda uzun uzun bahsetmek suretiy
le öğretmek, onları tenvir etmek, trafik kazala
rını önleme bakımından çok faydalı olacağı 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

13. — Cuhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Nihat Pasinli'nin, jandarma teşkilâtlım dair 
sözlü sorusu ve İçişleri Bahanı Hıfzı Oğuz Be~ 
kata'nın cevabı (6/131) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız bura
da, Sayın İçişleri Bakanı buradalar. Soruyu 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soruların İçişleri Bakanından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Nihat Pasinli 

1. Jandarma teşkilâtında ne kadar subay 
noksandır? Noksan kadrolara kimler vekâlet 
etmektedir? 

2. Uzatmalıların istihdamında mahzur gö
rülüyor mu? Görülüyorsa ne gibi tedbirler dü
şünülüyor? 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın İçişleri Ba
kanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (Ankara) —- Muhterem arkadaşlarım, Jan
darma teşkilâtında münhal subay adedi ile nok
san kadroların ne şekilde idare edildiği ve 
uzatmalıların istihdamında her hangi bir mah
zur bulunup bulunmadığı hakkındaki Erzurum 
Senatörü Sayın Nihat Pasinli tarafından veri
len sözlü soruyu cevaplandırıyorum : 

1. Jandarma Teşkilâtı 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri tçhizmet Kanununa göre Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinden madut bulunmaktadır. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kadro mevcut ve 
noksanları ise memleket bütünlüğü bakımından 
gizli kalması gereken hususlardır. Jandarma (re
ne! Komutanlığı kadro mevcut ve noksanları da 
memleket emniyeti bakımından gizli kalması 
gerekli hususlardandır. Sayın soru sahibi eğer 
rakamlar üzerinde değil de noksan kadroların 
sebep ve ne suretle doldurulacağı mevzuunu sor
mak istiyorlarsa, onu açık olarak izah edebili-
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rira. Eğer, rakamlar üzerinde görüşme yapıla
caksa îçtüğün 153 ncii maddesinin 2 nci fıkra
sına göre ıgizli celse yapılması gerekmektedir-. 

Noksan suıbay kadrolarına astsubaylar ve
kâlet etmektedir. 

2. Jandarma uzatma]ı personelin istihda
mında şimdilik mahzur görülmediğini arz ede
rim. Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Sayın Pasinli. 
NİHAT PASİNLÎ (Erzurum) — Üçüncü de

fa huzurunuzu işgal ediyorum, atfınızı dilerim. 
Bunda benim bir sunu taksirim yok. Başkanlık 
Divanı her üç sorumu da aynı gündeme almış. 
Sabrınızı suiistimal etmeden fikirlerimi kısa 
olarak arz etmeye çalışacağım. 

Sayın Bakan kadro meselesinden bahis bu
yurdular. Bendeniz bunun üzerinde ısrar etmi
yorum. Yalnız bendeniz, noksan kadrolar yü
zünden astsubayların istihdamında mahzur ol
duğunu bilhassa belirtmek isterim. Bâzı kaza
larımızda, o kazanın önemine göre, binbaşı, yüz
başı veya üsteğmen rütbesinde bir zatın jan
darma kumandanı olması lâzımıgelirken kadro
suzluk yüzünden o kazaya, henüz mektepten 
çıkmış bir astsubay - çavuş tâyin edilmektedir. 
Kültürü, tecrübesi, bilgisi o I miyarı henüz bu 
mesleğe atılmış bir arkadaşın, önemli bir teş
kilâtın başında vekâleten bulunması, kendisin
den çok kültürlü kimselerin arasında vazife 
görmesi; hakikaten ve cidden çok güç bir me
seledir. Bâzı yerlerde, esefle söyliyeyim ki, bu 
durum karşısında, böyle bir safiyetten istifade 
edilen durumlar da olmuştur. 

Bu bakımdan, bendeniz Sayın Bakandan ri
ca ediyorum; çok önemli olan bir konu karşı
sında, hiç olmazsa kazalardaki münhal kuman
danlıklara genç, mektepten çıkmış arkadaşları
mızı veyahut yedek subay arkadaşlarımızı bir 
kurstan geçirmek suretiyle, bunların bu bölge
lerde istihdam edilmelerini temin buyursunlar. 
Çünkü, nihayet astsubay bir astsubay kadar-
vazife görebilir. Hiçbir zaman bir subayın va
zifesini bir astsubaya tahmil etmek doğru ol
maz. Vazifeyi aksatır. 

Uzatmalı çavuşlara gelince : Uzatmalı ça
vuşları da bendeniz çok mahzurlu görüyorum. 
Fakat, bugün onların kadrolarına astsubayların 
ikmali elbette ki büyük güçlüklere, büyük ma
lî külfetlere sebebolaeaktır. Bunu bildiğimiz 
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için, sıkı bir kontrol, sıkı bir teftiş ve iyi bir 
eğitim gibi tedbirler- belki bu mahzurları hafif
letebilir. Sayın Bakandan bilhassa bu konu üze
rinde durmasını istirham edeceğim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN —- Koru ,görüşü'l;müştür. 

/•/. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet llkuçan'in, 1.963 yılı bütçesinde öğret
menlerin maddi re mânevi terfii bakımından ne 
gibi hususların bulunduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/132) 

BALKAN — Mehmet llkuçan arkadaşımız 
buradalar. Millî Eğitini ıBakarn yok. Sorunun 
görüşülmesi gelecek Birleşime (bırakılmıştır. 

15. —- (Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet llkuçan in, Korkuteli Havzasını sula
mak için Selâmet Boğazında yapılacak baraja 
dair Betyındırlıl; Bakanından sözlü sorusu 
(6/133) 

BA'ŞJvAN —iSayıu Mehmet Llkuçan burada
lar. 'Bayındırlık 'Bakanı arkadaşımız yoklar. 
•Sorunun görüşülmesi gelecek (Birleşime bırakrl-
ı niştir. 

16. •- ('umhuriyeî Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet llkuçan'm, turistik önemi dolayısiyle 
Antalya'ya 1963 bütçesinden ne miktar yatırım 
yapılacağına dair Basın - Yayın ve Turizm Ba-
kanundan sözlü sorusu (6/134) 

BAŞKAN Mehmet İlikuea.n arkadaşımız 
buradalar, fakat Basın - Tayın ve 'Turizm Ba
kanı arkadaşımız yoklar. Sorunun görüşülmesi 
ge I e e e k Bir I eşime bırakı Lmıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Nevzat 
S engel'in, 6326 saydı Petrol Kanununun 120 nci 
•maddesine dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/135) 

BAŞKAN .Sayın iS engel, 'buradalar mı? 
(Burada sesleri), Say m Sanayi Bakanı... Yok
lar. Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

İH. — Cumhuriyet Seat osu Ağrı üyesi Vev-
si Yardımcının, Doğu ve diğer illerde jandarma 
ve ,:<d)ita kuvvetlerinin zaman zaman vâki .şikâ
yetlere karsı aldıkları tedbirlere dair sözlü so
rusu ve içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile 
Adedet Bakanı AbdülJıak Kemal Yörük'ün ce
vabı (6/136) 
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•BAŞKAN — Savuı Yardımcı buradalar, mı? 

Burada... Sayın Adale 1 ve İçişleri Bakanları... 
Buradalar. Soruyu okutturuyorum : 

(Aı mihuriy e t Se 11 :-ı tosu ıBaş ka n 1 iğ' ı n a 
Aşağıdaki sorumun Adalet ve İçimleri Ba

kanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi sayıcılarımla rica, ederim. 

13.12.1962 
Ağrı C.Senatosu Üyesi 

Veysi Yardımcı 
Gerek Doğu ve ge -ekse diğer illerimizde 

jandarma ve zabıta kuvvetlerimizden zaman 
zaman vâki şikâyetlere karşı aldıkları tedbir 
nedir"? izahat verilmesini. 

BAŞKAN — Hangi Bakan daha, önce konu
şacaklar'? .Buyurunuz, Sayın İçişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ 'BAKANİ HTFZT OĞUZ BEKA-
TA (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi-Sayın Vey
si Yardımcı tarafından Doğu ve diğer illerde 
jandarma ve zabıta kuvvetlerinden zaman za
man vâki şikâyetlere (karşı alman tedbirlerin 
nelerden ibaret olduğu hakkında sorulan sözlü 
sorunun. Bakanlığımı ilgilendiren kısmına ce
vaplarımı arz ediyorum. 

Gerek Doğu ve gerekse diğer illerimizde 
idari ve adlî vazifelerin icrasında ve şahsi suç
lardan dolayı jandarma kuvvetleri zaman za
man şikâyetlere mâruz bulunmaktadır. 

Bu yoldaki şikâyet ve müracaatlar ciddiyet
le ele alınmakta, 'mahallinde incelettirilmekte 
ve suçlu 'görünenler hakkında kanuni muame
le y aıprlmakt adı r. 

Bu cümleden olarak; 1962 senesi içerisinde 
(471) şikâyet vâki 'OÎnıuş, bunlardan (166) şi
kâyetin asılsız olduğu anlaşılmış, (44) şikâyet i 
adalete intikal ettirilmiş ve (261) şikâyette 'tet
kik safhasında bulunmuştur. 

Ancak, bu şikâyetlerin büyük bir kısmının 
şikâyet konusu ile ilgisi olmadığı, Ibir kısmının 
da suçluların kovalanmasını önleme gayesine | 
matuf bulunduğu anlaşılmaktadır. 1 

Kanun ve mevzuat dâhilinde hareket edil- j 
mek suretiyle gerek vazifelerin icrasından do
ğan suçlardan ve gerekse şalisi suçlardan şid
detle içtinaıb edilmesi ve şikâyetlere meydan ve
rilmemesi hususları zaman zaman teşkilâta ha
tırlatılmakta, gerekli emir ve direktifle?* veril
mektedir. 

Arz ederim. | 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler; Sayın Veysi Yardım
cı'nın sormuş olduğu suale, Bakanlığımı ilgilen
diren hususlara inhisar etmek üzere cevaplarımı 
arz ediyorum. 

Jandarma komutanlariyle vekilleri ve zabıta 
âmirleri hakkında vatandaşlar tarafından yapı
larak Bakanlığımıza intikl eden şikâyetler hakkın
da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 ve 
Hâkimler Kanununun 105 nci maddeleri hüküm
leri gereğince muamele ifa olunmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere 1961 yılı içinde jan
darma komutan veya vekilleri ile zabıta âmirle
rinden 81 i ve 1962 yılında da 33 ü hakkında mu
hakeme altına alınma muamelesi yapılmış, bunlar 
umumiyetle memuriyet vazifesini ihmal, suiisti
mal, müessir fiil ve hareket suçlarında toplanmış 
bulunmaktadır. 

Yukarda sayılanlar dışında kalan zabıta men-
suplariyle jandarma erleri hakkındaki muamele
ler Bakanlığımıza intikal etmemekte olup bunlar 
hakkında umumi hükümler dairesinde muamele 
yapılmaktadır. 

Zabıta ve jandarma emirlerinin şahıslara kar
şı işlemiş oldukları suçların önlenmesi maksadiyle 
Bakanlığımızca yapılması mümkün kanuni bir iş
lem veya tedbir mevcudolmayıp keyfiyetin yu
karda arz olunan hususlardan ibaret olduğu anla
şılmıştır. 

BAŞKAN — - Sayın Yardımcı. 
VEYSİ YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 

Başkan, saygı değer Senato üyeleri, muhterem 
Hükümet Reisi ve diğer saym vekiller. 

Muhterem iki vekilimizin vermiş oldukları ce
vaplara minnetle teşekkür etmeyi bir borç bili
rim. 

Ancak bundan hayli zaman evvel Sayın Gene
ral Burhanettin [Jluç'un memleket çapında asa
yişsizlikten bahsetmiştir. Aynı üzüntüler içinde 
bu asayişsizliğin başka numuneleri hakkında iza
hat vermek için huzurunuza geldim. Bu defa ya
ni 18 Ağustostan itibaren secim bölgemizi gezer
ken vâki şikâyetler yürekler acısı oldu. Bu az ge
lişmiş illerimizde jandarma, bir zulüm vasıtası ol
muş, namus, şahıs ve. mal emniyeti tahrip yolun
dadır. Köylüler falakaya çekiliyor, dayak yediği 
yerde baygın düşen ve adetâ tabutlukta bile reva 
göi'ülmiyen bir işkenceye vatandaş tâbidir. Kara-
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kollarda insafsızca dövülenler korkularından şi- ı 
kâyet bile edemez haldedir. Demokrasi bu ise böy
le demokrasi istenmez, hürriyete, normal bir hu
kuk devleti rejimine doğru ilerleyişi hâdiseler ür
kütmektedir. Kimden kime şekva edilsin. Bu şe
kilde huzur dağa çıkıyor. Bu asayişsizliğin ve hu
zursuzluğun biraz da idari mekanizmanın kötü 
memur elleriyle idare edildiği Hükümet Reisinin 
15 Eylül konuşmasında da belirtilmişti. Sayın es
ki İçişleri Vekili de itiraf etmiştir-. Tekaütlükle
rini dolduracak olan büyük merkezlerde başarı
sızlıkları görülenler âdeta menfa diyarı olan 
Doğuya giderse âkibet böyle olur buyurmuşlardı. 
Hakikaten böyledir. Göndermesini er, salâhiyetleri 
dahilindedir. Tarihimizde görülen ufak, tefek is
yan deneeek hareketlerin, idari mekanizma ma
kamlarının, köylerdeki jandarmaların kötü fiil ve 
hareketlerinin tezahüründen doğduğu yetkililerin 
ağzından dilediklerimiz ve elimizdeki vesikalarla I 
tnüsbittir. Zira zaman zaman millî vicdan konu- j 
sur. Tarih konuşur. Hakikaten Doğunun menfa I 
diyarı olduğuna dair ufak bir misal vereceğim. I 
13 . 5 . 1962 tarihli Cumhuriyet gazetesinde I 
Kırklareli'nden Lefeci köyü öğretmeni Sabahat- I 
tin'in, bir yıl kıdem indirme cezası ile, Doğu vi- I 
lâyetlerinden birine acilen nakline Kırklareli I 
Millî Eğitim İkaz Kurulunun 11 . 4 . 1962 tarih 
ve 500/119 numara ile karar verilmiştir, denmek- I 
tedir. Cezanın tatbik sahası, Vekil Beyin beyan I 
ettiği gibi, Doğu. Doğu'da halka tahakküm zıh- I 
niyeti hâkimdir. Memur hukuk içinde kalmalı, I 
hakaret etmiyecek ve emrinde olanlara da ettir- I 
miyecek ve hakaret görmemesini de sağlıyacak I 
zihniyette hareket etmelidir. Zulüm ile tahta ku- I 
rulmuş bir sultanın, hakkın ve adaletin bükülmez I 
kolları karşısında er geç akıbeti hüsrandır. Hak- I 
km karşısında zincirler erir. Taç ve tahtlar ya- I 
nar, taeidar mahvolur. Demokrasiler, meclislerin I 
memleket dertlerine çare bulamadıkları zaman I 
kriz geçirirler. Zaman akıp 'gidiyor, dertler yine I 
aynı dertler, sevdalar aynı sevdalar. Ata*nm I 
emanet ettiği Büyük Millet Meclisinin bir üyesi I 
olarak huzursuzluk içindeyim. I 

Şimdi işkence görenlerin tarih sırası ile dert- J 
1 erini dile getirmek istiyorum. J 

17 . 12 . 1962 tarihinde Muzaffer Dündar 
isimli bir vatandaş Ağrı Valisine yazdığı istidada, I 
zabıta tarafından vahşiyane dövüldüm, gözlerim I 
$çörme hassasını kaybetti yara ve bere zail olma- I 
dan Doğu - Bayazıt'a gelip acı manzarayı görme- | 
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ııizi rica ederim, deniyor. Aynı mealde ve tarihte 
yukardaki şahsın kardeşi Valiye yazdığı mektup
ta; vatandaşın hak ve hukukunu, haysiyet ve sıh
hatini vikaye vazifenizdir. İhbar ve şikâyet mercii 
bulunmaktasınız. İşte derhal el koymanız, tahkik 
eylemeniz gerekir, diye müracaatta bulunuyor. 
Cevabi müracatta, valinin mahalline gelmesinin 
lüzum ve faydası olmıyacağı, hâdisenin içki reza
letinden çıktığı bildirilmiştir. Dayağın müsebbip
leri hakkında bir işlem yapılmadığı belirtilmekte
dir. Bu konu 22 . 12 . 1961 tarihinde Başvekâ
lete ve Dahiliye Vekâletine de arz edilmiştir. Bu
nun gibi birçok vakalar karşısında Doğu - Baya-
zıt'ta arzuhalci İsmet Baydar tarafından jandar
ma ve zabıta kuvveti tarafından halka yapılan iş
kencenin üzücü olduğuna dair Doğu - Bayazıt 
Kaymakamlığına 27 . 2 . 1962 tarihinde verilen 
istidaya kaymakamın cevabi yazısında; vilâyete 
intikal ettirildiği, neticenin bildirileceği yazılmış
tır. 

1.3.1962 talihinde Bekir Selman Baş köyün
den Hamit Selman Teperiz'i, Jandarma Ge
dikli Başçavuşu İsmail isimli zat tarafından, 
pîira sızdırmak için dövülmüşler, ayakları
nın altına sopa atmışlar ve sonra tuzlu suya 
batırarak ayakta gezdirmişler; daha garibi 
acayip usul ile jandarmayı sırtlarına bindi
rip karakol içinde gezdirmişler, nihayet akra
baları durumu öğrenerek lüzumlu mercie mü
racaat suretiyle kurtarılmışlardır. Fakat cü
rüm işliyenler hakkında bir işlem yapılmamış
tır. Bunun devamı olarak yine 4 . 6 . 1962 
tarihinde Çetenli köyü Muhtarı Şevket Ülgen, 
köy âzası Salih Duman köylüden Mehmedoğlu 
Abdülkerim Ülgen, Mehmedoğlu Mehmet Din-
över, Kâmiloğlu Şahin Uysal imzalariyle kay
makamlığa, Jandarma Umum Kumandanlığı
na, Devlet Reisine yazdıkları istidada yine 
Teperiz, Jandarma Karakol Kumandanı Ge
dikli İsmail'in yaptığı işkencelerinin resimle
rini zorla çektiklerini ve sarhoş olup saldır
ganlıklarını acı bir dil ile şikâyet ettikleri 
bildirilmektedir. 

27 Mayıs 1962 saat yirmi dörtte Rumioğlu 
İbrahim özek zabıtadan ve bekçiden yediği 
dayak ve kendisinden alınan altın saat ve 12,5 
lira hakkında Cumhuriyet Müddeiumumiliğine 
yaptığı müracaat ile beraber Cumhuriyet ga
zetesine, Başvekâlete, Adliye Vekâletine ve 
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Devlet Reisine şikâyet ettiklerini bildirmişler
dir. ı 

Zafer gazatesinin 2 Eylül 1962 de Bitlis Su-
nek bucağına bağlı köyler jandarmanın tehdit 
ve dipçikleri altında savcılığa vaki müracaata 
rağmen jandarma kumandanının nüfuzu ile adlî 
tıbba gönderilmemiştir. Aynı günde jandar
malar aynı köyden evli bir kadını dağa çı
karmışlardır. Ayrıçla, bunu mütaakıp Otluk kö
yünde bir hâdise olmuş, kaçakçıları aramak 
için köye gelen jandarmalar muhtarı ve bütün 
köy halkını falakaya çektirmiştir. 'Köylünün 
hepsi Bitlis'e gelmişler, ilgililere başvurarak 
j anki amma tahakkümümden kurtulmak istemiş
lerdir. Yeni Türkiye Partisinden Cevdet Ke-
berlioğlu durumu iljrili vekâletlere aksettire
ceğini ve Meclise getireceğini söylediğini yaz
maktadır. 

Daha geçenlerde de Erbaa hâdisesinde jan
darma d'ayağı ile adam öldürülüyor, jandarma 
kumandanı cenazeyi ayaklariyle itiyor ve ne
ticede bildiğimiz müessif hâdise meydana çı
kıyor. 

Takriben 20 . 8 . L962 tarihinde seçim böl
gemiz Ağrı'yı ziyaretimizde, Gurbulak köyün
den bir ihtiyarın müracaat ederek oğlunun 
ağır surette dövüldüğünü söylemişti. Bunun 
için müddeiumumiyi ziyaret ettik. Tesadüf; 
dövülen, bir adam sırtında içeriye alındı. İki 
ayağı şişmiş ve ayak topuklarının yukarı kıs
mında patlamalar olduğunu arkadaşım Ağrı 
Milletvekili Kerem özcan Beyle gördük. 
Müddeiumuminin kendisi de dövüldüğü kanaa
tinde olduğunu izhar ettiler. Dövüleni, sivil 
doktor bulunmadığı için askerî doktora havale 
edildi, tik günde muayene edilmemiş, bir gün 
sonra yine askerî hastanede muayene edildi. 
Muvakkat rapor verildi. Fakat raporun biz 
gelinceye kadar "alınamadığına muttali bulu
nuyoruz. Halk ve dövülenin babası dayak yiye
nin ayağının şişi zail oluncaya kadar kasden 
rapor verilmediğini beyan ettiler. Dövülen Ağrı 
Cezaevinde Gürbulaklı Ömer Borandır. Döven 
merkezin Murat nahiyesi karakol gediklisidir. 
Ve yine daha evvel 23 . 6 . 1962 de Sağdıç kö
yünden Mecit Haldiz'in kardeşi Osman Hal-
diz Murat nahiyesinden derdest edilip kara
kola gönderilmiş, burada işkenceye mâruz kal
mış olduğunu ve daha da dövülmemesi için 
Ağrı Valisine müraeaal ettiğini bildirmekte-
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dir. Şahidi olduğumuz hâdise Sayın Ağrı Vali
sine de not ettirilmiştir. İzmir'den 15 Eylül 
1962 tarih Cumartesi günü Yeni îötanibul Gaze
tesinde yazıldığına göre, Tepelihisar Doğan-
bey nahiyesine bağlı Ürkmez köyü halkı 
jandarmaların kendilerini haraca kestiklerini 
bildirerek alakalı makamlara müracaat etmiş
lerdir. Ve yardım istemişlerdir. Kumar oyna
nıyor bahanesi ile baskın yapmışlar, bir mik
tar para alındıktan sonra topluca hepsine ye
min ettirilerek bu hâdisenin gizli kalmasını 
temine çalışmışlardır 

Aynı jandarmalar, bu hâdisenin ertesi günü, 
iki kişiyi yine kumlar bahanesi ile dövmüşler, 
ellerindeki paralarını çakmak ve sair kıymetli 
eşyalarını gasbetmişlerdir. Mardin Milletveki
li Mehmet Ali Arıkan'ın Begli, Ömerli, Mırdvel 
köylerinde jandarmaların işkencesinden, köylü 
mallarının yağma edildiğinden bahsile 19 . 9 . 
1962 tarihindeki şikâyet Meclis gündeminde idi. 
Geçenlerde Sayın Sırrı Atalay, konunun icabı 
dolayısiyle, jandarma takibinden müteessir ola
rak durumu beliğ bir cümle ile anlattılar. So
nu gelmiyen bu işkenceden kurtulmak için hal
kın şikâyeti de yetmiyor. Bir hafta evvel Ağrı'
nın Tutak kazasından aldığım bir telgrafta, jan
darmanın işkencesine el koyan hâkimin mah
keme koridorlarında başçavuşun hakaretine uğ
radığı bildirilmekte, bu hal devam ederse feci 
âkibetlerin doğabileceği izah ve bu durum kar
şısında hâkimsiz ve müddeiumumisiz bulunuyo
ruz, gönderilmesinin teminini rica ederiz denil
mektedir, ki bu telgrafı Sayın İçişleri Bakanı
na takdim ettim. Jandarma Kumandanlığına 
havale edildiğini bildirdiler neticesini öğrene
medim. Bölgemizin birçok yerlerinde kuman
dan yok, vekilleri başçavuşlardır. 

Muhterem arkadaşlar; mütemadiyen tekrar
lanan bu hâdiseler Devletin haysiyetini tered
düde düşürmektedir. Orta zamanda feodalite 
böyle doğmuştur. Himayesizler himaye arar
lar. Devlet, kolunu uzatmaz ve şefkatini esir
gerlerse bu hal felâket doğurur. Doğuya ge
reken önemin verilmediğinde Büyük Meclisiniz 
de müttefiktir. Bu hususu, muhtelif zamanlar
da, arkadaşlarımız da belirtmişlerdir. Doğu 
halkı memleketin sadık insanlarıdır. Toprağına, 
memleketine, vatanına bağlıdır. Devlet vecibe
lerini ifada eşsizdir. Fakat bakımsızdır. Tatlı 
sese ihtiyacı vardır. Zulmün kuvveti, adalet-
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•sizlikle ölçülür. Demokrat ik rejimlerde kuvvet
li Hükümet ler , va tandaşlar ın hislerine ve arzu
larına kıymet veren •Hükümetlerdir . Doğu hal
kı j andarmas ından başlamak üzere iyi muame
le görmüyor. Şefkat, dolu gözler yerine, âdeta 
kanlı , kin alevleriyle tecziye ediliyor. İnsanlar 
yalnız hançerle öldürülmez. Kaba hareke t han
çeri de kâfidir. Üstelik kül türsüzdür ler . Bu böl
gelere iyi zabı ta ; halkı seven, rüşvet alnııynn. 
haka re t etmiyen insanlar göndermek lâzım. Do
ğu maddi ve mânevi sarsıntı içinde yıkılıyor, 
komşuların kötü sesleri memleket havasını bo
zuyor. Halk yaral ıdı r . Doğunun yegâne geçi
mi z i raa t t i r ve hayvancıdır . Tabiatın yıkıcı 
kurak rüzgârlar ı esince açtır, işsizdir. İşsizlik 
ve açlık hareket ler in babasıdır. Bütün ('ana
l ıklar yoksul luktan gelir. Buna kül türsüzlük 
de eklenirse du rumun ağırlığı meydana, çıkar. 
Gönüller zorla fethedilmez, dayak ve işkence 
or ta zaman ameliyesidir. 16 ncı asırda Osman
lı Devleti yalnız silâhı ile değil adalet i ile, il
mi ile ve d inî organizasyonu ile, gönülleri ala
bilmesi ile muvaffak olmuştur. Acı dil insanı 
dinden, ta t l ı dil yılanı inden çıkarır . Tatlıl ık 
ile yı lanla bile barışılabilir. (Yılan hikâyesi) 
mütefekki r lerden Kuşen Blot ve Lu te r Osmanlı
ları dünya için ha laskar te lakki ediyordu. Ce
miyet hayatı yeknasak değildir. Âliminden ca
hiline, masumundan zalimine kadar vardır*. İda
re zorlukları yok değildir. Yalnız idare emli
ne verilmelidir. Memleketi idare bakımından 
daima zorluk vardır . Vatansever, tecrübeli el
lere verilmelidir. 

Açlıkla, hayat la , amansız bir savaş içinde 
bulunan va tandaş ın ız t ı rabma çare bulacak yol
la.!* a ramak lâzımdır. Bu vatansever* feryadı po
l i t ikadan uzak Ata tü rk 'ün memleketi emanet 
et t iği Hükümet ve siz Büyük Millet Meclisinin 
buna eğilmesi lâzımdır. Tedbir almak gerekir. 
Hükümet bu bölgeye her şey vadetmekte , fakat 
hiçbir şey yapmamak tad ı r . Dertler de rya ; -de r 
de çare dinlemekle kalınmıştır . Şikâyetçiler
de ş ikâyet ten bıkmıştır. 

Hulâsa : 

1. İy i memur ve tatl ı ses, iyi muamele di
yoruz. Aksine-mil le t i ' birbirinden ayıracak ha
kare t , küfür ve d a y a k t a n tevakki edilmiyor. 
Sevgi büsbütün sisleniyor, gölgeleniyor, kabuk 
bağlıyor. Huzur erimiş oluvor. 

2. İşsizdir diyoruz; iş verecek müessese ya-
pıl.ma.sı gerekir, muhitin istihsalinli istihlâk ede
cek müessese kurulmalı... Meselâ yün fabrikası, 
ipek fabrikası, deri fabrikası, çimento fabrika
sı, halı- dokuması fabrikası, maden, krom, simli 
kurşun, altın, mermer, zımparataşı, l inyit kö
mürü müesseseleri açılmalıdır. Kaplıcalar da 
15 dereceden doksan dereceye kadar hararet ta
şıyan demi i-, çelik, kükür t maddesidir*. Bu kap
lıcalar, fizik tedavisi için Sağlık Bakanlığınca 
kabul edilmiş, fakat üzerinde durulmamışt ı r . 

o. Öğretmen isliyoruz, kura çekilmeden, 
çıkmadan kimse gilmiyor. Parasız çalışılmıyor 
deniyor. O da yük. 

4. Doktor, hemşire, sağlık memuru noksan
lığının telâfisi isteniyor; gitmiyorlar, ne yapa
lım1'' diyorlar. Memlekette dört bin cüzzamlı, ve
remli vardır. Hastane var, doktor, hastabakı
cı. sağlık memuru, ve hattâ ilâcı yok. Bu du
rumla 'beraber Sağlık Vekili 'ben işlerinizi yapı
yorum, diyor. Acaba nerede:' 

ö. Hayvanın bol yetiştiği memlekete veteri
ner isteniyor. İnşallah gelecek sene diyorlar. 

(İ. Bu sene kış doiayısiyle banka 'borçları
nın teciliini istedik, tohumluk yardımını istedik 
vilâyet ihtiyaç göstermeden olamaz, dediler. Vi
lâyet kadar dertlerini biz de söylüyoruz. Payda 
yok. O halde Doğuya verilen dh enim i yet nere
de kalıyor.' Bütün ümitlerimiz plânda. Bğer 
ümit sizliğin bakarı gelmiş ise, Vekil Bey icraa-
tiyle bunu bize de müjdelesin. Bu Doğu 'bölgesi 
fışırlardır böyle ulvî bir sesin ufuklarını dol
durmasını bekliyor. Adlî bakımdan Sayın Yö
rük'ten ve idari mekanizmada da Sayın Vekil 
I!ıfzı Bekata'nın vilâyetlere beyannamesinden 
kucak, kucak dolu ümit içindeyiz. Temenni ede
riz ki ıbu ümitlerimiz boşa çıkmasın, (ierek Bü
yük Meclisinizden ve gerekse Riyasetten de ri
ca ediyorum. Huzurunuzda arz ettiğim mevzu
lara eğilip Riyasetçe tur karar alınmasına git
mesidir. Billıassa yukarda sözü geçen hususla-
ın i ; jandarmanın işkencesi ve yine telgrafta 
istenilen 'hâkim, müddeiumumi, öğretmen, dok
tor, hastabakıcı, sağlık memurunun gönderil -
'mesi hususundaki alâka ve kararlarınızı yalnız 
Döğu'nun bir bölgesi değil, her bölgesine gön
derilmesinin teminini tekrar rica eder, hepini
zi hürmetle selâmlarım. 
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BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
İOÎŞLERÎ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-

TA (Ankara) — Muhterem, arkadaşlarım; Sa
yın Veysi Yardımcı arkadaşımızın konuşmala
rını dinlediniz. Ben bu nevi meselelerde şöyle 
düşünüyorum; mesuliyetsiz bâzı şahıslarla, 
mesuliyet taşımıyan arzuhalcilerin mektuplarını, 
mesuliyet makamlarının en (yücesi olan Meclis 
kürsülerinde, bir mesleki toptan cürüm işleme 
âleti ve bütün bir meslek mensuplarını ise top
tan 'mücrim saymak ithamı ile suçlandırmak 
'mesuliyet duygularıyle bağdaşan; yakışık alan 
bir hareket tarzı değildir. 

Her meslek içinde suç işliyen insanlar var
dır. Her meslek içinde yanlış yola sapan, hatalı 
hareketler yapan insanlar vardır. Fakat bun
lar yalnız bu hatayı yapan şahısa münhasır ve 
ancak ona izafesi mümkündür ve kanunların 
takibatına mâruz kalırlar. Fakat bu örnekler 
bütün bir .mesleği zedelemek için, onu ayaklar 
altına almak için hiç kimseye salâhiyet vermez. 
Nitekim 40 000 köyde, bir kısmında 'olmasa da
hi, jandarma mevcuttur. Hudutlarımızda jan
darma vardır. Jandarma (bugüne kadar asayiş
te (birinci sınıf koruyucu rol ifa edeıgelmiştir 
ve 'ordunun Ibir parçasıdır. Elimizdeki rakam
lara ıgıöre 40 000 civarındaki köy ve hudut bo
yu jandarmasından vekâlete intikal etmiş şi
kâyet adedi bir sene içinde 400 dür. Bunu her 
mesleke nispet olarak tatbik edecek olursak 
Iher meslekte bu nisbetler dâhilinde suç işliyen-
ler vardır. (Bu itibarla (önce bir ricamı derleyip 
toplayıp huzurunuza vaz'etmek istiyorum: Suç
luyu bulup teşhir etmek, takibedip yakalayıp 
tecziye etmek •vazifemizdir. Ama, bir suçlunun 
mensubolduğu bir mesleki ayaklar altına almak, 
•mesuliyet kürsülerine yakışmaz. Bu noktayı 
böylece belirttikten sonra, ıgönül .isterdi ki, bu 
ne/viden suçların ikamda suçlu için yapılacak 
şikâyetler sırasiyle ;olsun. Meselâ valiye gidil
miş de, ürtbas mı edilmiştir 1.. O ilin jandar
ma (kumandanına gidilmiş, jandarma kumanda
nı suçlu ile ortaklık mı yapmıştır?.. Vekâletle
re müracaat edilmiş, vekâletlerde . örtbas mı 
edilmiştir de 'T. B. M. Meclisinin mümtaz bir 
parçası olan iSenatonun kürsüsüne getirilmiş
tir?... 'Gönlüm isterdi ki, alâkalı vilâyetin vali
sine (gittim, vali örtbas etti; jandarma 'kuman
danına (gittim, örtbas etti. Vekâletlere müraca
at ettim, örtbas edildi ve >şu arzuhalcilerin de-
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diklerini bir bir talhkik ettim, doğruluğunu tes
hil ettim ve huzurunuza getirdim, diyebilme
lidirler. 

Bu kürsüde söylenenlerin böyle olması lâ
zımdır. Tahkik edilecek, tetkik edilecek şikâ
yet edilecek ve netice vermediği anlaşılacak, 
iondan sonra Iburaya getirilecek. Yoksa söyle
nen, ifalan yer jandarma 'çavuşu şu işi yapmış, 
'bu talhkik ive teshil dahi edilmeden bütün bir 
meslek itham olunursa hu çıkar yol değildir. 
Arkadaşımızın ifade ettikleri isimlerin hepsi 
'zalbıtlara ıgeçti, bunları talhkik mevzuu yapmak 
(benim vazifemdir. Suçları ne ise, hangi .rütbe
de olursa olsun, bunlar yapılmış ise, yapanları 
tecziye etmek de gereklidir. Bu ise kanunları 
tatbik eden ve memlekette bunların âmir yü
rürlüklerini tesirli halde bulunduran Hüküme
tin vazifesidir. Bu münasebetle bir noktayı da
ha arz edeceğim. 

Gerek Doğu ve gerekse diğer illerimizde jan
darma ve zabıta kuvvetlerimizden ızaman za
man vâki şikâyetlere karşı ne tedbirler alın
maktadır. Burada asayiş, bilhassa kaçakçılık 
konusu, .mevzuu vardır. Bütün memlekete teş
mil olunan asayişi konuşma arzusunu kürsüye 
getirdiler ve soru içinde kalmadılar. 

Şöylece toplu olarak hülâsa edeyim, Türki-
yede jandarma asla bir cürüm vasıtası değildir. 
Jandarmada, (her meslekte olduğu gibi, kanun
ların dışına çıkan münferit insanlar bulunabi
lir. 'Bunlara karşı, Hükümet mekanizmasının, 
bu insanları tedibedecek organlarının hareke
te (geçecekleri talbiîdir. 

Sözlerimi bitirirken tekrar istirham ederim, 
Ibu memlekette müstesna hizmetler (görmüş, gör
mekte ve ığörecek olan bir mesleki, sorumsuz 
şahısların talhkik edilmiyen isnatları ile bu kür
süden toptan lekelemiyelim. Ve onların bulun
dukları vazifelerde, şerefle hizmet edecek ener
ji ve gayretlerini kırmıyalım. Bu doğru olmaz. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi. 
VEYSÎ YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 

Başkan, muhterem sayın üyeler, takip mevzuu 
olarak ele aldığımız soruda, Sayın Vekilimizin 
ifade ettiği şekilde bir camiaya her hangi bir 
umumi itham mevzuubahis değildir. Sureti kati-
yedo tenzih ederim. Bir arzuhalcinin iddiası de
ğil, yukarda madde balinde yaptığım izahtan 
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başka bir arzuhalcinin yapmış oldukları dosyasını j 
da bizzat Ağrı'dan alıp getirdim, tetkik ettim, za
man zaman yapılan hâdiselerin tarih sırasına gö
re daha üst makamlara intikal etmiş olduğunu 
burada ifade etmiş bulunuyorum. Saniyen, gay-
rimesul şahıslar buyurdular ki, hakikaten İçişleri 
Bakanlığınca tesbit edilen, yahut da gayrikanuni 
hâdiselere mâruz kalmış insanların şikâyetlerini 
bir milletvekili olarak nazarı itibara almak mec-
buriyetindejdm. Vazifem icabı bu şikâyeti Büyük 
Meclisimize getirmeye mecburum. Tarih sırasiyle 
zikrettiğimiz hâdiseler, tekrar arz ediyorum, her 
hangi bir niyet ve kasdile değildir. Sayın içişleri 
Bakanımızın bu vekâleti deruhde ettikleri vakit 
yapmış oldukları beyanlardan da kucak kucak 
ümitler içindeyim. Hâdise yaratan mesullerinin 
bulunması üzerinde durmaktayım. Bilhassa bun
dan bir hafta evvel elime geçen bir telgrafı ken
dilerine intikal ettirmiş bulundum. Şu güne ka
dar cevapsız kalmıştır. 

tki gün evvel Sayın İçişleri Vekili ile koridor
da durumu sordum dedi ki; telgrafı jandarma 
kumandanına havale ettim, neticeyi alacağım, de
mişlerdi. Biz bugünden sonra vukubulacak hâdi
seleri her hangi bir şekilde önlemek ümidi için
deyiz. Telgrafta mahkemei asliye hâkimleri ve 
müddeiumumileri dahi bulunmadığından bahset
tiler. Bunları da Sayın Adliye Bakanına bahset
miş bulunmaktayım. Zira, bir töhmet ile buraya 
gelerek bu konuşmamı yapmış değilim. Eğer böyle 
anladılarsa Hükümeti bundan tenzih ederim. 
Böyle bir şey de aklıma gelmemiş değildir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Doğu'ya tâyinlerini istiyen muh
telif meslek sahibi kimselere dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/137) 

BAŞKAN — Lâtif Aykut buradalar, Hükü
met adına cevap verecek Bakan? Yok. 

Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Ademoğlu'nun, 27 Eylül 1962 tarihli Ka
rarnameye dair Ticaret Bakanından sözlü soru
su (6/138) 

BAŞKAN — Ademoğlu burada.. Ticaret Ba
kanı yok. 

Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 
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21. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Tur

gut Göle'nin, Başbakan İsmet İnönü'nün, C. H. 
P. nin 22 Ekim 1962 günü istanbul il kongre
sinde söylediği nutka dair sözlü sorusu ve Ada
let Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün cevabı 
(6/139) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Göle burada, Ada
let Bakanı burada. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanından söz

lü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi say
gı ile rica ederim. 

Kars Senatörü 
Turgut Göle 

Başbakan İsmet İnönü, O. H. P. nin 22 Ekim 
1!)62 günü İstanbul il kongresinde söylediği nu
tuktan O. H. P. içinde hususi politika taki.be-
denler marifetiyle ister Meclis içinde iktidar 
teşkili ister Meclis dışında meşruiyet dışı ter
tip yürütebilmek için 0. II. P. nin desteğini 
arayanlar bulunduğunu ifade etmiştir. Ay
rıca 0. H. P. nin 16 ncı Kurultayında da C. H. 
P. içinde dörtlerin demokratik rejimin aleyhta
rı karanlık emeller peşinde koşan 14 
ler ve 22 Şubatçılarla temasta bulunduklarını 
söylemiş bulunmaktadır. Meclis dışında meşru
iyet dışı iktidar aramak rejim ve Anayasa 
aleyhine işlenmiş en ağır suçtur. Başbakan 
tarafından yapılan bu açık ihbar karşısında 
Adalet Bakanı Cumhuriyet savcılarını hare
kete geçirmiş midir? Bugüne kadar bir işlem 
yapılmamışsa sebebi nedir? Bu kadar mühim bir 
ihbar karşısında niçin lâkayıt kalınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANİ ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Muhterem Başkan, muh
terem senatörler, sayın senatör Turgut Göle 
arkadaşımız, İstanbul Cumhuriyet Halk Parti
si ^kongresinde Sayın inönü tarafından irad-
edilen nutku ele alarak, Adalet Bakanlığınca 
her hangi bir takibe geçilmiş bulunup bulunulma
dığını sormaktadır. 

Meseleye baktığımız zaman gördüğümüz şu
dur; her hangi bir siyasi partinin lideri sıfa-
tiyle o siyasi partinin bir il kongresinde konu
şan zat /partisi için doğru görmüş olduğu bir 
siyasetin aksini takibedenler hakkında, yahut 
aksini takibettikl erine dair her hangi bir ka-
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naat beslemesi dolayısiyle onlar hakkında bâzı 
ithamlar serd etmiş bulunmaktadır. Meselenin 
heyeti umum iyesi itibariyle görünüş tarzı bun
dan ibarettir. 

Takdir buyurursunuz ki; bit- partinin siyasi 
hayatında istikamet değiştirmek hususunda bir
takım temayül sahipleri mevcut bulunabilir ve 
bunlarla her hangi bir partinin halen t akıbet
in ekte bulunduğu siyasetten ayrılmamak husu
sunda da bir temayülü mevcut bulunabilir. Bu 
iki temayül arasında ve hattâ daha çeşitli tema
yüller arasında birtakım ihtilâf noktaları mev
cut bulunabilir. Esasen bir siyasi parti neye te
şekkül eder' Bir siyasi partinin teşekkülünün 
gerçek illeti, gerçek mucip sebebi; memleketi 
şu veya bu yoldan bir idareye mazhar kılmak
la o memleketin, bugünkünden daha iyi ve di
ğer rejimlerin kurabilecekleri herhangi bir sis
temi daha iyi şekilde iidare etmeyi temin ede
cek, halkı refaha nail olacak memleketi selâmete 
kavuşacak, huzur tam bir şekilde takarrür ede
bilecek; zaten her siyasi parti böyle bir gaye 
ile teşekkül eder, ve bu gayesine varmak için 
de programında birtakım işaret noktalarını be
lirtir. Bunun gibi, bir siyasi parti içinde de 
herhangi bir partinin takip ettiği siyasetten 
daha başka türlü bir siyaset takip hem o par
tinin memlekete hizmet eJtmek hususundaki faali
yetini daha iyi bir mecraya sokmak mümkün 
olacağı ve hem.de bundan memleketin daha 
fazla müstefit olacağı gibi bir kanaate sahip 
bulunabilir. Bu fikirler bir parti içinde çar
pışabilir. Bu fikirlerin çarpışması esnasında, 
biraz nıüsaımaüıasız sözler de söylenmiş olabilir. 
Binaenaleyh bir partinin bir aile meselesinden 
doğıaıı, bir partinin içinde cereyan etmiş bulu
nan hâdiselerde şu yahut bu yoldan söylenmş 
bulunan sözlerden dolayı adalet mekanizmasının 
harekete geçmesi için her hangi bir sebep ta
savvur etmeye mahal görmem. Orada çok ileri 
sözler dahi söylenebilir. Birbirlerini itham ede
cek kadar ileri gidebilirler. Bu, o parti içinde
ki bir kısım hâdiselerdir ki, hududunu taşır-
maksızm mütalâa etmek iktizia eder. Binaen
aleyh, bu sebeple Sayın İnönü'nün İstanbul il 
Kongresinde söylemiş olduğu sözlerden dolayı 
Sayın G-öle'nin söyeldiği gibi her hangi bir ta
kibat yapmak hususunda Adalet Bakanlığının 
harekete geçmesine mahal ve lüzum görme
dim. Kaldı ki, bir insan bir fikir olarak şu 
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veya bu istikamete gitmek lüzumunu evvelâ 
kendisine kabul ettirir, fikir insanın şahsında 
'kalmayıp daima o şahsın hududunu aşarak bir 
enerji kaynağı olduğu için, dışarıya doğru taş
maya başlar. Her hangi bir cemiyette muhte
lif ve mutezait fikirler daima mevcudoltaıgelmiş-
"tir. Bu muhtelif ve mutezait fikirlerin, o gûn hâ
kim. olan iktidara hâkim, olan fikirden, başka tür
lü olması daima varit bulunmaktadır, daima si
yasi hayatta görülebilen bir hakikattir. Binaen
aleyh eğer şu veya bu zat, şu veya bu partinin 
takibettiği su siyasi istikametten gayri bir isti
kamet takibetmek hususunda evvelâ kendisini 
inandırıp bunu başka arkadaşlarına da telkin 
etmek isterse bunda bir suç unsuru görmeye 
imkân yoktur. 

Bizim ölçümüze göre, İnönü esasen arkadaş
larına, bu yolda hareket etmekle hatalı yolda 
bulunduklarını söylemiştir. Şu veyaihut, bu ze
vatla temas ediyorlar demişler; insanın yalnız 
kendi partisindeki bir vatandaşla değil, diğer 
bir zümreye mensup vatandaşlarla temas et
mesi hiçbir zaman kanun bakımından suç teş
kil etmez. Ama bizzat bir partinin sevk ve ida
resini elinde tutanlar, nazarında o partinin se
lâmeti bakımından bir suç teşkil edebilir. 
Fakat bu iki suçu birbirinden tefrik etmek 
lâzımdır. Birisi, doğrudan doğruya cemiyetin. 
büyük menfaatleriyle ilgili bir fiil olmak iti
bariyle, onu cemiyet namına takibeJtmek lâzım-
gelir. Fakat diğeri, ancak siyasi bir zümreyi il
gilendirmesi sebebiyle o siyasi zümrenin kendi
sinin takibatı ile iktifa edilmesi iktiza eden bir 
parti suçu telâkki edilebilir. Binaenaleyh, parti 
sucu teşkil edecek bir şekilde söylenmiş bulu
nan sözleri, sırf siyasi bakımdan şu veya bu 
yoldan hareket edilmesinin, gerek parti, ge
rekse memleket menfaatlerine aykırı olduğu 
tarzında, söylenmiş bulunan bu sözlerin kanu
nun şümullü sahasında görülerek takibat ya
pılmasına maihal görülmemiştir. Kaldııki esa
sen bu ithamlar Ceza Kanununun şümulüne 
girebilecek bir mahiyet arz etseydi evvelâ sav
cılar harekete geçer, dâva açarlar, mahkeme 
de gerekli tahkikatı yapar ve hükmünü verir
di. •Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir, arzı 
'hürmet ederim. 

BAŞKAN — Turgut Göle. 
TURGUT GÖLE (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, Adalet Bakanımızın lütufkârcevap-
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kırma peşinen arzı i eşekkür ederim. Ancak kendi
leri lütfen benimi sözlü sorumu daha iyice oku
muş olsaydı böyle umumi ve kapalı cümle
lerle değil, işin içine nüfuz ederek cevap lüt
federlerdi. Bendeni/ mevzuun önemini göz önü
ne alarak huzurunuzda bir, iki noktaya işa
ret edeceğim. 

'Sayın İnönü, İstanbul. Cumhuriyet Halk 
Partisi ti Kongresinde başlıyan, sırasiyle An
kara, Malatya, Elâzığ ve son olarak da Cumhu
riyet Halk Partisinin Kurultayında, isim zik-
retmomelkle beraber, açıkça., «bir senatör ve üç 
milletvekili» demek suretiyle malûm ağır isnat
larını bizlere tevcih etmişlerdir. Başbakan İs
met İnönü... 

BAŞKAN Sayın (Jöle, bir noktayı ifade 
etmek isterini. Mesele bir partinin iç bünyesini 
ilgilendiren, bir husustan ziyade, «Başbakan 
tarafından yapılan hu açık ihbar karşısında 
Adalet Bakanı Cumhuriyet savcılarını harekete 
'geçirmiş midir Bugüne 'kadar bir işlem yapıl-
mıannşsa seJbobi nedir? Bu kadar mühim bir 
ihbar karşısında, niçin lakayt kalınmıştır.» Bu 
'.mevzulara inhisar edecektir. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Muhterem 
Başkanım, suçun mahiyetini ben tebarüz ettire
yim ki, ondan sonra arkadaşımızın ilgilileri ha
rekete geçirip geçirmediğini sorabileyim. Müsa
adenizle, evvelâ mevzu üzerinde durayım. 

Başbakanın İstanbul kongresindeki konuş
ması üzerine bendeniz derhal ismimi zikreden 
gazetelere bir açıklama gönderdim, isnadın 
çok ağır olduğunu, derhal ilgililerin harekete 
geçmesi iktiza ettiğini ve şahsan hiçbir heyet 
veya, şahısla, doğrudan doğruya veya dolayısiy-
le bugüne kadar asla bir temasım bulunmadı
ğını ifade ettim. Sayın İnönü, Cumhuriyet Halk 
Partisi Kurultayında - Sayın Başkanım sizin de 
dikkatinizi istirham edeceğim - «Asker ve sivil 
yanyaııa, elele çalışmaktadırlar. Bugün dahi on-
dörtlerle, 22 Şubat mensuplariyle daimî temasta 
olduklarına dair kuvvetli delil mevcuttur. Bu 
parti için zararlı olduğu kadar, memleket için 
de zararlıdır» buyurmuşlardır. Bunu İnönü 
söylemiştir. Demek ki partinin içinden dışarıya 
çıkmış, memleket meselesi mevzuubahis. C.H. 
Partisinin şu hizip, bu hizip meselesini bura
ya getirecek değilim, hâşâ! Doğrudan doğruya 
mevzu üzerine! eyi m. 
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Sayın Başbakan, Millet Meclisinde Millet 

Partisinin bir talebini dün şu şekilde cevaplan
dırdılar : «Kurultaydaki çekişmelerin bir par
tinin iç işleri olduğunu ve Kurultayda hallolun-
duğunu; Kurultay bir tarafı haklı ve bir tarafı 
yanlış yolda gördü, parti çalışmasına istikamet 
verdi. Demokratik yolda rejimin yürüyemiyece-
ğini ve yürümemesi lâzımgeldiği inancında olup, 
partiyi o çeşit düşünen ve o gayretin içinde 
bulunan kimselerin, çevrelerin emrine vermek 
istiyenleri reddetti.» 

Sayın Adliye Vekili arkadaşımız tamamen 
bu cümlelerden ilham alarak burada konuşma 
yaptılar. Halbuki itham değildir. 

Devam ediyor Muhterem İnönü : «İki taraf
ta söylenen, hatalar ve ithamlar, bir parti bün
yesinin kendi programına ve kurallarına 'göre 
halledilebileceği konular olduğunu, bunlar ada
let önünde halledilmesi lâzım gelen meseleler ol
sa idi, sorumlu Hükümet adamı olarak, vazife
mizi yapmak tabiî olurdu. Adalet önünde halle
dilmesi lâzım bir mesele için, adalet müessese
miz bizim arzularımızı ve ihtiyarımızı da bekle
mez, savcı ve hâkim müstakil olarak doğrudan 
doğruya takibata geçer.» Bunu, dün Millet 
Meclisinde ifade buyurmuşlardır. 

Arkadaşlarını, Yüksek Meclis ve basm va-
sıtasiyle vatandaşlarımız, bu sözlerle daha ev
vel bizlere vâki ağır ithamları karşılaştıracak 
ve elbette bir kanaate varacaklardır. 

Arkadaşlarım, dikkat buyurmuşsanız, Muh
terem İnönü Meclisteki konuşmalarında bizi bu 
defa, Anayasa nizamını bozmaya teşebbüsle de
ğil. demokratik nizamın yürüyemiyeceği düşün
cesinde olmakla suçlandırıyorlar. Derhal, şah
san bu düşünceyi de ve iddiayı da şiddetle red
dettim. Meclisimizin huzuruna getirilen, Ana
yasa dışı olduğuna bugün dahi inandığım Ted
birler Kanunu gibi şiddet tedbirlerinin karşısı
na huzurunuza çıktım ve reyimi de bu yolda 
cesaretle ve huzuru kalble verdim. Bunun neti
cesi olarak da haysiyet divanına sevk olundum. 
Vicdansızlıkla itham edilen arkadaşınız, şimdi 
huzurunuza vicdanen müsterih olduğunu bir de
fa daha şu kürsüde tekrar (itmekle bahtiyar
lık duymaktadır. 

Arkadaşlarını, her şiddet tedbiri nereden ge
lirse gelsin karşısına her zaman gücümün yet
tiği nisbette çıkmayı vazife ve şeref olarak bil
mekteyim ve öyle kalmaya ahdetmişimdir. Sa-
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yın Başbakanımız, kimlerin bu kanaatte oklu
ğunu, delilleri varsa, bu da ağır bir ithamdır, 
ortaya koymalıdırlar. Yoksa, kendilerini hangi 
müfteri bu yolda kendisine telkinde bulunmak
tadır'? Arkadaşlarım, İnönü'nün Kurultaydaki 
acık ithamlarını Sayın Adalet Bakanımız lüt
fen tetkik buyurursa görmemezlikten gelinemi-
yeceğini ve küllemenin mümkün olamıyacağım 
lütfen kabul buyursunlar. İtham kanaatimce. 
buyurdukları gibi bir partinin, meselesi olmak
tan tamamen çıkmıştır. Biz bir iç meseleyi ge
tirmiyoruz. Şu hizibin muvaffakiyeti - için şunlar 
söylendi, hayır! Bunlarla alâkamız yok. Doğru
dan doğruya memleketin bünyesini ve rejimini 
ilgilendirmektedir. «Anayasa nizamını bozmak; 
Devletin şeklini değiştirme» gibi ağır bir isnat 
mevcuttur. Bunun parti içi bir mesele ile ne 
ilgisi, ne alâkası var?.. «14 lerle ve 22 Şubatçı-
larla zararlı temaslar yapıldığı» iddia edilmiş
tir. Biz Anayasa nizamını çiğnemekle itham edi
liyoruz ve bu ithamı bağlamak için 14 lerle ve 
22 Şubatçılarla zararlı temaslarda bulunduğu
muz iddia ediliyor. Yoksa şu veya bu vatan
daşlarla normal bir temasta bulunduğumuz de
ğil. «Anayasa nizamını bozmak için» bu zevatla 
temaslar yaptığımız, Muhterem İnönü tarafın
dan efkârı umumiyeye açıklanıyor. Arkadaşla
rım, biz üç arkadaşımızla beraber - o gün bir 
arkadaşımız yoktu - Kurultayın son günü efkâ
rı umumiyeye bu hususta bir açıklamada bulun
duk, manzuru âliniz olmuştur, bunun üzerinde 
durmıyacağım. 

Şimdi, bir nokta üzerinde kısaca durmak is
tiyorum: Ondörtlerle temas neden suç oluyor? 
Evvelce de ifade ettim, ne onclörtleri ne de 22 
Şubatçıları şu dakikaya kadar dahi tanımış de
ğilim. Bu şahıslar tehlikeli, yıkıcı şahıslar mı
dır? Eğer tehlikeli şahıslar ise muzir insanlar 
ise, niçin Devlet memuru olarak bunlara hariç
te vazife vermiş bulunuyoruz? 

BAŞKAN — Sayın Göle, bunların mevzu ile 
alâkası yoktur, lütfen mevzu içinde konuşun... 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Müsaade bu
yurun, nasıl alâkası yok. Beyefendi? Rejim 
aleyhtarı şahıslarla dışarda memleketi temsil 
ettiren Devlet nerede görüldü Muhterem Başka
nım? 

BAŞKAN — Hayır, sorunuz içinde kalın. 
TURGUT GÖLE (Devamla) — Hayır, tama

men sorunun içindeyim. Sorumu okursanız 14 
I er ve 22 Şubatçılar diye geçer. Hükümet so
rumlu değil midir? 22 Şubatçıları affettirmek 
için çırpman bir Hükümet bugün iş başında de
ğil midir? Bunlar affedilmişlerdir. Her vatan
daş gibi gezmek, görüşmek haklarına sahibolan 
kimselerdir, Eğer bu kimseler muzir insanlarsa 
niçin haklarında derhal takibata girişilmemiş-
tir. Bunu sormak hakkımız değil mi? 

Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi bir. iki cüm
lede hulâsa edeceğim: Bugün memleketin çek
mekte olduğu en büyük ıstırap şundan doğmakta
dır. Yeni Anayasa nizamının yürürlüğe girmiş 
olmasına, serbest seçimlerle Büyük Millet Mec
lisinin kurulmuş olmasına rağmen memleketi
mizde maalesef bir türlü huzur gelmiyor. Kana
atimce bunun sebebi şu açık hakikatin bilin
mek istenmeyişindendir. Türkiye'de, demokrasi 
rejimi şahısa veya şahıslara değil, köylüsü ile, 
kentlisi ile, zinde kuvvetleriyle, kadını, erkeği 
ile bütün Türk Milletine istinadetmektedir. 
Eğer Türkiye'de demokratik rejim eğer yaşıya-
caksa, bunu Türk milleti yaşatacaktır. Başka 
hiç kimse değil, hürmetlerimle. (Sağdan, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalet Baka
nı, 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Çok muhte
rem senatörler, tekrar huzurunuzu işgal ettiğim 
için özür dilerim. Yalnız ufak bir iki noktaya 
işaret etmekle iktifa edeceğim. Sayın Turgut 
Göle'nin beyanatından anladığını şudur ki, 
İnönü'nün iki fonksiyonunu aynı bir î'onksiyon-
muş gibi mütalâa etmelerinden doğan birtakım 
mütalâalar serd ettiler. İnönü'nün bir Başbakan 
olarak fonksiyonu vardır, bir de parti Başkanı 
olarak fonksiyonu vardır. 

Bendeniz demin ki, maruzatımda, İnönü'nün, 
Parti Başkanı olarak fonksiyonunu ifa etmesin
den dolayı söylediği sözlerin mânâsının hudut ve 
şümulünü arz etmek istedim. Bunların hiçbir za
man da Ceza Kanununun şümulüne girebilecek 
sözler olduğuna kaani değilim. Filhakika, Anaya
sa nizamını çiğnemek v. s. bunlar sözle olacak iş
ler değildir. Bunlar fiilî işlerdir. Anayasa nizamı 
ancak fiilen ihlâl edildiği zaman ihlâl edilmiş olur. 
Pdkir ve o fikri ifade eden söz Anayasa nizamını 
ihlâl etmiş olmaz. Her hangi bir şahsın hattâ 
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parlâmento içinde bulunan bir şahsın, demokra
sinin yürüyemiyeceği hakkında birtakım fikir
leri olabilir. Yahut şu rejimin yürümiyeceği hak
kında birtakım fikirleri olabilir. Bunlar hiçbir 
zaman da su e mahiyetini göstermez. Mlverir ki, 
fiil haline inkılâp etmemiş olsun. 

Turgut trole, İnönü'nün sözlerini burada irat 
buyururken, onların mânâsını şu veyahut bu şe
kilde olmak üzere gösterdiler ve aynı zamanda 
dün Millet Meclisinde irat ettikleri nutukda ve 
söylemiş olduğu fikirleri de zikrettiler. 

Bendenizin şahsi kanaatim, bir insanın sözü
nün mânasını en iyi verecek olan bizzat o insan
dır. Çünkü konuşurken bazan insan, hattâ yazar
ken fikrinin hududunu aşabilir veyahut fikrinin 
gerisinde kalabilir. Ama, bunun hakiki mânası 
nedir diye kendisinden sorulduğu zaman, fikri
nin tam hedefinin ne olduğunu ifade etmek im
kânını bulabilir. 

Bu itibarla, sözün kaili her kimse söylemiş 
olduğu sözün kastettiği mânayı tâyin etmek hu
susunda da, benim şahsi kanaatime göre, onu sa
lahiyetli addetmek lâzımdır. Zaten bu yoldadır 
ki, cemiyette mevzuubahsolan birçok konularda, 
husule gelen tefehhümler ancak bu suretle zail 
olabilir. 

Yine tekrar şunu arz ediyorum ki, bendeniz 
Adalet Bakanı olarak, doğrudan doğruya bir dâ
va açmak hakkını tabiî haiz değilim. Ancak be
nim yapacağım şey; savcıyı bir dâva açması hu
susunda tahrik etmekten ibarettir. Deminki, söz
lerimi tekrar edeyim; Adalet Bakanı olarak, bu 
nutuklardan dolayı harekete gelmiyen savcıyı 
harekete getirmek için hiçbir hukuki sebep gör
memekteyim. 

25.12 .1962 O : 1 
Hürmetlerimle. 
BAŞKAN "— Soru cevaplandırılmıştır, efen

dim. 

22. ----- (Cumhuriyet Senatosu Adana l'yesi 
Mehmet 11 naldı'mn, Başbakan İnönü'nün C. II. 
P. Kurultayında Genel Başkan sı f atiyle yaptığı 
konuşmaya dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/140) 

BAŞKAN — Soru hakkında soru sahibi ar
kadaşımızın bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkan lığa 
Sözlü sorumun ihtiva ettiği mevzuları, men

subu bulunduğum. Adalet Partisi grupları ge
nel görüşme takririne bağlamış bulunduğundan, 
Hükümet tarafından verilmiş bulunan izahatla 
da aktüalitesini kaybettiğinden soru önergemi 
geri alıyorum. 

Keyfiyeti saygi ile arz ederim. 
Adana 

Mehmet Ün al di 

BAŞKAN — Sorunun geri verilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Rtmiyenler... 
Soru geri verilmiştir. 

23. — (Jumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cami 
Tevfik Okyayuz'un, Başvekil İsmet İnönü'nün, 
C. II. P. nin 16 ncı Kurultayında yaptığı konuş
maya, dair Başbakandan sözlü sorusu (6/141) 

BAŞKAN - - Sayın Okyayuz izinli bulundu
ğundan sorusu gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Gündemde İçtüzük görüşmesi vardır. Fakat, 
vakit bir hayli geçtiği için 26 . 12 . 1962 Çar
şamba günü saat l<r> te toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,45 
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