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1. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku 'nun, Zabıt 
kâtipleri ile mübaşirlerin ve sair Adliye memur
larının terfihleri hakkında ne düşünüldüğüne 
dair şifahi suali, Adliye Vekili hazır bulunmadı
ğından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Emrullah* Nutku'nmn, başta 
Ankara ve İstanbul olmak üzere bâzı şehirlerde 
ele alman imar hareketlerine dair Başvekilden 
şifahi suali, Başvekilin mehil talebi üzerine, gele
cek İnikada bırakıldı. 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 4 arkadaşı
nın, şeker fiyatlarına yapılan zam sebeplerinin 
Başvekilden istizah olunmasına dair takriri red
dedildi. 

Ziraat Odaları ve Ziraat Odalân Birliği ka
nun lâyihası ile, 

Türkiye ile İspanya arasında imzalanan Kül

tür Anlatmasının tasdiki hakkındaki kanun İs*-
yihasının birinci müzakereleri yapıldı. . 

ödünç para . verme işleri hakkındaki 2279 
sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve bu kanu
nun bâzı maddeleri ile 3599 ve 5841 sayılı ka
nunların kaldırılmasına dair kanun lâyihasının 
müzakeresi, alâkalı Vekjl hazır bulunmadığından, 
gelecek İnikada bırakıldı. 

1 . IV . 1957 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

" Beisvekili 
Tokad Mebusu 
thsm Baç 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 

Übeydullah Seven 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

TekUf 
1. — Çoruh Mebusu Yaşar Gümüşe!'in, .Devlet 

memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 

3656 sayılı Kanuna ek kanun 
(Bütçe Encümenine) 

teklifi (2/452) 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saatr : 15,05 

REİS — Reisvekili İhsan Baç 
KÂTİPLER : Ömer Marjt (Kayseri), Attilâ Konuk (Antalya) 

3. -YOKLAMA / 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Gazianteb mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 

REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyo
rum. 

4. - SUALLER VE CEVAPLAR 

—. ŞİFAHİ SUALLEB yE CEVABI 

İl — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
zabıt kâtipleriyle mübaşirlerin ve sair adliye me^ 
murlapınm Jerfihleri hususunda ne düşünüldü
ğüne. dair Adliye Tekilinden şifahi suali (6/329) 

REİS — Sual sahibi, burada. Adliye Vekili 

yoklar. Vekil olmadığı için gelecek İnikada bıra
kılmıştır. 

2. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bâzı şehir
lerde ele alınan imar hareketlerine dair Başve-
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kilden sualine Başvekil adına Devlet Veküi Ce
mil Bengü'nün şifahi cevabı (6/332) 

REÎS — Sual sahibi burada. Başvekil namına 
Devlet Vekili Cemil Bengü cevap verecek. 

Takriri okuyoruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Heyetin 6 . II . 1957 tarihli oturu

munda bulunamadığından düşmüş olan aşağıda 
yazılı sorolarımnı, Dahilî Nizamnamenin 154 ncü 
maddesi gereğince Başvekil tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygıla
rımla rica ederim. 

Trabzon 
Bmrullah Nutku 

1. Başta Ankara ve istanbul olmak üzere 
bâzı şehirlerimizde ele alındığını gördüğümü? 
imar hareketlerinin bir finansman programı ve
ya plânı var mıdır? Böyle bir program varsa ma
hiyeti ve vüs'ati nedir? 

2. Bu imar hareketinin finansman ve bilhas
sa istimlâk bedelleri hangi kaynaklardan karşı
lanmaktadır? 

3. Bu imar hareketinin Sonbahar aylarına 
raslatılması program icabı mıdır? 

4. Bu imar hareketleri yüzünden ızrar edi
len vatandaşların zararları ne suretle ve hangi 
kaynaklardan telâfi edilecektir? 

5. Bu imar işlerinde orduya ait alet, makina 
ve personelin istimal edildiği doğru mudur? 

BAŞVEKİL NAMINA DEVLET VEKİLİ 
CEMİL BENGÜ (Ordu) — Trabzon Mebusu Sa
yın Emrullah Nutku'nun suallerine cevaplarımı 
arz ediyorum. 

Sayın Başvekilimiz bütçe müzakereleri sıra
sında ve muhtelif basın toplantılarında bu sualle
ri esasen cevaplamış bulunmaktadır. İzahatım, 
aynf cevapları teyitten ibaret olacaktır. 

Ankara, İstanbul ve diğer şehirlerimizde ce
reyan etmekte olan imar faaliyeti herkesin gözü 
önünde açık olarak devam etmekte, umumi tasvip 
ve hattâ müzaheretle karşılanmaktadır. İmar ha
reketlerinin bir tek adımı dahi plânsız olarak atıl
mış değildir. Her şehirde ayn ayrı yapılacak iş
ler etraflı şekilde düşünülmüş, hesaplahmîş ve 
imar plân ve programlarına istinadettirilmiştir. 
Bu hususta en salahiyetli mütehassıslarla iş bir
liği yapılmaktadır. 

mi O : İ 
Şehirlerin ayrı ayn kendi imar plân ve prog

ramlarının tatbikatı evvel emirde kendi bütçe 
ve kaynaklarından finanse edilmekte ve- böyle
ce her şehre ait finansman programları kendi 
bütçe kaynakları ile. teressüm ve teşekkül et
mektedir. Bu şehirlerdeki imar hareket ve faa
liyetleri ayrıca yeni imar Kanunumuzun getir
diği imkânlardan da istifade etmekte ve Devlet 
ve âmme müesseseleri ve hususi ve mm resmî 
teşekküllerin kendi uhdelerine düşen hizmet 
ve ihtiyaçlar bakımından tatbikini zaruri gör
dükleri ve karşılıkları kendi bütçelerine konul--
•muş bulunan icraat ve inşaat programlarından 
faydalanmaktadır. Yine bâzı ticari v^malî mü
essese ve teşekküller kendi mevzuat fe muam% 
lelerinin imkânları çerçevesinde bu hareketlere 
yardım etmektedirler. 

1 Düne kadar imkânsız gibi görünen yeni imar •-
hareketlerinin sırrı"Kristof Kolomb'un yumurta
sı hikâyesindedir. iş, tutuma bakar. Kudretli 
Başvekilimizin cesur ve enerjik icraatı hiç şaş-
mıyan bir hesap ve programa dayanmaktadır. 
Bu da geniş ve anlayışlı bir koordinasyondur. 

Memleketimizin umumi ve süratli kalkınma
sına muvazi olarak gelişen namütenahi meknuz 
imkânlar harekete geçirilmiştir. Bu imkân ve 
kuvvetler toplanmış, birleştirilmiş^ ve kuvvetli 
bir teşriki mesai çerçevesi içerisine alınarak mu
ayyen hedeflere sevk ed^miştir. 

imar hareketleri hava şartları müsaidolduğu 
müddetçe bütün sene devam eden faaliyetler
den madudolduğundan, Sonbahara raslatılmış 
diye bir iddia ileri sürülemez. Sonbaharda imar 
hareketleri yapılamıyacağma dair de hiçbir kai
de mevcut değildir. • 

Bu imar hareketleri yüzünden kimsenin ız
rar edilmemesine son derecede dikkat ve itina 
gösterilmektedir. Mevcut kanuni hükümler çer
çevesi dâhilinde her vatand§ş müsavi muamele 
görmekte ve kanunlarımızın kendilerine bah
şettiği himayeden istifade etmektedir. Şehirler 
civarında bulunan garnizonların talim görmek
te olan birlikleri bu -talimleri esnasında bâzı 
imar işlerinde de tatbikat görmektedirler. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
RElS — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar; bu memleketim imar ve kalkın
masına çalışmak her iktidarın boynunuyn borcu-
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dur. Bahusus uzun asırlar ihmale uğramış bir 
memleketin ve bilhassa İstanbul gibi büyük bir 
mânevi servet membaı olan, turistik, servet kay
nağı olan istanbul'un iman elbetteki bir iktida
ra şeref verir. Ancak "bugüne kadar Demokr.M 
Parti iktidarının şu son seneler, geçen seneden 
beri yapmakta olduğu imar hareketleri, birçok 
misalleri ile arz edeceğim, hem kanunsuz hem de 
plânsız ve programsızdır. 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — Akort ede
lim, kanunsuzsa. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Evvelâ 
şunu arz edeyim: Kalkınma kimin için yapılı
yor? Vatandaş için, millet için mi? Eğer bunun 
menlehülKakkı millet ise, bakalım millet ne di-
diyor: 

Size evvelâ Adana'dan bir mektup okuyaca
ğım; (Soldan, istanbul'dan başla sesleri.) 24 . 
XII . 1946 tarihinde Naile Sağel ismindeki va
tandaş tarafından yazılan mektupta: Adana Be
lediyesi iki aydan beri özler caddesinde bulunan 
50 kadar ev ve dükkânı, maili inhidam kara
lı alarak ve mülk sahiplerine bir kuruş dahi 
vermeden, tebliğ tarihinden 24 saat içerisinde 
yıktırmıştır. 

HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — çok 
iyi etmiştir. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Çok iyi 
etmiş, diyorlar; zapta geçsin. 

VACID ASENA (Balıkesir) — Seyhan ba
rajını köstebekler mi deliyor? 

RElS — Efendim, siz sözünüze devam edin, 
zapta, karışmayın. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Bu 
mağdur vatandaşlar arasında ben de bulunu
yorum. Evim, yoldan 20 metreden çok fazla 
içeride olduğu halde maili inhidam kararı alı
narak derhal yıktırıldı ve bugüne kadar bana 
beş kuruş dahi verilmedi. Bu kış kıyamette çok 
sefil vaziyete düştüm. Bana acıyan bir vatan
daşın -evinde izbe bir köşeye sığındım. 

ikinci bir mektup... (istanbul ile ne alâkası 
var? sesleri) 

Arkadaşlar, Ankara'da gözünüzün önünde 
maili inhidam karariyle yıkılan mülkleri bili
yorsunuz. Ankara milletvekillerini işhadediyo-
rum. Başvekilin peşinden istanbul'a kadar 
gittiler ve bu karardan vazgeçirmek için uğ- I 
ragtılar. Bunların hepsi bir vakıadır. Burada 
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Karaoğlan çarşısında 850 esnafa ait dükkân 24 
saatlik mehille, maili inhidam diye yıktırılmış, 
fakat bu maili inhidam binaları buldozerler 
günlerce uğraşarak ancak yıkabilmiştir. 

Arkadaşlar, isterseniz bütün memleketi ma
ili inhidam ilân edelim; razı mısınız? (Soldan, 
gürültüler) Bir bina maili inhidam olabilir 
ama bütün bir mahalle baştan aşağı, 850 esna
fa ait mülk ve dükkân maili inhidam olamaz. 
Bunun mantıkla da alâkası yoktur. (Soldan, 
gürültüler, olur sesleri) Şu halde âmme mü
esseselerinin tutumu gayrikanunidir ve hattâ 
istanbul'da bugün dahi yapılanlar, yeni çı
kardığınız kanuna da aykırıdır. Bunların hep
sinin delilleri bizde var. 

Size garip bir şey anlatayım .-Geçen gün 
İstanbul'a gittim. Kızıltopraklı bir komşum 
bgna dedi ki; geçen ay kiracımın ev kirasını 
getirmesini bekledim, fakat kirayı bir türlü 
getirmedi. Hiç de geciktirmiyordu. Merak et
tim, yerine gittim, bir de baktım ki, evin yerin
de yeller esiyor, dedi. (Gülüşmeler) Mal sahibi 
kendi evinin yıkıldığından dahi haberdar de
ğildir. Ev kirası beklemekte iken evin yıkıldı
ğını görmektedir. (Gülüşmeler) Arkadaşlar, 
bunlar gülünecek şeyler değildir, (isim ver ses
leri) Beyefendiler, hepsinin isimleri bende mah
fuzdur. Müsaade ederseniz isimlerini okuya
yım. (Söylediğin komşunun ismini söyle sesleri) 
Bu hâdiseler Manavgat'a, Alâiye'ye kadar ak
setmiştir. Bakın size isimler okuyayım. Kaç 
tane vatandaş ismi istiyorsanız hepsinin ismini 
veriyorum. (Söylediğin komşunun ismini ver 
sesleri) Komşumun ismini verevimde gidin 
tazyik edin öyle mi? Çok şeyler gördük, va
tandaşa yapılan baskılardan da haberdarız. 
(Sağdan, alkışlar) Şimdi ismini vermekten çe-
kinmiyeceğim insanların hepsinin isimlerini 
veriyorum, yazın. Çünkü bunlar zaten baskıya 
uğramış, artık baskı yapmaya imkân kalmamış 
insanlardır. Veriyorum isimlerini. (Soldan, 
komşunuzun ismi? sesleri) Komşumun ismini 
resmen isteyin vereyim. 

YAŞAR GÜMÜŞEL (Çoruh) — O halde 
söylediğin doğru değil. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — (Yaşar 
Gümüşel'e hitaben) Ah Beyefendi bu vatanın 
ve bu milletin işleriyle bir parça daha meşgul 
olsak. Zavallı memleketimiz... (Soldan, vah vah 
sesleri) Ya.. Vah, vah. 
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YAŞAft GÜMÜŞEL (Çoruh) — Vah, vah 

ama, size. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Şimdi 

Alâiye'den gelen mektup; çarşı içerisinde Mev-
lût Zavlak'a ait bir bina, Kadıpaşa mahallesin* 
de Postahane caddesi jjzerinde üstü ardiye olan 
ay» şahsa ait diğer bir bina maili inhidam di
ye yıktırılmıştır. (Soldan, bu binalar maili in
hidam olamaz mı? sesleıi) Yine aynı yerde 
20 . X . 1956 tarihinde Faika Kaptangil'in 
çarşı içinde bulunan 3 dükkânı belediyece is
timlâk kararı verilerek, 24 saat mehille yıktı
rılmıştır. Bunların içindekiler sokaklarda kaldı
lar. Siz de duymuşsunuz. 

Karaoğlan Çarşısında dükkânları yıkılan 
esnaf 3,5 ay işsiz kalmıştır, beyefendiler. On
dan sonra gittiler, Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesinin karşısında 50 tane dükkân yaptılar. 
Bu dükkânları kendileri ya(ptığı halde ve be
heri 12 şer bin liraya mal olduğu halde, 260 
lira kira takdir edilmek suretiyle iki sene son
ra belediyeye devredilecektir. 

Arkadaşlar, âmme müesseselerinin tutumu 
böyle olmamalıdır.. Kanun ve hukuk nizamı Bir 
devleti bu hale düşüremez. 

Size arz ediyorum. 3,5 ay bu vatandaşları 
işlerinden, güçlerinden nasıl menedebilirsiniz ? 
Hangi kuvvet menedebilir? Bunu yapanları ni
çin tenkid etmiyorsunuz, niçin 30 celsedir sözlü 
sorumu eevaplandırmıyan hükümeti tenkid et
miyorsunuz? Soruyorum, size arkadaşlar. (Sen 
ediyorsun ya, sesleri) Sayın Başvekil, sordu
ğum suale, şimdi Devlet Vekilinin ifadesiyle de, 
bu işler ne sihirdir, ne keramet, Kristof Ko-
lomb'un yumurtasıdır, diye cevap veriliyor. 
Bugün dünyada Kristof Kolomb'un yumurta-
siyle idare edilen hiçbir memleket yoktur. Bu 
şekli idare, ancak, Patagonya'da olur. Ondan 
sonra imar yapıyoruz, yalnız devlet arabaları
nın geçtiği caddeleri görüyoruz. Arkasındaki 
sokak ve caddeler diz boyu çamur içinde. İs
tanbul'da böyle, Ankara'da böyle. Bütün bun
ları vatandaşlar görüyor^ İmar yalnız göz önün
de bulunan ve devlet arabalarının geçtiği yol
lardadır. Sadece devlet arabalarının geçtiği 
caddeler.. (Soldan, şiddetli gürültüler) 

REİS — İki dakikanız kaldı, efendim. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Şimdi 

arkadaşlar, mademki, iki dakikam kaldı, suali-
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me cevap verilmiş midir, verilmemiş midir, onu 
söyliyeyim. 

Diyorlar ki, her müessesenin kendi bütçe
sinden yaptığı istimlâk masrafları bu işi idare 
ediyor. Başbakan yaptığı basın toplantısında 
İstanbul'da istimlâk için 93 milyon liranın 5 
ayda harcandığını ifade etti. Belediyede ise bu 
para olmadığına göre karşılığı nerededir, niçin 
cevap vermiyorlar?.. 93 milyon lira istimlâk be-

" deli İstanbul Belediye bütçesinde yoktur.. Ne
redeyse söylesinler. 

Programdan bahsediyorlar. Programsızlığm 
misalini vereyim : Bir Londra caddesi açıldı, 
biliyorsunuz. Bu yetişmiyormuş gibi şimdi de 
Londra asfaltının 100 metre kadar yanında, 
deniz kıyısında bir cadde açılıyor, hem de na
sıl, biliyor musunuz? Orada mevcudolan bütün 
tesisler, sormadan, etmeden yıkılıyor. Diyorlar 
ki, balıkçıların orada barınakları var, mendi
rek var, yıkın diyorlar. Balıkçılar kıyameti ko
parıyorlar, haydi Başvekile. Ertesi günü karar 
değişiyor, vazgeçtik, diyorlar. 

Yemiş çarşısı da böyle. Arkadaşlar, İstan
bul'un imarı yıkmakla yapılmaz. İstanbul için 
yapılmış programlar var, bunları bu kürsüden 
ifade edelim. İstanbul'u imar edecek bir hükü
met evvelâ surların dışında bir sanayi ve tica
ret mıntakasmm sitesini kuracak, buyurun 
efendiler oraya, diyecek, imar edilecek saha
lardaki binaların, şagillerini oraya göndererek 
arabasını, kamyonunu antreposunu, deposunu 
oraya intikal ettirdikten sonra İstanbul ferah-
lıyaeak,. istimlâk bedelleri ucuzlıyacak ve bu 
şekilde imar yapılacaktır. Yoksa yalnız İstan
bul'un değil, bütün Türkiye'nin ticari kalbi me
sabesinde olan Yemiş'e gidip de kazmayı vur
mak, müdebbir bir hükümetin tasarrufu değil
dir, arkadaşlar. 

REİS — Vaktiniz tamam, efendim. 
Devlet Vekili Cemil Bengü. * . 
DEVLET VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) 

— Efendim, huzurunuzu fazla tasdi etmiyece-
ğim. Belki kendileri tarafından iyi anlaşılma
mış olduğu için bir iki noktaya temas edeceğim. 

Elbette bu kadar şümullü imar hareketleri 
içerisinde gayrikasti olarak, bâzı vatandaşların, 
nadiren dahi olsa muvakkat bir zaman için 
mahrumiyet ve zarar görmüş olmaları mümkün
dür. Hiç kimsenin böyle bir zararı dahi arzu et-

- 7 8 -



lar) ; 
REİS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAÎI NUTKU (Trabzon) ~ Evvelâ. 

program ve plân hususuna temas edeceğim. 
Arkadaşlar; İstanbul'da bütün mütehassısla

rın, profesörlerin, mimarların ve şehircilerin iş
tirakiyle 1952 senesinde (İstanbul Kalkınma 
Kongresi) diye bir köngı*e yapıldı ve bu kongre 
raporlar neşretti, tebliğler yaydı. Bunlar Baş
vekile de gönderildi. Eğer o raporlar okunmak 
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mi§ olmasına imkân ve ihtimal düşünülemez. 
Mevzuatımızın umumi hükümleri dairesinde bu 
gibi vatandaşların dahi zararlarını beiagan mâ-
belâğ telâfi etmek imkânı mevcuttur. Muhte
rem soru sahibinin bahsettikleri misalleri hepi
niz dinlediniz. Bunlar dahi nihayet tahkika 
muhtaç misallerdir. -Düşünülürse ki bütün bu 
imar hareketleri milyonlarca vatandaşı alâka
dar etmektedir ve ancak birkaç misal sayın so
ru sahibine intikal edebilmiştir. Demek ki, bu 
imar hareketlerini idare edenlerin hiçbir vatan
daşı rencide ve mutazarrır etmemek hususunda 
göstermiş oldukları dikkat ve itina bununla da 
bir kere daha sabittir. (Soldan, doğru doğru 
sesleri) 

Buna ilâveten şunu da arz etmek isterim ki, 
hakikaten kendi ellerinde vesikalar mevcut ise 
ve bir vatandaş kanuni mercilere müracaat et
mek imkânından* her hangi bir surette mahrum 
kalmışsa veya yolunu tâyin edememişse ve ha
len mutazarrır durumda bulunuyorsa bu vesi
kayı bize tevdi ettikleri takdirde biz lâzımgeh-n. 
muameleyi kanuni hükümler dairesinde ifa et
meye âmâde bulunuyoruz. 

Efakikaten bir kere daha tasrih etmek yerin
de • olur : Bütün bu işler bütün şümul ve geniş
liğine rağmen gayet sağlam plân ve programlar 
rflâhilinde cereyan etmektedir. Arkadaşımız ne 
kadar itimat etmediklerini ifade etmiş olsalar 
dahi bu ifadeleri hiçbir şey değiştirmiyecek, 
aynı program ve plânlar tatbik edilecektir. 

Kristof Kolomb hikâyesini arkadaşımız ga
yet iyi bilirler, anlamamış göründüler. Orada 
koordinasyonu ifade etmek istedik. Yani bü
tün kuvvet ve imkânların birleştirilerek, koor-
dine edilerek bir hedefe şevkidir. 

Neticeleri kendileri de görmektedir, bütün 
vatandaşların gözleri önüne serilmektedir. Eser
ler meydandadır. Kendilerinin de gülemiyecek-
leri bir gün elbette gelecektir. (Soldan alkış-
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zahmetine katlanılsaydı veyahut bu raporların 
kıymetlendirilmesi imar otoritelerinin eline ve
rilseydi o zaman görülecekti ki-; İstanbul'un ima
rına Karaköy Meydanına kazmayı vurmakla 
başlanmazdı. 

O zaman mütehassıslar şunu tesbit etmişler
di; evvelâ şehrin izdihamını ve şehirdeki «rsa 

„ spekülâsyonunu önlemek için surlar dışında mü
nasip bir mmtaka ayrılarak orada bir sanayi 
ve ticaret sitesi kurulması ve İstanbul'un binbir 
sokağının içine gizlenmiş atelyeler, imalâthane
ler, depolar, antrepolar gibi binlerce gayrimen
kulun oraya intikal ettirilip boşaltılmasından 
sonra İstanbul'un, yıkılması suretiyle, imarına 
başlanabileceği tesbit edilmişti. Bu suretle şagil-
lerin 24 saat zarfında sokağa atılıp sokak orta
sında bırakılmaması temin olunacak bir plân ha
zırlanmıştı. Şimdi plândan bahsedenler acaba 
bu raporları ve bu tebliğleri okumadılar mı? Bun
lar birer plân değilmi? (Soldan, onları bırak, 
sesleri) Onları birak diyorlar. O plânları ben 
yapmadım. İstanbul'un Kalkınması Kongresinde 
mütehassıslar yaptı. " * 

^Arkadaşlar, Hükümetin gidişatında ihtisasa 
ve ilme hürmet yoktur. Bütün derdimiz tenkide 
tahammülsüzlük ve ihtisas ve ilme hürmetsizlik
tendir/Bütün dâva burada. Ben mimarî plânlar
dan bahsetmiyorum. Bir imar hareketine girişil-
diği zaman bu hareketin vüsati tâyin edilir. Bu
gün vatandaş, her dakika, her an, «acaba yarın 
evim yıkılacak mı?» endişesi içindedir. Yalnız 
İstanbul ve Ankara halkı değil, imarına başla
nacak olan diğer vilâyet halkı da aynı endişey
le karşı karşıyadır. Bir memleket böyle idare 
edilmez. (Soldan, nasıl idare edilir, sesleri) Ev
velâ tedbirler alınır, bir tek vatandaşın burnu
nun kanamamasına dikkat edilir. Vatandaşa ıs
tırap çektiren, onu zarara sokan bir imar hare
ketinin ne faydası olabilir? Gerçi tarihte büyük 
eserler yapılmıştır: Ehramlar gibi. Fakat bun
lar, binlerce insanın ıstırabı pahasına vücuda 
getirilebilmiştir. Bunlar 20 nci asırda tekrarla
namaz. Bu asır, vatandaş ve fert hürriyet ve 
haysiyetinin başta geldiği bir asırdır. Bu itibar
la ona artık ehram yaptırılamaz. (Soldan, ayıp 
ayıp, sesleri): Efendim, ben söylüyorum. Eğer 
doğru söylemiyorsam beni takbih edersiniz. 

Sonra, Sayın Başvekil yine İstanbul'da bir 
basın toplantısında, Amerika programla mı kal» 
kındı, dedi. Arkadaşlar; Amerika'nın kalkındığı 
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zaman ben dünyada yoktum. Ama Almanya'nın I 
programla kalkındığını- MUiyorum. Bundan başka, 
size şu kadar söyliyeyim; kendi partinizin prog- I 
ramında, yani Demokrat Partinin programının I 
21 ve 22 nci maddelerini okursanız, göreceksiniz; 
orada beş senelik programlardan bahis vardır. 
Binaenaleyh böyle bir programın mümessili olan 
partinin başkanı kalkıp da; Amerika programla 
mı kâlkmdı diye kendisine bir mazeret ve teselli 
imkânı bulmak isterse o zaman, tutumun ne ka
dar programsız olduğunu şu söz dahi ispata kâfi 1 
gelir (Sağdan, bravo sesleri). 

Arkadaşlar; pregramsızlığa bir misal daha 
verebilirim. B;r gün işitiyoruz, îstinye dokları 
kalkaeakmış. Ertesi günü gazeteler yazıyor, bun- I 
dan vazgeçildi diye. Bir gün okuyoruz, Taşkızak 
İzmit'e nakledilecekmiş. Ertesi gün tekrar duyu- I 
yoruz ki, bundan vaz geçilmiştir. Neden?.. Çünkü I 
halkın psikolojisine göre kararlar verilemiyor. I 
Kararlar gıyaben ve programsız olarak veriliyor. I 
Ertesi günü bu kararlardan dolayı bütün halk I 
ayağa kalkıyor. îstinye doklarını kaldıracaksınız. I 
İşçilerini ne yapacaksınız? Hepsi kalifiye işçidir. I 
Taşkızağ'ı İzmit'e nakledeceksiniz, işçilerini ne | 
yapacaksınız! Onları da nakledebilecek misiniz? I 
Bunların hepsi program meselesidir, arkadaşlar. 
İstanbul'un imarım istiyen evvelâ İstanbul'un | 

1. — Ödünç para verme işleri hakkındaki 
2279 sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 
sayılı Kanunun kaldırılmasına, ctair kanun lâyi
hası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/498) 

REİS — Kanunla alâkadar vekil olan ikti
sat ve Ticaret Vekili, seyahatte bulunduklarını 
,ve gelecek Pazartesi burada bulunacaklarını ih
bar etmiş olduklarından kanunun müzakeresinin 

% 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilât 
ve memurları Kanununa bâzı hükümler eklenme
sine, 4862 sayılı Kanıma bağlı cetvellerle 3017 
sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin tadiline dair 
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yük limanını ve İstanbul'un sanayi ve ticaret si
tesini kurmaya mecburdur. Ancak bunları kur
duktan sonra İstanbul'un imarı gayet kolay bir 
mesele olur. İşte o zaman Kristof Kolomb'uıı 
yumurtası hikâyesi gerçekleşir. (Sağdan alkışlar). 

RE IS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 
İf' 

3. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulun-
ay'ın, Pazar günleri mesai yapan Devlet işlet
melerinde tş Kanunu ile Ücreti hafta tatüi hak
kındaki Kanun hükümlerinin nasıl uygulanmak
ta olduğuna dair Çalışma ve İşletmeler Vekille
rinden şifahi suali (6/337) 

RE IS — Sual sahibi buradalar, işletmeler ve 
Çalışma Vekilleri yok. Bu sebeple suali gelecek 
inikada bırakıyoruz. 

4. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Istan-
bul Üniversitesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitü-
sünün tertibettiği konferanslara dair Çalışma 
Vekilinden şifahi suali (6/338) 

REİS — Sual sahibi buradalar mı? (Yok ses
leri) 

Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek İni
kada tehir ediyoruz. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz. 

U gelecek Pazartesiye tehirini reyinize arz ediyo-
I rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-' 
i mistir. 
I Gündem bitmiştir. 

.Önümüzdeki 3 Nisan 1957 Çarşamba günü 
j saat 15 te toplanılmak üzere inikada son veri

yorum. 

I Kapanma saatn 15,37 

Kanunun kabulü mümsebetiyle Türkiye Sağlık 
Kurumları Cemiyeti Umumi Heyetinin şükranını 
bildiren telgraf. 

5. — MÜZAKERE EDILEOEK MADDELER 

6. — ARIZALAR VE TELGRAFLAR 
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