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4. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
lcr'in deprem bölgesinde yaşıyan 100 000 
kişinin hayatlarının korunması ve miktarı 
milyar liraya yakın canlı hayvanların 
telef olmasının önlenmesi ile normal ha
yata intibaklarının sağlanması hususların
da Hükümetçe ılınan tedbirleri yerinde 
inceleyip bilgi edinilmek üzerıe bir Mec
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Bu birleşimde yapılacak komisyonlar seçi
minden sonra yarın saat 10 da komisyonla
rın toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtiplerini seçmeleri lüzumu açıklandı. 

Komisyonlar seçimleri için parti gruplara 
oranlarına göre düzenlenmiş olan aday liste
leri üzerinde gerekli düzeltişlcr yapı'ldık'tan 
ve bağımsız milletvekillerine ayrılan yerlere 
gösterilen adayların adları okunidüktan sıonra 
komisyon üyeliklerine verilecek oyları tasnif 
edecek beş kurul ad çekme suretiyle tesbit 
olunda. 

İstimlâk Kanununun 27 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair 7036 numa-'ab Kanunun 
ve 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 79 nen 
maddesinin (A) bendi ile 5457 sayılı Kanunla 
değişik 80 nci maddesinin 4 ııeü fıkrasında'ki 
7 nci dereceye geçmemiş olan hâkimlerle yar
dımcıları hakkında Memurin Kanununa göre 
işlem yapılmasını öngören hükmün Anayasaya 
aykırı okluğundan iptaline dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkereleri okunarak bil
giye sunuldu. 

Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'ya 59 gün 
ve 

Konya Milletvekili S. Fıaruk Önder'e bir 
ay, hastalıkları dolayi'siyle izin verilmesi, Baş
kanlık tezkerelerinin okunmasından sonra, ka
bul olundu. 

Türldye - Avnupa Ekonomik Topluluğu Kar
ına Komisyonu asil üyeliği için Sakarya Mil
letvekili Ekrem Alican'ın, yedek üyeliği için 
Ağrı Milletvekili Kasım KüfVevi'nin ve 

Avrupa Konseyi tstişari Meclisi 18 nci dö
nemi asil üyeliği için Ağrı Milletvekili Kasım 
Küfrevi'nin ve yedek üyeliği için dıe Sakarya 
Milletvekili Ekrem Alican'ın aday gösterildik
lerine dair Y. T. P. (Irupu Başkanvekilliği ya
zıları ile 

Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın, açık bulu
nan Maliye Bakanlığına atanmasının ve Devlet 
Bakanlığına vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumnurlbaş'kanlığı tezkeresi okundu, 
bilgiye sunuldu. 

Geçen yıldan kalan gensoru ve Meclis araş
tırması önergelerinin, Grup Başkanlarınca va-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

rılan mutabakat üzerine, gündem<den kaldırıl
ması hususu ile, 

Geçen sene kurulmuş olan geçici komisyon
lardan henüz görevini bitirmemiş olanların ay
nen göreve devamları hususları ayrı ayrı oya 
sunularak ka'bul olundu. 

Erzurum Milletvekili Nihat Di I er'in, deprem 
(bölgesinde yaşıyan 100 000 kişinin hayatlarının 
korunması ve miktarı milyar liraya yakın canlı 
'hayvanların telef olmasının önlenmesi ile nor
mal bayata intibaklarının sağlanması husuısla-
Timda Hükümetçe alman tedbirleri yerinde ince
leyip bilgi edinilmek üzere bir Meclis Araştır
ması yapılmasına, 

Urfa Milletvekili Behiee Boratı ve Diyarba
kır Milletvekilli Tarık Ziya Ekinci'nin, 19 Ağus
tos 1966 günü ve onu ta'kibeden günlerde Doğu 
illerinde vukua gelen deprem felâketi mimase-
ıbetiyle deprem öncesi davranışlar ve deprem
den sonraki plânsız, programsız ve yetersiz ic
raat iddiasiylc Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince Hükümet hakkında gensoru açılma
sına, 

Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'in, Ka
radeniz bakır cevherine düşünülen projenin 
yapım ve kontrolünün bir Amerika firmasına 
verilmesi ve hisıse senetli erinin özel teşebbüse 
dağıtılmak istenmesi sebebiyle Hükümet hak
kında gensoru açılmasına, 

Erzurum Milletvekili (riyasettin Karaca ve 
iki arkadaşının, deprem bölgesinde yapılan iş 
ve hizmetlerle bu bölgedeki genel durum hak-
ikında bilgi edinilmek üüzere Meclis araştır
ması yapılmasına ve 

Diyanbakır Milletvekili Eeeai iskenderoğlu'-
ııuıı, topraksız köylüye Hazinece tevzi edilen 
veya edilecek olan arazilerin bedava dağıtılma
sı, küçük çiftçilerin tohumluktan olan borçları
nın affedilmesi ve tasarruf bonolarının kal
dırılması konularında bir genel görüşme açıl
masına dair önergeleri okunarak, İni" önerge
lerin gelecek birleşimde, 1 ve 4 neü sırada bu
luna ıı önergelerin (birleştirilmesi suretiyle -
gündeme alınıp alm-mıyacağı hususlarının gö
rüşlü 1 eceği bildiri!di. 
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Komisyon seçimlerine verilen oyların tasnifi 
ısıonunda bütün adayların aday gösterildikleri 
komisyonlara seçildikleri, yalnız Millî Savun
ma Komisyonu'na bağımsızlardan aday gösteri
len Mardin Milletvekili Rifat Baykal için gele
cek birlıeşimde yeniden seçim yapılacağı bil
dirildi. 

16 . 11 . 1966 Çarşamba günü saat 15 te 

Sözlü sorular 
1. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'm, 

Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Semetli köyü içine su
yu inşaaıtınm hangi sebeplerle durdurulduğuna 

• dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Talbiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/448) 

2. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
uıı, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları tara
fımdan yaptırılmakta olan ikramiye evlerinin, 
yurdun muhtelif yerlerinde yapı'ması hususun
da ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, 
Maliye, Ticaret ve İmar ve İskân bakanlıkları
na gönderilmiştir. (6/449) 

3. — Konya Milletvkeili Nazif Kurucu'nun, 
meslek lökulu mezunlarının kendi branş ve ihti
sasları dâhilindeiki fakülte ve yüksek okullara 
deıvam edöbilmelerini sağlamak için bir çalış
ma olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/450) 

4. — Konya Milletvekili Nazil' Kurucu'nun, 
aynı tahsil seviyesine ve hizmet müddetine sa-

TUKLİFLER 
1. — Cumlhuniıyet Senatosu Aydın Üyesi is

kender Cenap Ege'nin 265 sayılı Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı Kanununa bağlı 2 sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanını 
teklifi (,2/366) (Turizm ve Tanıtma ve Plân 
Komisyonlarına) 

2. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen.yurt 
ve Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hazer'in 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı 
illerinde muhtaç durumda olan halka dağıtı
lan buğday bedellerinin terkini hakkımda ka
nun teklifi (2/367) (Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarına.) 

toplanılmak üzere Birleşime saat 17,35 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Manisa 

Önol Sakar 
Kâtip 

Ankara 
Ali Rtza C etine r 

Iıilbolan memurlar arasında eşitlik sağlanması 
dçin ne gibi tedbirler alındığına dair sözlü so
ru önergesi, Başlbakanlığa göndetdLmiştir. 
(6/451) 

Yazılı sorular 

1. — Kars Milletvekili Muzaffer ŞamiLoğlu'-
nun, Kars ili ve ilçelerinde, hayvan yemine şim
diden duyulan ihtiyaç karşısında ne gibi ted-
ıbirler düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/245) 

2. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, köy 
imamı kadrolarının hangi esaslara göre dağıtıl
dığına dair yazılı ısıoru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/246) 

3. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Maliye Bakanlığı bütçesinden, fakir belediye
lere yardım adı altında, 1962 - 1966 yıllarında 
hangi belediyelere ne miktar yardım yapıldığı
na dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/247) 

3. — Oumlhuriyot Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuza! ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve 
diğer personeline e!k ücret verilmesine dair ka
nun teklifi (2/368) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına ) 

4. — Oumlhuriyot Senatosu üyeleri Zerin 
Tüzün ve Melhmet Özgüneş'in, kadın ve erkek 
meslek öğretmen okulları açılması hakkında 
kanun teklifi (2/369) (Köy İşleri, Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarına) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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B t R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Ali Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; Millet 
Meclisinin altıncı Birleşimini acıyorum. Çoğun-

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ ( 

1. — Başkanın; komisyonlara ayrılan üyele- I 
rin biran önce toplanarak Başkan, Başkanvekili, 
Sözcü ve kâtiplerini seçmeleri gerektiği hususun
da açıklaması. 

BAŞKAN — Genel Kuruldan Başkanlığın 
ıbir ricası vardır. Henüz Başkan, sözcü ve kâtip 
seçimlerini tamamlıyamıyan komisyonların biran 
evvel toplanarak bu seçimleri yapmalarını rica 
ederiz. Yarın, Perşembe günü saat 10 da İçiş
leri, Maliye, İmar ve İskân, Dilekçe, Kitaplık 
'komisyonları saat 10 da 'toplanacaklardır. Millî 
Savunma, Dışişleri, Gümrük ve Tekel Köy İş
leri 'komisyonlarının saat 11 de, Bayındırlık, 
'Tarım, Sayıştay, Ulaştırma .'komisyonlarının ise 
saat 12 de kendilerine malhsus salonlarda top
lanarak Başkan, Başkanıvekili kâtip ve sözcüle
rini seçmelerini rica ederiz. 

2. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Ege pamuk müstahsilinin üretim VG satış 
meseleleri için Hükümetçe âcil tedbirler alınma
sı, gerektiği hakkında demeci. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım ; bir
çok arkadaşlar gündem dışı söz istemiş bulun
maktadırlar. Yalnız gündemimizin dolu olması 
'hasebiyle iki arkadaşa söz vereceğim, 5 er da
kikayı geçmemek üzere konuşmalarını rica edi
yorum. 

Sami Binicioğlu buradalar mı efendini? 
(«Burada» sesleri) Buradalar. 

Sayın Binicioğlu, Ege pamuk piyasası hak
kında gündem dışı bir konuşma istemişsin!?, 5 da
kikayı geçmemek üzere buyurun efendim.. 

SAMİ BİNİÖİOĞDU (Manisa) — Sayın Baş
kan, Sayın milletvekillerii ;i 

luğumuz vardır. 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

Geçen devre bu aylarda yine E,gıe Pamuk 
mıüsltaibsılmi'n pamuk fiyatları, istihsal fiyatları 
ve krediler hususunda Yüksek huzurlarınızda 
müsltaihsılm şikâyetlerimi arz etmiştim. Pamıuk-
çuluğuimuzun ve pamuk müstahsilinin daha 
ciddî bir surette ele alınlmasını, zirai kredilerim 
gerek elsas gerekse usul ve şekil bakımından 
müstahsil leihine dalha elverişli bir hale geitiril-
miesini temenni etmıişitlim. 

Bir sene sionra aynı konularla ilgili olarak 
Yülkseık Huzurlarınıza çıktığım için üzüntü duy
maktayım. Gündeim. dışı kanıuşımalar seçmene 
selâm anlayışından çıkarılmalı, bu konuşmalar
da yapılan meselelere Hükümet dikkatle eğil
melidir. 

Bmgün maaleisef Elge pamuk müstahsili yıine 
piyasadan şikâyelçidir. Almış olduğrıımuiz mek
tuplarda, anladığımıza göre, Hükümetçe 220 
kuraış taiban fiyat tesbit edilmiş, Sayın Ticaret 
'Bakanı Ege seyahatinde, müstahsilim dilek ve 
şikâyetleırind de dinliyerek Tar-tş'e bu hususta 
direktif veranıişjtir. Ancak Tar-lş'in bu emre 
rağmen taiban fiyat olarak teslbit edilen 220 ku-
<ruşu dalha aşağıya düşürdüğü şikâyet edilmek
tedir. 

Hakikaten E'ge'de pamnlk istihsal maliyeti 
yükslektâr. Dış piyasa fiyatlarına refcaibeıt mec-
ıbumyetıimâız de vardır. Bütün bunlar ayrı ayrı 
gerçeklerdir. Ancak, Sayın Ticaret Bakanı, yi
ne Ege seyahatinde, pamuk fiyaltlarının düşük
lüğü hususunda yapılan şikâyetler üzerine, dış 
piyasaya rakaibet edemiyoruz, maliyet yüksek 
oluyor, dış. pazarlara rakiplerimiz dalha ucuz, 
dalha kaliteli pamuik arızında bulunuyorlar, bu 
şartlara uyamıyorsanız pamuk e)kmeyıin, buyur
muşlar. Sayın Bakanın böyle bıir ifadede bulu
nacağına ihtimal vermemekle beraber, bu konu-
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da böyle bir ifaJde gerçek olabilir. Yani dış pi
yasa fiyatlarına rek-aibet edebilmek mecburiye
tindeyiz. Ancak, bunun çaresi müstahsıla, o 
'halde pamuk ekmeyin, demek olmaz. Zira Ege'
de ve yurdun birçok yerlerinde milyonlarca in
san bu mahsulü istihsal etmekle geçinimeiktedir. 
Müstahsil böyle bir teklife şöyle cevap veriyor: 
«Evet, biz pamuğu, rakiplerimizden daha yük
sek fiyalta mal ediyoruz, ancak bunun müselblhi-
•bi biz değiliz, çünkü onlar traktörü 10 - 15 bin 
liraya alıyorlar, biz 45 - 50 bin liraya alıyoruz. 

Onlar gübrenin torlbasım 15 - 20 liraya alı
yorlar, biz 70 - 75 liraya alıyoruz. Onlar akar 
yakıtı 25 - 30 kuruşa alıyorlar, biz 70 - 80 - 100 
kuruşa alıyoruz. Onlar pamuğun dekarını Dev
let kanallarımdan 5 - 6 liraya sularlarken, biz 
13 liraya suluyoruz. Birçok yerlerde bunu da-
ihi bulamıyan bizler pamuklarımızı daha yük
sek masrarflarla kuyudan su çekmek suretiyle 
sulamak mecburiyetinde kalıyoruz. Onlar zirai 
kredilerini, normal ve kâfi miktarda bir sürü 
formalitelere tabi tutulmadan zamanında alı
yorlar. Biz kredilerimizi alalbilmıeJk için Banka 
kapılarında .günlerde kuyruğa giriyoruz. Aldı
ğımız kredi kâfi olmadığından aracılara komis
yon veriyoruz. Murabahacılara yüksek faiz! 
ödüyoruz.» 

Değerli arkadaşlarım. Müstahsıldan aldığı
mız bu cevaplar haklı değil midir? Hepimiz bu 
cevapları görüyoruz ve bu şikâyetleri diniliyo
ruz. Şu halde Hükümetin her şeyden evvel, 
piyasada sletfbeıst reSkalbet pirensiplerine uyaJbil-
memiz için, müstahsilin bu yerinde şikâyetleri
ni nazara alıp bunların hal çarelerini bulması! 
ve gerekli tedbirleri alması icaJbeder. Yoksa 
'bunun dışında Hükümetin hiçlbir mazereti mâ
kul ve muteber olamaz. 

Değerli arikadaşlarüm; geçen sene Ege pa
muk müstahsili çok zarar etmiştir. Yağışlar do-
layısiyle ve fiyatların düşüklüğü dolayısiyle 
pamuk müstaibsılı hattâ borçlu kalmıştır. Ege 
pamuk müstalhsılının yine aynı akıbete mâruz 
kalmaması için Hükümetlin en âcil tedbirleri 
almasını rica ve istirham ederim. Çünkü şikâ
yetler gelmeye başla'muştır. Hattâ bu hususta 
heyetler de gelmektedir. Benim maruzatım, Sa
yın Hükümetten rica ve istirhamım budur. He
pinizi saygı ile selâmlariim. (Sağ sıralardan al
kışlar) 

3. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun, 12 Kasım Cumartesi günü Amerika aley
hinde yapılan gösteriler ve sosyalizm perdesi al
tında yüî'ütülen komünizm propagandası konu
lu demeci. 

BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoğlu buradalar 
mı efendim?... Burada. 

Efendim son günlerdeki toplantı ve pro
pagandalar hakkında gündem dışı söz istemiş
siniz. 5 dakikayı geçmemek üzere buyurun 
efendim. 

OSMAN ZEKİ EFEOftLU (İzmir) — Muh
terem ve aziz milletvekilleri; ben burada, son 
günlerde çeşitli şekillerde tertiplenen yürüyüş ve 
Moskova hayranlığı üzerinde bir nebze durmak 
ve bunları aydınlatmak istiyovum. 

Bilindiği gibi, Cumartesi günü, Amerika 
aleyhinde bir yürüyüş yapılmıştır. Bu yürüyüşün 
ana maksadı Amerika düşmanlığı sosyalizm per
desi altında Türkiye'de bir komünizm propagan
dası yapmaktır. Bu yürüyüş Adalet Partisine 
karşı değildir. Bu yürüyüş, fabrikatöre, bu yü
rüyüş ithalâtçı ve ihracatçıya, bu yürüyüş sana
yiciye, bu yürüyüş tüccara, bakkala, esnafa, 
apartman sahibine, kat sahibine, berbere, eskici
nin tığına karşı bir yürüyüş idi. Marksist siste
min devletleştirme şekli ile güdülen bir gaye 
idi. 

Bu yürüyüşün ana maksadı şu idi: Bilindiği 
gibi, 1 Temmuz 1966 da Varşova Paktında bir 
karar alınmıştı. Bu karar mucibince bütün dün
ya devletlerinde Amerika'nın aleyhinde propa
gandalar yapma ve Amerikan düşmanlığı aşılan
ması istenmişti. Bilindiği gibi Londra'da da bu
gün için Amerika'nın aleyhinde Johnson'u yar
gılamak için dünya komünist devletlerinin hazır
ladığı bir kongre vardır. Bu kongreye de T.İ.P. 
den Genel Başkan Mehmet Alı Aybar katılmış
tır. Yürüyüşten evvel sosyalizm perdesi adı altın
da bulunan T. İ. Partili talebeler tarafından 
uğurlanmış ve Londra da Mehmet Ali Aybar'ı 
destekleme babında bu yürüyüşler hazırlanmış ve 
tertibedilmiştir. Bn konuda bütün partili arka
daşlarımın el birliği yaparak bu konunun üzerin
de hassasiyetle durmasını isterim. Bu, millî 
bünyeye zarar getiren ve Türkiye'de çeşitli yön
lerle istismar edilen konulardır. Türkiye'de çe
şitli konular, çeşitli akımlar vardır. Türkiye'de 
Amerikan düşmanlığı raidir. Arkadaşlarım ha-
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tırlıyacaklardır, bir Amerikalı çavuş Kızılay'da 
.arabasiylc bir kaza yapmış ve iki vatandaşımızı 
yaralamıştı. Sol basında ve bâzı yerlerde bunun 
yaygarası yapılmış, Amerikan düşmanlığı adı al
tında çeşitli yönlerden tahrikler yapılmıştır. Yi
ne bunun yanında İstanbul'da, Amerika'dan Tür
kiye'ye buğday getiren bir Amerikan gemisi 
«(<o honıe» diye luıvulmuş, bir siyah çelenk atıl
mıştı. Ne hazindir ki, Kadıköy iskelesine bir 
Rus tankeri çarpmış, milyonlarca, lira zarara sok
muş, tek ses çıkarılmamıştır. Çanakkale Boğazı'-
nda bir IIus şilebi bir gemimizi batırmış, sekiz 
vatandaşımız ölmüş yine ses çıkarılmamıştır. 
Mesele basittir. Türkiye bugün ortam olarak var 
olma, yok olma çabasındadır. Türkiye'de şu ve
ya bu partiye karşı yürüyüş değil, Türk Mille
tinin bekasına son verme, onbin yıllık Türk tari
hinin kökünü kmutına çabası içerisindedirler. 
Burada sosyalizm düşüncesi altında Türkiye'de 
komünizmi destekleme çabası vardır. Bilindiği 
gibi Türkiye'deki komünistler iki grupa ayrılmış 
bulunmaktadır. Birinci grupu Yön Dergisi, Do
ğan Avcıoğlu ve İlhan Selçuk tertibetmektedir 
ki, Pekin'e bağlanmışlardır vo demektedirler ki; 
Türkiye'de komünizm ihtilâlini yapabilmek için, 
vatandaş Rus düşmanıdır, Moskof düşmanıdır, 
bu sebeple gayemize crişemeyiz Bu gayeye erişe
bilmek için Pekin, tarafsız devlet adı altında Tür
kiye'de bii' ihtilâl metotları hazırlanmasını iste
mişlerdir. Bunun dışında Moskova'ya bağlanan 
gruplar da ayrıdır. Ben bunları burada uzun 
uzun teferruatla anlatmak istemiyorum. Çok ba
sit bir meseledir. Talebe .Federasyonu tarafın
dan İstanbul Taksim Meydanında yapılan bir 
mitingde İlhan Gençer adındaki bir sanatkâr, 
kürsüye çıkmış ve «Sanatkârlar komünist değil
dir.» deyip kürsüden indiğinde «Niçin, sanatkâr
lar komünist değildir?» dedin diye Federasyon 
mensup! a rı ta rafından dövül :n üştür. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu bir dakikanız 
kalmıştır. Lütfen toplayınız. 

OSMAN ZEKİ EFLOÜLİI (Devamla) — 
M fendim bütün bu konular üzerinde şunu teba
rüz ettirmek isterim bilhassa; Türkiye'de sosya
lizasyon perdesi altında faaliyet gösteren komü
nizmi şu veya bu parti değil, bütün milletçe bü
tün partilerce bu konu üzerinde hassasiyetle dur
mamız, Türkiye'yi Moskova'nın peyki haline ge
tirmek çabasında olanlara karşı çok uyanık bulun
mamız lâzımdır. Çünkü bütün bu yürüyüşlerin, 
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tertiplerin şekilleri, nedenleri meydana çıkmış, 
Türkiye'de Marksist sistemlerin tatbiki için ön
derlerin ve fikirlerin şekilleri görülmüştür. Kar
şımızdakiler, Amerikan düşmanlığı yaparlarken 
bir günden bir güne «Kahrolsun komünizm, kah
rolsun Moskova» dememişlerdir, demezler. Çün
kü gayeleri Türkiye'de Marksizm fikriyatını yay
mak, Türkiye'yi tarafsız bloktan çekmek, komü
nizm pevki olarak bağlamaktır. 

TASS Ajansı da Brejnev tarafından şu açık
lamayı yapmıştı : Komşu -vilâyetimiz Türkiye'yi 
hiçbir .yabancıya bırakmayacağız, demişti. Onun 
için son günlerde vukubulan bu olayları bütün 
partili arkadaşların, bütün partililerin tek vü
cut halinde el birliği ile, elele sosyalizm adı al
tında komünizm propagandasına karşı, onbin 
yıllık Türk tarihini silmek istiyenlere karşı bir
leşmemiz gerektiğine inandığım için huzurlarını
za çıkmış bulunuyorum. Hepinizi hürmet ve mu
habbetle selâmlarım. (Sol sıralardan alkışlar.) 

BEHİOE IIATKO (BORAN) (Urla) — Söz 
istiyorum, partime ismen sataşılmıştır. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalarda kar
şılıklı konuşma, ve cevap hakkı yoktur. 

BEHİOE IIATKO (BORAN) (UvU\) — 
Efendim, alenen sataşılmıştır. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. Bi-
lâhara gündemi dışı söz istiyerek siz de konuşa
bilirsiniz ieabederse. Karşılıklı konuşmaya sebe
biyet verilemez. 

TARİK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan; İçtüzüğün dipnotlarını okursanız; 
gündem dışı konuşmalarda, vâki sataşmalara ce
vap vermek için bir teamül tesis edilmiştir bu 
Mecliste. 

BAŞKAN — (İündem dışı konuşmalarda, mu
kabil cevap yoktur. Yoksa, bizim, gündemi bı
rakıp sizlerle uğraşmamız lâzım gel ir. Oturan uz 
efendim. 

KEMAL NEBİOÖLU (Tekirdağ) — Neden 
sataşmaya müsaade; ettiniz, cevap hakkı yoktu 
da neden sataşmalara müsaade ettiniz? 

BAŞKAN — İhtar vermeye mecbur kalaca
ğını, lütfen oturun efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'in 
deprem bölgesinde yaşıyan 100 000 kişinin ha-
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yatlarının korunması ve miktarı milyar liraya 
yakın canlı hayvanların telef olmasının önlen
mesi ile normal hayata intibaklarının sağlanma
sı hususlarında Hükümetçe alınan tedbirleri ye
rinde inceleyip bilgi edinilmek üzere bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/4) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
19 . 8 . 1966 günü Erzurum, Bingöl, Muş, 

Hınıs, Varto, Karlıova, Tekman, Çat, Karayazı 
mmtakalarında bir zelzele felâketi olmuş, bu 
zelzele felâketi, yetkililerin ifadelerine göre, 
yaptığı hasar miktarı ve sahası bakımından bu
güne kadar meydana gelmiş felâketlerin en bü
yüğüdür. Hükümet afetzedelerin yeniden ha
yata intibaklarını sağlamak için tedbirler almış
tır. Bu tedbirlerin yetersiz olduğunu iddia eden
ler de vardır. 

1961 senesinde de bir kuraklık âfeti olmuş, 
zamanın Hükümeti felâketin menfi tesirlerini1 

önlemek için tedbirler almıştı. Ancak, Hüküme
tin almış olduğu tedbirlerin kâfi gelip gelmedi
ğini incelemek için âfetin vukubulduğu yerlere 
parlâmentodan, her biri bir partiden olmak şar
tı ile bir heyet teşkil edilip gönderilmişti. Bu 
heyetin tanzim ettiği rapor Yüce Meclislere ışık 
tutmuş, resmî, gayriresmî, bu hususta, verilen 
beyanlarda, kamu oyunun yanlış istikamete sevk 
edilmesi önlenmişti. Bu bakımdan : 

1. İçten, dıştan yapılan yardım miktarı ka
mu oyunca çok fazla olduğu bilinmektedir. Ya
pılan yardımların aynî ve nakdî olarak miktar
larının açıklanması, 

2. Bu mlntakalarda 1939 dan beri nıütaad-
dit kereler deprem olmuş, Âfetler Kanununa 
göre bir kısım vatandaşlara meskenler yapılmış, 
ipotek ettirilerek, karşılığında para verilip borc-

»bindirilmişti. Meydana gelmiş büyük felâket 
dolayısiyle afetzedelerin borçlarını ödemelerine 
imkân kalmamıştır. Âfetler Kanun tasarısı Mec
lislerde görüşülüp Cumhurbaşkanlığınca veto 
edildikten sonra Meclisin gündemine girmiştir. 
Bu durumda bulunan ve borçlarını peşpeşe mey
dana gelen felâketler dolayısiyle ödemekten 
âciz kalan kimselerin borçlarının terkin edil
mesi için tasarıya bir madde eklenmesine, 

3. Yapılan yardımlar, resmî beyanlara gö
re, afetzedelerin hayata intibaklarını sağlamak 
için, kâfi gelmiyeceği ifade edildiğine nazaran 

bütçeden aktarma suretiyle kâfi miktarda para 
teminine ve tahsisine, 

4. 7 . 3 . 1966 tarihinde vukubulmuş zel
zelede ağır hasara mâruz kalan afetzedelere 
mer'î Âfetler Kanunu gereğince 1 500 er lira pa
ra dağıtarak evlerinin inşa edilmesini istiyen 
İmar ve İskân Bakanının bu yoldaki tasarrufu 
Âfetler Kanununa uygun olup olmadığı; 

5. Verilen 1 500 lirayı vatandaşlar kendi 
evlerini yapmakta sarf ettikten sonra meydana 
gelmiş deprem dolayısiyle tekrar yıkıldığına 
nazaran, paranın geri alınıp almmıyacağı; 

Binnetice, 1961 yılında kuraklık âfeti dola
yısiyle Hükümetin aldığı tedbirleri mahallinde 
görüp incelemek ve Yüce Meclisi aydınlatıp 
noksan tedbirlerin ikmalini te'min etmek için bir 
Parlâmento Heyeti teşkil edilmişti. Şimdi de, 
deprem bölgesinde yaşıyan 100 000 kişinin ha
yatının korunması ve miktarı milyar liraya ya
kın canlı hayvanlarının telef olmasını önlemek, 
normal hayata süratle intibaklarının sağlanması 
hususunda Hükümetin almış olduğu tedbirlerin 
yerinde olup olmadığını incelemek, Hükümete 
gereken yardımı yapmak hususunda Yüce Mec
lisi aydınlatmak için her partiden birer kişi iş
tirak ettirilmek suretiyle bir Parlâmento Heye
tinin teşkiline, Anayasanın 88 ve 89 ncu mad
deleri gereğince bu, mevzu üzerinde bir Meclis 
Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

5. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca 
ve iki arkadaşının, deprem bölgesinde yapılan iş 
ve hizmetlerle bu bölgedeki genel durum hakkın
da bilgi edinilmek üzere Meclis araştırmasına 
dair önergesi (10/5) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
19 . 8 .. 1966 günü Muş, Varto, Bulanık, Er

zurum, Hınıs, Tekman, Çat, Karayazı, Bingöl, 
Karlıova bölgelerinde vukua gelen ve üç binin 
üstünde vatandaşımızın can kaybına ve bir o 
kadar yurttaşımızın yaralanmasına sebebolan 
ayrıca onbeş bin civarında evlerin yıkılmasına' 
ve yurttaşlarımızın evsiz barksız kalmasına se
bebolan feci deprem hepimizin malûmudur. 

Bölge gezildiği ve vatandaşlarla temas edil
diğinde : 

— 87 — 
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1. Baraka, Hükümetçe iskân edilme, para 
yardımı şıklarını ihtiva ederek yaptırılan ple
bisitte (ankette) vatandaşa tercih etme ölçüleri 
gösterilmemiştir. 

a) Barakanın, mesahasının kaç metrekare 
olacağından, 

b) Hükümetin kendilerini nerede ve ne 
şartlar altında iskân edeceği ve gittikleri yer
de nasıl bir yardım göreceklerinden, habersiz, 

c) Para yardımının miktarı ilân edilmeksi
zin, vatandaştan üç şıktan birini seçmeleri isten
miştir. 

Zaten felâketin şoku altımda ve söylentile
rin etkisinde olan yurttaşl aramız rasgele şıklar
dan birini tercih etmişlerdir. 

2. Hükümetin idial arıma rağmen, baraka in
şaatı yeterli değildir. 

3. Barakaların yaş tahtadan yapıldığı, yan 
duvar yüksekliğinin bir metreden ibaret oldu
ğu, yüzeyinin 16 metrekare olduğu, tabanı top
rak olduğu ve burada ayrıntılarına girmediği
miz diğer teferruatımın da eksik olduğu ve Tür
kiye Mimarlar Odası Başkanlığınım da belirt
tiği gibi, barınmaya elverişli ve bir kısmının he
nüz kapı ve pencerelerinim takılmadığı gibi, va
kit yetersizliği ve yol kifayetsizliği sebebiyle 
barakadan sarfınazar edilerek, dağ köylerine 
çadır kurulmakta olduğu görülmüştür. 

4. Malzemelerim naklinde bâzı usulsüzlük 
ve keyfilikler olduğu iddiaları da yaygın bu
lunmaktadır. 

5. Yollar geçici şekilde tamir edilmiştir. 
Köy ve bucak yollarınım birçoğu stabilize yapıl
madığı için yağışîı zamanlarda malzeme nakli
yatı kağnı ile yapılmaktadır. 

6. iç iskâna tabi olanların bir kısmımın he
nüz ödemekleri verilmemiştir. Bunların ne aile 
reislerine ve ne diğer fertlerine gittikleri yer
lerde iş bulunamamıştır, iskân edildikleri yer
lerdeki yaşama şartları yeterli değildir. Bu se
beple bir kısmı geri dönmek istemekte, fakat 
döndükleri takdirde akıbetlerinin ne olacakları
nı bilme'mektedirle'r. Bir barakaya 3 500 lira 
harcanırken nakdî yardımı tercih edenlere ve
rilen para miktarı yetersizdir. 

7. Göçen felâketzedelerin hayvanları, mah
sulleri ve otları değerlendirilmemiş, bir kısmı 
açıkta kalmış ve millî gelir heba olmuştur. 

8. Başka, yere nakledilenlerin bugüne ka

dar gönderildikleri yer halkı tarafımdan infak 
ve iaşe edildikleri müracaat eden vatandaşlarım 
belirli şikâyetlerinden anlaşılmaktadır. 

9. Zirai ve ticari kredilerden müşkülât çe
kildiği ve basından alınan haberlere göre de bir 
kısım felâketzedelerin icra ve haciz muamelele
rine mâruz kaldıkları ve iktisadi güçlerimi kay
bettikleri söylenmekte ve bilinmektedir. 

10. Yapılan tcsbitelrde birçok isabetsizlik
ler olmuş bu arada başlangıçta az ve orta hasar 
gören binalar bilâhara devam, eden depremlerle 
oturulamaz hale gelmiş ve bu durum nazarı iti
bara alınmamıştır. 

J l . Bahar aylarında başlaması gereken de
vamlı iskân konuşumda Hükümetçe henüz hiç
bir hazırlık yapılmamaktadır. 

Bütün bu konularda ve genel olarak deprem 
bölgesindeki duranı hakkında Millet Meclisinde 
bilgi edinilmesi için 17 üyelik bir Meclis Araş
tırması Komisyonumun, Anayasanın 85 nci mad
desi ve 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarın
ca teşkilini rica eder saygılar sunarız. 

Erzurum Milletvekili Muş Milletvekili 
Gıyaesttin Karaca Nermin Neftçi 

Bingöl Milletvekili 
Cemal Yavuz 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bu öner
geler hakkında söz istiyen arkadaşların isimleri
ni okutuyorum; Sayın Nermin Neftçi, Sayın (ri
yasettin Karaca, Sayın inönü, Sayın Kırca. 

Yalnız, içtüzüğümüz gereğince bu önergeler 
üzerinde söz istiyen Sayın Bakan varsa, ilk söz 
ona aittir. 

NlHAT DİLER (Erzurum) — önergemi 
izah sadedinde söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — İlk söz Sayın Bakanındır. 
İkinci söz önerge saihiplerinindir, ondan sonra 
gruplarındır, daha sonra da milletvekilleri ar
kadaşların; sıra böyledir, Tüzük icabı... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Sayım Başkan, arkadaşlar konştuk-
tan sonra, onların konuşmalarına cevap verme 
imkânının bana verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sonra mı konuşmak arzu edi
yorsunuz? 

— 88 — 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Elbette, herkes konuşsun onlara cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün. 171 nci mad
desi; evvelâ, Bakan söz istediği takdirde söz sa
yın Bakana verilir, ondan sonra, önerge sahiple
rine, ondalı sonra da grupları adma konuşacak
lara daha sonra da milletvekillerine söz verilir, 
diyor. Sayın Bakan konuşacaksanız buyurun. 
Konuşmıyacaksa'naz önerge sahiplerine söz vere
ceğim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) —• Arkadaşların konuşmaların m sonun
da söz hakkım mahfuz mul 

BAŞKAN — Elbette efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — En sonunda konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, en sonunda, ko
nuşanlara cevap verirsiniz. 

Savın. Diler, buyurun efendim. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 19 . 8 . 1966 tarihinde 
meydana gelen deprem dolayısiyle afetzedeleri 
geçici ve daimî iskân etmek, normal hayâta inti
baklarını sağlamak yolunda Hükümetin, aldığı 
'tedbirlerin, yeterli olup olmadığını, yetersiz ise, 
ımalî, hukukî, idari balkımdan yeterli hale getiril
mesinde Yüce Meclisin aydınlatılması için Mec
lis araştırması ile bir parlâmento heyetinin teş
kilini istemiş bulunuyorum. önergemi izah sade
dinde de, Erzurum, Çat, Tekman, Karayazı, Hı
nıs, Varto ve Karlıova'ya gittim. Halikla, muh
tarlarla, kaymakamlarla inşaat amirleriyle ve öğ
retmenlerle görüştüm. Durumu objektif ölçüler 
içinde tesbit ederek, 31 Ekimde Ankara'ya dön
düm. Ankara'ya geldikten sonra deprem bölgesin
de afetzede vatandaşlar tarafından şikâyet dilek
çeleri aldım. Önergem kabul edildiği takdirde 
Yüce Meclis, objektif ölçülere dayanan sağlam 
bilgi edinecek, afetzedelerin ıstırapları üzerinde 
•müspet ve menfi şekilde yapılacak istismarlar ön
lenecek, kamu oyu tam mânasiyle aydınlanacak, 
Yüce Meclisin desteğine mazhar olacak Hükümet, 
iyi hizmet vermenin güveni ile hedefine yürüye
cektir. Aksi halde, tedbirlerdeki noksanlık ve ak
saklıktan mütevellit çıkacak menfi vakıa ve hâ

diselerin mesuliyeti yalnız Hükümete ait olacak, 
vazifesini yapmakta güçlük çekecektir. 

İşte Hükümetin bu büyük âfet karşısında, ber
mutat hazır bir plânı olmadığını da göz önüne 
alarak, büttün sebeplerle ikinci deprem olur al
maz Hükümet icraatının Yüce Meclisin istişaresi, 
direktifi ve desteğiyle yapmasını zaruri gördü
ğüm içindir ki, Sayın Başbakan, Sayın Millet 
Meclisi Başkanı ile Sayın Senato Başkan ve Sa
yın Cumhurbaşkanına durumu izah ederek, tel
graf çekip muhtıra vermek suretiyle, Yüce Mec
lisin olağanüstü toplantıya çağırıimasmı istemiş 
idim. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Meclisi toplantıya ça
ğırmak talebimizi yerine getirmemelide beraber, 
Hükümetin dikkatini çekeceğini ve Pakistan se
yahatinden sonra deprem bölgesine gideceğini 
vailt buyurdular. Sayın Cuımıhurbaşkanımızm 
deprem bölgesinde yapacağı seyahat üzerine Hü
kümetin tedbir faaliyetleri de kesif leşti. Ve bâzı 
isabetli tedbirler de alındı. Bu sebepten Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, yaptığı bu büyük hizmetin
den dolayı minnet ve şükranlarımı ifade etmeyi 
vazife telâkki ederim. Keza, zoraki de olsa, Hü
kümetin aldığı noksan tedbirlerinden dolayı Sa
yın Hükümet mensuplarına da teşekkürlerimi arız 
ederim. 

Sayın milletvekilleri, 19 . 8 . 1966 tarihinden 
evvel 7 . 3 . 1966 tarihinde de aynı yerlerde 
deprem olmuştu. Felâketzedelerin kış bastırma
dan evvel Âfetler Kanununun çerçevesi içinde, 
kendi evini yapana yardım metoduna binaen, kre
di yardımı yaparak barınacakları meskenlerin 
süratle yapılmasını mütaaddit kereler gündem 
dışı konuşmalarımla, yazılı sorularımla Hükü
metten ve ilgili bakanlıklardan istemiş idim. Fa
kat esefle ifade edeyim ki, birinci felâket olduğu 
zaman afetzedelerin arasına gidip, Ekim ayı için
de meskenlerine kavuşturacağı vaadinde bulunan 
Sayın İmar ve İskân Bakanı, işi oluruna bırak
mış ve afetzedeleri kendi kaderlerine terk etmiş
tir. 

Âfetler Kanununun sarih hükümleri ve bu
güne kadarki, vâki tatbikatına, kendi evini yapa
na yardım metodunun icaplarına göre, kredi ve
rilmesi için jeolojik etüt, kadastro işlemleri, kasa
balarda bulunan afetzedeler için de şehir plâ

nına uygunluk gibi ihzari muameleler yapılma
mıştı. Bu durumda kış bastırmadan evvel Âfet-
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ler Kanununun ifade ettiği mânada vatandaşın 
hayatını emniyet altında tutacak ve ihtiyaçlarına 
cevap verecek birer meskene kavuşturalamıyaca-
ğıııı anlayınca, Âfetler Kanununun hilâfına köy
lerde 7 500 ilâ 10 000 lira; kaısaJba ve şehirler
de 10 000 lira ile 15 000 lira yerine 1 500 er 
lira, kanuni ipotek tesis ettirmeksizin kefaleti 
müteselsile ile afetzedelerin malî müzayakaların
dan istifade ederek, çerez kabilinden, bir para 
dağıtmıştı. Malî müzayaka ile parayı .alanlar, il
min ve fennin icaplarına göre değil, kendi bildik
leri gibi, evlerini inşa ettirmiş ve bu evlerin al
tında barınmaktaydılar. Bu durumu bütün ince
liğiyle görenler, İmar ve İskân Balkanının tevzi 
etmiş olduğu pıara, bir ov yaptırmasına bugün
kü ilkitisadi ölçüler içinde imkân ver.miyecek, bu 
para, ileride meydana gelmesi melhuz depremde 
ölecekler için bir nevi mezar kazma ve kefen pa
rası olacaktır, diye Sayın İmar ve İskân Baka
nını uyanmışlardı. 

Ayrıca depremin meydana geldiği yerlerde 
sakin vatandaşların evleri ilim ve fenne uygun 
şekilde inşa edilmeyip, mahallî şartlara göre yu
varlak taşlar ve çamurla örülmüş duvarlardan 
yapılmış oldukla*!'! için, yalnız ağır hasarlısı de
ğil, orta ve hafif hasarlısı da az şiddetli bir zel
zele ile yıkılmaya mahkûm oldukları, bu sebepten 
hafif, orta ve ağır hasar tefriki yapılmaksızın 
hepsinin ağır hasarlı mütalâa edilmesi gerekir
ken, bundan içtinabedilmişti. 

Yine Âfetler Kanununun vâki taltbilkatl arın
da, orta ve hafif hasarlara da kendi ölçüleri için
de kredi yardımı yapılması gerekirken, bütün şi
kâyetlere rağmen bu da nazarı dikkate almını-
yarak, geniş çapta adalet ve eşitlik prensipleri 
ihlâl edilmişti. 

Bu suretle Sayın İmar ve İskân Bakanı, Afet
ler Kanununun hiçbir lâzimesine riayet etme
mişti. Bundaki maksadı afetzedeleri kolayca mem
nun etmek ve işin içinden kolayca sıyrılmak, bir 
ölçüde Hazine menfaatini korumaktı. 

19 . 8 . 1966 felâketi oldu. Şayet bu felâket 
geceye tesadüf etmiş olsa idi kayıplar daha da 
çok olacaktı. Depremin gece olmayışı, deprem böl
gesinde yaşıyanlar için ilâhi bir nimettir, şimdi 
'de durum aynıdır. Çoğu hafif ve orta hasarlı bi
naların altında yaşıyan afetzedelerin durumunu 
Allah korusun. 

Sayın arkadaşlar; ikinci büyük deprem olduğu 
zaman ben -Hınıs'ta idim. Sayın Başbakanla Hı

nıs'ta görüştüm. Sayın Başbakan afetzedeleri 
teskin edici konuşmalar yaptı. Ezcümle «Hiç 
kimse açlıkta ve açıkta kalmıyaçaktır. Âfete mâ
ruz kalan yerler eskisinden daha iyi imar edile
cektir. Türk Devletinin gücü buna yeter,» diye
rek afetzedeleri teskin ve teselli ettiler. «Bun
dan sonra bu husustaki gerekli incelemeleri İmar 
ve İskân Bakanı gelip yapacaktır,» deyince ben, 
Sayın İmar ve İskân Bakanının 7 . 3 1966 tarih
li depremde aldığı tedbirlerin' yeterli olmadığını, 
vatandaşın da bu bakımdan İmar ve İskân Baka
nına itimadı bulunmadığını, bu sebepten İmar 
ve İskân Bakanının jürine başka bir arkadaşın 
getirilmesinin gerektiğini ifade ettim. Sayın 
Başbakan, Hınıs'tan ayrıldılar. Ben Hınıs'taki 
incelemelerimi yaptıktan sonra Varto, Tekman, 
(Karayazı, Çat ve Erzurum'da, incelemeler yaptım. 
Alınan tedbirleri günü gününe deprem mahal
linde takibettim. 

Depremin ilk günlerinde vatan sathında afet
zedelerin yaralarının sarılması ve ızdıraplarmın 
giderilmesi için hakiki ve hükmî şahıslar, resmî 
kurum ve kuruluşlar yardım kampanyası açtı
lar. Muhterem basınımız bu kampanyada öncü
lük etti. Her karanlık günde olduğu gibi, bugün
de de millî ruh ve şuur üstün, heyecan halinde 
belirerek şahlandı. Halkımız felaketzedelerin 
imdadına koşmanın azmi içinde idi. Bu asıl ve 
üstün heyecana paralel olarak dost dünya devlet
leri de yardım kampanyası açıp yardım ettiler. 
Ancak bu durum fazla devam etmedi. Zira Sa
yın İmar ve İskân Bakanı depremin ilk hal lala
rında, deprem bölgesini gezdikten sonıra basma 
yaptığı açıklamada; «deprem bölgesinden dön
düm, afetzedeler için bütün âcil tedbirler alındı, 
afetzedelerin iaşe ve sağlık durumları teminat 
altındadır, ulaşılmadık hiçbir köy yoktur,» - Şu 
anda dahi Varto, Hınıs ve Karlıova'da yol yapıl
madığı için normal vasıtalarla gitmek mümkün 
olmadığı halde - diyerek, şefkat, hamiyet d uygu
la riyl e kalbi dolu kimselerin yardım duygularını 
frenlemiş, kamu oyunu yatıştırmış, afetzedele
rin ızdıraplarını gidereceği yerde onları sakla
maya çalışmıştır. İşte geçmişteki yanlış tutum 
ve zihniyetini de nazarı dikkate alarak Sayın 
İmar ve İskân Bakanının istifasını Sayın Başba
kana tel çekerek istedim. Netice elde edemedim. 

Sayın milletvekilleri; birinci depremde Sayın 
İmar ve İskân Bakanının yanlış tutum ve zilini-
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yeti ve isabetsiz tedbirleri bu ikinci depremde de 
aynen devam etmiştir. Ve etmektedir. 

Yüce Meclise verdiğim Meclis araştırması öner
gemden sonra deprem mahallinde Hükümetin al
mış olduğu tedbirlerde şu noksanlıkları tesbit et
tim : 

1. Bu mıntakalar, görüştüğüm müteaddit je
ologların beyanlarına göre ve jeoloji haritaların
da tesbit edildiği üzere birinci derecede deprem 
bölgesidir. Şimdiye kadar olduğu gibi, şimdiden 
sonra da depremlerin olabileceğini beyan etmiş
lerdir. Ayrıca, görüştüğüm fen elemanları, men
supları bu mmtakalarda sakin vatandaşların ika
met ettiği meskenlerin fennî mânada bina mahi
yettin de bulunmadığını, zira yuvarlak ta§ ve ça
murla duvarlarının örüldüğünü, az şiddette dep
remle yıkılabileceklerini ifade etmişlerdir. İlâve
ten bu durumda depremden dolayı hasar görümüş 
evler arasında ağır, orta ve hafif hasar ayırımı 
yapmanın doğru olmıyaeağmı, hepsinin de ağır 
hasarlı gösterilmesinin gerektiğini beyan etmiş
lerdir. 

Sayın İmar ve İskân Baltanı bu hakikatlere 
yer vermemiştir. Ayrıca orta ve hafif hasar gö
renlere de yardım yapılması bugüne kadar vâki 
tatbikatlarda mevcut iken, bu âfet dolayısiylo ha
fif ve orta hasar görenlere yardım edilmeyin, ge
niş çapta adalet ve eşitlik prensipleri ihlâl edil
miştir. Ağır hasarlıların miktarını az göster
mek ve işin içinden kolayca çıkmak için ilim ve 
fen icaplarıma göre değil, kendi direktifi dâhi
linde hasar tesbitlerini yaptırmıştır. Bu direk
tifi ihtiva eden örneğin (C) bendinde orta hasar 
durumu şu şekilde tavsif edilmiştir: Taşıyıcı du
varlarından bir kısmı çatlamış, çökmüş, şakulim
den kaçmış, çatıda hafif çöküntüler bulunan bi
nalar (orta hasar) bölümüne girer ve tamir et
me yoluna gidilir, denilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bir çoklarınız deprem 
bölgesindeki evlerin yapılış tarzlarını görmüşsü-
nüzdür. Sizin vicdanlarınıza dehalet ederek so
ruyorum. Bu türlü evlerin taşıyıcı duvarların
dan bir kısmı çatlamış, çökmüş, şakulimden kaç
mış, çatısında da hafif çöküntüler belirmiş olma
sı halinde tamir edilerek bu evlerin altına girip 
barınmak: hayati bir tehlike arz etmiyecek midir? 
Hayati tehlike arz ettiğine göre bu depremde 
çoğu bu vaziyette bulunan vatandaşlara baraka 
vermemek suretiyle her zaman deprem olabilecek 

bil' bölgede onları ölümlerine göz yummak mâ
nasını taşımaz mı sevgili kardeşlerim? Bunu tak
dirlerinize bırakırım. 

BAŞKAN — Sayın Diler, o kınına nız daha 
çok mu sürecek efendim? 

NİHAT DİLER (Devamla) — Evet efendim.' 

BAŞKAN — Öyle ise müsaade 'buyurun, ya
zılı beyanlar 20 dakikayı tecavüz ettiği takdir
de Heyeti Umuımiyenin tasvibine sunmaya mee-
ıburuim. Konuşmanız daılıa ne kadar sürecek aca
ba? 

NİHAT DİLER (Devamla) — 15 dakika da
ha, devam eder. 

BAŞKAN — Sayın Diler yazılı konuşması
nın 15 dakika daha devam edeceğini söylemek
tedir. Yazılı konuşmasının devamı hususunu tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenlcr... Kaıbul edilmiştir. 

Buyurun, devam edin efendim. 

NİHAT DİLER (Devamla)' — Yine mahallî 
şartlara göre bir <bina içinde başka başka oda
larda yaşıyan ve Medeni Kanunun tarif ettiği 
mânada her biri birer aile olan evli çocuklar 
ve reşit çocukların durumları nazarı dikkate 
alınmamıştır. Hepsine birer baraka yapılmasını 
Sayın Cumhurbaşkanı amrettikleri halde, Sayın 
Oumihurbaşkanının bu beyanlarını nazarı dikka
te almamışlardır. 

Te'sbitin yanlış, isaıbetsiz ve âdil ölçüler için
de yapılımanıası dolayısiyle bundan mutazarrır 
olan afetzedeler, haklarını aramak gayesiyle il
gili resmî makamlara dilekçelerle müracaat et
mişler, fakat dilekçelerin adedinin bir hayli ka
barık olması dolayısiyle görevli Devlet 'daireleri 
bu dilekçelerin cevaplarını zamanında vermek 
imkânını bulatmanıışlardır. Bu suretle vatandaş
lar Devlet dairesinden Devlet dairesine bir fut
bol topu gibi ayaktan ayağa pas verilerek gön
derilmiş, süründürülmüş hâlâ da süründürül -
inektedir. Bu durumda bulunan bir kısım vatan
daşların dilekçelerdim yüksek huzurunuzda Sa
yın İmar ve İskân ^Bakanına kanuni hükümler 
dâhilinde cevap venmeleri şartı ile takdim edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci tesbit ettiğim 
husus : 

2. Ağır hasara mâruz kaldığını iddia eden
lerle birlikte, kiracı, ortakçı, memur vaziyetin
de bulunup da evleri yıkılanlar ve âfete mâruz 
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kalanların durumları da nazarı dikkate alınma
mıştır. Bugün Hınıs'tan aldığım bir telgrafta 
Almanya ve Yugoslavya'dan gönderilen Prefab
rike barakalar kurulamamış, gönderilen teknik 
elemıan bu barakaları kuramamakta bu sebepten 
memurlara tahsis edilen ıbarakalar kurulmadığı 
icdn memurlar soğukta cadında barınmak mec
buriyetinde kalmışlardır. 

3. 31 Ekime kadar yaptığım incelemelerde 
tesbit ettiğim üzere Hınıs'ta Meydan, Hayran, 
Kızılhan, Ilıcak, Kalecik, Şalgam, Tipideresi, 
Alikırı ve 'Kavak köylerine, Varto'nun Alabalık, 
Gölyayla, Tuzla, Beşikkaya, Kaygutaş, Hakse-
vcn, Ocaklı, Koçyatağı, Diktepclcr, Çaltılı ve 
Crölcük köylerine henüz baraka yapılmamıştır. 
Bu köyler dağ köyleridir. 

Yollarının ikmalinden sonra baraka malze
meleri taşınıp yapılabileceğini ifade; ettiler. Dün 
akşam aldığım habere göre, şiddetli yağmur ne
ticesinde bu köylere gitmek imkânı, yolların 
yağmurdan dolayı çamur olması dolayısiyle or
tadan kalkmıştır. Te'kman ve Çat'ta hasar du
rumu % 80 dir. Tevhit, ilmî ve kanuni icaplara 
göre yapılmamıştır. Çat ve Tekman merkezle
rindeki barakalara kimse taşmımamıştır. Zira 
barakalar vatandaşın ihtiyacını göz önüne geti
rip arsaları içinde yapılacağı yerde işletmesin
den uzak, toplu halde bir yerde yapılmıştır. 
Aile mahremiyetini önliyecek durumda olmadı
ğı için kimse taşmmalmıştır. Varto'da 2 500 ba
raka yapılacağı İtendi tesbitlerinc göre ifade 
•edilmişken,, ancak 1 663 baraka inşa edilmiştir. 
Karlıova'da 1 800 ağır hasarlı afetzedelere sa
dece 700 baraka yapılmıştır. 

Kaymakama sorduğumda, kaymakam dedi 
ki; buralara yol yapma imkânı yoktur. Biz bu
nu kutup çadırı ile karşılıyacağız, kutup çadır
larını göndereceğiz. Halbuki, Sayın Cumhurbavş-
>kanı deprem bölgclcıdni gezdiklerinde kutup ça
dırının durumunu bizzat müşaJhede etmiş, bu kış 
memleketinde vatandaşların kutup çadırında 
barmalmıyacaklarmı anlatmıştı. Kutup çadırı
nın vatandaşları soğuktan 'koruyamayacağını 
'bizzat kendileri ifade etmişlerdi. 

Karayazı'nın bir kısım köyleri umumi ha
yata müessir şekilde depremden zarar gördük
leri halde buraya hiç bakılmamıştır. Bu durulma 
göre 3 000 aile 15 000 kişi 31 Ekime kadar açık
ta kalmıştır. Barakaların önünde rüz'gârhk ol

maması ve yapılış tarzı itibariyle afetzedeleri 
soğuktan koruyup koruyamıyacağı şüphelidir. 

4. Bardka yapılmıyan köylerin yapılmayış 
sdbdbini yolsuzluk olarak gösterdiler. Haddiza
tında, yapılan yollar bir düzeltmeden ibarettir. 
En mühim yollar bırakılmıştır. Çat'ta, Yavi, 
Kaplıca ve Aşağıkortu, Tekman'da anayol mer
keze kadar, merkezden de depremin en fazla 
lolduğu Kırıktan ve Karlıca köylerine düzelt
ime mahiyetinde de olsa yollar yapılmamıştır. 
Hınıs, Varto ve Karlıova'nın durumunu yukar
da arz ettim. 

5. Banka borçları deprem bölgesinde tecil 
edilmiştir. Tekman ve Muş'ta edilmediğini ban
ka müdürü ve; basından öğrendim. 

6. Vergi Usul Kanununun 105 nci madde
cine göre vergi borçları tecil edilmemiştir. 

7. Banka borçlarının tecili haricinde esna
fa esnaf, köylülere de zirai kredi verilmesi için 
plasmanların artırılması yoluna gidilmemiştir. 

8. MaJhaİlinde tesbit ettiğime göre, tuva-
letsiz ve rüzgârlığı olmıyan, Mimarlar Odası
nın bildirdiğine göre de soğuktan muhafaza 
özelliği mıünakıaşa götürür durumda bulunan 
baraikaların tanesi 6 500 liraya mal olmuştur. 
Yapılan ankette baraka yerine nakdî yardım 
istiyenlere, nüfus miktarı da göz önüne alın-
ımaksızm seyyanen 2 000 er lira verilmiştir. Bu 
2 000 lira ile afetzedelerin kendilerine baraka 
yapmalarına imkân olmadığı için hayati tehli
ke arz eden hasarlı evlerin altında barınmak 
.mecburiyetinde kalmışlardır. Esefle ifade ede
yim ki, şiddetli bir zelzele olduğu takdirde bu 
paralar, Allah göstermesin; bir me^zar kazma ve 
kefen parası olacaktır. 

9. Hayvan banmakları için verilen 500 lira 
ile ancak bir kümes yapılabilir; yetersiz olduğu 
açıktır. Bunda da bir kısım kimselere verilip, 
bir kısım kimselere de verilmemek suretiyle 
adalet ve eşitlik prensipleri ihlâl edilmiştir. 

10. — Memleketin muhtelif yerlerine muvak
kat iskân için gönderilen afetzedelerden de dai
mî şikâyet mektupları alıyorum. Ve bizzat ken
dilerini dinledim. Anlattıklarına göre, iskân 
edildikleri köylerde infak ve iaşelerini Devlet, 
köy halkına bırakmış, köy halkı da büyük âli
cenaplıklar göstererek ellerinden gelen fedakâr
lıkları yapıyorlarmış. Fakat buna rağmen bir
çok yönlerden ihtiyaçları giderilmediği için âde
ta bir dilenci mesabesine geldiklerini ve bundan 
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dolayı da azap ve sıkıntı çektiklerini ifade etti
ler. 

11. Et ve Balık Kurumunca afetzedelerin 
hayvan ve hayvan yemlerinin satmalmacağı 
vadedildiği halde bu vaitler yerine getirilme
miştir. İskâna gidenler hayvanlarını, yemlerini 
yok pahasına ellerinden çıkarmışlardır. 

12. İş ve İşçi Bulma Kurumu vasıtasiyle 
Sayın Çalışıma Bakanı, yabancı memleketlere iş
çi olaralk gitmek istiyenlere öncelik hakkı ta
nındığını vadetıtiği halde, beriim geldiğim güne 
kadar hiçbir işçi gönderilmemişti. Tabiatın kah
rına mâruz kalan mustarip ve fakir afetzedeler 
yabancı memleketlere işçi olarak gidip çalışa
cağım ümit ve hülyasına kapılarak altlarındaki 
yatağını daihi satıp, Devlet kapısında müracaa
tını yapmaya gitmiş fakat eli boş dönmüşlerdir. 
Bu suretle deprem felâketinden daha büyük bir 
ıstırapla karşılaşmışlardır. 

13. Okuma çağında bulunan çocukların, 
yıkılan okulların ve görevli öğretmenlerin du
rumları da yeteri kadar incelenmemiştir ve ge-
relken tedbirler alınmamıştır. Varto'da bu du
rum nispeten iyidir. Fakat deprem bölgesinin 
diğer yerlerinde durum iyi değildir. 

Sayın milletvekilleri; her şeyi yaptım, ettim 
diyen Hükümetin, sadece bu kışı geçirmek için 
afetzedelerin muvakkat iskânlarını gerektiren 
'tedbirlerindeki noksanlık ve aksaklıklar bun
lardır. Bunun yanında yapılmış şeyler de var
dır. Fakat bu yapılanlar, kötü organizasyon yü
zünden .ihtiyaca cevap vermemiş, yardımlar 
lâyıkine ulaştırılmamıştır. Geniş çapta daimî 
iskân için alınacak tedbirlerden daha girift 
problemler ortaya çıkacaktır. Ben bu durumu 
Hükümeti mesul etmek için değil, hakikatlerin 
anlaşılması için arz ettim. Önergem kabul edil
diği takdirde; 

1. Geçici iskân dolayısiyle aksaklıklar gide
rilecek, daimî iskân için deprem bölgesi mevzu
unda icabı hale göre bir bütçe tanzim edilecek, 
israf ve suiistimaller bu suretle önlenecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meyanda, yur
dun içinden ve dışından yapılan yardımların 
miktarı hakkında efkârı umumiye tam bir ka
naat sahibi değildir. Efkârı umumiyenin kanaa-
tince, yardımlar çdk fazla yapılmıştır, deprem 
bölgesindeki bütün kasaba merkezleri ve köy
leri başitan sonuna kadar eskisinden daha iyi 

tamir ve imar edecek vaziyettedir. Hattâ birkaç 
mislini tamir ve imar edecek miktardadır. Hal
buki bugüne kadar aynî ve nakdî yapılan yar
dımların envanteri yapılmadığı için, efkârı 
umumiye bu hususta tam mânasiyle malûmat 
sahibi değildir. Bir bütçe tanzim edildiği tak
dirde yapılan masraflar ve yapılması icabeden 
ımasraflar bu bütçenin içerisinde toplanacak ve 
dolayısiyle suiistimaller ve israflar önlenmiş 
olacaktır. 

2. Tesbitler bitaraf bir fen heyetine sorula
rak jeolojik durum ve ilmî hakikatler nazarı 
dikkate alınarak yapılacaktır. Âfetler kanun ta
sarısı görüşülürken bu mevzu için bir madde 
eklenmesi de mümkün olacaktır. 

3. Bu mıntakalarda eski âfetlerden dolayı 
borçların tecil edilmesi için alınacak bu türlü 
malî, idari, hukukî tedbirlerin topyekûnu Mec
lis Araştırması Komisyonunun teşkil edilmesi 
Ve bu Komisyonun tanzim edeceği raporun ışığı 
altında mümkün olacaktır. 

Bu komisyonun teşkil edilmesiyle Yüce Mec
lisin istişaresi, direktifi ve desteğini alan Hü
kümet, tedbirlerin en müessirini almak fırsatını 
elde etmiş olacaktır. Aksi halde Yüce Meclisi 
objektif ölçüler içerisinde bilgi sahibi edecek 
parlâmento heyetinin tutacağı ışıktan kaçını-
lırsa Hükümetin vazifesini mükemmel yapma
dığı anlaşılacak, gensoru önergesi sahiplerinin 
iddiaları bu yönden haklı olacaktır. Bu itibar
la, Hükümetin de iktidar partisinin de memle
ketin selâimeti bakımından önergemizi kabul 
edeceklerini ummaktayım. Önergemin kabulünü 
arz ve istirham ederim. Saygılarımla. (Sağ sıra
lardan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca, buyu
runuz efendim. 

GFYASETİN KARACA (Erzurum) — Saym 
Başkan, muhterem milletvekileri, 19.8.1966 günü 
Erzurum merkezi, Hınıs, Tekman, Çat, Karayazı, 
Muş merkeziyle Varto, Bulanık, Bingöl'ün mer
keziyle Karlıova ve Solhan ilçelerinde vukua ge
len deprem sonucunda üç binin üstünde insan 
öldüğü, 10 binin üzerinde evlerin yıkıldığı Yüce 
Heyetinizin malûmudur. 

Ancak, Yüce Meclisin tatilde bulunması sebe
biyle hâdiseyi başından sonuna kadar takibetmek 
imkânını bulamamış, dolayısiyle deprem bölgelerini 
gezemiyen saym parlömanterlerin olay hakkında 
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görgüye müstenit malûmatlar ı bulunmadığını dü
şünerek evolemirde Yüce Heyetinize deprem 
hakkında görgüye müstenit bilgilerimi arz ve 
ifade etmek, ayrıca bir Meclis Araşt ırması Komis
yonunun teşkili hususunda konuşmak üzere huzu
runuzdayım. 

Sayın milletvekileri; bu vesile ile konuya 
girmeden önce, bu deprem bölgesindeki felâketze
delere maddi ve mânevi yardımlar ını csirgenıiycn, 
başta Hükümetimiz olmak üzere, gerek dost ve 
gerek yabancı devlet ülkelerine, kurumlara , hiz
meti ve emeği gecen bü tün özel ve tüzel kişilere 
teşekkür ve şükran borçlarımı ifade etmeyi bir 
vazife kabul ederim. 

Sayın milletvekilleri, 
Basın ve radyonun depremin şiddeti, vaha

meti ve neticeleri hakkında verdikleri bilgi ve 
malûmat lar en kısa. zamanda millî hudutlarımızı 
da aşarak, dünya kamu oyuna da mal olmuştur. 
Bu hususta, büyk hizmetleri geçen Sayın TRT yö
neticilerine ve Türk basınına ayrıca şükran borç
larımı ifade etmeyi vazife bilirim. 

Depremin bilançosu, maddi ve mânevi yönle
riyle son derece ağır ve üzücü olmuştur. Yüce 
Meclis için bu felâketzedelere her tür lü yardım
ları yapmak ve yaraları sarmak vazife olmuştur. 
Hiç ha t ı rdan çıkarmamak lâzımdır ki, dünyaya 
geldiklerinden bugüne kadar maddi ve mânevi 
imkânla rivle birlikte hayatlarını Devleti» vakfet
miş bu bahtsız felâketzedelerin böyle bir günde 
Devletten ve Hükümetten yardım görmeleri bu 
vatandaşların hakki; gerekli hizmetleri zamanında 
ve tam olarak yapmak da Hükümetlerin vazife
sidir. Bu görevin yerine getirilmesi avnı zaman 
da, Türk Anayasasında da belirtildiği gibi, Dev
letin sosyal yapısı icabıdır. Hal böyle iken ilk 
nazarda ve deprem bölgesinde göze çarpan ınan-
zar şu olmuştu r : 

Depremin kesif olduğu bölgelerde merkez ve 
kövler kamilen yıkılmış, meskûn yuvalar birer 
virane, binalar ise enkaz yığınları haline gelmiş
tir. Felâketzedelerden sağ kalanlar dışarda barı-
naks iz olarak (zvco gündüz çoluk eoiuklariyle 
açıkta kalmışlardır, bir müddet... Depremin ilk 
birinci ayında çadır ve yiyecek dağıtımı çok ki
fayetsiz olmuş. Birçok köylere çadır verilmemiş. 
Depremin en kesif olduğu köylerde ist1 ancak o-5 
çadır verilmekle iktifa edilmiştir. İlçe merkezle
r inde ise dağıtılan çadırlar asla ihtiyacı karşıla

mamış ve bir kısım ihtiyaclılara da verilememiştir. 
Yiyecek maddesi dağıtımı son derece kifayetsiz 
olmuş, radyoda da söylendiği gibi Kızı laydan 
gelen 50 kuruşluk ekmekler felâketzedelere birer 
l i raya satılmıştır. 

İ t i raf etmek lâzımdır ki, depremin vukuundan 
ilk iki buçuk aya kadar geçen müddet içinde Hü
kümetin yardımı, tanı mânasiyle yerine getirile
memiştir. B u kışı geçirmek üzere Hükümetçe yap 
t ı n l a n barakalarda halkın barınmasına madde
ten ve manen imkân da yoktur. Zi ra yapılan ba
rakalar tamamen tah ta olup bir metre yüksek
liğinde, penceresi/, bölmesiz, 15 metrekare geniş
liğinde, kapısı dışarıya açılan tabansız ve dik 
çatılıdır. Bu baraka, tâbir i caizse, bir kaz da
mından farksızdır. Kaldı ki, bölmesiz, belâsız, su
suz, bir göz kulübede uzun zaman karı koca, ge
lin, damat, kız ve erkek çocukların hepsinin bir 
yerde yaşaması günlük örf ve âdetimize de uy
gun düşm em ekledi r. 

Muhterem milletvekileri; bizim Meclis araş
tırması talebinden maksadımız, ne Hükümetin 
bizatihi kendisini, ne de Hükümet içerisinde va
zife almış her hangi bir .memurun suçluluğunu 
veya 'mesuliyetini or taya koyup bunlar hakkın
da, her hangi bir cezai müeyidenin ta tb ik in i is-
totnek değildir. Deprem iıöİğcisinde yapılan 
yardımların büyük bir mikyası hukukî olmakla 
beraber, daha ziyade teknik konulara inhisar 
etmektedir . Yüce Meclisin büyük 'bir kısmı bu 
konu hakkında taun mânasiyle fikir mütalâa 
edebilecek durumda değildir, bendeniz de dâ
hil olmak üzere. Bizim asıl maksadımız Hü
kümetçe yapılan yard ımlar maksadına ve .ma
halline masruf olarak ne dereceyi1 kadar yeri
ne getirilmiştir, halk ne dereceye k a d a r bun
dan istifade etmişt i r? Hğer yapılan yardım
lardan va tandaş tanı mânasiyle istifade etme
mişse, 'bu t akd i rde bunun halkın daha iyi .isti
fadesine uygun bi r şekle getirilebilmesi için bir 
yardım, bir tedbir daha alınması mümkün mü
dür*? Hu' konuda Mimarlar Odasının hazırla
mış olduğu raporlar elimizdedir. Tahmin ede
rim ki, bu raporlar her türlü politik gayelerin 
ve siyasi parti lerin dışında yetkili uzmanlar kı
rat ından kalcım1 alınmış olması hesalbiyle, Yük
sek 'Meclisin de, 'bizim de, Hükümet in de en 
fazla bu konulara değer vermesi icaıbettiği ka
nısındayım. Hakiniz muhterem arkadaşlar ını , 
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bu raporun bâzı kısımlarını huzurlar ınızda arz 
ve ifade etmek isterim. Burada deniliyor k i ; 
«yapılan bara'ka tipi yeter l i olara'k etüdedile-
memiştir. Lüzumsuz malzeme kullanılmış, gerek
li ih t iyaçlar tam halledilememiştir . Meselâ. 
ısıtma, yemek pişirme, binanın içerisinde el 
y ıkamak gibi ihtiyaç, gide rec.dk bir yer, WÇ gibi 
iht iyaçlar ının hiçibirisi nazarı i t ibara alınmamış
tır. Yine bu raporun bir başlka yerinde der ki, 
meselâ Çat ve Karlıova'da olduğu gibi, mu
v a k k a t olarak yapı lan bu barakalar yekdiğeri
ne 120 santim, bâzı ahvalde ise 150 santim me
safede yapılmıştır . 'Bunların arasında yangın 
geçirmiyen başjka maddeler in de bulunmaması 
sebebiyle, halkın öteden beri topra'ktan yap
mış olduğu evde yangın cılkın a m ası hususunda 
d ikkat in i celbcdceek büyülk tedbir ler i bugüne 
k a d a r düşünmedikler i için, soba deliğinin geç
miş olduğu tahta ba rakan ın içerisindeki durum 
nazarı i t ibara alınırsa, baraka lar ın bir met
re, birbuçuk metre gibi birbir ler ine bİtişi'k bu
lunması sebebiyle vukuu muhlemel yangınlar 
neticesinde t ip baraka lar ın hepsinin yanması , 
yine büyük zarar lar ın meydana gelinmişi müm
k ü n olduğu gibi ba raka la r ın kurulmasında 'da
ha ziyade kapı ve pencerelerinin birbirlerine 
karşı bakt ığı ve dolayısiyle aile mahremiyeti
nin muhafazası hususunda da gerekli d ikkat ve 
iht imamın sarf edilmediği anlaşı lmaktadır .» 

Muhterem arkadaş lar ım, Mimarlar Odası ta
raf ından verilen bu rapor ve Devlet İstatistik 
Ens t i tüsünden a lman bilgilere de ist inaden şu 
malûmat da kaydı ihtiraziyle belir t i lmekledir . 
Normal olarak yapı lan bara 'kamn içten içe ge
nişliği İG metrekaredir . Devlet İstat is t ik Dai
resinden verilen bilgilere güre de, bu baraka 
içerisinde 8 - 1 0 kişinin oturma mecburiyeti 
hâsıl oluyor. Şimdi, bölmesiz, doğrudan doğ
ruya tabanı toprak üzerine yerleştirilmiş, bir 
'metre yüksekliğinde olan bu ba rakamla r içeri
sinde 8 - 10 kişinin barınmasının müşkülât un 
Yüce Heyetinizin t a k d i r edeceği kanısındayım 
bendeniz. Arkadaşlar ım, 10 metrekarel ik bir 
baraka içine -kışın bir soba kurulması kadar 
tabiî b i r şey olamaz. Yataklar ı sermek iç'n bir 
sedir, bir mangal tahtası , yemek yemek içm 
bir ekmek tahtası , b i r sanda lye ; bu gibi malze
meleri ve yataklar ı bir araya getirdiğiniz tak
dirde 8 - 10 kişilik bir ailenin bu yuva içinde 
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I bahara k a d a r dahi bar ınmasının güçlüğünü he r 
halde t akd i r buyurursunuz . (A. I \ s ı ra lar ından 
«ne yapalım» sesleri.) Bu şa r t l a r içinde arka
daşlarını, bâzı arkadaşlar ımız ne yapalım di
yor la r ; şüphesiz ki, 'ben Hükümet in yapt ıkla
rını yadı rgamıyorum. Önceden de dedim ; bu
rada Hükümet i mesul duruma düşürmek için 
konuşmuyorum. Yine arz ettim, biz 'kendimi
zi ve haddimizi bilen kişilerdeniz. Bu Parlâ-
mcntoida büyük ekseriyeti dâhil oima'k üzere, 
konuyu tam raânasiyle bilebilen ve organize 
edeJbilecek arkadaş lar ın sayısı azdır. Bu bir 
ihtisas meselesidir. Bakınız, sual soran arka
daşımla arz edeyim, Mimar Odaları şu malûma
tı Veriyor, diyor k i ; «organize tanı ve kifayet
li değildir. İsraf fazla olmuştur, verilen he
sap la rdan anlaş ı lmaktadı r ki...» Raporda diyor 
arkadaş lar ım «aynı 'baraka -1- metreküb yerine 
daha az kereste ile yapılabi l i rdi ve aynı keres
te ile Ki metrek-aıe değil iki veya. üç göz halin
de o0 metrekarel ik evlerin yapılması mümkün
dü» diyor arkadaş lar ım. Bunu bendeniz ken
dim ifade etmiyorum, bunu Mimar Odasının 
mütalâasına atfen yüksele huzurlarınıza s en ' 
ediyorum. 

Şimdi diğer hususlara geçmok istemiyorum-, 
benden sonra konuşacak a rkadaş la r ın hakkını 
kctmetm'e'k istemem. Burada diyor ki, malze
meler ölçüsüz kullanılmış, bâzısı ölçülmeden 
fuzuli na'kliyatla sarf edilmiş, mahalline gelmiş, 
kesilmiş, sonradan atılmış gibi birçok organize 
ndk^anbkhır ından bahsetmektedir . 

Bizim buradak i konuşmamızın, müzakere ve 
müıurkaşamızın sebebi bir polemik yapmak ve
ya y a r a t m a k değildir. Burada , hali hazırda, is
kânı tam mânasiyle temin edilmemiş durumda 
olan vatandaşlara , acaba daha faydalı olabilir 
miyiz, olamaz mıyız, konusu üzerinde durmak: 
ist iyorum bendeniz ve Mimarlar Odası bu tek 
gözlü barakayı ahşap bir sandık 'kutu niteli
ğinde tarif etmektedir , aükadaslarım. 

Hükümet , mahal l inde maddi ve mânevi yar
dımlarda bulunmuştur . Bu husustaki yardım
larından dolayı Yüksek Heyetiniz huzurunda 
da teşekkürlerimizi ve şükran borçlarımızı ifa
de ettik. Anca'k organizasyonda ha ta la r bu
lunmasına rağ-men henüz bütün tedbir ler tam 
mânasiyle alınmış, vatandaşın ıstırabı dinmiş 
değildir a rkadaş lar . 
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Hükümetin müsamaha göstereceği düşünce
siyle bir, iki noktaya daha temas ettikten sonra 
huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. 

İç iskân suretiyle 'başka yerlere ve köy
lere yeleştdrilen vatandaşların durumu, bara
ka yapma/k suretiyle bulundukları yerlerde ka
lan vatandaşlara nazaran daha müşkül vaziyet 
arz etmektedir. Bu hususta Eskişehir'den, Ha
tay'dan, Konya'dan, Antalya'dan ve mücavir 
vilâyetlerden gelen vatandaşlar bizlere dertleri
ni anlattılar ve bunların bir kıs'mmı da Sayın 
İmar ve İskân Bakanlığı Müsteşarıma götürmek 
suretiyle makamında isteklerini bizzat kendile
rine, omların da huzuru ile anlattık. 

Muhterem arkadaşlar; başka köylere yer
leştirilen vatandaşlar, gittikleri köylerde daha 
ziyade muhtarın, köy halkından temin edeceği 
yardıma, onların hamiyetine terk edilmiştir. 
Kızılay tarafından bu vatandaşlara yalnız ve 
yalnız bir tane döşek verilmiştir, yatmak için. 
Bu döşekten başka ayrıca yorgan, ayrıca yastık 
verilmemiştir. Takdir edersiniz, giden aile en 
az 4 - 5 nüfusludur. 4 - 5 nüfus ki olan bir aile
nin yataksız ve yorgansız olarak gittiği bir yer
de yalnız bir pamuk döşek üzerinde yatması
nın imkânsızlığını arz etmek isterim. 

Saniyen, bâzılarına soba verilmiştir. Fakat, 
yakacak olarak kendilerine hiçbir şey verilme
miştir. Halen soğukta tiril, tiril titremekte
dirler. Dün gelen vatandaşların bir kısmını 
Kızılaya götürdük. Eskişehir'e yerleştirilen va
tandaşların bir kısmı Kızılay aş odaklarından, 
Eskişehir il Kızılay merkezinden 'makarna ve 
çorba pişirmek suretiyle vasıtaya konu bu felâ
ketzedelerin bulunduğu köylere vasıtalarla gö
türüldüğü söyleniimektedir. Yemeğin götürül
düğü saatler giayrknuayyendir. Bazan 24 saat, 
bazan 10 saat, bazan 15 saatte. İkindi yeme
ğini akşam, öğle yemeğini de ikindi ile öğle 
arasında yemektedirler. Bahusus götürülen ye
mek, vatandaşlar köyün ortasında kabını, kep
çesini uzatmak suretiyle, soğuk yemekten birer 
kepçe veya 'birer kaşık verilmek suretiyle gıda
ları dağıtılmaktadır. Dün kendileriyle temas 
ettiğimiz Kızılay yetkililerine, bu vatandaşların 
'dertlerini bizzat kendileri de dinledikten son
ra, imkân varsa 'bunun da çiğ madde olarak va
tandaşlara 'verilmesini istirham ettik. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, müddetiniz bit
mek üzere lütfen toparlayınız. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — İr
ticalen konuşuyorum. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmek üzere, lüt
fen toparlayınız. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Ama 
'ben irtica hm konuşuyorum. 

BAŞKAN — Ben okuyorsunuz zannettim. 
GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Ön

ce yazılı konuştum, teşekkür mahiyetinde olan 
kısımlar. Şimdi irticalen konuşuyorum. 

Sonra arkadaşlarım, İmar ve İslkân Bakan
lığı yetkililerinden aldığımız malûmata göre bu 
vatandaşlara, iç iskâna tabi tutulan vatan
daşlara buğday yardımı yapılacağı ifiaJdc edi
liyor. Bu vatandaşlar, Kızılay yetkililerine 
de ifade ettiler, gittiğimiz yerde çuval yok, tor-
İm yok, kap yok, kaçak yok, nakliye vasıtamız 
yok; bu buğdayı değirmende öğütecek imkân
larımız da olmadığı halde, bize verilen buğ
dayı, ne şekilde bir gayret ve davranışın içeri
sine girebilelim de bu buğdayı un haline geti
rip kul!anabilelim, dediler. Hahuısus, yakaca
ğın da verilmediği biran içerisinde buğday 
dağıtımının ihtiyaçlarını karşılamadığını ifa/de 
ettiklerini arz ötmek isterim. Vatandaşların 
bir kısmı iç iskândan memnun kalmamıştır. 
İç. iskândan memnun kalmıyan kimseler, İmar 
ve İskân Bakanının da huzurunda ifade ettik
leri gibi, eğer mümkünse Hükümet ve Sayın 
Ulaştırma Bakanı lütfetsinler, bizi nasıl para
sız olarak buraya getirdilerse, memleketimize 
parasız olarak götürüp bırakmaları hususunda 
kendilerinden yardım istiyoruz, demek sure
tiyle iırridat talebinde bulunmuşlardır. 

Konuşmamın son kısmını arz ediyorum ar
kadaşlarım : Henüz deprem bölgesindeki teshil
ler tamamen yapılmamıştır. Birçok felâketze
delerin evleri tesbit edilmemiş, depremler, iki 
ay müddetle devamlı olarak devam ettiği için, 
bu sebepten dolayı evvelce hafif veya orta ha
sar diye rapor verilen evler sonradan ağır hasar 
olarak büyük zarar görmüşlerdir. Bilâhara bu 
evlerin yeniden ve tekraren tesibiti mümkün ol
madığı için vatandaşlar bu evlerde hayatlarını 
tehlikeye koymak suretiyle oturmak mecburi
yetinde kalmışlardır. Bu durumu göz önüne 
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âi'arak Sayın BaJkanlik bir kere daha ve son 
'olarak bu kabîl vatandaşların evlerinin tesbiti 
hususunda yetkililere emir verirlerse son derece 
mniıenun kalacağımızı arz etmek istenim. 
". \ Muhterem, arkadaşlarım, grupum adına da 
Sayın Genel Başkanımız konuşacağı için ben
deniz konuşmama burada son verirken Yüksek 
Meclisinize en derin saygılarımı sunarım. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

- .BAŞKAN — Cnm'huriyet Halk Partisi Grıı-
pu'adına İsmet İnönü. 
: . Sayıİı İnönü 'buyurunuz. (C. H. P. sıraların
dan'alkışlar) 

C. H, P. GRUPU ADINA LSMKT İNÖ 
N.Ü (Malatya,) — Muhterem arkadaşlar; dep
rem felâketi üzerinde Büyük Meclis ciddî 
olarak münakaşa açmıştır. Hepini/izin mak
sadı bu münakaşadan faydalı tedbirlere 
Varmak ve felâkete uğrayan vatandaş]ananı
zın 'halini ve âtisini kurtarmaktır, imar ve 
iskân Bakanlığının bugün bize dağıttığı 
haritadan bir daha görüyoruz ki, Türkiye 
•büyük ölçüde deprem bölgesidir. Bu bölge
lerin" dereceleri birbirinden farklı olmakla 
beraber,' memleketin pek büyük kısumnı' kap
lamaktadır ve bu sefer felâkete uğrayan 
memleket kısmı da birinci derecede deprem 
bölgesi olarak gösterilen yerlerdedir. Felâket 
âlânı' tahııip ve insafsız zaranlar bakımın
dan,.' can ve mal kaybı bakımından başlıca 
altı'' kazada toplanmış görülüyor. Depremin 
hissedildiği, farkına varıldığı saha. ise Do
ğu'da büyük üç dört vilâyeti kaulamaktadır. 
• v.Hülâsat'Gii- arz ' etmek istediğim, deprem 

yüzünden uğradığımız felâketlerin pek önemli 
bir misali karşısındayız. İlk günlerde ta
biat iyle ıstırap da büyüktü, telâş da bü
yüktü.: Böyle ' zamanlarda Hükümeti müm
kün 'olduğu kadar sükûnetle çalışmaya, muk
tedir kılmak için suni ve lüznmlsuz engel
lerden onu korumak vatandaşlar için ilk 

vaz-ife-• olduğu luuıısındaydîk. Onun için 
dfeprem üzeninde bir siyasi parti münaka
şalı, açılmaması için çok dikkat sarf ettik. 
Hükümet ilk günden itibaren depreme ilgi 
göstermiştir. Felâket yenine giden yetki sa
hiplerin im başında memleketin Başbakanı bu
l amak tad ı r . Böyle felâket günlerinde va-

"tandaşlar son derece ıstırap" içindedirler. 

Her şeyden şikâyetçidirler. Ve nereden ken
dilerini kurtacak bir tılsım geleceğini bil
mez haldedirler. Daha hâz'in olanı ve Hü
kümet bakımından vaziyeti güçleştiren un
sur da, deprem içinde bulunan Devlet me
murlarının hepsi felâkette ortaktırlar, ba
şının derdindedirler, evinin derdindedirler, 
çocuğunun telâşındadırlar. Şimdi bunlar 
ödevleri bölgesinde bulunan diğer vatandaş
ların hizmetinde olacaklar ve faydalı tedbir
leri bulacaklardır. Tabiî bu, insan üstü bir 
takat ister. Bu sebeple hükümetler için böyle 
zamanlarda yerinde, isabetle tedbir bulacak 
kadar sinirierOne hâkim Devlet memuru 
bulmak bir meseledir. Bulamadıklaı ını değiş
tirip, hiç bilmediği şartlar içinde dışarı
dan insanları onun. işine göndermek do di
ğer bir güç meselesidir. 

Hükümetler böyle felâket yerlerinde bu 
ilk meselelerle karşılaşırlar. Bu devreyi atlat
mak kolay »değildir. Deprem Ağustosda 'ol
du. Binlerce kişinin, binlerce vatandaşımı
zın canına mâl oldu. Pek çok evin, harabol-
masma pek çok hayvanın telef olmasına '';sebe
li oldu. Herkesin gözü önündeki bir kâbus 
da kışın yakın olmasıdır. Ağustostadır, ora
larda Eylül, nihayet Ekimde artık . dolaşıl
maz, büyük işler yapılamaz, kış mevsimi ge
lecek zaımoılunur. Onun için acele birtakım 
tedbirler alıp, kış için vatandaşı . selâmete 
çıkarmak .fikri Hükümette haklı olarak hâ
kim olmuştur. Ondan sonraki tedbirler daha 
sonra düşünülür demiş olacaklardır. Bun
lar tabiîdir. Talihimiz varmış, bu sene kış 
zannolunduğu kadar e iken gelmedi. Kasımın 
sonuna kadar da vakit bulunacağı ümide-
dilmektedir. Karşıdan gördüğümüz., duruma 
göre, iılk yapılan şeyler, vatandaşa ilk yar
dımları yapmak için memleketin her, tara
fından ne buldularsa, ne .bulunursa Hükü
met felâket yerine onları seyk etmeye ça
lışmıştır. Anlaşılıyor ki, pek çok inşaat -mal
zemesi gitmiştir. Bu zamanlarda biz gerek 
tahsisatça gerek yetkilerce Hükümete bir yar
dımımız olur mu diye ayrıca temas ettik. 
îcabederse Meclisi toplıyalım, bu tedbirler
de kendilerini kuvvetli bir hale getirmeyi 
düşündük. Hükümet bize kâfi parası oldu
ğunu ve yetkilerinin şimdilik yettiğini, Bü
yük Meclisi fevkalâde bir toplantıya çağırmak 
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için lüzum olmadığını söyledi. Gerçekten şim
diye kadar, Meclis açılıncaya kadar elin
deki vasıtaların geniş ölçüde mevcudolduğu 
meydana çıkmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarım; ne tedbir bulacağız? 
Bir acele tedbir vardır. Şimdi kışta açılma za
manı, nihayet bu ayın nihayetinde kış bağlıya
caktır. Vatandaşlardan yerlerinde kalanlarım 
selâmete çıkaracak tedbirleri almaktır. Bundan 
sonra vatandaşların devamlı kurtulmalarını te
min edecek tedbirleri tedricen almak lâzımgelir. 
Böyle acele alınan tedbirlerde pek çok eksik 
ve kusur olacaktır. Bütün iyi niyetlere, bütün 
ihmaisiz çalışmalara rağmen, yine vatandaşın 
şikâyetinin hududu olmıyaeaktır. Vaziyeti mü
talâa ederken imkânı ve bu vaziyete tedbir bu
lacak insanların nefislerine itimadını korumak 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu a'tı kaza ve 
orada olan yıkımları tamir etmek için ve ora
da meyus olan vatandajları tekrar hayat ümi
dine kavuşturmak için onlara lâzım olan va
sıtaları temin etmeğe memleketimizin takati 
vardır. Biz Türkiye, Doğudaki altı kazamızın 
felâketini tamir edebiliriz. Ve cnlarm âti için 
pek çok olan düşüncelerini, karanlık düşünce
lerini yok edebiliriz. Hükümetin bu istikamet
te çalışmasını kolaylaştırmak lâzımdır. Asıl 
mühim olan mesele, böyle felâket zamanlarında 
âcil tedbirler ve devamlı tedbirler olarak uzun 
süre gayret, masraf, emek istlyen zamanlarda 
en mühim unsur, felâkete uğrıyan vatandaşla
rın Büyük Meclise ve Hükümete bir kelime ile 
Türkiye Devletinin varlığına, güvenlerini sağ
lam olarak muhafaza etmektir. Felâkete uğra
yan bölge, orada bulunan halk ne yapılırsa fe
lâketten kurtarılamazlar, kendilerine yırdım 
gelmez, ge'en yardımların ehemmiyeti d;.ıaz, 
böyle bir kara düşünce içerisinde ç< k pori an 
hale düşerler ve hiçbir tedbirin hakikatte fay
dası da olamaz. Bir defa onları ruhen ve mâ
nevi bakımdan ümitli hale getirmek lâzımdır. 
Bu, Meclisin emeğiyle olur ve Hükümetin ça
lışmasına Meclis tarafından farksız gösterile
cek destekle olur. Biz bunun için bir Meclis 
araştırmasının esaslı bir tedbir olduğu kanaa
tindeyiz. Buradaki hei' partiden teşekkül ede
cek bir komisyon felâket yerine gider, kıyamet 
kadar şikâyetler söylerler, onları dinler, can 

kulağı ile dinler, derhal alınabilecek tedbirler 
için Hükümetin d-kkatini celbeder, daha sonra 
alınması lâzımgclen tedbirleri, Hükümetin yap
tıklarını bir araya getirerek faydalı bir şekilde 
Hükümete yardımcı olacak bir eser meydana 
getirirler. İlk güçlük buradadır. Şimdi bu va
ziyette bir gensoru ile Hükümeti deprem işle
rinden dolayı hesaba ve mesuliyete geçirmek 
yer dzdir, hattâ haksızdır. (C. H. P. sıraların
da \ alkışlar.) 

Burada hir gensoru ile yapılacak münakaşa» 
lar nihayet kapanıp gidecoktir. Bu vaziyetin öî*fl* 
daki vatandaşlara ne faydası olacaktır?. Yalnız 
politika propagandası bakımından belıbi bâzı ih* 
tiyaçlara cevap verecektir. Ama mesele oradaki 
vatandaşları evvelâ ümitli bir hale getirmektir 
ve sonra bu ümitlerin tahakkuk ettirilme&ini 
Hükümet nezdinde takibetm'ektir. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimiz felâketten 
müteessiriz. Hepimiz oradaki vatandaşlara her 
suretle faydalı olmak istiyoruz. Onun için ha
tırımıza gelen tedbirlerin hepsini söylemeye ça
lışıyoruz. Hepsinde iyi niyet olaıbilir. 

Ama amelî olarak, gerçek olarak tedbirler 
üzerinde durmak vazifemizdir. Onun i.'in biz, 
tekrar ediyorum, bir Meclis araştırması faydalı 
olacağını zannederiz. Bu Meclis araştırması bi
raz genişçe tutularak, her partinin iştiraki te
min edilmelidir. Burada vazifeye iştirak ede
cek olan arkadaşlar eksiklikleri görüp Hükü
mete acele söylenecek şeyleri yerinden bildir
meye çalışmak ve bütün çalışmalarında dert
lerini Meclisin takibedeceğini ve Hükümetin 
bunları sağlıyacağını temin edere'k, sövliverek 
inandırmaktır. Bir defa onları ruhan kaldırır
sak onları kendileri güçlüklerin yarısını yerinde 
yenecek kudrete sahibolacaklardır. Herkes em
niyetli, kendisine yardımcı bir vatan içinde bu-
lunduğuna kaanii olursa ve onlar, siz de çalı
şın, siz de yardımcı olun, nasihatları karşısında 
kalırlarsa, bunları müspet olarak telâkkiye ru
hen hazırlamış olurlar. 

Sevgili arkadaşlarım mâruzâtım bundan 
ibarettir. Bu konuşmalarımızın deprem bölge
sine ve sonra tamir kısmına faydalı vt; amelî 
neticeler getirmesini yürekten dilerim. Teşek
kür ederim. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — C. H, P, ÇJrupu adına Nermin 
Neftçi, buyurun, 
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TARIK ZİYA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — 
idari bir hata karşısındayız, aynı gruptan iki 
kişiye, binbirmi takiben söz verilemez. 

•' BAŞKAN — Müsaade buyurun, oturduğu
nuz yerden konuşmayın. Usul hakkında söz is
tiyorsanız lütfen söz talebediniz, ona gö.-t! vere
lim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. («Söyliyeceğini söy
ledi» sesleri) 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan lütfederlerse yerimden do söyli-
yebilirim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Neftçi. (Gü
rültüler) 

Baştan usulü veçhile söz istemediler, bütün 
hata oradan çıkıyor efendim. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, Doğu illerimizdeki deprem 
felâketi nihayet Yüoe Meclise gelmiş bulunmak
tadır. Doğu'da üç ilimizi etkisi altında bulun
duran, üç binden fazla vatandaşımızın can kay
bına, bir o kadar vatandaşımızın yaralanması-
naij 15 bin hanenin yıkılmasına, 100 bine yakın 
bir nüfusun evsiz, barksız ve perişan kalmasına 
sebebolan bu depremde hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza rahmet, kalan vatandaşlarımı
za da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi gru-
pum adına iletirim. 

Türkiye deprem haritası da incelendiği za
man, Türkiye'nin üçte birinin deprem bölgesi 
olduğu, birinci derecede deprem bölgesi oldu
ğu ve aktif faylı bir kuşağın Ege sahillerin
den başlıyarak Şimalî - Anadolu'dan Güney -
Doğuya doğru, Güney - Doğu'dan da Batı -
Anadolu'ya doğru Türkiye'mizi sardığını görü
yoruz. Sismik aktivitesi bu kadar kuvvetli 
olan bir memlekette yaşamaktayız. Az geliş
miş bir ülkeyiz, her an deprem olacağını bekle
memiz ve «Allah'tan gelene ne denir» şeklinde 
bir tevekkülün içine girmemiz yanlıştır. Mem
leketimiz olarak, memleketin teknik gücünü, 
jeolojik durumunu iyice araştırıp ona göre ted
birler almak durumundayız. Bu son depremin 
yaptığı tahribatı, depremden yıkılan binaların 
teknik yapısını, teknik tahlilini jeologların ra
porlarını, .yani. depremin genişliğini, aynı za
manda şiddetini, tahribat sahasını, sosyal yapı 

üzerindeki etkilerini gösteren Hükümetçe neg-
redilmiş resmî bir rapora raslamamaktayız. 
Muş, Varto, Bulanık, Erzurum, Hınıs, Tekman^ 
Çat, Karlıova mıntakalarmı ağır hasara uğra
tan bu depremde, kamu oyuna, bu şekilde res
mî bir açıklama yapılması gerekirdi. Deprem 
bölgesi hakkında bildiğimiz 7 . 3 . 1966 tari
hinde vukubulan birinci depremden sonra Ba
kanlık mensubu bâzı jeologların 40 köyü ince
lediklerini ve bu 40 köyün içinden 8 köyü mec
buri iskâna tabi tutuklarına dair verdikleri 
rapordur ki, bu 5 . 5 . 1966 tarihinde Bakan
lığa inti'kal etmiştir ve resmen neşredilmiştir. 
Bu raporlardan dördü bizim elimizdedir, 8 köy 
ile ilgilidir. Malûmunuz olduğu üzere bu 19 
Ağustos günündeki, yani en şiddetli depremin 
vukuundan çok önce, birinci depremden sonra 
verilmiş bir resmî rapor idi. Bu tarihten son
ra Bayındırlık Bakanlığında iştirak ettiğimiz 
bir toplantıda 1 . 9 . 1966 tarihinde hazırlan
mış bir raporla karşılaştık. Bu rapor ikibuçuk 
sayfa idi ve jeologun da yazdığı gibi, iki gün
lük bir inceleme ile verilmişti, tatminkâr de
ğildi. Sadece Varto'da iki saat kalınmıştır. O 
tarihten bu yana bâzı söylentilere göre, Ba
yındırlık ve İmar ve İskân Bakanlığı teknis
yenlerinin ıbölgede araştırmalar yaptığı ve Ba
kanlığa resmî raporlar verdiği bilinmektedir, 
söylenmektedir. Ama bunlardan bizim haberi
miz yoktur. Kandilli Rasathanesinin bir heyet 
gönderdiğini biliyoruz. Arkasından İstanbul 
Üniversite Senatosu, biri profesör, biri doçent, 
olmak üzere, iki kişilik bir heyeti bölgeye gön
dermiştir. Tahmin ediyorum ki, bunlar dön
dükten sonra Bakanlığa bir rapor vermişler
dir. Bu şekilde geniş deprem bölgesinin şid
detini, sosyal tahribatını, yapıların durumu
nu bildiren teknik adamların bilgisine daya
nan bir resmî açıklama olmadığına göre, biz 
depremin büyüklüğünü, felâketin büyüklüğü
nü sadece basından elde ettiğimiz, bâzı profe
sörlerin yazılarına ve şahsan topladığımız bil-
gileıo dayandıracağız. İstanbul Teknik Üni
versitesi Öğretim Üyesi Profesör İhsan Ketin'-
in bu hususta Milliyet Gazetesinde bir yazısı 
çıkmıştı. İhsan Ketin'in deyimine göre, tahli
line göre, zelzelenin dış merkezi Varto ve ya
kını, iç merkezi ise Varto.'nun altında 26. ki
lometre derinliğinde bir noktadır. Zelzelönia 
tahribat kuvveti, 20 kilotonluk 4 000 ade4 
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atom. bombasının patlaması ile meydana gele
cek, bir enerjiye bedeldir. Genişliğine gelin
ce ; 9 - 10 ibin kilometre karelik bir sahayı (kap
lamaktadır, Görüyoruz ki arkadaşlar, bu ka
dar büyük ve bu kadar şiddetli, - Profesör 
Ketİn'e ıgöre - şiddetinin bunun da üzerinde ol
duğu söyleniyor - yani Türkiye'nin •geçirmiş ol
duğu., zelzelelerden aşağı - yukarı en şiddetlisi 
ve en yaygın olanıdır. Sismik aktivitemiz ba
lkırlımdan topraklarımızın üçte (bir bölgesi her 
an,aynı tehlikelere mâruzdur. 

- Muhterem arkadaşlarım; bu tehlikenin ya-
"nıridâ az gelişmişliğimizin verdiği bir yapı tar
ı m ı z vardır. Yuvarlak taşları tamamen çamur
dâ  karıştırarak en ilkel şekilde yapılan yapıt
larımız: değil böyle birinci derecede zelzelelerle, 
•ikinci derece zelzelelerle bile yer ile bir olmaya 
ımalhkûmdur. Üstelik yine az gelişmişliğimizin 
-bir neticesi olarak inşaat yatırımlarımız, teknik 
gücümüze göre dengelenmemiştir. Meselâ 1967 
plânlamasına göre, 14 küsur milyar lirayı bulan 
-inşaat yatırımı ve 14 bin küsur da teknik ada
mımız vardır. Demek ki, dengeli olarak dağıtıl
dığı zaman teknik adam başına bir milyon liralık 
yatırım düşer ki, bu az gelişmişliğimizin verdiği 
'bir sonuç olarak mümkün değildir. 0,4 lira düş
mektedir. Demek ki, birçok yapılarımız sahipsiz 
olarak yapılmaktadır, kontrolsuz olarak yap ıl

ımaktadır, yönetmeliklerden uzak olarak yapıl
maktadır. Konuşmalarımız belki zaman zaman 
iktidar kanadının tenkidi gibi anlaşılacaktır, 
•ama, sayın iktidar kanadından bu konuşmaları-
-mızı tamamen Türkiye'nin bu durumu muvace
hesinde istikbalde alınması gereken, tedbirlerin 
birer prensip başlangıcı olarak değerlendirilme
sini bilhassa rica ederim. Teknik ve ilmî kısım

larla,.Yüce Meclisi daha fazla işgal etmek istem i-
;yorum. Şimdi zelzelenin sosyal yapı üzerindeki 
-tahribatına geçeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; elinde imkânları, tek
nik gücü bulunduran Hükümetin böyle bir âfet 
karşısında takibedeceği politika o Hükümetin 
sosyal politikasıdır. Bunun yanında az gelişmiş 
bir ülkede, böyle deprem geçirmiş bir ülkenin 
insanlarının sosyo - psikolojik durumu vardır. 
Gelinmiş ülkelerde, meselâ Japonya'da bir zelzele 
öîduğu zaman tedbirler alınmıştır. Ve halk alman 

r tedbîrleri bilir. Hükümetin sosyal politikası ile 
halkın sosyal psikolojisi karşı karşıya değildir. 

Herkes tedbirleri bilir, ona göre vaziyet tesbit 
edilir. Fakat bizde, az gelişmiş bir ülkede böyle 
değildir. Beşerî acılara uğramış halk, bir yandan 
hayat şartlarında muazzam değişiklikler olmuş, 
öte yandan istikbal kaygusu. Bir psikolojik du
rumu vardır bu halkın. Hükümet de elindeki 
maddi güç ve maddi imkânlarla bir sosyal politi
kaya sahiptir. İşte bu sosyal politika, halkın bu 
psikolojisini olumlu yönde ne nisbette karşılarsa, 
o takdirde karşıladığı nisbette halk - Hükümet 
anlaşmazlığı ortadan kalkar ve feryatlar yavaş 
yavaş azalır. Acaba Hükümetimiz böyle bir şey, 
yani iyi bir sosyal politika takibetmiş inidir? 
Ön yargılarla hareket etmek istemiyoruz. Bölge
nin de bir milletvekili olarak sizlere durumu an
latacağım, durumun neticesi zaten kendiliğinden 
Yüce Meclisi bir hükme vardıracaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; ben bölgenin bir mil
letvekili olarak 19 Ağustos günü, büyük felâketi 
haber alır almaz, hareket etmek istedim. Bütün 
uçaklar dolu idi. Bu arada Malatya'ya giden uçak
ta ancak iki kişilik yer bulabildik. Başbakanın 
uçak ile gideceğini haber almıştım. Başbakanlığa 
telefon ettim, Özel Kalemden sordum, belki bun
dan Başbakanın haberi yoktur; Başbakanın dok
torları götüreceğini söylediler, yer olmadığını söy
lediler. Malatya uçağında iki kişilik yer bulduk, 
hareket ettik ve ancak akşam üzeri Malatya'ya 
vardık. Gece dağlarda yolculuk yapmak suretiy
le Muş'a vâsıl olduk. Daha yollarda çok sıkı bir 
trafik vardı. Ayın 28 inde Karlıova'da vukubul-
muş olan büyük deprem sonucu oradan kaçmış 
çocuklar gördüm. Yüzlerinde dehşet okunuyordu. 
Kamyonlar takla atmıştı trafiğin sıkışıklığından. 
Cehennemi bir havanın ilk belirtileri daha dağ 
yollarından belli idi. Muş'a vardığım zaman ilk 
iş olarak seyyar hastaneyi gezdim. Yurdun dört 
bir yanından doktorlar gelmeye başlamıştı. Ama, 
biraz önce Genel Başkanımızın da ifade ettikleri 
gibi, bizzat idareciler de aynı felâketi yaşadıkları 
için, elbette ki ilk günlerde büyük bir şaşkınlık 
vardı. Hattâ hastanenin içinde de bu şaşkınlık 
vardı. Hastaların kan izleri dahi silinmemişti. 
Bir iki gün geçtikten sonra hastaların durumu 
ve hastane işi yoluna girdi. Varto yerle bir ol
muştu. Sadece kasabanın kavak ağaçları görün
mekte idi. Âdeta köyler ve kasaba sadece\ faş 
yığını halinde idi. Orada benzincinin yanında 
bir çadır kurulmuş, binlerce insanın, birikmiş 
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olduğunu gördüm, gıda ve çadır tevziatı yapılı
yormuş. Fakat ilk nazarda halkla Hükümet ara
sında bir çekişme vaziyeti göze çarpıyordu. 
Mümkün olduğu kadar köylerde dolaştık. Ge
nel Başkanımızın ifade ettiği gibi, partimizin 
politikasına sadık kalarak, Hükümete yardımcı 
olarak çalıştık. Öyle anlar olmuştur ki bizi ik
tidar milletvekili sanarak sitemlerde bulunmuş
lardır, ağlamışlardır, bağırmışlardır. Felâketin 
büyüklüğü karşısında onlara bir muhalefet mil
letvekili olduğumuzu dahi söylememişizdir ar
kadaşlar. 

Bu arada Varto'da bir Varto Yardım Deprem 
Komitesi kurulmuş idi. Başlangıçta bu komite 
çok güzel çalıştı- Partilerüstü bir anlayışa sa
hipti. Ama vaziyet yavaş yavaş normale doğru 
döndükçe maalesef particilik işin içine girdi ve 
komite dağıldı. Aslında demokratik bakımdan 
gayet güzel bir ölçü idi. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi üç kısma 
ayırarak mütalâa etmekte fayda görmekteyiz: 
Halk, yani halihazır deprem bölgesi halkı büyük 
bir feryat içindedir Sayın milletvekillerinin 
Şarkla ilgili olanları veya olmıyanları gayet iyi 
biliyorlar ki, bir kısım felâketzede halk kısım kı
sım Ankara'ya gelmektedirler, Başbakanlığa, 
imar ve İskân Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı
na gitmektedirler. Bize gelmektedirler, dilekçe
ler vermektedirler plebisite tabi tutulan üç şık
tan üçünü seçen halk kütleleri içinde âdeta ha
linden memnun bir vaziyet yok. Şimdi bu vazi
yet karşısında halk muhalefet partileri ti in yap
tığından da daha büyük feryat içindedir. Cum
huriyet Halk Partisi alarak biz şunu arzu et
mekteyiz ; madem ki 'deprem bölgesi halkı ha
kikaten kendi durumunun çok acıklı olduğunu 
ifade etmektedir, madamki, Hükümet de birta
kım şeyler yaptığını ifade etmektedir, o halde 
iıer gruptan seçilecek olan temsilcilerden teşkil 
edilecek bir araştırma komisyonu ile oraya gi
dilsin ve meseleler anlaşılsın Yüce Meclise bir 
-raporla gelinsin, Yüce Meclisteki, iktidar mu
halefet, bütün milletvekilleri vicdanen kaani ol
sunlar.•iDileğlim iz (budur. 

Meseleleri tahlil ederken 3 kışıma ayırarak 
tahlil etmekte fayda olduğu kanaatindeyim: 

1 ncisi, ilk yardımlar kısmı, 2 ne isi, geçici, 
bir-kışlık iskân meselesi, 3 ncüsü, devamlı iskân 
meselesidir. 

İlk yardımlar kısmı geçti geçelim dememe
liyiz arkadaşlar. Çünkü Parlâmentoya.- konu" 
ilk defa gelmektedir. Bunu görüşmemiz 'bütün 
Parlâmento üyeleri için bir vicdan borcudur; 
2 nci kısım, içinde bulunduğumu'/. kı-i' 
simdir, kış iskânı .meselesi, 3 ncü kısım, ise ba
harda başlaması lâzımıgelen devamlı iskân me
selesidir. Binaenaleyh bu üç konuyu da burada 
görüşmemiz gerekir. Grupulm adına ve bölge? 
milletvekili olarak sizlere bu hususları tahlil et., 
mek istiyorum. Gittiğimiz zaman daha hüyül*: 
'bir konuya sahiıbolacağız, eğer Yüce Meclis ka* 
bul ederse. 

Efendim, ilk yardımda 'büyük keşmekeş. ..ol* 
muştur. Çadır tevziatında, gıda tevziatında bü
yük keşmekeş olmuştur. İlk iki - üç gü ide buğ
radaki halk kuru ekmekle bile doyurula'mamış-
tır. Bu bir hakikattir. Ama bu, idarecilerin de 
aynı felâketi yaşamış olmalarından ileri gelir. 
Meselâ birtakım rivayetler çıktı. Burada bun^ 
l an söylemeyi bir görev biliyorum. Orada böl
ge halkının bir kısmı ekmek aşırmış falan.;'. 
Biz buna katiyen inanmıyoruz. Çünkü, ayağg 
yarık, sırtı yamalı fakat son derece onurlu 
Şark adamı ekmeği aşınmaz, ekmeği !bir ticaret 
mevzuu yapmazdı. Bunu .ancak birta%ım karni 
tok olan soysuzlar yapabilir ki; deprem bölğer 
sinde bunlardan yoktu, tik anda, halkın ekmek^ 
le doyurul almamasından dolayıdır ki 'bir kaşifti 
aşırmalar olmuş olabilir. Onu da bu şekilde izah 
etmemiz bir vicdan borcudur. 

Çadır meselesi: Parlâmentoda açı ve samimi 
konuşmak lâzımdır kanaatindeyim. Hükümet 
her beyanında devamlı olarak her şeyin gayet 
iyi gittiğini, meselâ 15 Eylülde çadır ihtiyacı
nın kalmadığını söylüyordu. Ama biz 15 Ey
lülde gitmiştik oralara, halâ çadırsız insan var
dı. Hükümetin bu şekilde güllük gülistanlık 
gösterişi, biraz önce izah ettiğim gibi, Hükümetiiat 
sosyal politika ve sosyal psikoloji meselesif 
nin tahlilinden de çok iyi anlaşılacağı gibi, 
halkta bir feveran uyandırıyordu. Bunda hal
kın kabahati yoktu, evini, yakınını her şeyini 
kaybetmişti. Şok altında son derece müteessir 
bir psikoloji içinde idi. Buna rağmen Hükümet 
her şeyin iyi olduğunu söylüyordu. Halbul^ 
gidip bölge milletvekili olarak gördüğümüz za*-
man eksiklikler bulunduğunu pek âlâ tesbit 
ediyordum. Onun için bu kaıbîl hareketler," ya
ni çok iyi gösterme gayretleri, orada Hüküttıet 
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-halk yaklaşması olması lâzımgclirken, bunu 
bir nebze daha geciktirmiştir kanaatindeyiz. 
Samimî kanaatimizi burada söylemeyi de bir 
görev biliyoruz. 

2 nci mesele geçici iskân meselesidir: 

Muhterem arkadaşlarım; geçici iskân me
selesinde mahalline gidip tetkik yapıldığı za
man da görülecektir ki, hâdisenin şoku yavaş 
yavaş azalmaya başlayınca halkta kış endişesi, 
acaba bu kışı nasıl geçireceğiz endişesi, hâ
kimdi. Bendeniz o zaman oralardaydım, iktidar 
partisi milletvekili arkadaşlarımla beraberdim 
hattâ, birçok köylerde karşılaştık kendileriy]e. 

Hükümetin baraka üzerinde durduğu söy
lentileri, halkın arasında hızla yayıldı. Halk 
bu kadar geniş bir sahaya bu barakaların geti
rilebileceğine inanmıyordu. Onun içindir ki, 
bir kısmı kendilerine maddi yardım yapılması, 
bir kısmı da Hükümet tarafından başka bir 
ilde geçici olarak iskân edilmesi yoluna gitmiş
ler ve bu hususta Hükümete baskı yapmışlar
dır. Bu baskıların tesiri ile Hükümet kendi fi
nansmanını ve teknik gücünü, projelerini yapma
dan üç alternatifin oylanmasına gitmiştir, bu 
bir hakikattir arkadaşlar. Bendeniz İmar ve 
İskân Bakanını, zannediyorum 15 Eylülde, zi
yaret ettiğim zaman kendilerine plebisitin ya
pıldığını, halkın Hükümetten kaç para yardım 
alacağını bilmeden plebisitte maddi yardım is
tediğini, bunun çok yanlış olduğunu, halk - Hü
kümet münasebetleri bakımından çok yanlış 
olduğunu, çünkü zaten her şeylerini kaybetmiş 
olan bu1 insanları, - bir takım söylentiler vardı, 
5 bin lira, 6 bin lira alacağız diye - 2 nci bir 
sukutu hay ele uğratmak hakkımız değildir, 
bunun acele olarak ilân edilmesi, plebisitten 
evvel ilân edilmesi gerekli idi Sayın Bakanım, 
demiş midir. Sonra ilân ettiler, ama oylama 
yapılmıştı. 

Baraka meselesi: Halk barakanın kaç gözlü 
olacağını bilmiyordu. Şartları bilmiyordu. Ken
di mahalî şartlarına uyuyor mu, uymuyor mu, 
bilmiyordu, köyünün hangi mmtakasma yapı
lacağını bilmiyordu... Nüfusa göre mi baraka 
verilecek? Bilmiyordu. Barakaya tercih hak
kını kullandı. 

Üçüncüsü; başka illerde Hükümetçe iskân 
edilecek kimselerdi ki, bunlar da hangi illere 
gideceklerini, gidecekleri illerde Hükümetten 

nasıl bir yardım göreceklerini ve bir işte çalı
şıp çalışmıyacaklarmı bilmiyorlardı. Binaen
aleyh, önergemizde de yazdığımız gibi, tercih 
r.lçüleri gösterilmeden tamamen oylamaya gi
dilmiş ve halk felâketin şoku altında, söylen
tilerin tesiri altında bunlardan birini rastgele 
seçmiştir. 

Muhterem Parlâmento üyeleri; şu anda hu
zurunuzdaki problemlerin hepsi bu noktadan 
doğuyor. İllere gidenler ve Hükümet tarafın
dan iskân edilenler bu iskânlarından memnun 
değiller. Pek çok şikâyetler vardır. Bunları 
okumayı görev biliyorum. Şu bakımdan okuma
yı görev biliyorum; Parlâmento şu ölçüyü tut-
turmalıdır. Hükümet muhakkak ki hüsnüniyet
le bir çok şeyler yaptı, o da bu. Bir de muhale
fet partileri bakımından hattâ muhalefet;- ik
tidar, Yüksek Mecliste sandalye işgal eden her 
vicdanlı milletvekili tarafından yerinde gidi
lip görülmelidir ve bir kanaate varılmalıdır. 
Halkla olan temaslarımızda ona göre birta
kım şeyler söylenmelidir kanaatindeyim. Önce 
meselâ gelen şikâyetlerden bir miktar okumak 
isterim. Parlâmentoya bir ölçü verebileceği ka
nısındayım. 

Meselâ; Altındağ'da ben de gelenlerle ko
nuştum, 15 kişilik bir aile var. Bu 15 kişilik ai
lenin 8 kişisi nakdî yardım almamış; tesbit ya
pıldığı halde; nakdî yardım peşindedirler. 

Meselâ; Varto'nun llbey köyü, 160 hanelik 
bir köydür, henüz 19 hane ne nakdî yardım 
almış, ne de baraka almış. Tesbitlerde nakdî 
yardım istemiştir fakat kendilerine verilmemiş
tir. Çayçatı köyünde 49 aile aynı şekildedir. 
Tekman'dan, Salhan'dan aynı şikayetler vardır. 
Meselâ bâzan da çok bariz dikkatsizlik örnek
leri vardır. Bunu okumayı görev biliyorum. 

«Gerekli nakdî yardımlarını istemekte olup, 
80 hane nakdî yardım almıştır. O 31 haneye 
köyde baraka temin edilmiştir. 45 haneye ise 
nakdî yardım yazılıp, bugüne kadar nakdî yar
dım yapılamamıştır. 4 hane de evvelce baraka is
temiş, bilahara nakdî yardım talebinde buluna
rak yardımı almamıştır. Gerekli nakdî yardım
ları istemekte olup aile fertleri ile birlikte peri
şan ve mağdur bir vaziyetteyiz. Yukarıda zik-
redildiği veçhile eksik durum tesbitinin yegâne 
sebebi şudur: 8 . 3 . 1966 tarihindeki ilk dep
remde köyümüze gelerek hasar tesbit edildiği za
man 80 hanemiz ağır hasar verdiğinden, o zaman 
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Hükümetçe verilen 1 500 Türk lirası nakdî yar
dım vadeli verildiğinden, 80 hane bu ilk yardımı 
almış, geri kalan hanelerde ağır hasar olmadığın
dan kendi istekleriyle Hükümet borcu altına gir-
miyelim, diyerek, gerek afet memurlan gerekse 
muhtarlarla birlikte liste tanziminde bu yardımı 
hüsnü rızalariyle istememişlerdir. 19 . 8 . 19GG 
günkü felâkette bu durum tamamiyle tesbit edil
meyip ilk listeler (yani ilk deprem listeleri) esas 
alınarak bugünkü yardım haklanmız zai olmuş
tur. Valilik ve kaymamaklığın bu konudaki 
itirazları şöyledir; köyümüz 80 haneden aniden 
160 haneye neden çıkarılmış iddialarıdır. Hal
buki 1961 yılında - Burası çok mühim arkadaş
lar - köyümüze gelen 53 numaralı Toprak ve Tev
zi Komisyonu tarafından köyümüzün hakiki du
rumu tesbit edilerek arazi tevzi edilmiş, gerekli 
tapu senetleriyle köylümüze hak tanınmış oldu
ğudur.» 

Yani bunlar göçmenmiş. Aile başına toprak 
tevzi edilmiş. Bu toprakların taksitlerini öde
mişlerdi. Bu hususta ellerinde belgeleri vardır; 
aile olduğumuza dair, diyorlar, Hükümette resmî. 
tescil edilmiş listeler vardır; oradan baksınlar, 
bizim hakkımız yenmesin, demektedirler. Eğer 
vaziyet böyleyse, bu bfr dikkatsizlik örneğidir. 
Demek ki bunun gibi yüzlerce vatandaşımız mağ
dur olmuştur. Kötü niyetle değil fakat oradaki 
idarecimizin veyahutta tesbitleri yapan memu
run dikkatsizliği neticesinde mağdur olmuş yüz
lerce insan olabilir. Bunlann hakkını korumak 
bizim görevimizdir. Eğer bir tahkikat komisyo
nu kurulursa, hep birlikte oraya gider ve bu 
durumları tesbit ederiz, kanısındayım. 

Bunun gibi yüzlerce örnek var arkadaşlar. Bu 
dosya sadece bu örneklerle dolu, hepsini okumu
yorum, kıymetli zamanınınzı almamak için. Fa
kat, baraka konusuna da değinmek isterim. 

Baraka konusunda iddialar vardır, ilim adam
larının, teknik adamların bâzı iddiaları vardır. 

Meselâ geçici konutun tesbiti için Bakanlıkta 
24 Ağostos'da bir toplantı yapılmıştır. Bu top
lantıya Bakanlık yetkilileri, mühendisler («dası, 
üniversiteler, mimarlar odası, hepsi çağrılmıış. Bu 
toplantıda meselenin prensipleri konuşulmuş; kaç 
hane açıktadır ve biz bunlara nasıl bir çare bu
labiliriz? Hiçbir karara varılamamıış ve bu top
lantıdan sonra dağılınmış. 

İkinci bir toplantı daha yapılmış işittiğimize 
göre, anlatılanlara göre. Başbakanlıkta yapılan 
bu toplantıda barakanın prensipleri tesbit edil
miş, yönetmelik, o zaman çıkarılacak kararname 
meselesi göınişülmüş ve dağılınmış.. 

Şimdi birtakım raporlar var elimizde. Meselâ 
Mimarlar Odası raporları. Teknik adamlar, gi
dip gelenler konuşuyorlar. Bunlar da yani, de
mokratik sistem içinde birtakım söylentiler, bir
takım iddialardır. Denilir ki, baraka iddia edil
diğinden, 3 500 liradan çok daha fazlaya mal edil
miştir, yani 5 500 - 6 000 liraya malolmuştur. 
Aşağı - yukarı, iddia edilen bu fiyat daimi konut 
fiyatına yaklaşmaktadır. Buna mukabil bu bara
ka bir nüve konut olarak da düşünülmemiştir. 
Tok göz odadır ve mahallî âdetlere uygun yapıl
mamıştır. Benden evvel konuşan arkadaşlarımın 
sövlodiği gibi suyu, WC'si, mutbağı yoktur. Çok 
sık, birbirinin yanına konmuştur. Bu durumda 
bunu halkın sevmesine ve içine girmesine imkân 
yoktur. Üç bin liralık, bin liralık bir meta ola
rak halk bu barakaya sahip çıkacak, fakat ilerde 
yapılacak sosyal konutların bir nüvesi olmıya-
çağı gibi, severek iskân etmiyeceği şeklinde iddi-
lar vardır. 

Bu iddiaların ne dereceye kadar doğru olup 
olmadığı yine mahallinde hep bera.ber yapacağı
mız birtakım araştırmalarla mümkün olur, ka
nısındayım. 

Üoüncü konu; devamlı iskân konusudur. Muh
terem arkadaşlarım, devamlı iskân konusu bugün 
Türkiye'nin en Önemli konularından birisidir. 
Sadece deprem bölgesinde değil, Türkive'nin en 
önmli konulanndan birisidir. Çünki bizde fizikî 
optimum, yerleşme plânları yapılmamıştır. Ama, 
Bn+ıda da vapılmasma ihtiva*? ydktnr. dünkü. Ba
tıda bölgeler arasında dengesizlik bizdeki gibi de
lildir. Mademki devamlı fizikî optimumun yer
leşme plânları son derece zordur. O halde bunun 
«re^ci tedbirlerini almak gerekir, yani belgenin 
jeobjiik durumu, kesin kamu oyuna resmen ilân 
edilen bir raporla bölgenin jeolojik dununu, bu 
duruma göre iskân edilecek yerler, bölgen'n millî 
gelir durumu ve bunu ne şekilde geliştirebiliriz, 
mahallî âdetler, teknik gücün hesaplanması; bü
tün bunlar yapılmadan devamlı imkâna gidilmesi 
domolk, ilim adamlannm teknik adamlarının, je
ologların, teknisyenlerin fikirleri alınmadan de
vamlı iskâna gidilmesi demek, bundan sonra ge
ne az gelişmişliğimizin verdiği bir sonuçla bun-
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dan sonra -doğacak büyük felâketlerde daha bü
yük mesuliyetleri yüklenmek demektir. Meselâ bu 
arada görev bildiğim için söylüyorum; 7 Mart 
depreminden sonra jeologlar rapor vermişlerdir; 
yedi köy mecburi iskâna tabi tutulmalıdır, bu 
köylerde halikın yaşaması tehlikelidir. Sayın Ba
kanın gazetelere beyanı var; jeologların o tarih
te rapor verdiklerini oradan biliyoruz zaten, di
yor ki; jeologlar bu şekilde rapor vermişlerdir ve 
biz buna uygun tedbirleri aldık. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, belgelerden oku
mayı görev biliyorum. İmar ve İskân Bakanlığı 
Plânlama İmar Gronel Müdürlüğü Şehircilik Da
iresi Başkanlığı tarafından hazırlatılan rapor. 
Bunun öğütlemeler' kısmında şöyle demektedir: 
«Mercimekkale bucağının inkişafı için Kuzey, 
Kuzey - Doğu devamındaki düzlükler, Taşlıde-
re mevkii, «oraya alınıyor evleri», Şanlıca köyün
de yeniden yapılacak konutlar için (Güneyindeki 
Bulanık şosesi kenarları krokisi eklidir. Armut-
kaşı köyün/ün yeniden yapılacak konutları için 
krokisi elididir.» diyor, yer tavsiye ediyor. Ağaç-
köprü için aynı şekilde. «Varto kasabasının Ku
zeyindeki yamaca doğru inkişafı uygun görülmek
tedir. Bu bö'ligeüin birinci derecede deprem böl
gesinde olduğu ve halen Türkiye'nin sismik as-
peritosi en fazla olan kırık kollarından birisi bu
lunduğu mutlaka göz önüne alınmalıdır.» . 

, Mufhıtçrem arkadaşlarım, 7 Martta olan dep
rem: B ilâha r a J 9. Ağustosa kadar dört ay geç
in işit ir.. Bu dört ay zarfında Bakanlık Varto'nun 
ıbir mıntakasjnda ve Muş Ovasında 600 kadar ev 

. yapımına başlandığını iddia edecektir. Fakat gez
diğim köylerde.bizzat gördüm, 1 500 er lira ve
rilmek suretiyle bu köylüler tekrardan eski tarz 
yapıt] armm içine tamir edip girdiler ve bu köy
ler de yüzlerce ölü verdi. Demek ki, ihmaller çok 
büyük neticeler doğuruyor. Devamlı konutlar ya
pılırken teknik adamlarının, Türkiye'nin teknik 
gücünün seferber edilerek, jeologların raporları
na riayet edilerek yapılması şarttır. Bu hususta 
bakanlık bir .hazırlığa,girişmiş, midir, girişmeımiş 
midir bilmiyorum, fakat yapılar Nisan ayında 
başlaması gereken bir şekilde kararlaştırılmış idi. 
Nisan ayma. hiçbir şey .kalmamıştır. Bu tetkikler 
yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır, merak, için
deyiz. ", ".'] '. , . 

Ayrıca" Devlet yapıları meselesi vardır.'Ma
alesef deprem .bölgesinde bütün Devlet yapıları

nı n yüzde 90 ı yıkılmıştır muhterem arkadaşlar. 
Devlet yapıları iyi mütaahhitlerin eline verilmi
yor, iyi tetkikler, kontrolü iyi yapılmadan yaptı
rılıyor ve milyonlarca lira bu şekilde heba,,'oul-
yor. Bayındırlık Bakanlığında tok milletvekili 
olarak benim bulunduğum bir toplantı vardı,, bu 
toplantıya bendeniz kendi zorumla gittim.. ÜhU 
versiteli profesörler, Odalar Birliğinden, Mühen
disler Odasından birtakım arkadaşlar çağrılmış
lardı. Komi deprem tipi evlerdi, halber aldım^ 
telefon ettim, özel kalem gidebileceğimi söyledi 
ve gittim. Orada birtakım raporlar verdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bakanlığın iki ayrı 
dairesinin verdiği raporlar birbirini tutmamak* 
tadır, Devlet yapıları hakkında. Bir tanesi ,bu 
bölgede iki katlı bina yapılabileceğini söylemek: 
te ve birbiri eriyle çelişmeye düşmektedirler. De
mek ki, konu Türkiye için çok önemlidir. Bakan.; 
lığın bütün teknik elemanlarını seferber edip^ 
dışarıdaki teknik elemanların gücünden de isti
fade ederek demokratik bir şekilde araştırmalar 
yapması gerekir. Ondan sonra şartları hazırlat 
yıp devamlı iskân meselesine geçilmesi- gerek'm 
İşte bunlar için yerinde görüldüğü zaman daha 
iyi anlaşılacağı veçhile bütün bu meselelerin tel?-
kiki için Yüce Meclisimizin bir komisyon teşkil-
liyle mahallinde te'tkikat yapması zor unluğu 
vardır. Bizler belki anlıyamayıız; fakat, oradaki 
teknik adamlardan malûmat aldığımız zaman îl# 
na edebiliriz. Mesele peşin hükümle birdenbire 
Hükümeti mesul tutmak değildir. Mesele, evvelâ 
demıolkratik krıteryum bakıımından adamakıllı 
araştırmak ve bir kanaate varmaktır. Ondan son
ra Hükümet hakkındaki düşüncelerimize geç
mektir kanaatindeyiz. Bu vesile ile grupum adı
na beni dinliyenlere teşekkür eder, önergenir), ka
bulü lehinde olduğumuzu Yüce Meclise bildiri
rim, saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) . . . ? . , , ; 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Usul 
hakkında söz talebim vardı. .. ..„ -

BAŞKAN — Usul hakkında söz yereceğim, 
efendim, yalnız bir dakikanızı rica ederim/' " 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususun açıklati-
ımasmda fayda hissediyorum. Bu-, Yüksek 'Meclis
te bir hatibin kürsüye davetinden sonra'haklı 'bir 
söz talebi vuku bulunduğu zaman o hatipten'#etı 
edildiği vakit çok defa inmiş ve haklı söz' saMfn 
çıkmış bu kürsüde" konuşmuştur. B'Ü bir'';vâ1ak> 
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dır. Binaenaleyh, . bugünkü, haklı bir usul hak-. 
kradaiki söz taldbi karşısında benim, haklı söz 
talebi' sahibini kürsüye davetimi ve kürsünün 
talhliye edilmesini, boşaltılmasını istediğim hal
de hatip . bıralkaimamıştır. Bırakmadığı halde 
Umumi Heyet müdaJhalie ile «inemez inemez» 
içliye riyasetin kararına karşı gelme durumuna 
lâüşimlüşıtür. Binaenaleyh, fazla bâr müdahaleye 
mallıar kalımaimaısı için, hatibin sözüne devamını 
rica ettim. 

İkinci bir nokta da Sayın Ekinci daima 
oturduğu yerden Tide ta hitabet yapar gibi söz 
ister, mütemadiyen konuşur. Konuşmasının ne 
•olduğu da anlaşılmaz. Ama yeninden o anda 
usul. hakkında söz işitiyorum deseydi; elbette 
ki, hatip çağırılırken veyalhut kürsüye çıkma-
ihış iken, kendilerine söz verilir idi. Bu karı-
ıŞııklıklara meydan veranıeimek için yerinden hak
lı olarak söz taleb edenlerin, kesin olarak, ben 
İÖ:z'-'iıstiyoruım, usul hakkında konuşacağım, di
ye sarih olarak söylenmesini ve bu suretle karı
şıklıklara meydan verilmemesini ve bilhassa ta
rafsız olarak daima başkanlığın vereceği ka
rarlara da Heyeti Uımumiyede biraz hürmetle 
ıbaıkılmasmı ve ona riayet edilmesini rica ede
ceğim. Buyurun efendim usul hakkında. 

_ TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Sayın Milletvekilleri; Mıeelisin usu
lüne göre çalışmalarını ve müzakerelerini sağlı-
yabilmek için elimizde bir İçtüzük vardır. Bu 
itibarla Başkanlık İçtüzük hükümlerine göre 
veya Anayasada yazılı ise Anayasa hükümleri
ne göre veyalhut da i>u Meclisçe alrnmuş kavaf
lara ve teamüllerıc göre parlâmentoyu yönetmek 
görevi ile karışı karşıyadır. 

Mulhtcreim arkadaşlar um; İçtüzüğün 85 nci 
ımaddeısinde; «Söz talep ve kayıt sırasına göre 
verilir.» der ve yine bu maddenin üçüncü fık
rasında : «Encümen veya parti grupu namına söz 
İstedikle rinde encümen reisi veya mazbata mu
harrirleri ile grup reisi veya sözcüleri sıraya 
"bağlı değildirler.» der. 
* Şimdi görüşülmekte olan Meclis araştırıma-' 
sı önergesi üzerinde önerge sahibi iki arkadaş 
konuştuktan sonra grup adına- söz talepleri 
'mevcult idi ve bunlar sıraya alındı. İlk söz 
'Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Grup 

'.'Sâîşlkaıiı Sayın İsmet İnönü'ye verildi. Bir grup 
/Sözcüsüne söz verildikten sonra, onu takiben 

bütün grup sözcülerinle söz verilmeden aynı 
gruptan ikinci bir sözcüye grup adına söz ve
rilemez. Bu davranış İçtüzüğün 85 nci madde-' 
sinin üçüncü fıkrasına açıkça aykırıdır. Çünkü 
burada grup reisi veya sözcü denildiğine göre 
grup başkanın konuşmasını grup adına bir ko
nuşma olarak mütalâa edilir, onu takiben grup 
adına vâki söz talebi bütün gruplar konuştuk
tan sonra verilelbilir ve bugüne kadarıki Mecli
simizin teamülü de bu şekilde olmuştur. Bu iti
barla biraz eıvvıel yapılmış olan işlem İçtüzüğe 
aykırı yapılmış, .bunun tashihi yolunda söz ta-
leıbetımiştik, maalesef buna muvaffak olup be
lirtme imkânını bulamadık. 

Arkadaşlarım bir de İçtüzüğün 95 mcİ mad
desi var. İçtüzüğün 95 nci maddesi der ki ; 
«zatı hakkında taarruz vâki olan veyahut ile
riye sürdüğü mütalâa hilâfında kendisine bir 
iîikir isnadolunan melbus her zaman söz iste-
nnek hakkını haizdir.» 

BAıŞKAN — Saym Ekinci müsaade buyu
run gündem dışı hakkında vâki olacak beyan
larınıza müsaade edemem. Çünkü o işlem gün
dem dışı ve gündem-e başlanmadan evvel cere
yan etmiştir. O, gündem dışı olduğu için bu 
ş eklide: konuşmuş b ene e" İçtüzük hükümlerine 
göre mümkün değildir. 

TARİK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, 95 nci maddeyi hatırlatmak mec
buriyetindeyim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; 
^ o gündem dışı cereyan etmiş bir haldir. Gün

deme geçildikten sonra görüşülemez. Ben size 
bunun için söz vermedim. Sıra meselesi için 
söz vermiş bulunuyorum. Müsaade buyurun da, 
«ıra meselesi hakkında söyliyecekleriniız varsa 
bitirimiz. Çünkü diğer konuyu açacaksınız, ben 
mukabil cevap vereceğim. Âdeta gündem dışı 
bir müzakereye koyulmuş bir vaziyete düşece
ğiz. 

TARİK ZİYA EKİNCİ ('Devamla) — Sayın 
Başkanım, lütfeder söylersiniz, eğer söyliye-
ceklerim usule aykırı ise, İçtüzüğe aykırı ise 
teklif edersiniz, ben de Heyet'i' umumiye kar
şısında • bunu zabıtlara tescil ettiririm. 

'BAŞKAN — 'Sayın Ekinci gündem dışı ko
nuşmalar karşılıklı müzakereye . mevzu teşkil 
edemez. Bunu defalarca arz ettim. Kanaatim 
hilâfına bana zorla dinletemezsiniz. 
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Binaenaleyh gündem dışında konuşulan söz
ler karşılıklı cevaplarla geçirilecek olursa, bir
çok vaktimizi alır, bu, İçtüzüğe de muvafık' 
bir işlem olmaz. Siz ancak ve ancak benden, 
bu son defa, gruplara bir biri arkasına söz 
verme meselesi, bir usul meselesi için söz iste
diniz, ben de size o hususa mahsus olmak üze
re söz verdim. Diğer kısımlara maatteessüf mü
saade edemiyeceğim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — O hal
de Sayın Başkanlığa bir sual sormak istenim; 
gündem dışı söz talebedilir, şahıslara ve parti 
gruplarına en ağır tecavüzlerde bulunduktan 
sonra, 95 nci madde uygulanmaz, bir cevap 
verme hakkı tanınmazsa, bu devam edip git
tiği takdirde, Meclisin çalınması ne hale girer, 
bunu sormak isterim. 

BAŞKAN — Onu sonra konuşmak icabe-
der, şimdi mümkün değil. 

Saym Binicioğlu M. P .Grupu adına. 
M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 

(Manisa) — Saym Başkan, değerli arkadaşla
rım ; Erzurum Milletvekili Sayın Nihat arkada
şımızın deprem bölgelerinde yaşayan vatandaş 
larımızın hayatlarının korunması, canlı hayvan
larının telef olmalarının önlenmesi ile onların 
normal hayata intibaklarının sağlanması husu
sunda Hükümetçe alman tedbirleri yerinde in
celeyip bilgi edinilmek üzere bir Meclıis araş
tırması yapılmasına dair önergesi hakkında 
Millet Partisinin görüş ve kanaatlerini arz ede
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım; malûmlarınız olduğu 
üzere, zaman zaman yurdumuzun bâzı bölgele
rinde vukubulan zelzele felâketlerinden biri 
de, maatteessüf 19 Ağustos 1966 günü Erzurum, 
Muş, Varto, Hınıs ve dolaylarında meydana gel
miş, burada yaşayan vatandaşlarımızın büyük 
çapta can ve mail kaybına uğramalarına sebe
biyet vermiştir. Bu elîm hâdise dolayısiyle bü
tün vatandaşlarımız, beynelmilel hayır cemi
yetleri ve bütün dost ve komşu devletler yar
dıma koşmuşlardır. Ancak felâket günlerinde 
ve felâket bölgesinde günlerce duyulan feryat ' 
ve şikâyetler, basında yer alan çeşitli haberler, 
felâket bölgelerinde tetkikfcr yapan çeşitli he
yetlerin tetkik, müşahede ve raporları burada 
alınmış olan tedbirlerin zamanında alınmadığı 
ve halen de bu tedbirlerin kifayetsiz olduğu 

hakkında âmme efkârında, bizlerde bir endişe 
ve tereddüt yaratmış bulunmaktadır. Böyle mil
lî bir felâket dolayısiyle bizden başka birisi 
olmıyan Hükümeti itham etmek veya Hükümeti 
kasıtlı görmek insafsızlık olfur. Ancak mesele
nin bir Meclis araştırması şeklinde bilgi edi
nilmek için mahallinde tahkikat, tetkikat yapmak 
zarureti de vardır kanattindeyiz. Sayın arka
daşımız Nihat Dilerin de önergesinde arzu et
tiği husus, bu olsa gerektir. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşlarım 
bölgede meydana gelmiş olian hâdiseleri, alın
mış olan tedbirleri veya tedbirsizlikleri, kusur
ları, eksiklikleri teferruatiyle dile getirmiş bulu
nuyorlar. Binaenaleyh ben bunların teferruatı
na girmek niyetinde değilim. Anqak, Yüce 
Meclisimizin, felâkete mâruz kalmış bir bölgede
ki vatandaşlarımızın selâmete, huzura kavuştuk
larına dair katî bir kanaat sahibi olmasj, huzur 
duyması icabetmektedir. Bunu hepimiz arzu 
ediyoruz. Temsil ettiğimiz Türk Milleti de bu
nu arzu etmektedir. Çünküı malûmlarınız - ol
duğu üzere gazetelerde birçok haberler çıkmış, 
hattâ bu millî felâket, millî acı birtakım çev
relerce istismar dahi edilmek istenmiştir. Bu 
durum karşısında elbette ki en büyük hakem du
rumunda olan Yüce Meclisimiz bu mesele hak
kında yapılacak bir Meclis tahkikatı neticesinde 
on katî, en güvenilir bir şekilde objektif ola
rak meselenin içyüzüne vâkıf olabilecektir. Ve 
böylece huzur duyacaktır. Temsil ettiğimiz Türk 
Milleti de huzur duyacak, felâket bölgesinde 
bulunan kardeşllerimiz de emniyet ve huzur du
yacaklardır. Çünkü hakikaten önümüzde bir 
kış vardır. Esasen bölge, iklim itibariyle kı
şın en ağr bir şekilde geçtiği bölgedir. Haki
katen burada Hükümet tarafından birçok ted
birlerin alındığı, barakaların yapıldığı, söy
lenmektedir. Bunun yanı sıra da bu tedbirlerin 
kâfi olmadığı hakkında felâket bölgelerinden 
birçok haber ve şikâyetler gelmektedir. Bu me
sele bir parti meselesi değildir, millî bir mese
ledir. Binaenaleyh, bu mesele üzerine topye-
kûn bütün partiler bir nokta etrafında topla
narak, Yüce Meclis bu meseleyi bir millî mesele 
olarak ele almalı, orada bir tetkikat, bir araş
tırma yaptırmalı. Elbette ki hükümet gerekli 
tedbirleri almıştır. Onun göremediği veyahut 
noksan yaptığı işler varsa, bunlar tesbit edi
lirse, Hükümete gerekli ikazlarda bulunmak 

— 106 — 
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suretiyle hem yardımcı da olunmuş olur. Böy
lece Türk Milleti ve orada bulunan vatandaşla
rımız ve yüce Meclisimiz de vicdanen huzur 
içinde kalır. Bu felâketi de mümkün mertebe az 
zararla atlatmış oluruz. Bu itibarla Millet 
Partisi Grupu olarak bizler, böyle bir Meclis 
araştırmasının açılmasının yerrıde ola^ğı kn-
naatinde olduğumuzdan, sayın arkadaşımızın 
bu önergesine müspet oy vereceğimizi saygıyle 
arz ederim. (Sağ sıralardan alkışlar.) 

BAŞKAN — T. 1. P. adına sayın Behice 
Boran, buyurun efendim. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Varto depremi gibi büyük felâketle
ri ve ondan doğan elîm hâdiseleri politik maksat
lara âlet etmemek elbette ki, gerekir. Ama şu nok
tayı hatırlatmak da lâzımdır ki, Varto depremi 
sadece geçmişe mâl olmuş bir hâdise değildir. Bu
rada sadece geçmişe mâl olmuş bir hâdise de ted
birsizliklerin, yetersizliklerin hesabı görülsün, 
tetkik edilsin meselesi ile karşı karşıya değiliz. 
Varto depreminin geleceğe 'nâtuf, ileriye yan
sıyan bir tarafı vardır. O d.ı onbinlerce vatan
daş gerektiği gibi iskân edilmediği için ve o 
bölgede kış kuvvetli olduğu için bu vatandaşları

sınız kışın donmak tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. 
Karşı karşı oldukları diğer bir tehlike, bu bölge 
esasen eskiden beri bir deprem bölgesi olduğu 
için, yine depreme mukavim inşaat yapılmadığın
dan dolayı kıştan donmazlarsa eğer, yeni bir 
deprem karşısında aynı felâketin tekrarlanması 
tehlikesi de vardır. Varto depremi üzerinde has
sasiyetle durmamızın ve partimizin bir gensoru 
vermesinin esas sebebi budur. Yalnız geçmişe 
ait bir mesele olsa idi, E onun hesabı nasıl yapıl
dı, işler filân bunun için bir gensoruya lüzum 
hâsıl olmıyabilirdi. Ama ileriye matuf tehlike
ler var bu tedbirler alınmadığı için ve burada 
onbinlerce vatandaşımızın can emniyeti bahis 
mevzuudur, şaka değil. Bir daha bir deprem olur
sa; ne yapalım efendim, tabiî bir âfettir, Allah'
tan geldi, oldu divemeviz. D'lvemev'z, çünkü 
orada deprem olacağı bugünden biliniyor. Bu 
depreme mukavim mşaat yapmak bugün teknik 
bakımdan mümkündür. Binaenaleyh, Varto dep
remi gibi felâketleri politik maksatlara âlet et
mek ne kadar doğru değilse, onbinlerce vatan
daşın can emniyetinin söz konusu olduğu bir me
seleyi, yine belki de diplomatik maksatlarla, par

ti taktiği hesap]ariyle hafife almak, Hükümetin 
mesuliyetini ibra etmek yoluna gitmek, o da ay
nı derecede doğru bir davranış değildir kanaati
mizce. Ve sonra bu aynı hâdisede esasen bir 
Meclis araştırması önergesi verilmiş olduğu hal
de, acaba aynı konuda yine bir ikinci araştırma 
önergesi vermek bir politik maksat gütmek de
ğil midir? Partimizin niçin gensoru önergesi 
vermek lüzumunu duyduğunu kısaca izah ettim. 
Bu konuya daha teferruatlı olarak gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmaması konuşulurken 
tekrar değineceğim. Şayet Meclisiniz bir araştır
ma açılmasına karar verirse, kanaatimizce araş
tırma konusu olabilecek hususlar on nokta etra
fında özetlenebilir. 

Birincisi ve belki de en mühim meseleden bi
risi içten ve dıştan yapılan .yardımların mahal
line masruf olup olmadığıdır. Bu yardımlar Hü
kümete diğer her hangi bir ihtiyacını karşılamak 
üzere yapılmamış, gerek içten ve gerek dış yaban
cı devletlerden yapılan yardımlar, hassaten Var
to'da felâkete uğrıyan yurttaşlarımıza yardım
da kulanılmak üzere verilmiştir. Binaenaleyh, 
araştırmanın, araştırma komisyon veya heyeti
nin, araştırması gereken ilk nusus bu milyonlar 
hakikaten bu maksat için mi kullanılmıştır; 
yoksa devletin başka ihtiyaçlarına, başka mak
satlar için mi kullanılmıştır? Burada bir huku
ki mesele vardır ve Hükümetin bu paralan ve
rilmiş olduğu özel maksattan gayri maksatlar ve 
işler için kullanmaya hakkı yoktur. 

Bu yardımlarla ilgili olarak araştırılması ge
reken ikinci nokta; benden evvelki konuşmacıla
rın da belirttiği üzere, bu vardımlar usulüne 
uygun iyi bir şekilde kullanılmış mıdır; yardıma 
muhtaç olan yurttaşlarımızın eline ulaşmış mı
dır, gazetelerde okuduğumuz yolsuzluklar olmuş 
mudur? Yardım malzemesinin, faraza satıldığı 
iddia edildi. Kızılaym dışardan gelen yeni bat
taniyeleri alıkoyup da kendi depolarındaki eski 
battaniyeleri verdiği yazıldı. Bu gibi yolsuz
luklar olmuş mudur, olmamış mıdır? Bunların 
araştırılması gerekir. 

Bu yardımların tevzii meselesinde ve hasar
ların tesbiti meselesinde kanaatimizce üzerinde 
durulması gereken diğer bir nokta da, partizan
ca hareket edilip edilmediği hususunun araştırıl
masıdır. Biz Varto'ya gittiğimiz zaman, gerek 
Hınıs'ta, gerek Varto'da gerek Muş merkezinde 
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çeşitli vatandaşlardan yardımların tevdiinde ve 
hasarın tesbitinde partizanca hareket edildiği id-
dialariyle karşılaştık. Hattâ önümüzde iki koy 
muhtarı birbiriyle münakaşaya giriştiler. Senin 
köyün iktidar partisine oy verdiydi de siz şöy
le yardım aldınız; halbuki, biz böyle oy vermiştik 
de almamıştık gibi.. Her halde bu hususun da ya
ni yardım konusunda ve hasarların tesbiti konu
sunda da partizanca bir davranış olup olmadığı
nın araştrılması gerekir. 

Bu yardımlarla ilgili diğer bir husus; bâzı 
yabancı devletlerin ve heyetlerin kendi personeli 
ile yaptıkları yardımların bu devletler hesabına 

.bir propaganda vesilesi olarak kullanılıp, kulla
nılmadığının araştırılmasıdır. Gazetelerde şöyle 
itham edici haberler çıkmıştı; Amerikalılar bir 
sahra hastanesi kurmuşlar, fakat bu hastanede 
yapılan, yardımların fil imlerini çekerek, fotoğ
raflarını çekerek, çok büyük mikyasta bir yardım 
olmamakla beraber, kendileri bakımından bir pro
paganda vasıtası olarak kullandılar diye. Aynı çe
şitten bir şikâyeti Va r l ı da Vartolu vatandaşlar 
bize, bir thğîîiz'heyetînin yemek dağıtınası vesi
lesi ile meydana gelen hâdiseleri anlattılar. Bize 
anlattıklarına göre - ki, bunun da araştırılması 
lâzımdır. - bir İngiliz heyeti karavana kurmuş, 
yemek dağıtmaya başlamış ve sonra şöyle numa
ralar yapmış, yoksul küçük çocuklar geçerken 
oradan, yerlere yemek saçmış, çocuklar kapışır
ken filme almış. Bâzı yoksul... (Millet Partisi sı
ralarından «Ruslar yapmadılar mı?» sesi)... (T. 
1. P. sıralarından «Dinle de öğren» sesi)... (Ada
let Partisi sıralarından «Yalan, yalan» sesleri)... 
Yal ansa, doğru ise araştırılsın diyoruz. 

BAŞKAN :— Lütfen hatibin sözünü kesme
yin efendim, çok rica ederim. 

KATİCE HATKO (BORAN) (Devamla) — 
Veya kabı olmıyan fakir vatandaşların kaske
tine pilâv doldurmuşlar. Ve bu Varto'da halkı 
galeyana getirmiş. Bu her halde yalan değil, çün
kü bu heyet kaymakama gitmiş. Bölgedeki, ordu 
birliği kumandanı da bu işle alâkadar olmuş ve 
hep beraber ingiliz heyetine giderek şikâyetlte bu
lunulmuş. Binaenaleyh işin içine kaymakam ve 
ordu kumandan; da müdahale ettiğine göre, 
her halde anlatılan hâdisenin yalan olmaması ge
rekir. Bunun üzerine de ö ingilizler birkaç gün 
sonra karavanaları kaldırıp oradan çekip;, git
mişler. ; 

Araştırılması icabeden diğer bir konu; ihale
ler meselesinde ileri sürülen iddialardır. Bunun 
da doğru olup olmadığı araştırılmalıdır. Yine ge
rek bizim orada sözlü olarak işittiğimiz şikâyet
lerden, gerekse gazetelerde çıkmış haberlerden, 
denildiğine göre, kerestenin nakliyatını metre 
kübünü 130 liradan mahallî kamyoncular taşıma
yı kabul ettiği halde, kerestenin metre kübü 220 
liradan tanınmış bir otobüs şirketine verilmiş. 
Üstelik de otobüs şirketi, otobüs şirketi olduğu 
için, kendisinin elinde kamyonlar bulunmadığı 
için, tutmuş bidayeten 130 liradan keresteleri ta
şımayı teklif eden aynı kamyonculara bu sefer 
keresteleri 90 liradan taşıtmış. Bu suretle hem 
Devlet zarar etmiş, hem de doğrudan doğruya ta
şıma işini gören küçük kamyon sahipleri zarar 
etmiş. Bu hususun da her halde muhakkak araş
tırılması gerekir. 

Beşinci araştırılması lâzımgelen nokta; inşa 
edilen barakaların maliyeti meselesidir. 
Bundan evvel de burada sözü edilen, Ankara 
mimarlar odasının verdiği rapora göre, bara
kaların .maliyeti, eğer organizasyon .masraf
ları dâhil edilmezse, 6 500 organizasyon mas
rafları dâhil edilirse 10 000 liraya kadar 
yükseliyormuş ve bu suretle metrekare in
şaat, lüks apartman inşaatı ile aynı fiyata 
geliyor. Bu her halde önemle araştırılması 
gereken bir meseledir. Çünkü bu barakalar 
dört tahta duvardan dahi ibaret denile
mez. Duvarlara gidecek tahtadan da tasar
ruf etmek üzere damları gayet dik yapıâ-
mış, çadır misali. Onun için damlanın ol
duğu taraftaki duvarlar ancak 80 santim 
yükseklikte. Yani o duvarların yanında ayakr 
ta durabilmeye imkân yok ve binaenaleyh 
barakaların iç sahası 15 küsur metre kare
den de küçük. Çünkü 80 cm. lik olan yerde 
ayakta duramıyorsunuz, iyi istifade edemi
yorsunuz. Şimdi böyle bir barakanın yeri 
toprak,, yüksekliği yok, başka hiçbir müş
temilâtı yok, iç tesisatı yok. Nasıl oluyor 
da bunun metrekaresi banyosu ile elelktrik 
tesisatı ilo havagazı ve fayanslaaüyle, parkele-
riyle lüks bir apartmanın inşaatının metre 
karesiyle aynı oluyor? 

Diğer tahkik edilmesi, araştırılması gere
ken bir husus, organizasyon . bozukluğu m e- ' 
selesi. Bu organizasyon boznjkluğu meşe-
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leşinde yine o adı geçen Mimarlar Odası 
raporu uzun uzun duruyor. Ordu Deprem 
icra Başkanlığı, Ankara Merkez Teşki
lâtı. Bölge inşaat âmirleri ve Toprak ve İs
kân, Et ve Balık Kurumu, Sağlık Bakanlığı, 
Köy Yolları, Karayolları, İller Bamkası, Dev
let Su İşleri, gidiyor, çeşitli teşekküller bir 
arada çalışmak üzere bu işe girmiştir. Fa
kat bunların arasında koordinasyon sağla
namamıştır. Buruların hepsinin bir arada-
etkili bir şekilde, verimli bir şekilde çaîiş-
-masmı sağlıyacak merkezî bir. otorite kurul
mamıştır, bir oranizasyon kurulimamıştır ve 
bu organizasyon işlerinin ne kadar aksadığı
nın somut bir misali de İngiliz yardımı ola
rak gelen 285 hazır evlerin kurulması ko
nulunda görüılüyor. Biz Varto'ya gittiğimiz 
zaman Varto'nun dışında birkaç tane profil 
•metiâldeft her hâlde çelik, alüminyum, veya 
krom karşımı olacak, iki: üç evin iskeletinin 
kurulmakta olduğunu gördük. Bir tarafta da 
malzeme yığılıydı ve montaj yerinde yalnız 
dört tane İngiliz vardı. Ben kendileri ile 
konuştuğum zaman, iiki İngiliz büyük bir 
parçayı iki ucundan tutmuş taşıyorlardı. 

Bana anlattıkları hâdise şu : 285 evin 
malzemesini, İngiliz halkı Türk halkına yar
dıma. etmek üzere gönderdiler. Bu malzeme, 
kapılar, pencereler, alüminyum çerçeveli, ban
yosu var, bunlar, orta sınıftan yüksek hayat 
standartlı ailelerin rahatça oturabileceğ!*;, 
âdeta lüks kalite diyebiliceğimiz ha'zır evler. 
Bunlar dedi, çok pahalı malzemelerdir ve 
biz, vat t ın dar olduğunu düşünerek, ilk dört 
evi uçakla Türkiye'ye gönderdik ve biz uz
manlar da o uçakla Türkiye'ye geldik. -He
sapladık ki, dört hafta zarfında biz bu dört 
evi Türk mühendislerine ve Türk teknisyen
lerine nasıl monte edileceğini gösteririz ve bu 
eğitim safhası geçerken de ve bu dört 
hafta geçerken de, esas ihalzemae mütebaki 
kısım deniz ve karayolundan buraya gelir, 
bu suretle de zamandan tasarruf ederiz, de-
dik. ingilizler, kışın yakın olduğunu düşü
nüyorlar da zamandan tasarruf ötmek üzere 
uçakla bu malzemeyi gönderiyorlar, dört evin. 
malzemesini. Fakat dediler, dört hafta' geçti, 
'görüyorsunuz biz, dört kişiden başika burada 
"çalışan insan yok, yalnız sahayı düzelt

mek üzere kazma işi yapan birkaç insan ver
diler, tek bir Türk teknisyeni, tek bir Türk 
mühendisi yok. Dört hafta da geç/ti, kara ve 
tren yolundan da malzeme geldi - gördük, on
larda yığılmış malzeme orada - zamandan bir 
tasarruf olmadı. Sonra da malzeme o kadar 
hor elleniyor, taşınıyor ki, her on pencereden 
sekiz pencere işe yaramaz haldedir ve diğer 
malzeme de hasara uğramıştır. Bize bir cip 
dahi vermediler, kendi paramızla iki gün 
evvel bir tüp tuttuk, bir mütercim istedik, 
ancak ordudan bir mütercim verdiler,, fakat 
onun da bizimle daimi kalacağından emin de
ğiliz, çünkü, orduda vazifeli olduğu için her 
an gidebilir, dediler. — 

Şimdi düşününüz, b u b i m e para meseJesidir, 
ne şu, ne budur. Bu, tamamen ve sadece bir 
organizasyon Iboızukluğudur. İngilizler bunu 
getirmişler tayyare ile, dört hafta zarfında mon
te edip öğrensin diye. Bizim dört hafta, zarfın
da onlara verebileceğimiz mühendisimiz ve tek
nisyenimiz mi yoktu? 

Organizasyon bozukluğunun diğer bir mi
sali de aynı günde -bir genç ile tanıştım-. Kendisi 
Ankara Yüksek Teıknik Okulundanımış. Dedi 
ki ; Yüksek Telknik Okulundan ve Y-apı iş 
Enstitüsünden biz 150 öğrenci, başımızda öğret-
menlerimıiız ve teknisyenıLerimizle - burada inşjaalta 
yardım etmek üzere 'geldik. Dedim; ne inşaatı 
yapıyorsunuz1? Köylerde bu tahta barakaları 
inşa ediyoruz, dediler. Şimdi düşününüz; (bir 
tarafta ingilizlerin getirdiği hazır evler var, 
monte edilmesi için teknik bilgiye sahip-eleman, 
mühendis, teknisyen bekliyor. Bir taraftan da 
150 kişilük bir grup o bölgede, orada bulunu
yor, fakat o kadar koordinasyon ve organizas
yon yok ki,, o teknik ıbilgiye saihibölan grup, 
köylerde bayağı marangozların yapacağı, sıra
dan işçilerin yapacağı tahta baraka .inşaatında 
kullanılıyor, ingilizler ise orada 4 hafta, 4 kişi 
yalnız basma bırakılıyor ve evlerin montajı 
tamamlanmıyor. Bizim Varto'ya gittiğimizin 
üzerinde henüz bir ay geçmediğine göre ve ku
rulacak evler de 285 'Olduğuna göre, burada bir 
arkadaşın dediğti gibi, bu evlerin bu Ihir aydan 
az bir zaman zarfında (bu 285 evin kurulmuş ol
duğunu hiç zannetmiyorum.... 

ÎMAB VE mKMİ BAi&Arfr H İ i ^ m j N MEN-
TEŞEÖĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üye
si) — Kurulması lâzımgelir... "•'• r ".'••• 
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BEHÎCE HATKO (BORAN) (Devamla) — 
içinde oturulduğuna gelince; ona da çok şa
şarım. Çünkü, dediğim gibi, bir ay olmadı biz 
gideli, barakaların inşaatı tamamlanmamış ol
duğu giıbi, ne Varto'da, ne Hınıs'ta iskân edil
miş, içinde aile oturan tek bir, ama tek bir ba
raka görmedik. înşa edilmiş barakaların da hep
si boştu, iskân edilmemişti. 

Araştırılması lâzımgelen diğer bir nokta; 
halkla ilişkilerin iyi kurulmamış olması ve hal
kın isteklerine cevap verilmemiş olmasıdır. 

Yine aynı raporda belirtildiğine göre, Çat 
halkı 50 imzalı bir dilekçe venmiiş ve hiç de sos
yal ve teknik bilgisi olmıyan, konuşmalarımız
da cahil dediğimiz bu köylü halkımız bizim 
uzmanlarımızdan ve idarecilerimllzden daha ger
çekçi bir çözüm yolu teklif etmişler. Demişler 
ki ; bakın, malzemeyi bize verin. Biz malzeme
yi kendi evimizin bulunduğu yere kendi vasıta
larımızla taşırız. Bize yalnız teknik yardımda 
bulunun, yani bir usta verin, nasıl yapılaca
ğını göstersin ve 'biz kendimiz gönüllü olarak 
hu inşaatı yaparız. Fakat bu dilekçe muamele 
görmemiştir. Bu dilekçe muamele görseydi ve 
hu usul tatbik edilseydi, her bakımdar. kârlı 
olacaktır. Bir defa barakaların maliyeti eok da
ha düşük olacaktı, taşınma masraflarından kur
tulacaktık ve barakalar köylünün kendi arsası
na kurulmuş olacağı için ve ustaların nezare
tinde köylünün kendi aile ihtiyaçlarına ve ha
yatına göre kurulacağı için, ihtiyaçlara cevap 
verecek ve sadece geçici bir iskân konutu ol
makla kalmıyacak, daimî bir iskân konutu ha
line da inkılâbedilecelktoir. Fakat bu, yapılma
mıştır. 

Yedinci noikta; haraka tipinin ihtiyacı kar-
şilamayışıdır. Bu nokta çeşitli konuşmacılar 
tarafından belirtildi. Hafei'katcn hem maliyeti 
yü'kseik, hem de ne bölmesi var ne yüz numa
rası var, ne de mutfak gibi kullanılacak yeri 
var, ne ocak yakılacak bir tarafı var. Yine ay
nı raporda belirtildiğine göre, tip de isabetli 
seçilmemiş. Aynı miktar kereste ile daha bü
yük bir baraka yapıp bu barakayı ikiye böl
mek, bu suretle ailenin ihtiyacına cevap vermek 
müm'künmüş veya sadece bir bölmeden ibaret 
yapılan büyüklükte bir baraka isteniyorsa, o 
zaman da o büyüklükte bir barakayı daha az 
keresteyle yapmak mümkünmüş. Tipin iyi 

etüdedilmediğini, ve iyi seçilmediğini ısrarla 
belirtiyor rapor. 

Diğer tarafta yığma biriket evler yapılıyor. 
Halbuki 9 Mart zelzelesinden sonra yapılmış 
olan biriket evlerin hemen hepsi yıkılmış, bu
nu gözlerimizle gördük. Depreme mukavim ol
madığı sabit olduğu halde aynı evler yeniden 
tamir ediliyor ve yenileri de tekrardan yığma 
birifeet olarak: yapılıyor. Yani 'bir deprem tu
zağı olarak bu evler yapılmaya devam edili
yor. 

9 ncu nokta, para dağıtımında olan aksak
lıklar... 

Hınıs'ta, Varto'da ve diğer yerlerde para 
dağıtımı yapılmış, fakat yalnız bin lirası ve
rilmiş, 1 500 lirası daha sonra verilecek, den
miş. Bâzı yerlerde hiç verilmemiş. Bâzı aile
lere 2 bin lira verilmiş, fakat hayvanlar için 
500 lira verilmemiş ve bu, şikâyetlere şu yönden 
bilhassa sefoeboluyor, deniyor ki; esasen ve
rilen para az, o da bölüm bölüm verildiği za
man, bizler zaten varlıklı insanlar değiliz, 
zaten birçok ihtiyaçlarımız var, il'k bin lirayı 
alıp da .1 500 lirayı beklerken, çarnaçar mec
bur oluyoruz bu ilk bin lirayı, birtakım âcil 
masraflarımız için harcamaya.. Halbuki bu 2 500 
lira bize topluca verilse o zaman belki biz de 
buna bir şey efeler, barına'k bakımından bir şey 
yapabilirdik. 

Dağıtım meselelerinde birçok aksaklıklar ve 
gecikmeler olduğu anlatılan vakalardan anla
şılıyordu. 

Diğer taraftan bu para yardımlarının 10 nü
fusa kadar götürü olarak verilişi, nüfuz ade
dinin nazarı itibara alınmayışı, ancak 10 nüfus
tan sonra nüfuz başına bir 100 lira efelenmesi 
de büyük şikâyetlere yol açmaktadır. 

10 ncu ve sonuncu nokta; tedbirler düşünü-
lürfeen bu bölgenin hayvancılıkla geçindiği ve 
hayvanlar için de tedbir alınmadığı takdirde 
insanlar için alman tedbirlerin hiçbir işe yara-
mıyacağının düşünülmemiş olmasıdır. Bu o ka
dar mühimdir ki, meselâ Karlıova'nın 40 kö
yünde 20 bin nüfusuna karşılık 200 bin 250 bin 
hayvanı vardır. Hayvancılık o derece mühim
dir. Binaenaleyh hayvanları hakkında tedbir 
alınmayınca, ne iş isfeân tedbiri yürütülebili
yor, ne dağ köylerine yardım konusu yürütüle
biliyor, ne de hattâ toplu halde yapılan bara-
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kalara ilçe halkı iskân edilebiliyor. Çünkü hay
vanlar için gereken tedbirler alınmamış. Hay
van meselesi, hayvanların iktisadi değeri oldu
ğu için mühim, ama asıl, insan problemini hay
van problemini halletmeden ve halledemediği
miz içindir ki bilhassa bir ehemmiyet kazanı
yor. Şayet Büyük Meclisiniz araştırmaya lüzum 
gördüğü takdirde bu hususların özellikle üze
rinde durulması gerekir. Saygılarımla. (T. I. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
AcLma Sayın Emin Gündoğdu. 

Buyurun Sayın Gündoğdu. 

Y. T. P. GRUPU ADINA MEHMET EMÎN 
GÜNDOĞDU (Bingöl) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Erzurum Milletvekili Sa
yın Nihat Diler, Erzurum Milletvekili Sayın 
GJ-ıyasettiii Kârâoâ, Muş Milletvekili Sayın Ner-
min Neftçi ve Bingöl Milletvekili Sayın Cemal 
Yavuz arkadaşlarımızın 19 . 8 .1966 tarihinde 
Doğu'da vukubulan deprem âfoti dolayısiyle 
Yüce Meclisinize vermiş oklukları Meclis araş
tırması hakkındaki önergelerinde bahsedilen 
hususlarda Y. T. P. Grupunun görüşlerini arz 
ve izah etmek üzere Yüksek Huzurunuzda söz 
almış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri; esas mâruzâtıma 
başlamadan önce 19 . 8 .1986 gününde ve ondan 
sonraki günlerde mütaaddit defalar vukubulan 
depremlerden yakınlarını kaybeden ve evleri 
yıkılıp evsiz kalan, depromin esas merkezini teş
kil eden Varto, Hınıs, Karlıova ile diğer kaza 
ve vilâyet merkezlerinde oturan felâketzede 
kardeşlerimize gidip geçmiş olsun diyen ve 
dertlerini paylaşan, dileklerini dinleyen Sayın 
Devlet ve Hükümet reislerimize, Bakanlara, Yü
ce Meclislere, partilere, üniversitelere, Türk ba
sınına ve diğer kuruluşların temsilcileriyle mün
feriden giden sayın senatör ve milletvekillerine. 
«topyekûn bu ilâhi âfete alâka gösteren ve yar
dımlarını esirgemiyen yüce Türk milletine, sa
niyen aynî ve nakdî yardımlarda bulunp acı ve 
teessürlerimize iştirak eden dost dünya devlet
lerine deprem bölgesinin bir temsilcisi sıfatiyle, 
depreme mâruz kalan bütün kardeşlerimin ve 
Y. T. P. Grupunun hissiyatına tercüman olarak 
şükranlarımı arz ederim. 

Sayın milletvekilleri; yukarda arz ettiğim 
gibi, deprem bölgesinin milletvekili olmam ha

sebiyle, depremin hemen akabinde seçim çev
rem olan Bingöl vilâyetinde bu bölgede depre
me mâruz kalan Karlıova ve Solhan kazaların
da felâkete uğrayan kardeşlerimizin dertlerini 
paylaşmak, dileklerini dinlemek ve Hükümete 
yardımcı olmak amaciyle Bingöl'e gitmiştim. Bu 
mıntakalarda bir aya yakın bir zaman içinde 
şahsan yaptığım incelemede, Hükümetin ağzın
dan radyolarda söylenen sözler - üzülerek iti
raf edeyim ki - hakikatlerle bağdaşmamakta 
idi. Y. T. P. Grupunun almış olduğu kararla Dv 
yarbakır Milletvekiil Sayın Recai Iskenderoğ-
lu'nun başkanlığında Mardin Milletvekili Sayın 
Güneştan ile birlikte felâketzedelerin durumla
rını ve Hükümetin yapmış olduğu yardım ve 
hizmetleri yerinde görmek, tetkik etmek amacı 
ile 18 . 9 .1966 - 2 1 . 9 .1966 tarihlerinde Bin
göl, Muş, Varto, Hınıs, Solhan ve Karlıova'ya 
giderek gezdik. Gördüğümüz vaziyetleri bir ra
porla genel merkezimize bildirdik. Heyetin ra
porunu alan Genel Başkanımız Sayın Ekrem 
Alican Y. T. P. görüşünü de belirtmek üzere bir 
yazı ile raporun bir suretini 29 . 9 .1966 tarihin
de Sayın Başbakana takdim ettiler. Parti görü
şü dışında Erzurum Milletvekili Sayın Nihat Di-
ler'le birlikte Hükümetin söylediklerinin yüzde 
yüz doğru olmadığı, acilen alınması gereken 
tedbirlerin neden ibaret olduğu yolunda tesbit 
ettiğimiz hususları 25 . 9 .1966 tarihinde yazılı 
bir muhtırayı Sayın Meclis ve Senato Başkan
larına verdik. Bununla da yetinmiyerek, Sayın 
Reisicumhurdan görüşmek üzere randevu tale-
jettik. Sayın Reisicumhurumuz 26 . 9 .1966 ta
lihinde bizleri kabul buyurdular. Kendilerine 
jifahen izahat verdiğimiz gibi, Meclis Başkan
larına verdiğimiz muhtıranın bir suretini de 
Sayın Reisicumhurumuza takdim ettik. 

Bugün Yüce Meclisimizin görüşmekte oldu
ğu Meclis araştırması hakkındaki önergeler 
jıından 50 gün önce Sayın Reisicumhurumuza 
ve Meclisler Başkanlarına verdiğimiz muhtıra
larda tebarüz ettirdiğimiz hususların hemen İle
nen aynısını kapsamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; Meclis araştırma
sını öngören sebeplerin çoğunu sayın önerge sa
hipleri önergelerinde belirtmiş oldukları ve ben
den evvel konuşan hatipler de söyledikleri ci
hetle fazla zamanınızı almamak için tekrarına 
gitmiyeceğim, 
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Y. T. P. Hükümetlerin Meclisçe benimsenen 
icraatlarını daima oyları ile tasvibottiğini, dep
rem felâketi hakkında mevcut çalışmaların ye
terli olmadığı gibi alman tedbirlerin kifayetsiz 
ve iş başında bulunan Hükümetin deprem âfe
tine mâruz kalan vatandaşlara lây:ikı veçhile hiz
met etmediği kanaatine varan Y. T. P. Mcelivs 
Grupu Yüce Meclisçe Hükümet hakkında Mec
lis araştırması açılma'sına, ve hâdiselerin vuzu
ha kavuşmasına taraftardır. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet deprem 
âfetine mâruz kalan bütün vatandaşlara yardım 
edildiği ve hiçJbir vatandaşın yardı'mdan mah
rum bırakılmadığını ifade etmekte ise de bu hu-
ısusun doğru olmadığı, Kar-lıova kazasına bağlı 
köy muhtarlarından a'İdığtm birçok mektuplar
dan anlaşılmıştır. Sayın Reisicumhura, Başba
kana, Köy işleri ve İmar ve İskân Hakanlarına 
da yazdıklarını ifade eden Yiğitler ve Aşağıyağ-
murluık köyleri muhtarlarının mektuplarını bi-
lâhara Sayın Bakana vereceğim. 

Muhtercım arkadaşlar; önergelerde bulun-
mıyan ve fakat önemli gördüğümüz bir husu
su da Yüce Meclisin bilgisine arz etmekle söz
lerime son vereceğim. 

Deprem bölgesinden yahanei memleketlere 
işçi olarak gitmek isitiyenlere öncelik hakkı ta
nındığını Hükümet radyolardan mütâaddit de
falar ilân ettiği ve binlerce vatandaşı günlerce 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun kapılarında sürün
dürdüğü halde bugüne kadar bir tek işçiyi dış 
m om leke! ti o re gönderımediği sebebinin açıklan
masını dilerim. 

Muhterem arkadaşlar', sözlerime son verme
den bilhassa Sayın A. P. Grupundan istirham 
ediyorum; Meclis araşitirmasını kabul ederek 
halk efkârında türlü dedikodu mevzuu olan bu 
duruma son yerelim. Beni dinlediğiniz için te
şekkür öder Yüce Meclise Y. T. P. Grupu adına 
saygılar sunarım. (Sağ sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Mııhiddi'n. Güven. 

A. P. GRUPU ADİNA MUHİDDİN GÜ.VHN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, grupum adına kısa bir konuşma yapmayı 
düşünüyordum. Fakat benden daha evvel konu
şan, diğer gruplar adına konuşan arkadaşları
mın meseleyi derinliğine -indirmeleri karşısın1-
da, müsaadenizle ben de o derinlikte kalmaya 

Ve sizlere grupumuzun düşüneeelrini aktarma
ya çalışacağım. . ." 

Her şeyden evvel Meclis - araştırması, yâni 
zelzele felâketi dolayısiyle Meclis araştırmâsj 
teklifini getiren arkadaşlarıma teşekkür ede
rim. Doğu bölgemizin mâruz kaldığı bu büyük 
âfet karşısında elbette ki, duyduğumuz ıstırap 
büyüktür. Yalnız, duyulan ıstırapların gideril
mesi hususundaki tedbirlerin alınması bahis 
mevzuu ölüyor. Bu gayet tabiî. İşte bu tedbir
lerin iyi olarak alınıp alınmadığı ve daha iyi 
tedbir alınıp almamıyacağı konusu münakaşa 
edilmektedir. Şu hususu büyük bir rahatlıkla 
ifade etmek isterim kî, gerek Hükümetim iz ge
rek iktidar grupümuz felâket karşısında, Doğu 
bölgesinde alınmış tedbirler karşısında, tedbir
lerle büyük bir iftihar hissi içinde bulunmakta
dır. Açıkta kalan, vatandaşlarımızın dertlerine1 

derman' olabilmek, için Başbakaniyte, İmar ve 
İskân Bakaniyle, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kaniyle ve diğer bütün yetkilileriyle ânında ve 
zamanında, bölgeye, felâfet bölgesine koşup gi7 

dilmiştir.Yalnız koşup gitmek kâfi değildir Bu
nun, bir organizasyonu da mütalâa etmiştir. Mü
saadenizle onu arza çalışacağını. 

Pelâketi'n villamdan iki gün sonra, Sayın 
Başbakanın riyasetinde ilgili bakanlarla bera
ber, müsteşarları, Millî Güvenlik. Kurulu Genel 
Sekreteri, üniversite yetkilileri, mühendis, ye 
mimar' odaları temsil çileri, Mütaahitler 'Birliği 
temsilcileri ile birlikte bir toplantı yapılmıştır. 
Yalnız basma bu davranış Hükümeti tebrik et
mek için kâfidir. Hükümet kendi içindeki gay
retlerini kıymetlendirmek çarelerini elbetteki 
arayabilirdi. Ama, bununla iktifa etmemiş, çev
reyi genişletmiş, ilim, müesseselerine .meslekî 
teşekküllere itibar ederek, onların bu mevzu 
üzerindeki fikirlerini öğrenmek istemiş ve olı^ 
lan hizmete çağırmıştır. Bunun arkasından, ku
rulmuş olan icra başkanlıkları vardır. Yine bu
nun arkasından meselenin realize edilcbilmiem' 
için yapılan ikinci toplantıda yine aynı muh
teva dâhilinde bir toplantı daha yapılmış, bu
rada da yine yetkililerin huzurunda baraka 
tipi müzakere1, ve münakaşa edilmiştir. Hazır
lanmış olan icra başkanlığının yetkisi dâhilin
de harekete geçen Hükümet tek başına -bir 
İmar ve İskân Bakanlığının sevk ve i'darcşjnde 
değil, onunla, beraber Sağlık ve Sosyal'Yârdım 
Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını Kızılay ve ;.(îi-
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ger müesseseleri de kendi hizmetine almayı bil
miştir. Buna Köy İşleri Bakanlığı, buna Bayın
dırlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla aynı 
güçle Ulaştırma Bakanlığı da katılmıştır. Bun
ların detaylarını anlatmayı zait buluyorum. 
Yalnız bugünkü varılan neticeye dokunacağım. 
Hükümet ve yetkililer bölgede demokratik an
layışın en güzel örneğini vermiştir. Felâkete 
uğrıyan vatandaşları acilen bir yere yerleştir
mek mecburiyeti karşısında Hükümet kendi yö
nünden bir iskân düşünebilir ve açıkta kalmış 
olan insanları iskânın içine muvakkat olarak 
götürebilirdi. Ama bunu yapmamış Hükümet. 
Ne yapmış? Demokratik bir anlayış içinde va
tandaşlara sormuş. Demiş ki ; ne istiyorsunuz1? 
Sana muvakkat baraka mı yapayım1? Sana malî, 
maddi yardımda mı bulunayım1? Başka yere is
kân mı edilmek istersin? Bu da Hükümetin teb
rike değer bir hareketidir. Demokratik anlayı
şın. tam olan ifadesidir. Elbette ki hareketi te
min edebilmek için bir an evvel neticeyi istihsal 
etmek ve bilgileri de elde etmek lâzım idi. işte 
bu hareket çerçevesi içinde önerge sahibi arka
daşlarımızın kendilerine göre haklı olarak ifade 
etmeye çalıştıkları ankete, miktar mescelsi, ba
rınakların metrekaresi veya vasıfları belirtilmiş 
olsaydı eğer, belki anketlere verilen cevaplar da 
başka türlü olabilirdi, diye bir kayıt düşüyorlar. 
Fakat her şey olup bitikten, eser ortaya çıktık
tan sonra bunun üzerinde konuşulması kolay 
oluyor. Hepiniz bunu takdir edersiniz tahmin 
ederim. 

Şimdi, bu tatbikatta neler olmuştur? Hu
zurunuzda bilhassa Silâhlı Kuvvetlere gru-
pum adına minnet ve şükranlarımı arz ederim. 
Büyük yakınlık, büyük ilgi göstermişlerdir. 
Seferber olmuşlardır, enkazın kaldırılmasında 
ölülerin çıkarılmasında, eşyaların çıkarılıp, ta-
dadedilip tesbitinde ve yolu olmıyan köylere 
gıda ve diğer malzemenin götürülmesinde bü
yük bir gayretin içine girmişlerdir. Kendile
rini huzurunuzda yine tebrik ederim, tebcil 
ederim. 

Demek oluyor ki muhterem arkadaşlarım, 
Doğu bölgesindeki şartların içinde meselele
rin mütalâası lâzımgelir, o şart ve imkânların 
içinde elde edilen şeylerin değerlendirilmesi 
lâzımgelir. Yapılabileni imkânlar nısbetindc 
bir kıyasın içine sürüklemek lâzımgelir. Yapı

lamamış olanlar varsa niçin yapılamadığı üze
rinde bir hakkaniyet ölçüsünde durmak iea-
beder. Şimdi ben yapılabilenlerin yanında ya-
pılamıyanlarm çok asgari hadde indirilmiş ol
duğunu huzurunuzda ifade etmeye çalışacağım. 
Öyle tahmin ederim ki, Yüksek Heyetinizin 
seçeceği Meclis Araştırma Heyeti bu 'hususları 
tesbit edip, huzurunuza getirecektir. 

Ne yapmıştır? Evvelâ her köyde, kendi bu
lunduğu yerde barınakların inşa edilebilmesi 
için malzemenin oralara götürülmesi lâzımdı, 
malzemenin götürülebilmesi için de yolların 
mevcudolması lâzımdı. Yol yapılmadan malze
menin götürülmesi mümkün değildi. İşte, Köy 
İşleri Bakanlığının büyük faaliyetiyle takri
ben 550 kilometrenin üzerinde tesviye edilmiş 
yol, stabilize yol yapılmıştır. Bu surette o 
köylere malzemelerin götürülmesi ve barakala
rın yapılması imkânı hâsıl olmuştur. Bu ara
da Bayındırlık Bakanlığı kendi çapının, ken
di kudretinin fevkine çıkarak, takriben yine 
söylüyorum, çünkü rakamları sarih olarak 
ifade etmek değil, fikir vermek lâzım, 300 ün 
üstünde vasıtayı seferber ederek hizmete koş
muş ve 1970 programında tahakkuk ettirilme
si icabeden yolları tahakkuk ettirmiş, ayrıca 
1967 - 1968 yılında bitirilmesi icabeden yolları 
biran evvel bitirmiş ve köprülerini yapmış, 
onarıma muhtacolanları da onarmıştır. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı da boş durmamış, 
seferber etmiş hekimlerini, ebelerini, hemşire
lerini, hastabakıcılarını, kadroyu üç misline 
çıkarmış, onlar da vasıta göndermiştir. Yapı
lan anket neticesinde İmar ve İskân Bakan
lığı şu hususları tesbit etmiş : 6 100 baraka ya
pımı isteniyor. Muhterem arkadaşlarım, siz 
bana soracaksınız, bugün ne kadar baraka ya
pıldı? diye. Ben size cevap vereceğim; 6 100 
değil, 9 600 yapılmıştır. Demek ki Hükümet, 
İmar ve İskân Bakanlığı, kendisinden istenen 
rakamın çok üstüne çıkmasını bilmiştir. Ve 
bu işi programlarken, yine bir sual sorulabilir; 
acaba nasıl bu neticeye varaJbildiniz? İşte, 
İmar ve İskân Bakanlığı, Hükümet bunu da
ha evvelden mütalâa ederek malzemeyi o şe
kilde sevk ötmeyi düşünmüş, tedbirlerini ona 
göre almıştır. 300 vasıta geceli - gündüzlü ça
lışarak, 40 günde 41 bin metreküb keresteyi, 
bin ton oluklu sacı ve müteferrik malzemeyi 
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beş sortiye amirliğine sevk etmek mucizesini I 
göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, imar ve İskân Ba
kanlığının ve diğer Bakanlıkların oradaki faa
liyeti ile takriben bölgede 2 500 ün üstünde 
teknik eleman, usta, ustabaşı yığılması, yapıl
mış ve bunlar beş şantiye amirliğine taksim 
edilmiş ve öğünde vasati 188 baraka inşa edil
miştir. Barakaların hangi şartlar içinde ve 
nasıl inşa edildiğini burada ayrıca hikâye et
mek istemiyorum. Elbette ki, bu şartlar içe
risindeki zorlukları sizler de takdir edersiniz. 

Şimdi geliyorum barakanın üzerindeki 
tenkidlere; Ibenden evvel konuşan değerli ar
kadaşlarım Mimarlar Odasının neşretmiş ol
duğu ıbir rapor üzerinde durarak, barakanın 
yetersizliğine hassasiyetle işaret ettiler. Ama, 
bir sual sormak lâzımgelir değerli arkadaşla
rını. Mimarlar Odası bir rapor veriyor ve bu 
barakayı tenkid ediyor. Haklıdır kendi görü
şüne göre. Bir başka fikir ortaya koyabilecek
tir, koyabilir de. Ama, bu ^baraka tipini hazır-
lıyanlar kimlerdir, diye sorarsanız, onların da 
mimarlar ve mühendisler olduğunu tesbit et
mek ieabeder. Demek ki, inşa mevzuunda her 
hangi bir projeyi tenkid etmekte, teknik ele
manlar şu ve bu istikamette fikir ve mütalâa 
ileri sürmek imkânına sahiptirler. Ama bu ten
kid edilen şeyin illâ en kötü olduğuna delâlet 
etmez. Evvelâ ıbu hususa işaret etmek isterim. 

Şimdi, bu konuda ben, Mimarlar Odasının 
neşrettiği raporun ıbâzı pasajlarını önünüze se
receğim. O rapor bende de var. Bakınız ne 
diyor; «30 Ekim 1966 gününe kadar 6 500 bara
ka fazla siyle gerçekleştirilecektir.» Bir tesbit. 
«Yapılan baraka tipi yeterli etüt edilmemiştir. 
Lüzumsuz malzeme kullanılmış, gerekli ihtiyaçlar 
tam halledilmemiştir. Isıtma, pişirme, WC yani 
hela, su, büyük ve küçüklerin ayni hacimde yaşa
ması ve saire gibi.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım; burada bir mevzu 
üzerinde duralım. Ne diyor? Lüzumsuz malze
me kullanılmış. Benden evvel görüşen grup söz
cüleri arkadaşlarım da buna işaret ettiler. Yani 
kereste maktalarının fazla kullanıldığını ifade et
tiler. Ya tersi olsaydı, yani çürük veya az mal
zeme kullanılsaydı, ne diyeceklerdi acaba? De
mek ki, sağlam bir yolun içine girilmiş, yani ya
pılalı muvakkat barakanın sağlamlığı üzerinde 
de durulmuş. f. 

Norm meselesinde de, yine bu konuyu ele al
mış olan meslektaş arkadaşlarımızın kendilerine 
göre düşünceleri vardır, iddiaları olabilir, bu he
saplan. o şekilde konuşmak lâzımgelir. 

Denmektedir ki, bu keresteler eğer normal şe
kilde kullanılabilse idi, 30 M2 lik binalarda, barı
naklar da yapılabilirdi. Yani, 30 M2 lik sahayı 
sağlıyabilirdik. Tek başına yalnız kereste mal
zemesi bakımından meselenin kıymetlendirilmesi 
mümkün değildir. Keresteyi yayarsınız, ama sa
ha büyüdüğü için oluklu sacı, diğer malzemeyi 
daha çok kullanmak mecburiyeti hâsıl olur. Bina
enaleyh 18 metre karelik bir barakanın 30 a ib
lâğı ile yalnız keresteden yapılacak tasarruf ba
his mevzuu değildir, ona munzam daha başka 
malzemeler çıkacaktır. Bunun da ayrıca teem
mülü ieabeder. 

Bunu arz etmemdeki sebep, meseleyi ortaya 
koyarken objektif ölçümüzü kaybetmemek olma
lıdır. 

Şimdi bakınız, Mimarlar Odasının verdiği ra
porun diğer bölümlerindeki mütalâalara işaret 
edeceğim. Dediler ki; Mimarlar Odası bu baraka
ları ahşap birer kutu olarak tavsif ediyor. Evet, 
10 ncu sayfa 3-3-1- diyor - ki; ahşap bir sandık 
kutu niteliğindeki tip baraka yalnız önümüzde
ki kışın geçirileceği bir muvakkat iskân için, diye 
devam ediyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; enteresan nokta
ya geliyorum; sayfa 13, Mimarlar Odasının tavsi
yeleri, barakaların ıslâhı bakımından; 

Şimdi ne diyordu; baraka sandıktır, sandık 
gibidir, bir kutudur. Helası yoktur, susu yok
tur, vesaire diye tenkidlerini o şekilde sıralıyordu. 

Şimdi bunun ıslahı için tedbir : 
Diyor ki; «barakaların kenarları 40 santim 

daha yükseltilmelidir. Çatı mertek araları 50 san
tim yerine 100 santim olmalıdır. Dış kaplama 
sadece oluklu sacı tutacak çatılama olarak düşü
nülmelidir.» Yani merteklerden tasarruf ediyor, 
ama oluklu saçı koymak için çıtaları ayrıca dü
şünmek icabettiğini söylüyor. Çünkü aralık olun
ca gayet tabiî ki, yükü azaltmak, taşıtmak, mesa
feyi azaltmak bahis mevzuudur. Yani bir kaldı
rılışın yerine bir ikame var. 

«Baraka tavanı 60 santim daha azaltılmalı
dır.» Yani yerden 40 santim yükseldi duvar, 
ama tavan 60 santim alçaldı. 

Şimdi bu tavsiyelerle, Mimarlar Odası şu tav
siyelerle sandık vasfından kurtarmadı barakayı, 
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duruyor. Demek ki, aslında vaz'edilen prensipte 
bir yanlışlık yok. Detaylara ait bâzı tavsiyeler 
var. demiyor ki; buraya hela ilâve ediniz, şunu 
yapın da demiyor. Yalnız diyor ki, «inşaat ar
tığı malzemeyi sabit tutarak tesislerde kullanıl
mak üzere seki, oturak, raf yapılması halka bı
rakılmalıdır. Bu malzemenin nasıl kullanılabile
ceği teknik elemanlar tarafından halka Öğretil
melidir.» Demek oluyor ki, Mimarlar Odası ten-
kidlerini yaptıktan sonra barakaların ıslâhı için 
ancak bunları tavsiye etmektedir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım başka bir konuya 
temas etmek istiyorum. 

Efendim ifade ediliyor ki, bu barakalar gele
cekteki konutların nüvesi olabilir, yani inkişâf 
edebilir, ilâveler yapılabilir. Bu barakalar bâzı 
yerlerde halkın istediği yere yapılmamıştır, ya
pılabilse eğer gelecekteki asli iskânın temelini teş
kil eder demek istemektedirler. Şimdi, Sayın 
Nermin Neftçi arkadaşımızm tesbit ettiği mu
vakkat iskân, onun arkasından devamlı ve dai
mî iskân prensiplerini karşı karşıya getirdiği
miz a m a n şu ifadeler arasında birbirlerine 
tezat görürüz neden? Elbette 'ki, Doğu bölge
sinde eğer bir tehlikeli zelzele mmtıakası varsa, 
fay hattı üzerinde mevcut köyler ve iskân 
üniteleri varsa, elbette ki, yeni ve daimî iskân
da bu köylerin bu tehlikeli nımtakadan kal
dırılıp başka yere nakli düşünülebilecektir. Ve 
bunu da ayrıca tenkid konusu yaptılar. Çün
kü daha evvelden bâzı raporlar verilmiş ve bâ
zı köylerin de tehlikeli mıntdkada oldukları 
tesbit edilmiş oklukları hakle tedbir alınmamış
tır, deniyor. O halde bölgenin bu hususiyetine 
göre bir bölge plânlama dâhilinde bir yeni is
kânın yapılabilmesi için bu araştırmaların ne
ticesine bağlanması lâzımgelir. Yoksa biz bu
gün muvakkat iskân için yapdığnmız barakala
rı gelecekdeki esaslı iskânın nüvesi diye kabul 
edemeyiz. O zaman yanlış istikametlerin içine 
gireriz. Ben öyle tahmin ediyorum ki, İmar ve 
îslkân Bakanlığı bu mevzuda en güzel çalışma
ların içine girmiş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; C. H. P. adına konuşan 
Sayın İnönü'nün vaz'ettlği mâkul ölçülere kar
şı teşekkürümüz vardır. Bir insafın içinde, fe
lâketin yarattığı bir vasatın sağladığı bir id
rak içinde, meseleyi burada huzurunuza getir-

[ diler. Hükümetin karşı karşıya kaldığı zorluk
ları, vatandaşların içinde bulundukları psiko
lojik vasatı gayet güzel dile getirdiler.- Elbet
te ki, böyle bir felâket karşısında insanların ıs
tırabını istismar etmemek lâzımgelir. Elbette-
'ki insanların oradaki yaşayışlarının daha iyi ha
le getirilmesi için büyük gayretler sarf edilir
ken, bunu bir maksadın, bir tahrikin içinde he
ba etmemek lâzım gelir. Bu bakımdan Sayın 
İnönü'ye tekrar teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, konuyu huzuru
nuza yapılmış işlerin rakamları ile getirmek is
terdim. Fakat yeri değildir, zamanı da değil. 
Çünkü çok yoruldunuz, az da vakit kaldı. Yal
nız, ben Sayın Nihat Dilerin önergesi üzerinde 
duracağım. Nihat Diler'in önergesini okuduğu
muz zaman takdim kısmı ile, netice kısmında 
Hükümetin aldığı tedbirleri yerinde görüp in
celemek konusu dolayısiyle bir Meclis araştır
ması talefoini ifade ediyor. Ama maddeleri 
okuduğumuz zaman bununla ilgisini pek göre
miyoruz. Çünkü bahis mevzuu olan, Doğu'daki 
19 Ağustos depremidir. Halbuki ikinci mad
dede 1939 dan beri müteaddit depremler olmuş 
diyerek başladığı paragrafta Sayın Diler, felâ
ketler dolayısiyle ödemekden âciz kalan kim
selerin borçlarının terkin edilmesi için Âfetler 
kanunu tasarısına bir madde eklenmesine, di
yor. Bu, kanun konusu tabiî, orada mütalâa 
edeceğiz. Sonra yapılan yardımlar Ikâfi değil
dir, vatandaşların kalkınabilmesi için bu yar- . 
dunların bütçeden aktarma suretiyle kâfi mik
tarda para teminine ve tahsisine diyor. Bu da . 
bir istek. Hükümet tarafından mütalâa edilir, -
uygun görülürse, imlkân varsa yerine getirilir 
el'betteki. Ayrıca yine 7 . 3 . 1966 tarihinde 
verilen 1 500 er lira ile yapılan onanımdan son
ra 'evlerin yıkılmasını nazarı itibara alarak, bu 
paraların ne şekilde kıymetlendirileceğim va
tandaşlardan tahsil mi edileceğini, terkin mi 
edileceğini sormaktadır. O da zannediyorum, 
yine hususi bir haldir, Doğu'daki bu seferki 
depremi ilgilendirmiyor. Fakat Sayın Diler'! 
konulmasında dinlerken gördüm İki, Sayın İmar-
ve İskân Bakanımız büyük gayret sarf eden 
bu mevzuda büyük başarı sağlıyan bütün ba-
kanlıJk erkânı ile kıymetli arkadaşımıza şahsi 
bîr halin içinde bâzı ithamlarda, bâzı tenkîd-

— 11* — 



M. Meclisi B : 6 16 . 1 1 . 1966 0 : 1 

terde bulundular. Öyle zannederim ki, Sayın 
Balkanımız buna gerdken cevabı vereceklerdir. 

NİHAT DİLEE (Erzurum) Bunların hep-
sii mevsuk esaslara dayanır. 
BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen müdahale et-
'meyiıniz. 

MUHÎDDÎN GÜVEN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, huzurunuzu fazla işgal etmek. 
istemiyorum. Şu hususa bilhassa işaret etmek 
isiterim; karşı karşıya kaldığımız mesele, ko
nuştuğumuz mesele alelade bir mesele değildir. 
Esasen alelade bir mesele dahi olsa Meclisimiz
deki mütalâası ile yüksek bir seviyeye erişir. 
Doğuda büyük felâkete mâruz kalmış olan ih
sanlarımızın ıstıraplarını dindirmek için en bü
yük gayretin içindeyiz. Bu gayretleri fi ak ve 
insaf ölücüleri içinde, tahrikin ve maksadın dı-
şmda olarak mütalâa etmek ve C. H. P. li ar
kadaşlarımın verdiği önergede ileri sürdükleri 
17 kişilik komisyon kararına iştirak ederek o 
şekilde kıymetlendirilmek lüzumuna kaaniim. 
Grupum adına bilhassa bu hususu tesbit etmek 
isterim. Ayrıca bir hususi noiktaya da işaret 
ederek sözümü bitireceğim. 

Ben öyle temenni «derim ki, biz öyle temen
ni eçleriz ki, bu 17 kişilik komisyonu, araştırma 
heyetini seçtiğimiz zamıan müsaade buyurunuz 
da bu arkadaşlarımız o bölgenin 'milletvekilleri 
olmasın, onun dışında, tarafsız mıilletY eklileri 
olsun. Daha dikkatli bir incelemeye tabi tuta
caklardır meseleyi ve huzurunuzda bu memle
ketin, geleceğini, daıha iyi inşa edebilecek in
sanlar olarak raporlarını takdim etmek imkân
larını bulacaklardır. Hepinizi saygı ile selâm
larım.. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. (A. P. 
li milletvekillerinin alkışları arasında İmar ve 
İskân Bakanı kürsüye geldi.) 

İMAR VE ISKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senaitosu Muğ
la Üyesi) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, 19 Ağustos 1966 gliım saat 14,25 te Doğu
da Erzurum, Muş ve Bingöl Vilâyetlerimizii kap-
sıyan sahada bir deprem vukübulmuş ve büyük 
mal ve can kaybına selbabiyet vermiştir, Bu zel
zelede kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum, 
(hayatta olanlara da basş sağlığı dileklerimi bir 
kere daha yüce huzurunuzda izhar ediyorum. 

Bendeniz huzurunuzda mâruzâtımı iki ke
simde toplıyacağım. Bir defa hâdiseyi takdim 
edeceğim. Bu hâdisenin ortaya koyduğu mese
leleri nasıl çözdüğümüzü ve bunu hal için nasıl 
bir icra .makanizıması kurduğumuzu, bunu na
sıl işlettiğimizi ve icra plân ve programımızı 
nasıl uyguladığımızı ve bugün hangi noktaya 
geldiğimizi, müsaade buyurursanız arz edece
ğim. Ondan sonra konuşan değerli milletvekil
lerine cevaplar arz edecek ve durumu ve çalış
malarımızı yüce takdirine arz edeceğim. 
19 Ağustos günü saat 15 te zelzelenin vuku-
bulduğunu mahallî valilerden öğrendik. Derhal 
eldeki imkânlar ve askerî birliklerden yardım 
talebederek vak'a mahalline gidilmesini, emni
yet tedbirlerinin, sağlı'k tedbirlerinin süratle 
alınmasını can kurtarma, enkaz kaldırma işle
rine önem verilmesi direktifini verdik. Ve 
emirlerine 750 bin lirayı tel havalisi ile gönder
dik. Ve sağlık Bakanı arkadaşım ve Bakanlı
ğımın azman kişileriyle beraiber derhal deprem 
'bölgesine hareket ettik. Deprem bölgesine git
tiğimiz zaman görmüş olduğumuz, tes'b'i ettiği-
<miz tablo şuydu; yirmibeş bin kilometre kare 
sahada, 425 meskûn mahallî kapsıyordu, 2517 ki
şi ölmüş 1 400 kişi yaralanmış ve 20 007 ev de 
ağır hasara uşramış veya yıkılmıştı. 

20 Ağustos günü Sayın Başbakan deprem 
bölgesinde idi. Alınan tedbirleri, uğranılan bü
yük kayıpları mahallinde bizzat gördük. Baş
bakanımın bana vermiş olduğu direktif şu idi: 
Hiç 'kimse aç ve açıkta kalmryacaktır, Türk 
Devletinin gücü buna yetecektir. Bunu muzda-
rip vatandaşlarımıza da Sayın Başbakan ifade 
otti. Bendeniz de defalarca ifade ettim. Bu söz
ler bize hedefi ve o hedefe ulaşmanın kayna
ğını gösteriyordu. Hedef, felâkete uğramış va
tandaşlarımızı aç ve açıkta bırakmamaktı ve 
oraya ulaşmak için de kullanılacak oku kud
ret Türk Devletinin gücü idi. 

Şimdi mâruzâtımın sonunda bu hedefe va
rıp varmadığımız ve Türk Devletinin gücü, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin dirayet ve 
-basiretinin gayet organize ve ikoordine olarak 
istimal edilip, edilmediği meydana çıkacaktır. 

20 Ağustos günü Muş'da kolordu ve tümen 
Ikomutanlariyle beraiber Muş Valisi de dâhil ol
mak üzere, Başkanlığımda bir toplantı yapıl
mış, öncelikle alınması lâzımgelen âcil tedbirle-
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rin neler olduğu tartışılmış ve alınacak tedbir
leri dört kesimde toplamıştık. Ia§e, iskân, sağ
lık ve emniyet. 

Zaten askerî birlikler ve mülkî erkân ve 
zabıta bir gün evvel verdiğimiz direktife gö
re, mahallinde bilhassa sağlık ve emniyet ted-
Ibirleri üzerinde geceli gündüzlü bir mesai sarf 
etmiş, 23 saat sonra bu bölgenin sağlık ve 
emniyet durumu kontrol altına alınmıştır. 

Süratle çadır dağıtımı, süratle gıda madde
lerinin dağıtımının muayyen ellerde toplanıl
masına itina edilmiş ve 10 gün müddetle bun
ların dağıtımı askerî ve mülkî personel tarafın
dan plânlı bir şekilde yapılmış, uzak köylere 
ve dağ köylerine ulaşım imkânı olmıyan mes
kûn mahallere helikopterlerle, uçaklarla gıda 
maddesi dağıtılmış ve çadır gönderilmiştir. Ve 
aynı uçaklar ve helikopterler enkazlar altın
da bulunan vatandaşlarımızı hastalıanelere ta
şımakta da kullanılmıştır. 

Konuşma plânıma uygun olarak, hemen bu 
kesimler, saydığım dört kesim üzerinde yapıl
mış olan işleri özetlemek isterim. 

Bu bölgeye ne kadar çadır verilmiştir? Bi
raz evvel bu kürsüde konuşmuş olan arkadaş
larım, eksik olmasınlar, bütün tedbirlerin ki
fayetsizliğini ifade ettiler; hiçbir ciddî tedbirin 
alınmadığını, âfetle orantılı tedbirin ittihaz 
edilmediğini söylediler. Bunların gerçekler 
karşısında değerinin ne olduğunu huzurunuzda 
biraz sonra teşhir edeceğim. 

Şimdi değerli milletvekilleri, biz çadır ola
rak 21 179 çadırı bu bölgede tevzi etmiş bu
lunmaktayız. Bunlar kayıtlara ve vesikalara 
dayanmaktadır. Ve ^Yüoe Heyetiniz araştırma 
kararı verdiği zaman oraya gidecek olan de
ğerli Milletvekilleri bunları görecekler ve 
bu işlerde vazife almış olan şerefli Türk Me
murlarına ne derecelerde ağır isnat ve iftira
da bulunulduğunu görecekler ve büyük elem 
duyacaklardır. 62 711 aded battaniye dağıtıl
mıştır. 132 740 aded giyecek eşyası 1 175 106 
kilo yiyecek maddesi dağıtılmıştır ve 9 846 kilo 
da temizlik malzemesi dağıtılmış bulunulmak
tadır. İşte bunları dağıttık ve hiç kimseyi açık 
ve aç bırakmadık. Hiç kimseyi aç bırakmadık. 
Açıkta bırakmadığımızı da âcil tedbirler saf
hasında aldığımız bu miktar çadır ile ki, biraz 

evvel rakamı söyledim, yıkılan, ağır hasara 
uğrayan hane adedi 20 007 dır, biz 20 bin kü
sur çadır dağıtmışız. Demek ki o zaman da va
tandaşları açıkta bırakmamışız. Muvakkat kış 
iskânı için de aç ve açıkta bırakmıyasağımı, 
bırakmadığımızı sırası gelince delilleriyle izah 
edeceğim. Sağlık tedbiri olarak, değerli millet
vekilleri, geceli gündüzlü kesif bir çalışana ya
pılmıştır. Mevcut hastanelere ilâve olarak üç 
sahra hastanesi de kurulmuş, 300 sağlık perso
neli ve 77 motorlu vasıta bu deprem bölgesini 
geceli gündüzlü taramış, 5 500 kişiye çeşitli aşı 
yapılmış, salgın hastalıklarını önlemek için, 850 
bin kişiye kolera aşısı yapmıştır. Ve bu bölge
de ilk günden bugüne kadar tek bir salgın has
talığı olmamıştır. Oldu diyenler yerini, zama
nını, mekânını göstermeye mecburdurlar; ve 
göisıterememişlerdir. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

Emniyet sahasında alınmış olan tedbirler 
de yerinde, değerinde ve katidir. Devletin ve 
halikın malına el uzatılmamıştır, uzattırılma-
mıştır. Vatandaşın canı ve malı mahfuz tutul
muştur. Emniyet ve asayişi muhil tek bir hâdi
se olmamıştır. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri) İsterdim ki, hakkaniyetten bahseden bâzı 
değerli ankadaşlar Hükümetin temin ettiği du
rumlar, aldığı tedbirleri de ortaya koysunlar 
ve Büyük Türk Milletine beyanda bulunurken 
gerçekleri çiğnememiş olsunlar. Bunların aksi 
söylenebilir mi? Bunların aksi iddia edilebilir 
mi? Delilleri varsa, çıksınlar iddia etsinler. 

Değerli milletvekilleri; bu millî karakter ta
şıyan felâket hepimizi büyük teessürlere sevk 
etmiş ve büyük milletimiz ilk günden itibaren 
çok eiddî bir yardım kampanyası içine girmiş 
ve 40 dan fazla dost devletler yardım ve şef
kat ellerini uzatmışlardır. Bu asîl hareketlerin 
sahiplerine huzurunuzda şükranlarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

21 Ağustosta bütün bölgede hasar tesbitûne 
başladık. Hasar tesbitinin 50 personelle ve çok 
çeşitli vasıtalarla yapıldığı ve en az teknisiyen 
arkadaşlarımın bu haritada gördüğünüz 25 bin 
kilometrekare sahada ve 425 meskûn mahalli ne 
az iki defa dolaştığını, şikâyetler üzerine, iti
razlar üzerine dört defa gittiği yerler olmuştur 
ve bunlar birer vakıadır. Binaenaleyh geceli 
gündüzlü kesif bir mesai yapan o teknisiyen 
arkadaşlarınla, geceli gündüzlü onlara yardım.-
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eı olan bölge valilerine, kaymakamlarına, mül
kiye memurlarına ve ilk günden son güne ka
dar gayet vatan sever bir jest işinde bize yar
dımcı olan silâhlı kuvvetlerimizin kahraman 
•mensuplarına ve mesai arkadaşlarıma, teknik 
personele huzurunuzda sonsuz şükranlarımı arz 
•eltimek istenim. (Alkışlar) 

Şimdi, birtakım yolsuzluklarla melûf olarak 
bu kürsüden tarif edilen benim değerli tek
nisyen ve fedakâr arkadaşlarım, geceli gün
düzlü çalışarak 20 007 hanenin yıkık olduğunu, 
8 783 hanenin orta, 7 427 hanenin de hafif 
hasarlı olduğunu tesbit etmişlerdir. Mâruzâtı
mı bir takvim kadrosu içinde arz edeceğim. 
Yani 19 Ağustostan sonra neler yaptık. 21 ııde 
hasar tcsbitine başladığımızı söyledim ve netice
leri arz ettim. 22 Ağustosta Sayın Başbakan 
Ankara'ya döndü ve Bakanlar Kurulunu topladı. 
Bu millî felâket karşısında Hükümet olarak 
alınması lâzımgelen âcil tedbirleri tezekkür 
ederek kararlar alındı. 24 Ağustosta Sayın Baş
bakan kendi başkanlığında ilim heyetlerini, 
her iki Teknik Üniversitenin değerli mensupla 
rını, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, 
Mütaahhitler Birliği Odası temsilcileri, tanın
mış mühendis ve mimarlar, bütün bakanlıkların 
müsteşarları ve bu işlerle ilişkisi olan umum mü
dürlerden ibaret büyük bir ilim ve fen heyetini 
topladı ve mâruz kaldığımız bu deprem hâdise
sini takdim etti; bu vatandaşlarımızın nasıl is
kân edileceği problemini ilmî ve ihtisas gücü
nüze göre çözünüz, diye meseleyi ortaya koydu. 
O toplantıda her fen ve ilim erbabı kendisine 
göre mütalâalar beyan etmiş, fikirlerini söyle
miş, tavsiye ve telkinlerde bulunmuştur. 26 
Ağustosta alınmakta olan âcil tedbirlerin artı
rılması ve meselenin sadece âcil tedbirler saf
hasını değil, ondan sonraki safhalarını dış is
kânı, daimi iskânı gibi konuların da dikkate 
alınmasına başlamış bulunuyorduk. 28 Ağus
tosta benim başkanlığımda, biraz evvel isimleri
ni verdiğim müesseselerin reisleri, temsilcileri, 
ordumuzun temsilcileri - isim vereceğim - çünkü 
çok muhterem bir arkadaşım burada baraka tipi 
hakkında bir karar verilmediğini bevan etti 

NERMÎN NEFTÇİ (Muş) — Öyle iddia edi
liyor efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTESEOttUT (Devamla) — İşte ben dn o 
iddiaya burada cevap vereceğim hanımefendi. 

İştirak edenleri huzurunuzda tekrarlayaca
ğım, zabıtlara geçsin diye. Mimarlar Odası Baş
kanı Vedad Bey, bilâhare rapor veren, (Sağ sı
ralardan, «Ankara Şubesi Odası Reisi» sesleri) 
Ankara Şubesi, evet Ankara Şubesi Odası Reisi, 
Dolukay, İnşaat Mühendisleri Odası Reisi, Mü
taahhitler Birliği Reisi, Birinci Ordu Kumanda
nı, Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sayın Ke-
malcttin Gökakm, Kara Kuvvetleri Kurmay Baş
kanı ve Kara Kuvvetleri İnşaat Dairesi Başkanı 
ve Silâhlı Kuvvetlerimizde iskân konusunda ve 
inşaat konusunda otorite olan zatlar, Teknik Üni
versitenin temsilcisi ve Vekâletimin uzmanları, 
umum müdürleri ve Müsteşarı benim başkanlı
ğımda toplandık. Barakanın özelliğini ayrıca 
anlatacağım. Ama şurada derhal ifade edeyim; 
bununla değerli arkadaşım Sayın Neftçi'ye veya 
onun buraya getirdiği iddiaya cevap vermiş bu
lunuyorum. Üçbuçük saat, bu bölgede yapılacak 
barakanın tipi üzerinde tartışmalar yapıldı bu, 
soğuğa, rüzgâra dayanıklı olmalıdır, depreme da
yanıklı olmalıdır, tecrit kalınlığı olmalıdır. Ama 
süratli olarak yapılmalıdır ve bozulduğu takdir
de bu malzemenin hiç olmazsa yüzde 70 ilâ 75 i 
tekrar kullanılabilmelidir. Kıstaslar ortaya kon
du. Rüzgâra, zelzeleye mukavim olacak, süratli 
yapılacak, standart tiplere bölünecek malzeme ve 
bozulduğu zaman da yüzde 75 i kullanılacak, an
cak yüzde 25 i kullanılmıyacak. 

Değerli milletvekilleri, 3,5 saat süren bu ko
nuşmalardan sonra şimdi tatbik ettiğimiz tip 
ittifakla kabul edilmiş ve tarafımdan «Beyefen
diler, bu tipi herkes kabul ediyor mu; itirazı olan 
var mıdır?» diye sorduğum zaman; hayır, hepi
miz kabul ediyoruz, en münasibi budur, en eko
nomiği budur, başkası bulunamaz, ittifak halin
de kabul ettiğimizi tescil ediniz, dediler. Eğer 
bunun aksini iddia eden bir kimse varsa, zatıâli-
nizi kastetmiyorum, sayın hanımefendi bu iddia
nın sahibini, isimleri verdim onlar şerefli insan
lardır, kayıtlara bakmaya lüzum yoktur, aksini 
söylerlerse, bu iddiayı kabul edeceğim. Ama, şu
nu söylevim ki, insanlar yalan söyler. İnsanlar 
hakikatleri çiğner, ama, değerli arkadaşlarım, bir 
felâketi sarmaya başladığımız bir zamanda bir 
ilim ve fen heyetinin tesbit ettiği bir tipi, «hiç 
kimse bunu kabul etmemiştir, İmar ve İskân Ba
kanlığı kendine göre yapmıştır» demek ne insafa, 
no vicdana, ne ahlâka sığar. (A. P. sıralarından, 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 
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28 Ağustosta bu tipi tesbit ettikten sonra, I 
teknisyen arkadaşlarım bu tip üzerinde statik ça
lışmalara başladılar. Diğer taraftan bu kış is
kânının nasıl yapılabileceği konusunun etüdüne 
ve araştırmasına başladık. Tabloyu yüce huzuru
nuzda çizdim. Bölgcn*n niteliklerini biliyorsunuz. 
425 meskûn mahal, 25 bin kilometre kare saha, 
ulaşım imkânlarından mahrum, ilçelerine dahi 
yaz günleri motorlu vasıtalar güçlükle gitmekte
dir. O bölgeden hiçbir inşaat malzemesi temin 
etme imkânı yoktur. Şu halde bütün şartların 
aleyhte olduğu bir bölgede 20 007 hane sahibi
ni barındıracaksınız ve iki ajanız kalmış kışın 
gelmesine, iki ayda barındıracaksınız. İşte biz I 
etütlerimizi yaptık ve kararımızı verirken dedik 
ki, biz felâketleri yenmesini bilen büyük bir mil
letin çocuklarıyız. Elbette ki bu tasa gününde 
elele vereceğiz, bize herkes yardım edecek, birlik 
ve beraberlik içinde millî ve sosyal bir dayanışma 
içinde bu 20 bin aileyi, bu 100 000 nüfusu açık
ta bırakmayız. Türk Devletinin gücü buna ye
ter, dedik ve kararı verdik. Ama iki ay çeşitli 
çevrelerin haksız ithamlarına, töhmetlerine mâ
ruz kalmış olan bir arkadaşınız olarak bir cümle 
sÖyliyeceğim. O çevrenin konuşmacılarına hita-
betmek istemem. Hiçbir zaman o haksız iftiralar, I 
o ahlâksız iftiralar karşısında ne metanetimizi 
bozduk arkadaşlarımızla, ne cesaretimizi bozduk, 
ne o mahrumiyet bölgesi içinde geceli gündüzlü 
çalışan mimarı, mühendisi, subayı, işçisi mora
lini bozdu; tıpkı düşman karşısında çalışıyormuş I 
gibi, tıpkı vatan kurtarıyormuş gibi geceli gün
düzlü çalışmaya devam ettik. Üzüldüğüm tek 
nokta şu idi; bu felâketi istismar edenler, bu is
tismarcılar benim orada gece - gündüz çalışan 
teknik gücümün sahibi olan vatan evlâtlarının I 
morallerini bozmak, azimlerini kırmak ve bu 20 
bin aileyi bugün açıkta bırakmak istediklerini an
ladığım için üzülüyordum. Ama Allah'a çok şü- I 
kür ki, o vatan çocukları verdiği sözü tuttu, bü
tün iftiralara rağmen, bütün tahriklere rağmen, 
bugün 20 bin aile üç alternatifin içinde iskân 
edilmiş bulunmaktadır. Şimdi mâruzâtımla bu
nun delillerini teker teker vereceğim. 

Dedik ki ; gayet demokratik bir metot tat
bik edelim. Halkın arzusuna hürmetkar olan si
yasi bir zihniyetin sahibiyiz. Vatandaşın ihti
yaçları karşısında derhal harekete geçmeyi, i'era 
politikasının umdesi saymış olan insanlarız. So- I 
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raiım vatandaşlarımıza; acaba bu muvakkat is
kânı, bu kış iskânını nasıl geçirecekler? îşte 
31 Ağustos günü bu anketleri yaptırdık. Daha 
doğrusu 31 Ağustos günü anketlerin neticesini 
aldık. Şu idi, muhterem milletvekilleri; Erzu
rum 1 595 baraka istiyordu. 753 aile Bakanlık
ça gösterilecek yerlerde iskân istiyordu. 6 654 
aile nakdî yardım istiyordu. 

Muş'ta 2 890 aile baraka istiyordu, 911 aile 
başka yerde iskân istiyordu, 5 396 aile para 
yardımı istiyordu. Bingöl de sadece baraka isti
yordu. Yekûn 20 007 idi. Bu anket koımsunda 
yapılan tenkidleri ikinci safhadaki konuşmala
rımda arz edeceğim. Şimdi bu takvim üzerine 
yaptıklarımızın izahına devam edeyim. 

1 Eylül 1966 günü, bu kış iskânını yapma
ya memur ve Bakanlığıma bağlı deprem bölge
leri İmar ve İskân İcra Heyeti Başkanlığı al
tında bir heyet kuralım, bu heyete geniş yetki
ler verelim, bu bölgede yapılacak olan hizmet
ler çeşitlidir, çeşitli vekâletlerin kolları vazife 
alacaklardır, bunlar arasında bir koordinasyon 
lâzımdır, ahenkdar bir çalışma lâzımdır. Bunu 
bu arkadaşımız benim de yardımım ile benim de 
direktifimle sağlasın, yapılacak hizmetler ahenk-
tar ve koordinasyon içinde cereyan etsin, iste
dik ve bu heyetin başına çok değerli bir arka
daşımızı getirerek vazifeye başlattık. Bu icra 
heyeti mensubu arkadaşlarımız derhal organize 
oldu, muhtelif seksiyonlara , ayrıldılar, bunları 
izah etmeye lüzum yok. (Elinde bir kâğıdı gös
tererek) Şu tabloda görüldüğü gibi, beş inşaat 
amirliği kuruyorduk deprem bölgesinde. Muş'ta, 
Karlıova'da, Varto'da, Hınıs'ta ve Erzurum'da. 
Merkezde de çeşitli hizmetleri ifa edecek şube
ler tesis ettik. Ve arkadaşlarımız derhal faali
yete geçti. Evvelâ Türkiye'de bu malzemeleri1 

temin etmek mümkün müdür1? Bizden, ankete 
göre istenilen, 6 300 baraka idi. Ama biz, 8 nü
fustan fazlasına da bir değil iki baraka vermeyi 
prensibolarak kabul etmiştik. Bunu bâzı arka
daşlarımız, 10 diye söylediler, doğrusu 8 di'r. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, saat 19 a gel
miştir, vakit gecikmiştir. Daha çok uzayacaksa 
beyanınızı talik edelim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan 
elbette ki, uzayacaktır. Daha cevaplarımın üçte 
birini dahi vermemiş bulunuyorum. 
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BAŞKAN — Şu halde gelecek birleşime bı
rakalım. 

IMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Takdir Yüce 
Heyetinizindir, isterseniz devam ettirirsiniz, ben
deniz konuşmaya devam ederim. Ama maruzat
ta bulunmak benim vazifemdir. Vazifemin ifa
sına da müsaade buyuracaksınız. 

: BAŞKAN — Müsaadenizle arz edeyim efen1-
dim; eğer gelecek birleşime bırakılması müm
kün ise gelecek birleşime talik edelim. Yok, de

vam arzu buyuruluyorsa Yüksek Meclisin tak
dirine bırakalım. («Talik edelim1» sesleri) 

Bakanın konuşmasının gelecek birleşime bı
rakılmasını kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmi'yenler... Gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

18 Kasım 1966 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 19.05 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Erzurum, Milletvekili Nihat Diler'in, 
deprem bölgesinde yaşıyan 100 000 kişinin ha
yatlarının korunması ve miktarı milyar liraya 
yakın canılı hayvanların telef olmasının önlen
mesi ile normal hayata inıtı'baklannm sağlanma
sı hususlarında Hükümetçe alman tedbirleri, ye
rinde inceleyip bilgi edinilmek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/4) 

2. — Urfa Milletvekili Behice Boran ve Di
yarbakır Milletvekili Tank Ziya Ekinci'nin, 
19 Ağustos 1966 günü ve onu takibeden günler
de Doğu illerinde vukua gelen deprem felâketi 
münasebetiyle deprem bölgesi davranışlar ve 
depremden sonraki plânsız, programsız ve ye
tersiz icraat iddiasiyle Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergeleri (11/44) 

3. — Ağır Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'-
nı, Karadeniz bakır cevherine düşünülen proje
nin yapım, ve kontrolünün bir Amerikan firma
sına verilmesi ve hisse senetlerinin özel teşeb
büse dağıtılmak istenmesi sebebiyle Hükümet 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/45) 

4. — Erzurum Milletvekili Gıyasettih Kara
ca ve iki arkadaşınım, deprem bölgesinde yapı

lan iş ve hizmetlerle bu bölgedeki genel durum 
hakkında bilgi edinilmek üzere Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/5) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Recai Iskender-
oğlu'nun, topraksız köylüye Hazinece tevzi edi
len veya edilecek olan arazilerin bedava dağıtıl
ması, küçük çiftçilerin tohumluktan olan borç
larının affedilmesi ve tasarruf bonolarının kal
dırılması konularında bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/22) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-
THtlLAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİ KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




