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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
Sayın mebuslardan bâzılarına izin verilmesi

ne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi okundu ve izinler ayrı ayrı kabul 
edildi. 

Yakın ve Orta Doğu 'Çalışma Enstitüsü 
Teşkilât kanun lâyihasını görüşmek üzere bir 
Muvakkat Encümen teşkili kabul olundu. 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, sükûneti ih
lâl ettiğinden kendisine Riyasetçe ilki ihtar ce
zası verildi. 

Adana Mebusu Suphi Baykanı ve 6 arkada
şının, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Falbrikaları 
İşletmesi Umum Müdürlüğünce satın alınan se
lüloz odunu ile graft selüloz ihale işleri dola
yısiyle eski Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu hak
kında Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 
üzerinde görüşüldü. 

Müzakere esnasında gürültü çıktığından 
Reis ayağa kalkarak Heyeti Umumiyeyi mü-
kerreren sükûnete davet etti, aksi halde Celseyi 
kapamaya mecbur kalacağı beyanında bulun
du. Gürültüler devam ettiği için İnikada bir 
saat ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kütahya Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu Kemal özer 
Kâtip 

Samsun Mebusu 
Abdullah Keleşoghı 

îkinci celse 
Adana Mebusu Suphi Baykam ve 6 arkada

şının, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İş
letmesi Umum Müdürlüğünce saltınalman selüloz 
odunu ile graft selüloz ihale işleri dolayısiyle 
eski. Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu hakkında 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri, red
dedildi. 

Ankara Mebusu llyas Seçkin ve Adana Me-
ıbusu Muslhittin Yılmaz Mete'nin, Kromit Limi
tet Şirketi ile bu şirketin kurucusuna Ziraat 
Bankası tarafından açılan kredi dolayısiyle 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri müza
kere edildi. 

Dahilî Nizamnamenin İ77 nci maddesi gere
ğince bu mevzu hakkında tahkikat yapılmasına, 
bu tahkikat için Adliye Encümeninin vazifelen
dirilmesine, tahkikatın bir ay içinde ikmaline ve 
icabında encümenin başka mahalde de faaliyet
te bulunımasma karar verildi. 

Alman karar gereğince, 
18. Tl. 1960 Perşembe günü saat 10 da top

lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 
Reisvekili Reisvekili 

Bursa Mebusu İzmir Mebusu 
Agâh Erozan tlhan Sipahioğlu 

Kâtip Kâtip 
Bolu Mebusu Antalya Mebusu 
İhsan Gi'Uz Attilâ Konuk 

% — HAVALE EDİLEN EVRAKA EK 

Teklif 

1. — İstanbul Mebusu Selim Erengil ve 4 ar
kadaşının, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 73 ncü ve 6428 sayılı Kanunla muaddel 
166 ncı maddelerinin tadili hakkında kanun tek
lifi (2/425) (Teşkilâtı Esasiye, Dahiliye ve Adli
ye encümenlerine) 



B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 10 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Abduldah Keleşoğlu (Samsun) 

3. — YOKLAMA 
REİS — Celseyi açıyorum. 
Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
REİS — Yapılan yoklama neticesinde ekse

riyet olmadığı anlaşılmıştır. Yarım saat sonra 
toplanılmak üzere celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati : 10,15 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 10,50 

REİS — Reisveküi Agâh Erozan 
KÂTİPLER : ÎhsanGülez (Bolu), Abduldah Keleşoğlu (Samsun) 

giz. 
REÎS — Celseyi açıyorum, yoklama yapaca-

(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Ekseriyet var, müzakereye başlıyo

ruz, 
KEMAL ÖZER (Kütahya) — Reis Bey, zaptı 

sabık hakkında söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun, efendim. 
KEMAL ÖZER (Devamla) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, dünkü müzakerelerin zaptını tet
kik ederken, Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm 
şahsım hakkında bir beyanda bulunduğunu gö
rerek huzurunuzu işgal etmek zorunda kaldım, 
özür dilerim. Dün Fethi Çelikbaş hakkındaki id
diaları cevaplandırmaya çalışırken, ne çeşit ve
killik ifa ettiğini beyan ederken, bendeniz de, 
gördüğüm ve gazetelerden okuduğum andan iti
baren istif hamli bir merak içinde bulunduğum 
bir hususu, kürsüdeyken kendisinden sordum. 
Bu beyan, înönü Fethi Çelikbaş'ı Halk Partisine 
girdiği günlerde Halk Partililere, Fethi Çelik

baş'ı yadırgamamaları sadedinde takdim ederek, 
Fethi Çelikbaş hakkında «Kıymetli bir arkada
şımızdır, bizimle vekilliği sırasında dahi alâka
sını kesmemiştir» şeklinde idi. Bu hususun doğ
ru olup olmadığını öğrenmek kasdiyle kendisin
den sormuştum. Zira bu merak bende uyanmış
tı. Fethi Çelikbaş Demokrat Partiye kayıtlı bir 
âza olarak, Fethi Çelikbaş Demokrat Partinin 
bir mebusu olarak, Fethi Çelikbaş Demokrat ik
tidarın kurmuş olduğu Hükümetin bir âzası ve 
nihayet Demokrat Parti Genel îdare Kurulunun 
bir âzası olarak iktidarda bulunduğu senelerce 
înönü ile temaslarına devam etmesini istifham
la ve merak içinde düşünmekte idim. Bu sebep
le meselenin tetkiki sadedinde dünkü beyanları
nı zabıttan okuyacağım. «Bütün milletvekilli
ğim zamanına ait istedikleri izahatı verebilirim, 
demişlerdi. Şimdi zabıttan aynen okuyorum, ar
kadaşlar. 

«Partili arkadaşlar geldiğinde, Genel İdare 
Kurulu âzasıyim oraya gelin diye yüzgeri eder-
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dim. Cumhuriyet Hükümetinin âzası olarak ça- | 
lıştım. Çok fark var; gelemezsiniz o mertebeye. 

KEMAL ÖZER (Kütahya) — inönü onun 
için mi söyledi, Vekil iken benimle temasta idi 
diye? 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Yalan. 
Onu da anlatacağım. 

Arkadaşlar, hâdiseleri teker teker zapta ge
çireceğim. Esasen Dahiliye Vekili hakkında bir 
sual verdim; bir sualim var. Geri geldi. 

tnönü 1950 den evvel geliyor. Ben Büyük 
Millet Meclisine girmeden evvel Mülkiyenin iki 
yıl dönümünde oranın müdürlüğünü yaptım. Sa
yın inönü Reisicumhur olarak oraya şeref ver
diler. Mebns oldum. Grup kararları var; zabıt
ları neşredilir. Hukuka girin bir merasim sonun
da tezahürat gösterilince kalktım burada bir 
ilim müessesesi nasıl çalışır, onu anlattım. Grup
ta neşretsinler ve Mülkivenin yıldönümünde mü
esseseye gittim ve kendisiyle konuştum arkadaş
lar. Bugün konuşurum, yarın yine konuşurum. 
Demokrasinin icabı bunlar. Demokrasiyi birbiri
ne vnmruk salhvan intidai insanlarla kurmak 
mümkün delildir, bu tolerans işidir. Ruhlarınız
dan emin olunuz. Fakir ruhlardan zenginlik bek
lenmez arkadaşlar. Ya genç arkadaşım seni 
1954 yılında veto ettiler, ona ne dersiniz?» 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel arz et
tiğim gibi inönü'nün beyanı ile, yine tekrar 
edivo^nm, Fethi Çelikbaş kıymetli bir arkadaş, 
vekillisinde dahi benimle temasını devam et
tirmiş bir arkadaştır seklindeki bevanımın ce
vabı bu olmaması icabederdi. Zira 1950 den ev
velki bir • hâdi«enin ifadesinden başka bir husus 
yoktur. Görülüyor ki gerek zabıtta, gerek 
inönü nün beyanında inönü'nün kasdettiği mâ
nada Fethi Çelikbaş'm beyanları inönü'nün 
kasdettiği mâna ile bir beraberlik arz etmemek
tedir. Bu hususu tesbit ettikten sonra Fethi Çe-
likbaş'm bana isnadettiği veto ve partiden ko
vulma isnadına geliyorum. 

Hayır Fethi Bey, ben ne veto edildim ve 
ne de sizin gibi partiden kovuldum. Bana vâki 
olmıyan veto isnadiyle bir zül atfetme yalanı 
yerine kendi zilletinizi düşünün ve onu inönü'
nün sizin hakkınızdaki bu beyanında araym. 

REİS — Fthi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Arkadaş

lar, Sayın inönü'nün kerimelerinin nikâhı za
manında bendeniz Vekil idim. Emin Kalafat 
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Vekil idi, Muammer Çavuşoğlu Vekil idi. Da
vetiye aldığımızda oraya da gittik, bu da zap
ta geçsin. Kızlarının evlenme merasimine, nikâh 
merasimine gittik, Çavuşoğlu, Kalafat ve ben. 
Bu tarzı hareketi, bu muaşeret usullerini üm-
mi zihniyete, iptidai zihniyete anlatmak müm
kün değildir. Fakat Türkiye'de bilesiniz ki han
gi partiden olursa olsun bu zihniyette en basit 
insani münasebetler içinde bulunmaya mâni ol
maya yeltenen iptidai, geri, ümmı zihniyet Tür
kiye'nin siyasi hayatından tasfiye edilecektir in
şallah. 

Arkadaşımızın beyanına gelince; ben haki
katen arkadaşımızın Kütahya Mebusu olduğunu 
bilmiyordum. Sordum kendisine. Niçin sataş
ma yaptı da ismini sakladı diye, ismini söyle
miyordu. Şimdi öğrendim arkadaşlar. Bir si
yaset adamı sataşmalarla tanm.naz arkadaşlar, 
fikirleri ile tanınır. 

BAHA AKŞÎT (Denizli) — Divan Kâtibi
dir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Baha 
Akşit Beyi bütün memlekette herkes tanır oldu. 
Bu iyi bir şey. Fevkalâde bir şey. Arkadaşı
mı bilemediğime üzüldüm. Bakınız arkadaşlar, 
ben arkadaşımı Antalya Mebusu Sadık Erdem'e 
benzetiyordum. (Soldan, hiç benzemiyor ses
leri) Yanyana getirin bakınız benziyorlar. Bu 
genç arkadaşımızın ismini öğrenmek istedim. 
Genç arkadaşımdan ismini sorduğum halde söy
lemediği için beyanda bulundum, özür dilerim. 
Kendileri ister kabul ederler ister kabul etmez
ler. Yalnız oturduğu yerden sataşan arkadaşla
rımdan çok rica ediyorum, biz kürsüde konu
şan mebuslar isimlerini sorduğumuz zaman ce
sur olsunlar, isimlerini söylesinler. Millete teş
hir edelim arkadaşlar. Bakın Nail Geveci'yi öğ
rendik. 

NAİL GEVECI (Aydın) — Seni de biz öğ
rendik. 

RElS — Buyurun Vekil Bey. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-

MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlarım, 
bendeniz zaptı sabık hakkında birkaç cümle ile 
mâruzâtta bulunmak için huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Dünkü beyanları arasında Fethi Çelikbaş 
buğday satışından uzun uzun bahsettiler. Satış 
muamelesindeki hizmetlerini güzel bir lisan ile 
genişleterek tesbit etmeye çalıştılar. 
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Yaptırdığım tetkikatm neticelerini huzuru

nuzda arz ediyorum. 
Fethi Çelikbaş, dünkü beyanlarında Alman

ya'ya yapılacak olan 150 bin ton yumuşak buğ
day satışını Toprak Mahsulleri Ofisinin 63 do
lara teklif ettiği halde kendisi müdebbir tüccar 
tavrına uyarak bunu kâfi görmediğini Alman
ya'ya yüksek fiyatla satılmasını mümkün kıla
cağını mütalâa ve ikaz sadedinde bildirmek su
retiyle bilâhara buğdayı 67 dolara satılmasını 
temin ettiğini ve böylece 600 bin dolar kazan
dırdığını ifade ettiler. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — 600 000 
dolar. 

TİCARET VEKlLÎ HAYRETTİN ERK-
MEN (Giresun) — Dört dolar fazlasına sattır
dığını iddia ettiniz. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Trak fir
masının 63 üne karşı. 

TİCARET VEKlLl HAYRETTİN ERK-
MEN (Devamla) — Hafızalar insanı yanıltabi
lir, arkadaşlar. Belki Çelikbaş unuttum, diye
ceklerdir. Hem kendisinin hafızasında yanlış 
kalan bir hususu tavzih, hem de efkârı umumi-
yeye' yanlış akseden bir muamelenin tesbidedil-
mesinde fayda vardır. 

Arkadaşlar; Toprak Mahsulleri Ofisi 12 . 
IX . 1954 tarihli yazısiyle Ticaret Vekâletine 
150 bin ton yumuşak buğdayın Batı Almanya'
ya 62,5 dolardan satılmasını teklif ediyor. Ala
cak firma Trak firmasıdır. Vekâlet 13 . II . 
1954 tarihinde saat 13,40, telefon emrini, 12 . 
II . 1954 tarihli ve 5/2274 sayılı telle teyidede-
rek 62 nin az olduğunu, dünya fiyatlarına göre 
63 ten satılmasının muvafık olacağını bildiri
yor. 63 dolardan satılmasına Vekâletin yazılı 
muvafakati Toprak Mahsulleri Ofisine vürud-
ediyor. Bu alıcı firma da bidayeten 62,5 dolar 
üzerine mutabık kalınmış olmasına rağmen 63 
dolar vermeyi kabul ettiğinden muamele te
kemmül ediyor. Fakat Fethi Çelikbaş'm ikazı 
ile değil. Fethi Çelikbaş 63 dolara yazı ile mu
vafakatini bildirmiştir. Bilhassa Almanya'dan 
iki firmanın Hariciye Vekâletine vâki telgraf
ları üzerine Hariciye Vekâleti 1 Mart 1954 ta
rihinde Ticaret Vekâletine Almanya'ya yapıla
cak satışlar 66 dolardan aşağı olmamasının te
mini ve bu hususun mümkün bulunduğu hak
kınca bir yazı yazıyor. Hariciye Vekâletinin 
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kendisine vâki müracaatler üzerine edindiği 
malûmatı Hariciye Vekâletine bildirmesi üzeri
nedir ki, muamele yeniden gözden geçiriliyor. 
Yeni teklifler alınmak üzere bir artırma yapı
lıyor. Binaenaleyh, Çelikbaş arkadaşımızın be
yanlarında hakikata uymıyan cihet, kendisinin 
63 dolara muvafakat etmemek suretiyle 66 do
lara satış yapılmasını temin ettiği hususu
dur. Halbuki kendisi 63 dolara satış ya
pılmasını telefon emriyle ve yazılı emirle 
kabul etmiştir. Bilâhara Hariciye Vekâleti 
kanaliyle alman malûmat üzerinedir ki, 
muamele gözden geçirilmiştir. Çelikbaş arkada
şımızın belki başka mevzularda memlekete hiz
meti sebk etmiştir. Fakat bu sahada bir hizme
te sahip değildir. Bunu da kolaylıkla yaptığı 
beyanlar arasında tesbit etmek lâzımdır. 

REİS — Fethi Çeükbaş. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım fevkalâde ehemmiyetli bir nokta
da bana tekrar konuşmak fırsatını verdiği için 
Hayrettin Erkmen arkadaşıma teşekkür ede
rim. 

Soruyorum kendisine, 67 dolara ihale edil
dikten ve mukavele imzalanıp teminat alındık
tan sonra aynı Hariciye Vekâletinden bu fiyat
larla firmaya satışı yapamıyor, fiyatı kırın di
ye resmî yazı yazılmış mıdır, yazılmamış mı
dır f Eğer Hayrettin Erkmen Bey bu cevabı ge-
tirmiyecek olursa bendeniz cevabı Türk tarihi
ne resmî vesika ile intikal ettirmek kudretin-
deyim. 

ŞÜKRÜ ESEN (Kastamonu) — Sen birin
ciye cevap ver, 63 den imza verdin mi? 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Telaş
lanmayın arkadaşlar, bakın bir vekil bin bir 
iş arasında 62,5, 63 verilmiş bu buğdayları ben 
67 dolardan satmış mıyım? Bu bir. 

ikincisi, işletmeler Vekâletine geçtikten 
sonra, bakanlığa gelen bir zatın salâhiyeti dı
şında olduğu halde baskı yapardı Toprak 
Mahsulleri Ofisinin Umum Müdür Vekilliğini 
yapan fevkalâde namuskâr bir memur, baskı
ya tahammül edemiyorum, diyerek 'başka vazi
feye ayrılmış mıdır? Ayrılmamış mıdır? 

Üçüncüsü, satış şartlarından olan Alman ge
mileriyle mal nakletmek üzere Doyçe Eksport-
layn Kumpanyasının gemileri nüfuzlu şahısla
rın emriyle Mersin ve izmir limanlarından mal 
almadan, yük almadan kaçırılmış mıdır? (Sağ-
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dan, bravo sesleri) Btı itibarla, ttıele bu mev
zuda, Hayrettin Erkmen Bey neyi izah etmek 
istiyor İki, kürsüye geldi. 570 bin küsur lira 
teminatı irat kaydetmek için emir verdiğim 
halde, bunun ancak 30 küsur bin lirası kaydo-
labilmiş ve geri kalan miktarı için daima mah
kemece ihtiyatı tedbir aldırmıştır. Sonra satış 
bitti ofis doğrudan doğruya alman firmaya sa
tışı yaptı, zarar yok. Soma Trak Firması ile 
ihtilâfımız var diye, şifahi emir verilmiş. Za
rarımız olmadığına göre teminatını geri vere
lim diye emir verilmiş. Fakat ilgililer; eski 
vekil bunda titizdi, şifahi emirle bunu biz ya
pamayız, yazılı emir verirsiniz denmiş. Faikat 
yazılı emir verilememiş ve bu iş Maliye Vekâ
leti Hukuk Müşavirliğine intikal etmiştir. (Sağ
dan, bravo sesleri) Ve oradan ne netice çıktı, 
vekil bey anlatsın, bütün bunları. 

Şimdi arkadaşlar, Hayrettin Erkmen Bey 
kendisine verilmiş olan bir vazifeyi belki eda 
etti, bu konuda. Henüz yüzde ellisini söylemi
yorum. (Soldan söyle söyle sesleri) Söyliye-
yim mi? Peki öyle ise biraz söyliyeeeğim. 

REÎS — Fethi Bey zatıâliniz zaptı sabık 
hakkında söz aldınız vekil beyin beyanı da ona 
dairdi. 

Reis Bey arkadaşlar istiyor. Madem ki böy
le, bir istek vardır; tirihe mal edeyim. 

Seçimler bitmiş; 1954. Şartlardan bir tanesi 
hububatın Haziran iptidasında Hamburg lima
nında teslimidir. Böyle bir şey. 

Anlkara'dan Burdur 'a telefon edildi. Gün
lerden Salı. Başvekâlet Kalemi Mahsus Müdü
rü merhum Muzaffer Ersü: Hazirana kadar 
malların teslimi meşruttur; eğer bugünden fi
yatları kırarak sevkiyata başlamazsak iş intac-
edilemiyecek zarar olacaktır. Zarar şu; 67 do
lara değil de meselâ 65 e satılsa yine memleket 
için kâr. Çünkü dünyaya 61 e satıyoruz, inat et
me 67 diye. 65 e de satsak kâr var, 64 de de 
satsan kâr var, dünyaya 61 e satmaktayız. O 
zaman Fatin Rüştü Zorlu, Haydar Görk, Müs
teşar Muhlis Faik Ozansoy ve Dış Ticaret Da
iresinden Namık Bey, Ofis Umum Müdürü Ve
kili toplanıp tetkik ediniz, fiyatları kıraımayız 
diye emir verdiriyorum, ayrı bir ihale mevzuu
dur bu, tekrar tetkik ediniz. Tabiî telefon ko
nuşmaları olduğu gibi tamamen tesbite maale
sef imkân yok. Toplanıyorlar. Hariciye Vekâ-
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ieti fiyat kırmaktan başka Çare yok fikrinde. 
Salı akşamı telefonla toplantı neticesini bana 
Burdur 'a bildiriyorlar. Hariciye Vekâleti fi
yatın kırılmasını istiyor, fiyatı kırmaktan baş
ka çare yoktur. Dalha evvel Başvekil Bey, ben
deniz ve Fuad Köprülü Beyle toplantımızda 
müzayede suretiyle ihalesi yapılan bir satışı 
re'sen kırmam, fiyat düşürmem, düşürürsem 
hiçbir menfaat almamış olmama rağmen bu ko
nuda Meclis Tahkikatı açılsın ve Fethi Çelik-
baş Divanı Âliye verilsin diye şahsan el kaldı
rırım demiştim. Hükümet bunda musir ise is
tifa edeyim diye söylemiştim. Yapma dediler. 
Bilâhara seçim sonunda Ankara ile telefon mu
haberesini takiben Ankara'ya döndüm vekâ
lette kendi memurlarımı topladım siz ne hakla 
bana müzayede ile satılan buğdayın fiyatını 
re'sen kırdırmak için teklif yaparsınız, şayet 
67 kuruşa satılmazsa yeni bir ihale yaparız de
memiş mi idim? Bu bakımdan size bu hareketi 
yakıştıramadım, dedim ve ağır konuştum. Bu
nun üzerine Başvekil Beyden randevu istedim. 
Baş başa konuşmak istediğimi bildirdim. 

Başvekilin iki büyükelçi ile konuşmaları 
varmış. Cumartesi günü öğleden sonra gel ko
nuşalım dedi. Cumartesi günü öğleden sonra 
gittim. Konuştuk. Beyefendi dedim, evveliya
tını biliyorsunuz, bu satışın. Bunu Tevfik Rüş
tü Bey takibediyor. Fatin Rüştü Bey mebus 
olmuş. Başvekil Yardımcısı oldu. Bakın arka
daşlar, samimî davranıyorum. Başvekil Bey 
dedi ki, Fethi Bey mümkündür, onun damadı
dır dedi. Bildiğiniz gibi hareket edin dedi. De-
nizbank'a telefon edin, Hükümetin emridir, 
Türk gemileriyle buğdayın nakline derhal baş
lasınlar dedi. Ulvi Yenal'a telefon açtım. Bir 
şilebin hamulesi bir taraftan boşaldı, bir taraf
tan yüklendi ve ondan sonra mal teslim edil
di. Mukavele yerine getirildi. Ofis re'sen sattı. 
Arada, Fatin Rüştü Bey, çok ısrar ediyorsun 
Fethi Bey kazanacağım diye ama biliyor musu
nuz ki Toprak Mahsulleri Ofisi surastaryadan 
ne kadar zarar ediyor? Bilmiyorum dedim. 
Sonra Hakkı Nuri Beyden öğrendim, listedeki 
iki bin küsur lira surastarya tazminatı değil, 
bilâkis erken boşaltmadan ofisin kazandığı 
meblâğdır, dedi. (Sağdan: Gülüşmeler) Bunu, 
bu kadar işin içinde bulunmuş bir insana bana 
Hayrettin Bey nasıl söyler. Ama daiha söyliye-
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cek olursanız daha söyliyecek çok eşylerim var. 
Ama bir Başvekil ile 'bir vekil arasında zapta 
geçmeyen her şeyi burada açıklamaya kendimi 
mezun görmem. Hayrettin Bey hu sahada ben
den çok geri, kilometrelerce geridir, benimle 
yanşamaz. (Sağdan: Alkışlar, bravo sesleri) 

Şimdi kendilerinden soruyorum; Hariciye 
Vekâleti fiyatı kır diye resmen yazı göndermiş 
midir? Göndermiştir dese de, göndermemiştir 
dese de makJbulümdür. Hayrettin Bey beya
natınızı lütfen benim hattı hareketime göre 
tâyin 'buyurunuz. (Sağdan: Alkışlar) 

REİS — Hayrettin Erkmen. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Muh

terem arkadaşlarım, dünkü müzakereler sıra
sında ben yerimde otururken Fethi Çelikbaş'la 
aramızda geçen konuşmalar sırasında Fethi Bey 
buyurdular ki, Hayrettin Erkmen Üniversite 
mensubudur. Kendisiyle kolay anlaşabilirim. 
Üniversite mensubu olarak kendisiyle kolay an
laşabilmek için evvelâ ilmin emrettiği kaide
lere riayetkar olması şarttır. Bir arkadaşımız 
ki, tarihe geçiriyorum diyerek beyanda bulu
nuyor. Tarihe; hafızaların rusuplarmda yatan 

.şeyler değil, vesikalar geçer. 
Muhterem arkadaşlar; Fethi Çelikbaş ar

kadaşımızın dünkü beyanlarında hafızaların
da yanlış kalmış olduğunu tahmin ederek za
bıtların tashihi maksadiyle ifadede bulunaca
ğımı söylemek suretiyle verdiğim izahatı bir ta
rafa bırakıp yeni bir sahaya atladı. Zatıâlini-
zin dün burada ifade buyurduğunuz husus 63 
dolar satışa riayet göstermeyip beklemelerini 
teşkilâta emir verdiğiniz husustur. Bu emir sa
yesinde 66 - 67 dolara satış yapılmak suretiy
le şu kadar döviz kazancı sağladığınıza dair 
beyanınız. Burada biraz evvel konuşurken de 
size tekrar ettirmek suretiyle tasdik ettirdim, 
zabıtlara geçti. Bendeniz de vesikaya dayana
rak diyorum ki, Fethi Bey 63 dolara satış em
rini vermiştir. Binaenaleyh dünkü iddiaları
nız batıldır, onu bir kere kabul edin ondan 
sonra konuşalım. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Onu ve
sikalar gösterir. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamlf) — Bir 
kere bunu tesbit edelim, safha safha tesbit ede
lim, değil mi hoca. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — 67 ye ben 
çıkarttım, bunu yazın lütfen. 
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HAYRETTİN ERKMEN (Devamla).— Bu 

hakikati böylece tesbit ettikten sonra... 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Reis Bey gün-

demde Fethi Çelikbaş müzakeresi mi var, yoksa 
başka şeyler mi?.. 

REİS — Emin Bey, sükûneti ihlâl etmeyi
niz, Fethi Çelikbaş en geniş müsamaha ile ko
nuştu. Devam buyurun efendim. 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) —- Bunu böylece tesbit ettikten son
ra, geliyorum arkadaşımızın yeni beyanlarına. 
Şimdi onlara da cevap arz etsem, orada sıçra
yıp yeni yeni sahalara gitmesi muhakkak.. Bu 
suretle arkadaşlarımın arzuları yerine gelmiye-
cek, çünkü haklı olarak itiraz ediyorlar, Fethi 
Çelikbaş'ı mı konuşacağız? Diyorlar. 

Şimdi arkadaşlarım; bahis mevzuu satış ki, 
Fethi Çelikbaşm 63 dolardan muvafakatine 
rağmen, Hariciye Vekilinin ikazı üzerine pa
zarlık suretiyle 67,55 e yapılmıştır, ihale sure-
tiyle 67,55 e yapılmıştır. Bunu alan firma ger
çekleştirememiştir. Bilâhara bu mallar 73 SİF. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — 72 dir. 
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Ne 

de çok hafızasına güveniyor, bu arkadaş. Ne de 
iddiacıdır. Bakınız bir Fransız Hükümdarı Dev
let benim demiş. Fethi Çelikbaş'da tarih be
nim diyor. Ben tarihi yapıyorum diyor. Dur 
bakalım, aidolduğu daireden aldığım malûma
tı arz ediyorum. Bendeniz bu muamelelerle alâ
kalı değilim. Zatıâliniz hiç de tekzip edilmek
ten çekinmez misiniz? 

73 dolar üzerinden satılmış. Muamelenin 
netice bu. Fethi Çelikbaş arkadaşımız buyuru
yorlar ki, bu muameleyi falanca falanca ta'kib-
etti, falanca falancanın baskı ile yaptı. Ben bu
na mukabele ettim#ve doğrusu temin ettim di
yor. Burada bir yanlışlık olacağı kanaatinde
yim. Çünkü seçimi mütaakıp diyor, arkadaşla
rımı topladım. Siz bana yüksek fiyatla muka
veleye bağlanmış bir muamelede fiyat düşürme
yi teklif ederseniz beni Divanı Âliye mi gönde
receksiniz, dedim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — 1954 seçim
lerinden sonra kurulan Hükümette 20 gün son
ra Ticaret Vekili oldum. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Fa-
tin Rüştü Zorlu'nun Başvekil Yardımcısı oldu-
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ğunu buyuruyorsunuz. Fatin Rüştü Başvekil 
Yardımcısı olduğu zaman İşletmeler Vekiliydi
niz. (Soldan, alkışlar) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Doğru, söz 
istiyorum. 

RElS — Zaptı sabıkın tashihi hakkındaki 
beyanlarınıza Vekil Bey en geniş imkânlarla ce
vap verdi, siz de konuştunuz. Bundan sonra 
umumi müzakere açılması mevzuubahsolur. Bu 
da şu anda mümkün değildir. 

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. •— İstanbul Mebusu Selim Erengil ve 4 ar- \ 
kada§tntn, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka- \ 
nununun 73 ve 6428 sayılı Kanunla muaddel 166 
ncı maddelerinin tadili hakkındaki kanun tekli
finin Muvakkat Encümene havalesine dair takri
ri (2/425, 4/175) 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 73 ve mu

addel 166 ncı maddelerinin tadiline dair kanun 
teklifimizin evvelce kurulmuş bulunan muvak
kat Encümene havalesini arz ve rica ederiz. 

İstanbul 
Selim Erengil 

İstanbul Mebusu Selim Erengil'in, Millet
vekilleri Seçimi Kanununun 73 ncü ve 6428 sa
yılı Kanunla muaddel 166 ncı maddelerinin ta
diline dair olan kanun teklifinin evvelce kurul
muş olan Muvakkat Encümene havalesini reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Usul hak
kında söz istiyorum. Encümen vazifesini ya
parken elindeki işleri toptan alarak tarih sıra
sına göre çalışması lâzımdır. 

REİS — Bu beyanınızı Encümen Riyasetine 
yapınız efendim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Encümen 
Riyasetine değil Reis Bey. 

REÎS — Beyanınızı Encümen Riyasetine 
yapmakla istediğiniz mümkün olur efendim. 

2. — Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 5 
arkadaşının, Et ve Balık Kurumu tarafından 
açılan bir kredi muamelesi dolayısiyle Meclis 
tahkikatı açılmasına dair takriri 

REİS — Takriri okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
1. Et ve Balık Kurumu tarafından canlı hay

van mütaahhitlerine açılan kredilerde birçok 

yolsuzluklar yapıldığı ve bu yüzden Kurumun 
büyük zararlara uğradığı anlaşılmaktadır. 

2. Aşağıdaki misal, Kurum tarafından açı
lan kredilerde bazan ne kadar sakat yollara 
başvurulduğunu açıkça gösterecektir : 

Bir Demokrat Parti ilce başkanı, beş arka-
daşiyle birlikte Et - Balık Kurumundan kredi ta-
lebediyor. Bu kredi muamelesinin tamamlanması 
için cereyan eden hazırlık safhasında, gerçeğe 
uymıyan bâzı vesikalar tanzim edildiğini öğre
nen Kozaklı İlce Kaymakamı, keyfiyetten 15 Ka
sım 1958 tarih ve 186 sayılı, 25 Kasım 1958 ta
rih ve 186/1 sayılı iki resmî yazı ve bir yıldırım 
telgrafla yetkili mercileri haberdar ediyor. 

Kaymakam, Demokrat Parti ilce başkanı ve 
dört ortağının, yüz binlerce liralık bir canlı 
hayvan taahhüdünü yerine getirecek durumda 
olmadıklarını; kendilerine millet parasından 
avans şeklinde verilecek büyük meblâğın zayi 
olacağını düşünerek ve kendisi ilçede bulunma
dığı sırada tanzim edilen bâzı vesikaların haki
kate uymadığını öne sürerek, muamelelerin dur
durulmasını ve gerçeğe aykırı belge tanzim 
edenler hakkında tahkikat icrasına imkân veril
mesini istiyor. 

Et - Balık Kurumu, vazife duygusu kuvvetli 
bir kaymakamın vaktinde yaptığı bu ikaz üzeri
ne, muameleyi durduruyor. Bu arada bir Nev
şehir Milletvekili aslı halen dosyada bulunan 
bir mektup yazarak, Demokrat Parti ilce baş
kanı ve dört ortağını hararetle tezkiye ve kay
makamı şiddetle itham ediyor. Mektupta dikka
ti çeken husus, ortaklardan üçünün adı açıkça 
zikredildiği halde, bahis konusu Milletvekilinin 
kardeşi olan dördüncü ortağın adı zikredilme
den «ve arkadaşları» demekle yetinilmesidir. Bu 
mektupt% kredi isteyen ortakların şu sözlerle 
tezkiye edilmesi de kullanılan ölçüleri göster
mek bakımından dikkate şayandır : 

«H. A. ilçenin Demokrat Parti başkanı, di
ğer arkadaşları aynı partinin diğer kademele-
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rinde faal üyelerdir.» Kaymakam ise, şu sözler
le hayalî olduğu aşikâr bulunan havsalaya sığ
maz ithamlara mâruz bırakılıyor : 

«Kaymakam bâzı büyüklerin resimlerini 
yırtmakta ve parti rozetlerini göğüslerinden çı
kartıp atmıya kadar varmış bulunmaktadır...» 

20 Kasım 1958 tarihli bu mektup üzerine, 
Kombina Müdürlüğü, mektubu da ekliyerek 
yeniden Et - Balık Kurumu Umum Müdürlü
ğünü başvurmuştur. Bu arada Ticaret Vekili 
Hayrettin Erkmen'in vâki talebi üzerine, ken
disine durum izah edilmiş olmasına rağmen, bizzat 
vekil tarafından «İstisnaî olarak ve hiçbir tah
dit nazaran alınmadan» kaydı ile mukavele 
akdi emredilmiştir. 

Bu hususta «Gizli ve zata mahsus» işareti 
ile Kombina Müdürlüğüne Et - Balık Kurumu 
Umum Müdürü tarafından gönderilen emrin 
sureti şudur : 

«Gizli ve zata mahsus» 
Kombina Müdürlüğüne 
26 Kanım 1958 gün ve C. 2241/401 (Damga 

üe) 6128 sayılı emri ile 20 . I I . 1958 tarih 
vo K. 40/1 - 2241/1451 işaretli yazı cevabı. 

Hayri Asil ve arkadaşlarının durumlariyle 
ilgili yukarda tarih ve işaretli yazınız ve ek
leri tetkik ve mütalâa olunmuştur. 

Vâki talep üzerine durum ve haklarında ya
pılan muamele umum müdürlüğümüzce Sayın 
Ticaret Vekiline arz edilmiş ve mezkûr şahıs
larla bağlantı yapılması hususunda emir telâk
ki edilmiştir. 

Bu emir gereğince müracaat sahipleriyle her 
hangi bir tahdit nazarı itibara alınmaksızın is
tisnai olarak mukavele akdedilecektir. 

Gereğinin buna göro ifasını rica ederim. 
Et ve Balık Kurumu 

Umum Müdürü 
İmza 

Ekleri ; 
Hasan Hayati Ülkü'nün mektubu 
Mithat öğüt 'ün ifadesi 
Mithat öğüt 'ün raporu 
Belgeler 

3. Vaktinde ikaz vazifesini yapan kayma
kam Mehmet Toprak, kış ortasında bulunması
na rağmen, en büyüğü beş yaşında üç çocuğu 
vo basta annesiyle; Bingöl'e nakledilmiş ve kay-
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makamlıktan alınarak hukuk İşleri müdür ve-
killiğina tâyin olunmuştur. 

Kaymakam, nüfuz kullanmak suretiyle kre
di teminine çalışan ve bir Demokrat Partili 
milletvekilinin takibettiği kredi talebi işinde. 
kanuni ve vatani vazifenini yapmış olmanın 
karşılığında kendisine reva görülen keyfi mua v 

meleden müteessir olarak meslekinden istifa 
etmek zorunda kalmıştır. 

4. Ticaret Vakâleti 1960 bütçesinin, tümü 
üzerinde Bütçe Komisyonunda cereyan eden 
müzakereler sırasında bir milletvekili tara
fından bu konunun delilleriyle açıklanması üze
rine Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen, «Ha
tırımda kaldığına göre yapılan muamele di
ğerlerinden farksız 've normaldir : Taahhüt de 
tamamiyle ifa edilmiştir.» Cevabını vermiş bu
lunmaktadır, 

Hakikatte ise, muamelelerin «İstisnai» ol
duğu «Gizli ve zata mahsuh» emirden ve işin 
seyrinden açıkça anlaşılmaktadır. 

Vekilin, taahhüdün ifa edildiği yolundaki 
beyanı ise, tamamiyle hakikate aykırı olup, 
teslimi gereken 2 000 koyundan hiçbiri, muka
vele geerğince teslim edilmediği için Kurum 
ciddî zarara uğramıştır. 

5. Kaldı ki, Et ve Balık Kurumunun canlı 
hayvan mütaahhitlerine vereceği avansların 
«Banka teminatı • karşılığında» ve toptan değil 
«Tedricen» verilmesi hakkında, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Divanı Muhasebat Encüme
ninin 2 . VI . 1958 tarihli ve Meclis Umumi He
yeti tarafından tasvibedilen bir mazbatası var
dır. Meclisin bu kararma rağmen banka temi
natı aranmadan, siyasi tazyiklerle yüz binlerce 
liranın toptan avans olarak verilmesi tahkiki 
icabeden bir konudur. 

6. Yukarda arz edilen sebeplere binaen, Ti
caret Vekili Hayrettin Erkmen hakkında, İç
tüzüğün 169 neu maddesi gereğince Meclis tah
kikatı açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sivas Mebusu Malatya Mebusu 
Turhan Feyzioğlu Nüvit Yetkin 
Ankara Mebusu Kırşehir Mebusu 
llyas Seçkin Fazıl Yalçın » 

Neğde Mebusu Maraş Mebusu 
Vedat Mengi Emin Soysal 

REİS — Ticaret Vekili, buyurunuz. 
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TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN I 

(Giresun) — Muhterem arkadaşlarım; Sivas 
Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının im
zalarını taşıyan 30 . I . 1960 tarihli takrir, Et 
ve Balık Kurumunun canlı hayvan mütaahhitle-
ri ile yaptığı bağlantılarda yolsuzluklar bulun
duğu ve bu yüzden kurumun büyük zararlara 
uğradığı iddiasını ihtiva etmekte ve kozaklı ka
zası halkından 5 vatandaşla yapılan anlaşma mi
sal olarak ele alınmak suretiyle hakkımda Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesi
nin 169 ncu maddesi gereğince tahkikat açıl
ması istenmektedir. 

Bu iddia ve istinatlar •hakkında Et ve Balık 
Kurumu dosyalarına dayanarak yapacağım açık
lamalarda, takrirde mevcut- maddelerin sırasını 
takibetmeyi, Yüksek Heyetin, iddialarla hâdi
seleri sürat ve vuzuhla karşılaştırabilmesi bakı
mından faydalı mülâhaza etmekteyim : 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biraz önce okunan takririn birinci maddesin

de : 
«Et ve Balık Kurumu tarafından canlı hay

van mütaahhitlerine açılan kredilerde birçok 
yolsuzluklar yapıldığı ve bu yüzden Kurumun bü
yük zararlara uğradığı anlaşılmaktadır» denmek 
suretiyle umumi ve peşin bir hüküm vaz'edilmiş 
bulunduğu muhterem heyetinizin, dikkatinden 
şüphesiz kaçmamıştır. 

Malûm, olduğu üzere, Et ve Balık Kurumu Mil
lî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı maddesi
ne dayanılarak K/871 sayılı Kararla kurulmuş, 
hükmi şahsiyeti haiz, hususi hukuk hükümlerine 
tevfikan idare edilen mesuliyeti sermayesi ile 
mahdut, malî ve idari muhtariyeti haiz bir teşek
küldür. Kasaplık hayvan alımı, satışı ve dış ti
careti ile kasaplık hayvan ve et fiyatlarını tan
zim ve fiyat temevvüçlerini önlemek üzere tan
zim satışları yapmak, bu teşekkülün vazifeleri 
meyamndandır. 

Kurum, bu vazifelerini ifa maksadiylo, ku
ruluşundan beri canlı, soğutulmuş, dondurulmuş 
et stokları yapagelmiştir. Bu stokların tesisinde 
gerek mütaahhitlerle ve gerekse müstahsil ve 
besicilerle anlaşmalar yapılmıştır. 

Bu nevi anlaşmalarda avans verilmesi ve bu 
avansların banka teminat mektubu, gayrimen
kul ipoteği ve müteselsil kefalet usulleri ile te
minat altına alınması usul ittihaz olunmuştur. | 
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Et ve Balık Kurumunun kuruluşundan beri 

yukardaki usullere göre yaptığı anlaşmalar .180 
milyon liralık bir yekûna baliğ olmuş ve 
bu anlaşmalar mukabilinde 70 milyon lira 
avans verilmiştir. Ortalama avans nispeti 
% 39 dur. 70 milyon liralık avansın tesli
mat ile mahsubedilmiş bulunan kısmı 62 milyon 
liradır. Binaenaleyh verilen avansların % 88 i 
istirdadolunmuştur. Halen takipte bulunan baki
ye 8 milyon liradır, bu da bağlantılı muamelele
rin kıymet tutarı olan 180 milyon liranın ancak 
% 4,4 üne tekabül eder. Takibedilmekte bulu
nan avans bakiyelerinin tahsilinde faiz karşılığı 
ödemeler ve kurumun muhtemel zarar ve ziyan
ları yapılan mukavelelerde derpiş olunmuştur. 

Binaenaleyh bu izahat karşısında Kurumun 
büyük zararlara uğradığı hakkındaki peşin hük
mün varid görülmemesi iktiza eder. 

Muhtere markadaşlarım; 
Umumi mahiyetteki mâruzâtımı yaptıktan 

sonra şimdi de müsaadenizle takririn ikinci mad
desinde bahsi geçen muamelenin bidayetinden 
en son safhasına kadar cereyan tarzını yine dos
ya ve kayıtlara istinaden arz edeceğim. 

Hayri Asil, Dursun Ünal, Mehmet Arslan, 
Aziz Ceyhan ve M. Necati Ülkün'den müteşek
kil grup 5 Kasım 1958 tarihinde Ankara Et Kom
binasına besici olduklarına dair belgeleri hami
len müracaat ediyorlar. Bu belgeler 3 Kasım 1958 
tarihini taşımakta ve Kozaklı kaymakamlığı ta
rafından tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Bu müracaat, belgeleri ve diğer lüzumlu ev
rakı ile birlikte, yapılan diğer müracaatler me-
yanmda Ankara Et Kombinası «Daimî Alım Ko
mi sy o nuna» intikal ettiriliyor. Komisyonda itti
haz olunan 10 Kasım 1958 tarihli ve 121 sayılı 
kararın 13 neü maddesinde : 

«Kozaklı kaymakamlığından aldıkları vesika
larla besici olduklarını tevsik ederek 200 sığır ve 
2 000 koyun teslimi mevzuunda mukavele akdi 
talebinde bulunan Hayri Asil, Dursun Ünal, Meh
met Arslan, Aziz Ceyhan, M. Necati Ülkün hak
kında gerekli mahallî tahkikatı yapmak üzere, 
Malatya'dan dönüşünde Mithat öğüt 'ün Kozak-
lı'ya geçmesine müştereken karar verildi.» de
nilmek suretiyle, alâkalıların müracaatlerinin, 
tamamen benzerlerinde olduğu gibi, mahallinde 
tetkiki kararlaştırılmıştır. 

Bu karar gereğince, 15 Kasım 1958 tarihinde 
Kozaklı kazasına giden Et ve Balık Kurumu me« 
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muru Mithat öğüt, kaymakamlık tarafından ev- | 
velce verilmiş bulunan vesikaların şekil noksan
lığının ıslahı iç|n kaymakamlığa müracaat edi
yor, kaymakamın izinli bulunduğunu öğrenme
si üzerine kaymakam vekili olan tahrirat kâtibi 
ile görüştükten sonra, 16 Kasım 1958 tarihinde 
Ankara'ya dönerek 17 Kasım 1958 tarihli rapo
runu 18 Kasım 1958 tarihinde Ankara Et Kom
binası Müdürlüğüne tevdi ediyor. Bu raporda 
bağlantı talebinde bulunan şahısların her biri 
hakkında tapu, maliye ve özel idare kayıtları ile 
Ziraat Bankası nezdinde ve haricen yapılan tet
kik ve soruşturma neticeleri tafsilâtiyle tesbit 
edildikten sonra netice kısmında aynen : 

«Yaptığım tahkikat ve istihbarata nazaran, 
adı geçenlerin ağıl besisinden ziyade mera besisi 
yaptıkları halen ellerinde (Kendi ifadelerine gö
re) müştereken almış oldukları 350 koyunları ol
duğunu beyan etmişlerse de merada olduğundan 
görmek imkânı hâsıl olmamıştır. Gayriresmî kay
nakların beyanlarına ve valilik ve kaymakamlığın 
resmî ve müspet tezkerelerine dayanarak mevzuu-
ibahis şahısların taahhütlerini yerine getirebile
cekleri kanaatini hâsıl etmiştir.» 

Böylece, rapor muhteviyatı alâkalıların taah
hütlerini ifa edebilecek durumda olduklar mı gös
terdiğinden evrak kombina müdürlüğü tarafın
dan usulen tekrar (Daimî Alim Komisyonuna) 
havale ediliyor. 

Muamele bu safhada iken, Kurum Umum Mü
dürlüğünden Kombina Müdürlüğüne çok acele 
kaydını taşıyan 19 . XI . '1958 tarihli bir yazı ge
liyor. Bu yazıya Kozaklı Kaymakamı Mehmet 
Toprak tarafından Umum Müdürlüğe gönderilen 
15 . XI . 1958 tarihli mektup sureti de ilişiktir. 
Kombina Müdürlüğünden Umum Müdürlük Hay
rı Asil ve arkadaşları ile girişilen taahhüt mua
melesi hakkında mütalâa soruyor. Kombina Mü
dürlüğü 20 . X I . 1958 tarihli cevabi yazısına, alâ
kalılara ait besici vesikalarım, mahallinde tetki-
(kat yapan memurun ifadesini ve Nevşehir Mebu
su Hasan Hayati Ülkün'ün tezkiye mektubunu 
ekliyerek durumu Umum Müdürlüğün talîdir ve 
tensiplerine arz ediyor. 

Muamelenin şu ana kadar bahsettiğim safha
lardan şahsi ıtıtılâıma ulaşan bir husus mevcut de
ğildir. Ben hâdiseye Nevşehir Mebusu arkadaşım 
Hasan Hayati Ülkün'ün Et ve Balık Kurumu ile 
bağlantı yapmak istiyen bir grup hemşerisine 
haksız muamele yapıldığı yolundaki şifahi beya- | 

1960 C : 2 
nı ile muttali oldum. Kurumdan gerek bu mua
mele ve gerekse müteselsil kefalet usulü ile yapıl
makta olan bağlantılar hakkında malûmat iste
dim. 

Umum Müdürlük durumu, 24 Kasım 1958 ta
rihli bir not ve 25 Kasım 1958 tarihli bir yazı ile 
makama bildirdi. Vâki görüşme sırasında müte
selsil kefalet usulü ile yapılan bağlantıların dur
durulması ve cari muamelelerden müspet müta
lâa olunanların intacı muvafık görüldü. 

Binaenaleyh vekâletçe bu grupa mahsus istis
nai ve tahditsiz muamele ifasına dair ne gizli ne 
açık, ne yazılı ve ne de şifahi bir emir verilmiş 
değildir. 

Takrirde zikri geçen (Gizli ve zata mahsus) 
yazı Umum Müdürlükçe Kombinaya yazılmış bir 
yazıdır. Esasen aynı tarihlerde müteselsil Kefalet 
usulüne göre yapılmış başka muamelelerin bulun
ması, bu hakikati açıkça göstermektedir. 

Nitekim : 
D. P. Kozaklı llee Başkanı Hayri Asil ve ar

kadaşları ile 28 . XI .1958, Cemal Evli ve arka
daşları ile 28 . XI . 1958 

C. H. P. Malatya Mebusu Ahmet Fırat ve ar
kadaşları ile 29 . XI . 1958 

Yücel Gürşen ve arkadaşları ile 2 . XII . 1958 
O. H. P. Adana Mebusu Muslihittin Yılmaz *Mete 
ve arkadaşları ile 22 . XII . 1958 

Tarihlerinde mukaveleler imza edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdiye kadar vâki mâruzâtımdan hayri asil 

ve arkadaşlarına hususi veya istisnai hiçbir mu
amele yapılmamış bulunduğu bu suretle açıkça 
meydana çıkmaktadır. 

Takrir sahiplerinin, muhbiri sadık eski Ko
zaklı Kaymakamı Mehmet Taprak'm yerdiği ma
lûmata dayanarak Meclis tahkikatı gibi mühim 
bir müesseseyi harekete getirmek istemeleri, ken
dileri bakımından hatalı bir teşebbüs olmuştur, 
kanaatindeyim. Zira, Mehmet Toprak'm hafta
lık dergilerin birinde bu meseleden bahsettirme
si üzerine Et ve Balık Kurumu Umum Müdür
lüğü gerekli tavzihi yapmış ve Ticaret Vekâleti 
bütçesinin Bütçe Encümeninde görüşülmesi sıra
sında da takrir sahiplerinden birinin vâki tale
bi üzerine tarafımdan ayrıca malûmat verilmiş 
idi. 

Şayet takrir sahipleri partizan duyguların 
zebunu olan eski bir kaymakamın verdiği malû-
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mat ile iğfal edilmiş değillerse, aynı hislerin 
tesiri altında hareket ettiklerine hükmetmek ge
rekir. 

Eski kaymakam, partizan duyguların zebunu 
olmuştur dedim. Mehmet Toprak'm bu kanaati
mi teyideden tutumu hakkında kısaca malûmat 
arz etmeyi faydalı telâkki ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mehmet Toprak, fiilî askerlik vazifesini ifayı 

mütaakıp tâyin edildiği kaymakamlık memuriye
tinde verdiği bir sene beş ay hizmet müddeti zar
fında üç kaza değiştirmiştir. Yine bu hizmet sü
resi içinde sık sık mazeret ve sıhhat izinleri kul
lanmış olan bir memurdur. Sıhhi izinlerinin da
yandığı raporların bir kısmının mevzuat muva
cehesinde makbul sayılmadığı da dosyasında ka
yıtlıdır. 

Bunlara ilâveten memuriyeti dolayısiyle mut
tali olduğu malûmatı matbuata ve muhalefete in
tikal ettirmek suretiyle, bâzı vatandaşları teşhir 
ve resmî daireleri işkâl ettiği de bir vakıadır. 

Binaenaleyh adı geçen bu şahıs meslekini, 
takrirde ifade olunduğu üzere (kanuni ve vata
ni vazifesini yapma) zımnında değil, siyasi mak
satlar uğrunda kullanmış bir memurdur. 

Bu mukaddimeden sonra, izin verirseniz 
şimdi, adı geçen eski kaymakamın, hayri asil ve 
arkadaşlarının muamelesindeki tutumunu gözden 
geçirelim. 

Biraz evvelki maruzatımdan hatırlanacağı 
üzere hayri asil ve arkadaşları besicilik vesikası 
talebi ile Kozaklı Kaymakamlığına ilk müracaat 
ettikleri sırada Mehmet Toprak izinlidir. Müra
caat sahiplerinin durumlarını mahallinde tetkikaı 
giden Et ve Balık Kurumu memuru da Mehmet 
Toprak 'ı vazifesi başında bulmamıştır. Bu me
murun kazadan ayrılmasını mütaakıp vazifesi 
başına döndüğü anlaşılan Mehmet Toprak ilk iş 
olarak Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü
ne şu mektubu yazıyor : 

Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğüne 
Ankara 

Tarih : 15 . XI . 1958 No. 7-70 
Kazamız halkından Hayri Asil, Mehmet Ars-

lan, Dursun Ünal, Aziz Ceyhan ve diğer komşu 
kazadan bir şahıs kurumunuzca müşterek borç
lanma suretiyle kredi talebetmişlerdir. 

Kurumunuzca lâzımgelen şartlardan besici
likle iştigal etmediği ve besicilik için fennî ağıl 
ve diğer tesisatlardan hiçbirine sajıibolma-
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dıkları gibi ellerinde mevcut mal olmadığından 
kazamız veteriner dairesi kendilerine lüzumlu 
olan besicilik belgelerini vermemiştir. Bu hal 
kendilerine söylendiğinde kurumunuz mümes
sili diye kendisini tanıtan şahıs evrakı müsbi-
teleri masanın üzerinden alarak siz bu belge
leri imzalasanız da imzalamasanız da biz bu 
krediyi kendilerine vereceğiz, bu belgeleri baş
ka bir yerden de bir veterinere tasdik ettiri
riz. Şimdi vilâyete gidiyoruz, bunu veteriner 
müdürüne de tasdik ettiririz diye evrakı müsbi-
teleri kanuni muamele bitmeden almışlardır. 
görülen lüzuma binaen gereğini bilgilerinize 
saygılarımla arz ederim. 

Kaymakam 
Mehmet Toprak» 

Görülüyor ki, bu mektup bir ihbar mahiye
tindedir. Ve muamele ifasını talebetmemekte-
dir. 

Diğer taraftan, kurum memuru tarafından 
mahallinde yapılan tetkikata ait raporda ihba
rın taallûk ettiği konuların vâridolmadığına 
dair sarih malûmat ve kanaatler mevcuttur. 

Kurum memurunun vesikaların tasdikli olup 
olmadığına bakılmaksızın avans verileceğine 
dair beyanda bulunduğu iddiası da vâridol-
mamak lâzımdır. Çün'kü o tarihte kurum, Hay
ri Asil ve arkadaşlarına avans verilmesine dair 
henüz bir karar almış değildir. 

Bu mektup üzerine Umum Müdürlükçe ya 
pılan muamele ve mütaakıp safhaları yukarda 
izah edilmiştir. 

Maksadına vâsıl olamadığını anlryan Ko
zaklı eski kaymakamı, Et ve Balık Kurumu 
Umum Müdürlüğüne, şimdi bir ibret vesikası 
olarak arz edeceğim 29 Kasım 1958 tarihli yıl
dırım telgrafını gönderiyor. 

Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğüne 
Ankara 

Kazamız Demokrat Parti Başkanı Hayri 
Asil ve arkadaşlarının kazamızdan aldıkları 
belge tamamen hilafı hakikattir. Bu durum 
15 . XI . 1958 tarihli ve 166 .1 sayılı yazılarla 
arz edilmiştir. Sahte belgelerle para ödendiği 
takdirde durumu matbuata intikal ettireceğimi 
saygı ile arz ederim. 

Kozaklı Kaymakamlığı 
Veterinerliği 195 sayılıdır. 

Kaymakam Mehmet Toprak» 

111$ 
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Bu telgraf birkaç bakımdan ibret vericidir 
Resmî numara tahtında ve kaymakam imza

sı ile telgraf çeken bu şahıs o tarihte artık Ko
zaklı Kaymakamı değildir. Zira adı geçen 
22. XI . 1958 tarihli mucipname ile Bingöl Hu
kuk işleri Müdürvekilliğine tâyin edilmiştir. 

Besicilere ait vesikanın sahte olduğunu id
dia eden bu şahsın çektiği telgraf, işte asıl sah
telik noktasından mütalâa edilmesi lâzımgelen 
vesika budur. 

Bu telgrafı, bir an için, kaymakam sıfatiy-
le imza ettiği farz edilirse, durum daha da va
him bir manzara arz etmez mi? 

Kanuni icapları bilmesi ve ona ittiba etme
si gereken bir idare âmirinin resmî bir teşek
külü teşhir ile tehdidetmesi meslekî ve umumi 
ahlâk ve icaplara nasıl uygun telâkki edilebi
lir? N. 

Hüsnüniyetten bir nebze nasibi, olan bir in
sanın iddialarını dinletemediği kanaatine var
ması halinde, durumu muhaberede bulunduğu 
teşekkülün bağlı olduğu üst mercie intikal et
tirmesi gerekir. 

Dahası var : Bahis mevzuu muamele resmî 
bir teşekkülle bir grup vatandaş arasında ya
pılmaktadır. Bu muamelede mutavassıt rolü 
oynıyan kaymakamlığı işgal eden şahsın, her 
ne bahane ile olursa olsun, vatandaşları teşhire 
hakkı bulunmadığı muhakkaktır. 

Şu ciheti de bilhassa dikkat nazarınıza arz 
etmek isterim : Hâdisenin kahramanı yukarda 
metni mâruz telgrafında yeni bir iddia ile or
taya çıkmaktadır. 

Besicilik vesakilarımn sahte olduğunu ilk 
mektubunda bildirdiğini beyan ediyor, halbuki 
bu mektupta böyle bir kayıt, iddia ve ihbar 
mevcut değildir. 

0 halde, bu şahıs hilafı hakikat bayanda 
bulunmaktadır. Aralarında Demokrat Parti Ko
zaklı ilce Başkanının da bulunduğu vatandaş 
grupunun Et ve Balık Kurumu ile mukavele 
yapıp avans almasını önlemeyi tasnıim etmiş 
bulunan Mehmet ^Toprak faaliyetlerine yenile
rini eklemeye devam ediyor. 

1 . XII . 1958 tarihini taşıyan ve yine kay
makam sıfatı ile imza ettiği bir mektupla Et ve 
Balık Kurumundan Kozaklı Kaymakamlığınca 
tanzim edilmiş bulunan vesikaların suretlerini 
istiyor. 11 . XII . 1958 tarihinde Ankara Kom
binası vesikaların suretleri ile alâkalıların di-
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lekçeleriniri bir suretini gönderiyor. Bu malû
matı kâfi bulmıyan Mehmet Toprak 22 . XII . 
1958 tarihinde yine kaymakam sıfatı ils imza
ladığı bir mektupla, yapılacak tahkikata esas 
olmak üzere mütemmim malûmat ve vesaik ta-
lebediyor. Halbuki, bu zatın, kaymakamlık sı
fatı bir ay önce zail olmuştur. Bu husus kendi
since de malumdur. Haiz olmadığı sıfatla yazı
lara imza koyan bu şahıs, yapılacağını beyan 
ettiği tahkikatı icraya da salahiyetli değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Muamelenin diğer safhalarını izaha devam 

edeceğim ancak, izin verirseniz burada takrir 
sahiplerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, 
bu takriri vermek suretiyle bize dosyalarda 
mevcut vesikaları yeniden tetkik etmek ve ibret 
verici hususları ortaya çıkarmak fırsatını vermiş 
oldular. Şüphesiz bahsettiğim hususatın kanuni 
icapları yapılacak ve bu suretle Mehmet Toprak 
tarafından takipsiz kalabileceği ümidi ile giri
şilen kanunsuz muameleler, mercilerince tetkik 
olunacaktır. 

Şimdi müsaade ederseniz devam edelim : 
Kombina Müdürlüğü eski kaymakamın son 

mektubuna 12 . I .1959 tarihinde cevap vere
rek müdürlüklerinde başkaca vesika bulunmadı
ğını bildiriyor. Bu yazı ile tatmin edilmediği 
anlaşılan Mehmet Toprak 2 Şubat 1959 tarihin
de Umum Müdürlüğe müraeaatle kendisini Ko
zaklı Kaymakamı olarak takdim ediyor ve yap
makta olduğu tahkikat dolayısiyle Hayri Asil ve 
arkadaşlarına ait dosyayı tetkik için müsaade 
istiyor. Haiz olmadığı halde haizmiş göründüğü 
kaymakamlık sıfatına hürmeten kendisine dos
yaları tetkik izni veriliyor. 

Burada şayanı dikkat bir noktayı daha arz 
etmek mecburiyetindeyim. Mehmet Toprak, o 
tarihlerde, hastalığından ötürü yeni memuriyet 
mahalline gidemiyen bir memur durumundadır. 
Kozaklı Hükümet tabipliğinden 19.1.1959 tarih-
li bir haftalık, Kayseri Devlet Hastanesinden 
26.1.1959 tarihli 20 günlük, Bünyan Hükümet 
Tabipliğinden 16.11.1959 tarihli bir haftalık, yi
ne Bünyan Hükümet Tabipliğinden 24.n.l959 
tarihli bir haftalık raporları Dağlı bulunduğu 
mercie göndermiştir. Anlaşılan memuriyet ma
halline gitmesine mâni hastalıkları, Kozaklı -
Ankara - Kayseri - Bünyan arasında cevelahıha, 
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kurumda güya dosya üzerinde tetkikat yapma
sına mâni değildir. 

Mart 1959 başında yeni memuriyetine başlı-
yan Mehmet Toprak, 9 Nisanda vilâyetten «10» 
günlük izin talebediyor ve 14.IV.1959 tarihli 
dilekçe ile de istifasını veriyor. 

İstifası kabul edilmiş ve memuriyetle alâka
sı kesilmiş olmasına rağmen, Hayp. Asil bağlan
tısı ile alâkasını kesmiyen Mehmet Toprak, 
16.V.1959 tarihinde yine kombina servislerinde 
dolaşır görülüyor. Bu defa, artık maksat ve ma
rifetleri bilmen bu zata, nezaketle yol gösterili
yor. 

Uzun emeklerle (!) derlediği malûmatı mat
buat sütunlarında maksadına göre teşhir etmeyi 
bidayettenberi kararlaştırmış bulunan bu «Va
tanperver ve vazife duygusu kuvvetli» eski ida
re adamı muhalefete mensup haftalık siyasi de
dikodu mecmualarından birinde kendisi için 
maksadına uygun bir vitrin buluyor. 

Bu neşriyata Et ve Balık Kurumu Umum 
Müdürlüğü tarafından 11 Mayıs 1959 tarihli bir 
tavzih gönderiliyor. 

Aylar sonra mesele takrir sahiplerinden biri 
tarafından Ticaret Vekâleti bütçesinin Bütçe 
Encümeninde müzakeresi sırasında tazeleniyor. 

Tarafımızdan verilen izahatı dinlemek zah
metine katlanmıyan bu muhterem mebus yanı sı
ra birkaç arkadaşını daha alarak Meclis tahki
katı talebini muhtevi takriri Büyük Millet Mec
lisi Eiyasetine sunuyorlar. 

işte muhterem arkadaşlarım, Kozaklı'da baş
layıp huzurunuzda müntehi olan normal yollar
dan geçmiş ve mercilerince tetkik edilmiş bir 
muamelenin ibret verici sahnelerle dolu hikâyesi 
budur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Takririn üçüncü maddesinde; «Vaktinde ikaz 

vazifesini yapan Kaymakam Mehmet Toprak...., 
Bingöl'e nakledilmiş ve Kaymakamlıktan alına
rak Hukuk İşleri Müdürlüğüne tâyin olunmuş
tur.» denmekte ve keyfî muameleye tâbi tutul
duğu iddia olunmaktadır. 

Evvelce de ifade ettiğim gibi bu kaymakamın 
başka bîr mahal ve memuriyete nakledilmesinin 
vekâletimizle hiçbir ilgisi yoktur. 

Filhakika, yukarda arz ettiğim üzere kay
makamın nakil mucipnamesi 22 Kasım 1958 ta
rihini taşıdığı halde, Hayri Asil ve arkadaşları-
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na ait muamelenin vekâletimize intikali 
24.XI.1958 tarihinde vâki olmuştur. 

Bu tarihler yukardaki ifademizin hakikata 
uygun olduğunu ve takrir sahiplerinin iddiala
rının varit bulunmadığını göstermektedir. 

Diğer taraftan takririn 4 ncü maddesinde, 
Ticaret Vekâleti bütçesinin, Bütçe Encümeninde 
görüşülmesi sırasında vâki beyanımın hakikate 
aykırı olduğu, istisnai muamele yapma emri ile 
Kurumun ciddî zarara uğratıldığı iddia ve ifa
de olunmaktadır. 

Bahse mevzu müzakereler sırasında vâki be
yanlarımı Bütçe Encümeni zabıtlarından aynen 
arz ediyorum : 

«Et ve Balık Kurumu bu çeşit birçok mua
meleler yapmıştır. Bu muamelelerden bir tanesi 
bu hâdisenin taallûk ettiği taahhüt, hemen ifa
de edeyim ki, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa 
tamamen ifa edilmiştir. 

Bir kaymakam bu muamelenin yapılmasında 
mahzur görmüş. Filhakika bu nevi muamelele
rin yapılmasında idari kanallardan malûmat 
almak ve bunun ışığı altında karar almak usul 
ittihaz edilmiştir. Bu cümleden olmak üzere bi
dayetinden hazırlanmış bir muamele izinden 
vazife başına dönen kaymakam tarafından ele 
alınıyor ve Kuruma telgraf çekiliyor, Kurum 
tabiî bu telgraf üzerine, bir idare âmirinin ver
diği bu malûmat üzerine muameleyi durduru
yor, bilâhara yapılan tetkikler sonunda mua
melenin diğer benzeri muamelelerden farklı ol
madığı. ve icrasının mümkün bulunduğu netice
sine varılıyor, ve bu arada bahsedilen kaymakam 
Ankara'ya geliyor, Kurum Umum Müdürlüğü
ne müracaat ediyor, ben falan yerin kaymaka
mıyım, şöyle bir hâdise dolayısıyle telgraf çek
miştim. Bu husustaki muamelâtı görmeme mü
saade eder misiniz? diyor, Umum Müdürlük 
kendisine itibar ve itimadederek dosyayı göste
riyor, dosya üzerinde tetkikat yapıyor, teşek
kür ederek çıkıp gidiyor. Sonradan dosyanın 
muhtevasını çok sevdiği hocasına tevdi etmekte 
bir mahzur görmüyor. Talebeliğinden beri dü
rüst diye tanıdığı kaymakamın hüviyeti de bu 
sureMe belli oluyor. Muamelenin teferruatı hak
kında enine boyuna mâruzâtımı bilâhara yapa
cağım, bunlar sadece bu yaz yaptırdığım tet-
kikatta hafızamda kalan hususlardan ibarettir.» 

Alâkalılardan aldığım malûmat üzerine daha 
sonra yine Bütçe Encümeninde verdiğim iza-
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hatta Hayrî Asil ve arkadaşlarının iki kısımdan 
müteşekkil taahhütlerinden (sığıra) aidolanının 
ifa edilmiş bulunduğu ve (koyun) taahhütleri
nin ise yerine getirilmemiş olduğunu açıklamış
tım. 

Bu hakikatten, maksatlı surette tegafül et
tikleri anlaşılan takrir sahipleri, bu muamele
yi sadece koyun bağlantısı şeklinde göstermek 
suretiyle taahhüdün yerine getirilmediğini ifade 
ve binaenaleyh benim beyanlarımın hakikata 
uygun olmadığı neticesini çıkarmaya çalışmak
tadırlar. 

Oysa ki, hakikata uygun olmıyan beyan ken-
dilerininkidir. Çünkü Hayri Asil grupu 200 
baş sığır taahhütleri dolayısiyle aldıkları 45 000 
lira avansı bu husustaki taahhütlerinin tama
mını ifa etmek suretiyle, kapatmış bulunmak
tadırlar. 

Şu ciheti de tebarüz ettireyim ki, sadece bu 
vakıa eski kaymakamın, Hayri Asil ve arkadaş
larının besici olmadıkları ve taahhütlerini ifa 
edemiyecekleri yolundaki, beyanlarının hakikatle 
alâkası bulunmadığını göstermeye kâfidir. 

Koyun taahhütlerine gelince : 
Et ve Balık Kurumu dosyalarının tetkikin

den çıkan netice şudur: 
Mütaahhitlerin mukavele gereğince Mayıs ve 

Haziran 1959 aylarında teslim edecekleri 2 000 
koyunu muhitte hâsıl olan hayvan hastalığı 
sebebiyle teslim edemiyecekl erinden bahsile tem
dit talebinde bulunmaları ve bu taleplerini ve
teriner raporları ile tevsik etmeleri üzerine, bu 
gibi ahvalde bütün bağlantılara tatbik edilen 
usuller gereğince muamele yapılmış, yani ken
dilerine mehil verilmiştir. 

Kurum benzeri bağlantıları gibi bunu da, 
yakînen takibetmiştir ve etmektedir. Verilen me
hiller nihayete ermiş bulunduğu cihetle kanuni 
takibata da geçilmiş bulunmaktadır. 

Kurumun avans bakiyesini tahsil edeceğin
den şüphesi yoktur. Ve binnetice ifa edilemiyeıı 
taahhüt kısmı için bir zarar ınevzıuvbahsolmıya-
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Takririn 5 nei maddesinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, Divanı Muhasebat Encümeninin 
2 . V I . 1958 t a r i h ! mazbatasından da bahsedil
mekte ve Hayri Asil ve arkadaşlarına ait mua
melenin bu mazbataya aykırılığı dolayısiyle tah-
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İdik kousu yapılması gerekeceği iddia olunmak
tadır. 

Bahsedilen mazbata, Millî Korunma Kanunu
na göre kurulmuş müesseselerin bilançolarının 
tetkik ve tasvibi vesilesiyle kaleme alınmış ve 
bu gibi müesseselerin işlerinin yürütülmesinde 
hal ve «artları müsaadesi nispetinde göz önünde 
bulundurulması gereken temennileri ihtiva eden 
bir vesika mahiyetindedir. Kanun metni, hüküm 
ve kuvvetini taşımadığı en basit hukuki bir rea
lite olan bu mazbataya riayetsizlik de mevzuübais 
değildir. 

Nitekim kurum 1958 yılının san aylarından 
itibaren ve mütaakıp yıllar içinde evvelce avans
lara tatbik etmekte bulunduğu % 50 nispetini, 
1/3' e indirmiş ve banka teminat mektubu esa
sını tatlbika koymuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yukarıdan beri vâki mâruzâtımla Meclis tah

kikatı mevzuu yapılması talebedilen muamelenin 
bütün safhalarını izah ve takrir sahiplerinin bu 
husustaki iddialarını teker teker tahlil ve Gerilet
tiğimi zannediyorum. 

Bu mâruzâtım ortada cezai ve malî mesuliyeti 
müştekim bir fiil bulunmadığını sarahatle göster
mektedir. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Soldan, alkış
lar) . 

REİS — İki takrir vardır; okutuyorum; 

Yüksek Reisliğe 
Meselenin ehemmiyetine binaen saat tahdidi 

olmadan konuşulmasını arz ve teklif ederim. 
Gümüşane Mebusu ' 
^ihat Sargınalp 

Yükseki Reisliğe 
Bu Bu kararda takrir sahibi Feyzioğlu'nun 

da Vekile bahşedilen zaman kadar konuşma
sının teminini oya konulmasını arz ve teklif 
ederiz 

Van Mebusu Maraış Mebusu 
Sait Edinç Emin Soysal 

REİS — Görüşmelerin zaman tahdidi olanak
sızın cereyanı hususunda Nihat Sargınalp'm tak
riri en aykırısı olduğundan onu evvelâ reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyeııler... Ka
bul edilmemiştir. 

Turhan Feyzioğlu'nun da Vekil kadar konuş
ması için Emin Soysal'm takririnde teklif edil-! 
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taektedir. Bunu da reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmıiyenler... Reddedilmiştir.. 

Buyurun, Turhan Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlarım; mutadım olduğu veçhiile yal
nız vesikalar ve resmî vesikalara müsteniden 
konuşacağım. Ne yazık ki, Vekil Bey bir saate 
yakın konuştuğu halde, mâruzâtımı yarım saate 
sığdırmak mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ bir noktayı 
belirteyim. Takririmiz dikkatle okunduğu za
man görülecektir ki takrir dünkünden farklı
dır. : Ticaret Vekilinin şahsına veya bir eniş
tesine maddî menfaat temin etmek kasdiyle 
hareket etmiş olduğunu iddia etmiyoruz. Ve
kilin de katıldığı bir ortaklık bulunduğu iddi
asında değiliz. Fakat Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine göre bir vazife suiistimali vardır. 
Huzurunuza bu vazife suiistimalini bütün de
lillerini, irtibatlarını dosyada mevcut vesika
larla sabit olan bir fiili arz etmeye geldim. 

Hâdisenin hususiyeti şudur: Vekilin itham 
altında bulunduğu fiil bakımından dün konu
şulan hâdiseden daha az vahimdir, ama suiisti
maldin Vekille irtibatı bakımından münakaşa 
götürmiyecek kadar açıktır. Çünkü bu irtibat 
resmî bir vesika ile sabittir. 

Muhterem arkadaşlar, hâdise böyle cereyan 
ediyor:' 

Kozaklı kazasında, Demokrat Parti ilce baş
kanı Hayri Asil ve 4 arkadaşı, - bunların arasın
da bir milletvek'li arkadaşımızın kardeşi de var
dır. - Besicilik belgasi ajlmak üzere müracaat 
ediyorlar. Belgelerin tanzimi sırasında kayma
kam kazada bulunmuyor. Tahrirat kâtibi var. 
Birkaç gün sonra kaymakam da geliyor. Görü
yor ki verilen rapor ve malûmat tamamen hilafı 
hakikattir. Vaktin mahdudolduğu için kısaca 
arz ediyorum. 

Kaymakam bunları kendi karihasından çıkar
mıyor, muhtrem arkadaşlarım. Et - Balık Kuru
mundan avans almak istiyen bu eşhsın du
rumlarını kaymakam inceliyor ve görüyor ki, 
'bunlar, kredi almak için, hakikate aykırı bâzı 
belgeler tanzim ediyorlar. Vesikaları birer birer 
huzurunuzda arz edeceğim; Kaymakam Kasım 15 
te Kuruma başvuruyor ve Hayri Asil ve ortakları 
hilafı hakikat bâzı vesikalara müsteniden, avans 
talebetmişlerdir, diyor. Bunlar besici değildir. 
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Gerekli imkânlara sahip değillerdir, diyor. Bu
nun üzerine, Kurum muameleyi durduruyor. Ka
sım ayının 20 sinde Hasan Hayati Ülkün Kom
bina Müdürlüğüne bir mektup yazıyor. Biraz son
ra arz edeceğim gizli ve zata mahsus yazıda «Ek» 
olarak bir mektuptan bahsediliyor. Bu mektup, 
gizli ve zata mahsus yazı ile birlikte dosyaya kon
muştur. 

Şimdi bu mektubun muhtevasını okuyorum; 
bu mektupta aynen :'«Nevşehir - Kozaklı kazasın
da Hayri Asil, Mehmet Arslan, Dursun Ünal ve 
iki arkadaşının... Bu arkadaşlar arasında kendi 
biraderinin de bulunduğunu Haşan Hayati Ül
kün nedense söylemiyor. (Sağdan tevazuundan 
sesleri)E vet tevazuundan olacak... 

Ve iki arkadaşının Kurumumuzla besicilik 
mukavelesi yapmak üzere muamele yürütülmekte 
iken kaymakamlığın bu zat aleyhine iş'arı'bulun
duğu, Umum Müdürlüğün işin durdurulmasını 
emrettiği Kombina ile yapılan temastan ve hem
şehrilerinin müracaatinden anlaşılmıştır.» 

Mektup bundan sonra kaymakamı ele alıyor. 
Kaymakamın köylerde ne yaptığına dair birta
kım ithamlar... 

Uzun bir paragraf, bu kaymakamın güya po
litik zihniyetinin tesiriyle vatandaş ve köylü ara
sında tefrik yaptığını anlatıyor. (Soldan, gürül
tüler) Sabret arkadaş, millet parasının müdafaa
sını yapıyoruz. Bir fikriniz varsa çıkıp kürsüye 
söylersiniz. (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Turhan Feyzioğlu Bey, Heyeti Umu-
miyeye bu şekilde hitabedemezsiniz. (Sağdan, 
«Yerinden müdahale edenlere ihtar versene» ses
leri ve gürültüler) 

Birinci ihtarı veriyorum. (Sağdan, «Kime, 
kime» sesleri) 

AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Reis Bey, siz 
vazifenizi yapmadıkça daima ihtar edeceğiz, (Şid
detli gürültüler) 

RElS — Avni Doğan Bey, size birinci ihtarı 
veriyorum. (Sağdan,gürültüler) 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Reis Bey, tek* 
rar ediyorum siz vazifenizi yapmadığını?: müd
detçe daima ihtar edeceğiz. 

REÎS — Riyasetin vazifesini yapıp yaraladı
ğını Heyeti Aliye takdir eder, Avni Doğan Bey, 
sükûneti ihlâlde ısrar ediyorsunuz, ikinci ihtarı 
veriyorum. (Sağdan, şiddetli gürültüler) 

Devam edin efendim.. 
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TURHAN FEYZÎOĞLÛ (Devamla) — Bu 

siyasi tezkiye ve nüfuz kullanma mektubunda, 
kaymakamın köy köy dolaşıp Devlet büyükleri
nin resimlerini yırtmakta olduğu iddia ediliyor. 
Bir kaymakam tasavvur edebilir misiniz ki, va
tandaşın gözü önünde Celâl Bayar ve Adnan 
Menderes'in resimlerini yırtsın (Gürültüler) Bu 
düpedüz bir isnattan ibarettir. Siyasi tezkiye 
mektubu; kaymakamın aksine, «Hayri Asil, Ko
zaklı Domoikrat Parti ilçe Başkanıdır, diğer ar
kadaşları aynı partinin diğer kademelerinde fâal 
üyelerdir» diye avans istiyenlerin «Ehlivetini» 
ispata çalışıyor. (Soldan, gürültüler) Mektupta 
bundan başka bu şirketin taahhütlerini yerine ge
tirmeye muktedir olduğu teminaitı veriliyor. 

HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Nevşehir) — 
Mektubu olra, mektubu oku. (Gürültüler) 

REİS — Hayati Bey, birinci ihtarı veriyo
rum. 

TURHAN FEYZÎOĞLÛ (Devamla) — Vakit 
verirseniz satır satır okurum. Mektubunuz dosya
sındadır ve sureti işte burada elimdedir. Fakat 
görüyorum ki; dinlemeye tahammülünüz yok. 
(Hasan Hayati Ülkün'e hitaben) Sizin mektubu
nuzu okuyayım diye yarım saatimi harcıyamaım. 
Çıkar vesikaların varsa bu kürsüde kendin okur
sun. Kendi mektubunu da okursun. İftihar eder
sin mektubunla... iftihar edersin yaptığınla... 

Muhterem arkadaşlarım; bu mektup üzeri
ne, Kasınım 20 sinde yazılan bu mektuptan 
tam 2 gür. sonra Kaymakam Bingöl'e nakledili
yor. Bingöl'e nakil kararnamesi çıkarılıyor.. 

Kaymakamın bir suiistimali ihbarı üzerine, 
bir mebus arkadaşımızın müracaatı ile derhal 
Bingöl'e nakil kararının çıktığı apaçık bir ha
kikattir. 

Arkadaşlar, burada kaymakamın muhase
besini yapan Ticaret Vekiline hatırlatmak iste
rim. Geçen sene Dahiliye bütçesinde sordum. 
Bu kaymakamın, böyle bir muameleyi ihbar et
tikten kısa bir müddet sonra Bingöl'e nakledil
diği doğru mudur? Aldığım cevap şudur: Ko
zaklı Kaymakamı böyle bir ihbar yapmamıştır. 
Böyle bir kaymakam yoktur. Kozaklı Kayma
kamı Bingöl'e valinin; «Bu zat faal hizmet ya
pamaz», diye yazdığı yazı üzerine nakledilmiş
tir, dediler, bunun aslı yoktur. Nevşehir vilâye
tinden kendisi hakkında böyle bir şey yazılma
dığına dair bu kaymakamın elinde mektup 
vardır. 
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Şimdi Hayvan Sağlık Memuru Güngör Tü-

mene'nin bir yazısını okuyacağım. (Soldan; gü
lüşmeler, kaymakam kaymakam, sesleri) Kay
makam kaymakam diyorsunuz, vazifesini yap
tığı için hoşunuza gitmiyor. Kaymakam güya 
Devlet büyüklerinin resimlerini yırtmış. Kuy
ruklu yalan. Fakat haydi öyle diyelim. Bu me
murların hepsi mi, öyle?.. Sağlık memura şöy
le diyor; «Kendisini Et - Balık Kurumu müfet
tişi diye tanıtan şahıs evrakları elimden çeke
rek sız imzalasanız da imzalamadanız da biz bu 
krediyi kendilerine vereceğiz. Şimdi vilâyete 
gidiyoruz. Biz bunları Veteriner Müdürüne de 
imzalatabiliriz, diyerek daireden ayrıldılar. 
Haddizatında mezkûr şahısların şartlara uygun 
olup olmadıkları hakkında tahkikat yapabilme
me dahi taraflarından müsaade edilmemiş olup 
yoncalıklar ve diğer tesislere sahibolmadıkları 
tarafımdan bilinmemektedir.» 

İşte size mühürlü imzalı belge. (Belgeyi 
göstermiştir.) 

SABRI DİLEK (Trabzon) — Bu zata da 
mı mebusluk vadettiniz? 

TURHAN FEYZÎOĞLÛ (Devamla) — Size 
cevap vermeyi lüzum görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bir rapor tanzim 
edilmiş, ortaklardan filânın filân yerde gayri-
menkulleri olduğu hakkında uzun uzun listeler 
tanzim edilmiş. Müzakereyi kısacık bir müddet 
tahdidi içinde hapsetmeyip kâfi derecede geniş
letmek fırsatım verirseniz, madde madde bu 
tapu'kayıt lar ı hakkında malûmat arz ederim. 
Bir vesika daha okuyayım. Görünüz ki, şerre 
alet olmıyan, memurlar sadece kaymakamdan 
ibaret değil. «Kazanın Halaka köyünden Aziz 
Ceylân, Doyduk köyünden Dursun Ünal ve Ha-
mamorta mahallesinden Hayri Asil adlarına 
defterler üzerinde yapılan aramada namlarına 

. gayrimenkul kayıtlarına tesadüf olunamadığnıı 
bilgilerine savgıvla arz ederim.» Bu yazının al
tında Tapu Sivil Memuru mühür ve imzası... 

îşte resmî sureti hurada. (Göstermiştir.) 
Bakınız, tapu memuru bu kimselerin nam

larına kayıtlı gayrimenkul yoktur, diyor. Sağ
lık memuru, elimden belgeyi çektiler aldılar 
diyor. 

Vergi Dairesinden, Mal Müdürlüğünden ve
rilen bir belge de var. îşte o da burada... Hay-
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ri Asil'in, Aziz Ceylân'ın adına hiçbir hayvan 
kayıtlı olmadığını belirtiyor. 

Tesbit ettiği bilgiler anlaşılıyor ki, doğru 
değildir, müfettişin. Şimdi bir kaymakam, em
ri gltında çalışan memurların kendisine verdi
ği resmî bilgiye müsteniden Kuruma müracaat 
ediyor ve Et Balık Kurumu Umum Müdürlü
ğü de bu yolsuz muameleyi ihbar üzerine dur
duruyor. Vekile göre muamele gerçekten dur
durulmuş ondan sonra yaptığı tetkikat netice
sinde kaymakamın iddiasının varidolmadığı gö
rülmüş ve bunun üzerine yeniden kredi veril
miştir. Arkadaşlar; ne tetkikatı?... Yok böyle 
bir şey... îhbar yazısı kasımın 15 nde yazıl
mış, siyasi tezkiye mektubu 20 sinde yazılmış, 
ayın 22 sinde kaymakam derhal Bingöl'e nak
ledilmiş. Hasan Hayatinin mektubunu, gene 
aym 20 sinde, yani mektup yazıldığı gün, Ef 
Balık Kombinası böyle bir mektup aldım diye 
Kuruma göndermiş. Fakat Kurum yine muame
leyi değiştirmemiş, kendiliğinden bir şey yap
mamış. Nasıl yapsın1?.. Tetkikat yanacak kay
makamın, «Bu adamlar bu taahhüdü yerine 
getiremez», yolundaki iddiasını inceliyecek. 
Fakat buna vakit kalmadan Vekil Bey tarafın
dan Et - Balık Kurumu Umum Müdürü celbe-
dilmiş. Yani iddianın aksine olarak Et - Balık 
Kurumu Umum Müdürü kendilisinden vekile 
müracaat etmemiş, vekilden her hfinfd bir isti
zanda bulunmamış, vekil Umum Müdürü celbet-
miş, emir vermiş... 

SABRI DİLEK (Trabzon) — Takdirini kul
lanmış. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Oku
yacağımız, «Gizli ve zata mahsus» yazıda, em
rin nasıl yukardan verildiği açıkça yazılıdır. 

Belgeyi dikkatle dinliyecek arkadaşlar göre
ceklerdir k i ; Et ve Balık Kurumu Umum Mü
dürünün gönderdiği emirde, açıkça, emrin yu
kardan geldiğini tescil etmek ve mesuliyetin Ve
kile aidolduğunu göstermek maksadı güdülmüş-
tür. Umum Müdür mesuliyeti üzerine almadığı
nı tescil etmek istemiştir. Gizli emir aynen 
şöyledir : 

«26 Kasım 1958 gün ve C. 2241/401 (damga 
ile) 6128 sayılı emriyle 20 Kasım 1958 tarih ve 
K. 40/1 - 2241/1451 işaretli yazı cevabı: 

Hayri Asil ve arkadaşlarının durumları ile 
ilgili yukarda tarih ve işaretli yazınız ve ekleri 
tetkik ve mütalâa edilmiştir. Vâki talep üzerine 
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durum ve haklarında yapılan muamele Umum 
Müdürlüğümüzce Sayın Ticaret Vekiline arz 
edilmiş ve mezkûr şahıslarla bağlantı yapılması 
hususunda emir telâkki edilmiştir. 

Bu emir gereğince müracaat sahipleri ile her 
hangi bir tahdit nazarı itibara alınmaksızın is
tisnai olarak mukavele aktedilecektir. 

Gereğinin buna göre ifasını rica ederiz. (Sağ
dan bravo sesleri) 

Et - Balık Kurumu 
Umum Müdürü 

İmza 

Şimdi soruyorum size Vekil Beyefendi, bu 
emir sizin değildir de Et Balık Kurumu Umum 
Müdürünün müdür? Böyle şey olur mu?.. 

Et - Balık Kurumu Umum Müdürü bu vesika 
ile sizin emirlerinizi tescil ediyor. 

Gazetelerde Sayın Vekil kırk milyon liralık 
kredi suiistimali dolayısiyle de hiddetli ve şid
detli tekzipler yaptı, aslı yoktur, dedi. (Soldan, 
demedi sesleri) O kredi muamelesinde de her 
hangi bir yolsuzluk yoktur, muameleler normal
dir dediniz. Bir mahem rapor yoktur dediniz. 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — Yalan. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Ya
lanı siz söylediniz, Vekil Bey. Mahrem rapor 
yoktur diye demeç verdiniz. Müsavi şartlar al
tında ve sizin konuştuğunuz müddet içinde ko
nuşmak mümkün olsaydı beyanlarınızı size satır 
satır hatırlatırdım. Fakat bu tertibe gelmiye-
cek ve konunıa devam edeceğim. 

Vekil, gazetelere ve radyoya verdiği beya
natta tarafımdan verilmiş ne yazılı, ne şifahi bir 
gizli emir bahis mevzuu değildir, demiştir. Hay
ri Asil ve ortakları konusunda taraflarından 
verilmiş bir emrin mevcudolduğu Et - Balık Ku
rumunun şu mahrem ve zata mahsus yazısı ile 
sabittir. 

y 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kaymakam 
kazadan nakil emrini tebellüğ etmeden evvel, 
fakat kararnamesi çıktıktan sonra, yeniden yazı 
yazmış, şöyle olmuş, böyle olmuş, bu sebeple 
kaymakam hakkında tahkikat yapacakmış... 

Kaymakamı, nakil emri kendisine tebliğ edil
mediği müddetçe Kozaklı Kaymakamıdır. Kay
makamı ne kadar kötülerseniz kötüleyin, Büyük 
Millet Meclisi, şu anda elde mevcut veterinerlik 
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ve tapu kayıtları, Kurum Umum Müdürlüğünün 
gizli yazısı üzerinde durmalıdır. 

Bu kredi muamelesinin durdurulması yolun
da atılmış adımın, yukardan gelen bir emirle 
kalkması fiili vâki mıdır, değil midir? Meclisin 
bunu tetkik etmesi lâzımdır. 

Kaymakamın rapor almakta bir suçu varsa, 
kaymakamın bâzı vesikaları çaresiz kalıp bası
na intikal ettirdiği doğru ise, bu da mesuliyeti 
mucipse bu vesikalar sekiz ay, on ay evvel neş-
redildiği zaman neden hakkında takibat yapma
dı, neden bu kaymakamın maaşını ödemeye de
vam etti. Şimdi yolsuzluk meydana çıkınca in
tikam almak doğru mu ? 

Muhterem arkadaşlarım, eğer kaymakamın 
fiilinde bir usulsüzlük varsa bu usulsüzlüğe 
muttali olunduğu zaman bir şey yapılsa idi, 
pekâlâ derdik. Genç bir kaymakam haklı bir ih
barı yaptıktan birkaç gün sonra Bingöl'e nakle-
dilirse izin alır, rapor alır, meyus olmuştur el
bette kaymakamın mütaaddit yazısı ve bir de 
yıldırım telgrafı var. î lk ihbarı yaptığından 
birkaç gün sonra kendisinin başka yere nakle
dileceğini öğrenince «Bu yolsuzluk durdurul
mazsa keyfiyeti matbuata aksettiririm.» demesi 
bir hissi harekettir. Bir milletvekili olarak ve 
nice kaymakamlara hocalık yapmış naçiz bir 
arkadaşınız olarak bir kaymakamın; «matbua
ta aksettiririm.» demesini tasvibetmem. Fakat 
sorarım bir kaymakamın bunu yazması mı daha 
büyük kabahat yoksa emrindeki memurlardan 
aldığı resmî belgelere müsteniden bir hakikati 
ortaya serdiği için vazifeşinas bir kaymakamı 
kışta kıyamette Bingöl'e nakletmek mi daha bü
yük kabahat?... 

Vâki ihbar üzerine muamele durdurulduktan 
sonra Hasan Hayati Beyin siyasi müracaatı üze
rine Vekâletçe yukardan verilen emirle muame
leye devam edilmiştir. Hangisi daha büyük ha
tadır? 

Meclis tahkikatını biz kaymakam hakkında 
mı açacağız? Eğer bir suçu varsa, onun da su
çu tahkik edilebilir. Fakat burada kaymakamın 
şahsiyetini ortaya sürerek kendisini müdafaa 
etmek imkânına sahibolmıyan bir şahıs hak
kında indî ithamlar savurmanın faydası nedir ? 

Dikkat ediyorum bu tahkikat taleplerinde 
daima mevzu çığırından çıkarılmakta ve maz
nunlar savcı edası ile konuşmak suretiyle başka 
insanlara isnatlar yaparak işin içinden sıyrılma-
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ya çalışmaktadırlar. Falan, falana avans ver
dik diyor, Vekil Bey. Gelsin onlara nasıl kredi 
verdiğini anlatsın. Ahmet Fırat 'ın arkadaşlarına 
da verilmiştir diye söz söylemeye hakkı yoktur. 
Ahmet Fırat'ın arkadaşı Malatya Ticaret ve 
Sanayi Odası Reisidir. Malatya'nın en muteber 
tüccarıdır. Beş ortaktan bir tanesinin on milyon 
liralık serveti var. Bu hâdisedeki gibi sahte ta
pu kayıtları ibraz ederek kredi almamış. (Sağ
dan, bravo sesleri) 

Malatya Valisi telgraf çekmiş, ibraz ettikle
ri vesikalar hakikate aykırıdır, bunların toprağı, 
tesisleri; malî takatleri ve saire yoktur, demiş 
de, buna rağmen Ahmet Fırat ve arkadaşlarına 
kredi verilmiş olsa idi, Vekil Beyin de bunu em
sal diye zikretmeye hakkı olmazdı. Onun da ay
rı bir tahkik mevzuu olması icabederdi. (Sağ
dan, bravo sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Vekil Bey, 
adetâ Et ve Balık Kurumunun zararını küçümsi-
yerek diyor k i ; şimdiye kadar seksen milyon 
avans verdik, 72 milyonu karşılandı, ancak 8 
milyonunun karşılığını alamadık, diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 8 milyon ne kadar 
da hafif geliyor, Vekil Beye. Maşallah ölçüler 
pek genişlemiş... 8 milyon avans batmış veya 
batma tehlikesi geçirmiş, ne çıkar? 

Muhterem arkadaşlarım, mesele sekiz mil
yonda veya sekiz yüz bin lirada değil; muame
lenin miktarı değil, cereyan tarzı ibret verici
dir. Arz ettiğim gibi, kaymakam resmî vesika
lara, tapu kayıtlarına, maliye kayıtlarına, vete
riner memurunun ifadesine dayandığı halde Et 
ve Balık Kurumu müfettişi, raporunda «Bizzat 
gidip görmedim, hariçten söylendiğine göre hay
vanları varmış» diyor. 

SABRI DÎLEK (Trabzon) — Bunlar siyasi 
maksatlarla yapılmıştır. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Me
sele buradadır arkadaşlar. Diğer muamelelerden 
bu muamelenin farkı vardır. Belki de Vekili 
yanlış yola sevk ederek, işin vahametini idrak 
etmesine imkân vermiyerek, hakikatlerin bir 
kısmını ketmetmek suretiyle bu duruma sebebi
yet verenler vardır. Fakat vesikalardan ortaya 
çıkan çıplak durum, Vekilin vazifesini suiistimal 
suretiyle yaptığı bir müdahaleden ibarettir. 

Tekrar ediyorum, vicdanım rahat olsun diye 
tekrar ediyorum. Ben Hayrettin Erkmen arka-
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daşımızı bugüne kadar Devlet vazifesini, kendi 
cebini, kasasını doldurmak için kullanmış bir 
insan olarak tanımadım. 

Bugün de bu iddiada değilim. Fakat vazife
sini, aşırı partizanlığın tesiri ile, suiistimal etmiş 
bir insan durumuna düştüğünü iddia ediyor ve 
bu iddiayı ispat eden resmî vesikaları takdirini
ze sunuyorum. (Sağdan, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, Ticaret Vekili, Bütçe En
cümeninde «Hatırımda kaldığına göre» kaydı ile 
dedi ki; bu taahhüdün diğerlerinden hiçbir fark
lı tarafı yoktur, tamamen normaldir. Bu bir. Bu 
muamele müteselsil kefalet usulü kalkmadan ya
pılmıştır, iki, Taahhüt tamamen yerine getiril
miştir, üç. Vekilin bu üç iddiasının da tam aksi 
sabit olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; müteselsil kefalet 
usulünün kullanılmaması hakkında bu Meclisin 
Divanı Muhasebat Encümeninin kararı vardır. 
Divanı Muhasebat Encümeni Et ve Balık Kuru
munun avanslarının banka kefaleti ile verilmesi 
yolunda bir mazbata tanzim etmiş ve bu mazbataf 
zannediyorum ki; Yüksek Meclisçe 7126 sayılı 
Kanun ile tasdik edilerek kanuniyet kesbetmiş-
tir. 

Bu mazbatada, Büyük Millet Meclisinin tas
dik ettiği bu mazbatada açıkça bu husus yazılı
dır. Şimdi burada bir arkadaş bir kelime oyu
nuna sığınarak mazbata kanun demek değildir 
diyebilir. Doğrudur, ama bu mazbata reye ko
nulur, burada oylanır. O tasdik kanunu, bu Mec
listen, Divanı Muhasebat Encümeninin jrazdığı 
esbabı mucibeyle geçmiştir. Divanı Muhasebat 
Encümeni, Et - Balık Kurumu avanslarında 
açıkça müteselsil kefalet usulünün değil banka 
teminatı usulünün kullanılmasını istemiştir. Pa
ralar batmasın diye. Üç beş kişi bir araya gelip 
yakalarına D. P. rozeti takıp Devletin yüz bin
lerce lirasını alıp yemesinler diye. Müteselsil ke
falet yerine banka teminatı usulünün tatbik edil
mesini istemiştir. Ayrıca; toptan avans verilme
sin, tedricen verilsin, bir kısmının karşılığı alın
dıktan sonra mütebaki avans verilsin denmiş. 
Vekâletçe ne tedricen kaydına riayet edilmiş, ne 
de banka usulüne riayet edilmiştir. Meclisin tas
vibinden geçen bir mazbata bir yana bırakılmış
tır. Bu da açık bir kusurdur. Vekil 8 milyon li
radan bahsetti. Huzurunuzda Et - Balık Kuru
munun zararlarını açıklamasını isterdim. Et -
Balık Kurumu, kurulduğu günden bu yana çe-
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şitli şekilde bu millete yüz milyon liradan az 
olmıyan bir zarar yüklemiştir. Vekilin bunu da 
söylemesini isterdim. 

REÎS — Turhan Bey, cümlenizi tamamlayı
nız. Müddet dolmuştur. Arada geçen inkıtaları 
da Riyaset hesabetmiştir. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Bir 
noktayı daha arz edeyim; Bütçe Encümeninde 
Et - Balık Kurumu avanslarının suiistimalini 
ortaya atan yalnız ben değilim. Et - Balık Ku
rumu tarafından yolsuz avans dağıtıldığı iddiası, 
iktidar partisi saflarında bir Trakya Milletveki
li tarafından ortaya atılmıştır. Bütçe Encüme-
nindeki zabıttan bunu da aynen okuyacağım. 

Bahis mevzuu arkadaşımız, 20 Ocak 1960 ta
rihinde, Bütçe Encümeninde encümen zaptının 
26 ncı sayfasına göre «Et - Balık Kurumu bel-

I ki kurulduğu zaman vazife yapmıştır, ama ar
tık bugün ele alınması gerek» diyor. Ve başka 
bir konuya mütaallik bir şikâyetten sonra «İkin
cisi diyor, muayyen tahsisat ayırmak suretiyle 
memleketin dört bir tarafından taahhüde girer
ler. Bir iki kefil gösteren adama yüz binlerce 
hayvan alacak diye primler verirler. Bu işlerle 
alâkası olmıyan insanlar alım mevsimi geldiği 
zaman piyasadan perakende olarak sığır ve ko
yun toplarlar, Kuruma tevdi ederler.» 

Bufişle alâkası olmıyan birtakım insanlara, 
besici olmıyan insanlara, bir iki kefil göstermek 
suretiyle para dağıtıldığı iddiasını bir Demokrat 
Partili arkadaşım Bütçe Encümeninde söyledi. 
Biz, size bunun resmî vesikalarını getirdik. Açık 
ve gizli yazışmalarının vesikalarını getirdik. 

Sözlerimi burada; Adan Menderes'in bir sö
zü ile tammalamak isterim. 

Affedersiniz, Celâl Bayar'm bir sözü ile ta
mamlamak isterim. 

Bayar'm; 7.VII.1947 de söylediğine göre : 
«Bir harman veya ambarda ne çeşit buğday 

olduğunu göstermek için bu buğdayın hepsi pa
zara veya borsaya götürülmez. Bu harman veya 
ambardan bir avuç buğdayın örnek diye getiril
mesi maksadı temin eder.» 

Ben, size, Et - Balık Kurumunun yolsuzluk
ları ambarından bir avuç buğday getirdim. 

Ben, size, Türk milletinin parasının nasıl 
partizan ölçülerle dağıtıldığını; bir kaymakam 
tarafından vesikaya müstenit haklı bir ihbar 

| yapıldığı halde yukardan gelen emirle millet 
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parasının partizanlara nasıl saçüdığma dair 
bir örnek verdim. 

Eğer hakikaten ortada bir yolsuzluk yoksa, 
bu zevat haldi olarak kredi almışlarsa, eğer tapu 
sicil memuru yalan söylüyorsa, eğer maliye 
memuru yalan söylüyorsa, hayvan sağlığı 
memuru vo kaymakam yalan söylüyorsa, ve 
Hayrettin Erkmen, oturduğu yerden, Kozaklı'-
daki işleri, oradaki insanların mal ve mülkü 
ve hayvancılıkla ilgisi olup olmadığını oradaki 
memurlardan, tapu kayıtlarından daha iyi bil
diğini ispat edecekse, bunun meydana çıkması 
için bir tahkikat açılmasını istemez misiniz? 

Arkadaşlar, tahkikat açalım, bu insanlar ya
lan söylemişse vekilden emir aldım diyen umum 
müdür yalan söylüyorsa hakikat meydana çık
sın, diyoruz. 

Cumhuriyet Hükümetinde vazifeli bir veki
lin nefsine menfaat temin etmek gibi bir it
ham altında buulnmasa bile millet parasını 
israf ve partizan baskılarla vazifesini suiisti
mal ettiği ithamı altında bulunmasından eza 
duymıyacak kimsenin bulunacağını tahmin etmi
yorum. n Temenni ediyorum, bu vekil, bu eski 
meslektaş bana zaman zaman sayın profesör 
diye takılmasına karşılık, ben bu meslaktaşıma 
İktisat Fakültesinin sayın ve sabık asistanı diye 
mukabele etmiyeceğim, (çünkü kendisinin - unva
nı ne olursa olsun - asistanlıktan daha fazla 
ilmî müktesebatı olduğunu bilirim.) Erkmen'in 
bu işten alnının akı ile çıkmasını ben de te
menni ederim. Bu da tahkikatın açılmasiyle oluf, 
hâdiselerin örtülmesi ile olmaz arkadaşlarım. 
(Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK

MEN (Giresun) — Muhteram arkadaşlarım, 
Turhan Feyzioğlu beyanlarının sonuna doğru 
Et - Balık Kurumunun zararlarından da bahset
tiler. Vâki beyanının hâdisemizle birgûna alâ
kası bulunmadığını, Et - Balık Kurumu zarar
larının, kendisine Millî Korunma Kanuniyle 
verilen vazifeler dolayısiyle hâsıl olup, Büyük 
Meclisin tetkik ve tasdikinden geçtiğini, her halde 
takrir sahibi Feyioğlu da bilenler arasındadır. 

Binaenaleyh mevzuun zararla alâkası yok
tur. Zararın sebepleri^ mahiyetleri, rakam
ları müzakeremizin dışındadır, hâdisemiz sadece 
ve sadece Et - Balık Kurumunun mütaahh'itlerle 
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yaptığı bağlantılar dolayısiyle mâruz kaldığı 
zarara mütaalliktir. Burada da, biraz evvel | 
ifade ettiğim gibi; bir zarar mevzuubahis değil- I 
dir. 180 milyon liralık muamele hacmi içinde 8 
milyon liralık avans bakiyesi kalmıştır ve ta-
kibediimekte olan bu miktarın tahsil edilmesi 
mümkündür. Ve tahsilat devam etmektedir. 
Bunlar zarar değil, alacaktır. Hukukan alacak
tır. Şunu da ifade edeyim ki, bu 8 milyon lira
lık avans bakiyesi arasında, bu kürsüden tez
kiye ettiğiniz arkadaşınız Ahmet Fırat'ın da 
borçları vardır. (Sağdan, gürültüler) ödeye
ceklerinden şüphemiz yok. Kendileri de her han
gi bir vatandaş gibi bir haktan, bundan isti
fade etmişlerdir. (Sağdan, gürültüler) İşinize 
gelmiyor değil mi eski demokrat? 

Takrir sahibi, mevzuun bütününü bırakarak j 
teferruat lâbirentlerine saptı ve meseleleri mahi- i 
yetlerinin tamamen aksi bir istikamette tesbite 
uğraştı, 

Meselenin aslı şudur : Et - Balık Kurumu 
vatandaşlarla müteselsil kefalet esası üzerinden 
bağlantı yapıyor. Birçok grup vatandaşların her 
biriyle müteselsil kefaletle yapılan bağlantılar 
için evvelâ idari makamlardan malûmat almı
yor. Kurumun memuru tarafından mahallinde 
bir tetkik ve tahkika tâbi tutuluyor. İdari ma
kamın verdiği malûmat menfi ise mesele yok. 
Üzerine gidilmiyor. Müspet olduğu takdirde da
hi Kurum vazifelilerince mahallen yapılan tet-
kikat menfi netice verirse muamele yapılmıyor. 
Takibedilen usul bu. Şimdi bu umumi usul için
de bir grup vatandaşla yapılan muameleleri 
alıyorlar, bu partizaneadır, bu istisnaidir, bu 
gizlidir. i 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Siz yaz
mışsınız, istisnai diye. 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
1VTEN (Devamla) — Ben yazmadım, Kurum 
Umum Müdürünün bir servisine yazısı, Vekil 
istisnai emir verdi, diyor. j 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ya- j 
lan mı söylüyor? | 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK
MEN (Devamla) — Yalan söylüyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Umum Müdür mü? 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK
MEN (Devamla) — Umum Müdür değil, mua-
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vini. Bunları karıştırmıyalım. Ben diyorum ki 
size, böyle bir emrim mevcut değildir. 26 Ka
sımdan sonra yalnız Hayri Asil ve arkadaşları 
ile muamele yapılmış olsa bir dereceye kadar 
haklı görünebilirsiniz. Ama bu bir kısım vatan
daşların arasında muhterem arkadaşlarınız var 
ki, bu hâdisenin istisnai olmadığını gösteren de
lillerden birisidir. Arkadaşlarımız almadı di
yorlar mı? Şüphesiz demiyorlar. Partizanca tu
tum, niye partizanca?.. Demokrat Parti Başka
nı arkadaşlarına verilmiş... Şayet böyle olsa, 
partizanca olsa bu muameleyi sizin arkadaşları
nız için yapar mıyız, bu nasıl söz? İşte Ahmet 
Fırat ve arkadaşları, usulüne göre muamele ya
pılmış. Şayet sizin dediğiniz gibi partizanca 
olsa onlarla mukavele yapmıya lüzum var mı? 
Dahası var, mukaveleye tavassut edenlerin için
de benim hemşerim Hasan Tez de var. Arka
daşlarım, bunlar normal muamelelerdir. (Sağ
dan gürültüler)' Arkadaşlarım neden telâş edi
yorsunuz? Ben size bunun partizanca olmadı
ğının delilini gösteriyorum. Hasan Tez/in takib-
ettiği bâzı muameleler de var, kendisi her halde 
burada değil. Onun takibettikleri de her halde 
demokratlara ait değil. Onlardan da mukavele 
yapılanlar var. Bu ne biçim partizanlıktır ki, 
yalnız bir kişi üzerinde durmaktadır ve bir tane 
gösteriyorsunuz. Bunlara ne buyurursunuz? Ar
kadaşlar, Hayri Asil ve arkadaşlarına yapılan 
muamele için partizanlık deniyor da öbürlerine 
niçin denilmiyor? Sükûtla dâva ispat edilemez 
Feyzioğlu. 

TLRHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Sükût 
etmiyorum, söyledim, Malatya Valisi... 

REİS — Söz almadan karşılıklı konuşmıya-
lım. 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Devamla) — Şimdi muamelenin esası bu 
mahiyettedir, bunu izah edeyim. Feyzioğlu di
yor ki; kaymakam hakkında mı tahkikat aça
cağız, yoksa vekil hakkında mı? Kaymakam hak
kında malûmat verişim sebepsiz değildir. Mua
melelerin bu hale gelmesinin sebebi üzerinde 
kaymakamın hüviyetinin anlaşılmasında fayda 
Vardır. Dosyasında ne varsa ben onları söyledim. 

MUHARREM TANSEL (Sinob) — Kay
makam nerede şimdi? 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Devamla) — Kaymakam halen Kayseri'-
dedir, Halk Partisi İl İdare Heyeti âzasıdır. 
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[ (Gülüşmeler) Kayseri il veyahut ilce kongre

lerinden birindeki konuşmasında lisan seviye
sizliği ve suç teşkil eden beyanları dolayısiyle 
halen mahkemededir. 

Kaymakam mevzuuna; dönmiyeceğim artık, 
herkes tanıdı. Turhan Feyzioğlu onu daha ço
cukluğundan tanır. Tezkiye ediyor. Onun bü- • 
tün durumunu bildiği halde nasıl tezkiye ediyor 
bilmem. Ama bu da bir siyasi tezkiyedir belki. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Öyle 
bir tezkiyede bulunmadım. 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Devamla) — Vatanperverdir, vazifesine 
bağlıdır ve saire gibi şeyler söylediniz, öte ta
rafına karışmam, ama hiç değilse vazife duygu
su kuvvetli değildir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Kusuru
nu söyleyin, kusurunu. 

( TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
| MEN (Devamla) — Turhan Bey, hakikaten be-
I yanlarınızın objektif tarafları var ve beklenme

dik kadar var, hakikaten. Muhalefet mensubu 
muhterem mebuslar, emin olun, beni de aynı ku
lakla dinleseniz bu meselenin bir sabun köpüğün
den ibaret olduğunu anlıyacaksmız. 

Bir muamele yapılıyor. Bir mebus arkadaş, 
dolayısiyle muttali oluyor, tetkik ediliyor ve 
hallediliyor. Bu hâdise bir Meclis tahkikatı açıl
ması için, bir hukuku âmme profesörü için, kâ
fi görülebilir mi? Meclis tahkikatı olsun da ne 
olursa olsun diyor. Olur mu? 

Hukukçu arkadaşım diyor ki; Vekil Beyin 
burada bir şahsi menfaati yok. Çok ^teşekkür 
ederim. Ama vazifesini ya ihmal etmiş veyahut 

I suiistimal etmiştir. 

Beyefendi bu nasıl vazife suiistimali olur? 
Vazife suiistimali veya ihmalin mevzuubahso-

I labilmesi için vazifenin kanunla muayyen olması 
lâzımdır. Tâyin edilen usulü tetkik ve tasvibet-

I mek Vekâlete aittir. İnsanların prensibinin 
I tesbiti de, elbette ki, tasdik salâhiyetini haiz olan 

makam ve yetkililere aittir. Bankaya, teminat 
I mektubu mukabili mukavele yapmaya başlayı-
I nız. Ancak cari muameleleri ikmal ediniz, diyo

ruz. Bunda suiistimal var mıdır? Vazifeyi tâyin 
I eden benim, kanun değildir. Diyeceksiniz ki, 
I Divanı Muhasebat Encümeni kararı.. Mazbata 
I kanun değildir. Metni okusunlar.. Orada müte-
I selsil kefalet usulü ile muamele yapılmasına son 
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verilmesi hükmü yoktur. Tercihan evvelâ temi
nat mukabili yapılsın diyor ve müteselsil kefa
let usulünü nehyetmiyor. Kanunda bulunmıyan 
bir metnin taşıdığı hükümlere riayetsizlik, bir 
vazife ihmali veya bir suiistimal olamaz. 

Arada büyük lâflar, tahkikat açılsın, arka
daşımız alnı açık çıksın. Alnımın açık oduğunu 
sen söylüyorsun. Alnımda temizlenecek bir şey 
yok, allaha şükür. 

Şimdi vesikalar, vesikalar.. Tapu memulu
nun bir yazısı, hayvan sağlık memurunun bir ya
zısı. Arkadaşlar; sözlerime başlarken ifade et
tim, Kozaklı kazasından alınan vesika ilk olarak 
3 Kasım 1958 tarihinde alınmıştır. Kaymakam 
Vekilinin imzası ve mührü vardır. Mehmet Top
rak gitti diye muamele duracak mıdır? Besicilik 
vesikasında hayvan sağlık memurunun imzası 
vardır, bidayette imza etmiştir. Fakat kurum, 
usulünü değiştirmiş. Bu vesikalara mahallî tet
kikler neticesinde müracaatçinin tesbit olunacak 
malî durumunu bildiren bilgilerin de katılması 
lâzımgeldiğini tamim etmiş olduğu için memur 
eski şekline göre hazırlanmış olan vesikalar da 
yeni emrin icabettirdiği malûmat bulunmadığı 
cihetle değiştirmek istiyor. Hayvan sağlık me
muruna, eski vesikalarda mevcut imzasını göste
rerek, diğer hususat hakkında ben soruşturma
larımı yaptım, evvelce beyan ettiğin üzere belge 
sahiplerinin besici olduklarını imzalarla tesbit 
et, diyor. Hayvan sağlık memuru, eski imzası 
olduğu halde neden imza etmiyor, bilmiyorum. 
Bu imza etmiyorsa da diğer baytarlardan bilâ-
hara ve başka vilâyetlerin memurlarından alı
nan raporlara göre müracaat sahiplerinin Yoz
gad yaylalarında 1 400 koyunu olduğuna dair 
vesikalar vardır. 

Bakın Yozgad'da. Yozgad D. P. Başkanı de
ğil bu adam. Okuyorum : 

«Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğüne 
Ankara 

Kazamızın Çat köyü hudutları dâhilinde To-
sunburnu yaylasında yayılan Nevşehir - Kozaklı 
kazası Altmsu mahallesinden Hayri AsiFe ait 
1 800 aded erkek besi koyunlarında çiçek hasta
lığı çıkmıştır; durum Yozgad Valiliğine bildiri-
lip aşı istenip 2 ay olmak üzere kordon altına 
alınmıştır. Bilgilerine arz olunur. 

Çayıralan kazası 
Hayvan Sağlık Memuru 

Cengiz Katmer» 
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10 . VI . 1959 tarih ve 64 numaralı. 
Bu, vesika değil mi? Yalnız hayvan sağlık 

memurunun, kaymakam tarafından alınmış ifa
desi mi vesika? Baskı sadece siyasi olmaz; idari 
de olur, kaymakam baskı yapmış. Siyasi baskı
nın muhalefetten de yapıldığının çeşitlerini gö
rüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdisenin hacmi şu; 
200 baş sığır, iki bin baş koyun. 
200 baş sığır için 90 bin tahmin edilen bedel 

karşılığı 45 bin lira avans verilmiş, bu zevat 45 
bin liralık avansı yüz küsur bin lira teslimatla 
mahsubettirmişler. Demek ki, besiciymişler. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Ya iki bin 
koyun? 

TİCAEET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Devamla) — Bunun bedeli 300 bin lira 
olarak tahmin edilmiş. 150 bin avans verilmiş. 
8 milyon liralık bir muvman içinde 150 bin lira 
avans bakiyesi bir alacaktır ve takiptedir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Mesele yok. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-

MEN (Devamla) — Emin Soysal mesele yok, di
yor. Takrirde imzası var, şu halde imzasını geri 
alıyor. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Adalete vermiş
sin meseleyi, kaymakam haklı çıkıyor. 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Devamla) — Bütün muamelelerin birbi
rinden hiç farkı yoktur. Bu dosya üzerinde biz
zat tetkikat yaptım. Feyzioğlu arkadaşıma bir si
temde bulunayım; mahiyetini bildiği bir küçük 
muamele için Meclis tahkikatını harekete, getir
mek suretiyle, talepte bulunması beni günlerce 
meşgul etti. Kotalar ve diğer mühim işlerim 
arasında, kaç koyun almış, kaç koyun teslim edil
miş gibi muamelelerin tetkiki beni çok meşgul 
etti. Aslında bir şey yok. Esasen olmasına da 
imkân yok. 

Arkadaşlar; bu hâdisenin, bu muamelenin 
suiistimal, vazifeyi ihmal ve saire ile vasıflandı-
rılabilecek bir tarafı veya ıslâh edilmeye vesile 
olacak bir ehemmiyeti olmadığını ifade ettim. 
150 bin liralık bir bakiye, 5 kişi üzerinden tah
sil edilecek. Adam başına 30 bin liış, düşer. Bir
birine kefiller, en sağlamından alııracak. Meclis-
tahkikatmı getire, getire bu kadar küçük... 

EDÎP İMER (Sivas) — Ambarda buğdaydan 
bir avuç. 
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REÎS — Sükûneti ihlâl etmeyiniz. 
Birinci ihtarı veriyorum, beyefendi. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Efendim takibat yapılıyor. Mü
essese ile mütaahhit karşıkarşıya, ben onların 
muamelesi içine girmiyorum. Benim arz etti
ğim, istisnai bir mahiyet taşımamasıdır, bir. Bir 
suiistimal ve saire şüphesini uyandıracak değer
de değildir, iki. Siyasi tezkiye diye vasfettiği, 
Hasan Hayati Ülkün arkadaşımızın mektubu bir 
referanstan ileri değildir. Bu gibi muamelelerde 
referans tabiîdir. Üç. 

Muamele takibedilmektedir, tahsilinde şüphe 
yoktur. Faiz karşılığı ödenekler ve diğer mas
raflarla birlikte tahsil edilecektir, dört. 

Hâdise bu iken kaymakam ne yazdı mesele
sinin ne ehemmiyeti var. Kaymakamı kurtar
maya imkân yok, tuttuğu yol itibariyle. Efen
dim, neye kaymakam bu vesikaları gönderirken 
hakkında takibat yapmadın?. Bunları Kuruma 
gönderir, haberim olmaz ki, nereden bileyim? 
Kurumun muamelelerinin teferruatını ben ne 
bileyim? Ben esasını koymuşum. Cari muamele
ler arasında, 1 nci sırada bunu yapınız demişim, 
Ötekilerle beraber. Bitti artık benim için. Ben 
her gün bunu takibedecek değilim. Kaymakam 
takibediyor zaten; (Soldan, gülüşmeler) Ben ni
ye uğraşayım. 

ALÎ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — istis
nai muamele. 

TİCARET VEKlLÎ HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Hâlâ istisnai muamele diyorlar. 
Bslki bu bir istisnai muameledir. Fakat kaidenin 
istisnası başka muameleler de var. Mesuliyetimi 
müdrikim. (Sağdan, tamam sesleri) Ama bu hâ
disede benini makamımın mesuliyetiyle bir irti
bat yok. 

ALI RIZA AKBIYnCOĞLU (Uşak) — Ne 
korkuyorsunuz öyleyse, tahkikat açılsın. 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Ben size söyliyeyim mi arkadaş
lar bu tahkikat talepleri muhalefetin lisanında 
randevu gibi bir şey oldu. Olur mu böyle şey? 
Olur mu? Randevu mu veriyoruz birbirimize? 
Tahkikatı açın da görüşelim, diyorlar. (Soldan, 
kâfi kâfi sesleri, geri alsın sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzudaki maru
zatım bundan ibaret. Turhan Feyzioğlu vesika
lardan bahsedip sağlık memurunun mektubunu, 
ifadelerini burada okumasaydı tekrar huzuru-
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nuza çıkmazdım. O vesika diye bunları okudu 
ben de dosyamdaki vesikaları okudum. 

Alacakların tahsili devam ediyor. Ve tahsili 
mümkün bulunuyor. (Soldan, alkışlar) 

RElS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDÎK (Ay

dın) — Eski Bingöl hukuk işlerinden müstafi ve 
Kozaklı sabık Kaymakamı Mehmet Toprak hak
kında burada muhalefet adına (Sağdan, «şahsı 
adına» sesleri) Şahısları adına ve takrir sahibi 
olarak konuşan Turhan Feyzioğlu beyanda bu
lunsaydı bendeniz, Yüksek Huzurunuzu işgal et-
miyecektim. 

Kaymakamların tâyin ve nasıpları Ticaret 
Vekâletine değil, Dahiliye Vekâletine aittir. Bi
naenaleyh buradaki tasarruf vekâletimiz tara
fından, yapılmıştır. Meselenin tenevvür edebil
mesi için bu eski Kaymakam Mehmet Toprak'm, 
ifade edilmiş olan vasıflarını, tabiî dolayısiyle 
sicilinden tesbit ettik. 

EMİN SOYSAL (Maraş),— Siciller mahrem 
değil mi, Vekil Bey? 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDtK (De
vamla) — Burada bahse mevzu edilmesine mâni 
gizli tarafı yok. (Sağdan, gürültüler) 

Bu genç kaymakam 1951 - 1952 senesi Mül
kiye idari şube mezunudur, ilk vazifesini maiyet 
memuru adayı olarak Kayseri'de yapmıştır. Ve 
oradaki hizmetine 21 . V I I . 1952 de başlamıştır. 
16 . XI I . 1952 de ayrılmıştır. Bilâhara Kayseri 
maiyet memurluğuna asaloten tâyin edilmiştir. 
26.. XI I . 1952 de. Bilâhara 21 nci Dönem Kay
makamlık Kursuna iştirak otmiş oradan da iyi de
rece ile mezun olmuştur. Terfiini mütaakıp Al
tıntaş Kaymakamlığına tâyin edilmiştir, 21.XII. 
1954 tarihinde işine başlamıştır. 5 . XI I . 1955 ta
rihinde yedek subaylık hizmetini yapmak üzere 
ayrılması dolayısiyle vazifesi hitama ermiştir. Ye
dek subaylıkv azifesini ikmal ettikten •sonra kay
makam olarak Yerköy'e tâyin edilmiş 29 . VI . 
1957 den 4 . 1 . 1958 tarihine kadar vazife gör
müştür. Yerköy'deki hizmeti 10 . I . 1958 e kadar 
devam etmiş ve bilâhara 13 . I . 1958 de Gülşehir 
Kaymakamlığına nakledilmiş. Orada 23 . VII I . 
1958 e kadar hizmet ifa etmiştir. Gülşehir Kay
makamlığından yine civar kazalardan birisi olan 
Kozaklı'ya nakledilen bu kaymakam nihayet Bin
göl Hukuk işlerine tâyin ediliyor. Dikkat buyu-
rulurtsa memleketimizin en müsait yerlerinde ida-
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Vİ zaruretlerle ve kendisini mağdur etmemek su
retiyle yer değiştirmiş bulunan kaymakamın bu 
vazife nakillerinde birinci derecede müessir olan 
sebep, valilerinin de bu kaymakam hakkında bize 
vermiş oldukları malûmata göre, nedense bu her 
gittiği yerde bir parti iltizam edip bir iktidarı 
karşısına almayı itiyad edinmiş. Bu huyundan 
vazgeçer diye, kendisini cezalandırmaımak matosa-
diyle, belki muhtelif tesirler altında yapıyor, 
gençtir, ıslahı hal eder diye ve mağduriyetine se
bebiyet vermiyecek şekilde yakın mesafelere ya
pılan yer değiştirmelerle bunu ıslah etmeye çalış
tık. Fakat maalesef bu zat habetenlillâh Demok
ratlara istisnasız ve açıkça düşmandır. Bu kay
makam aynı zamanda korumakla mükellef bulun
duğu Devlet haysiyet ve şerefini dahi koruyama
dığı gibi; bâzı ahvalde bunu bizzat kendisi kır
mıştır. (Sağdan, mahkemeye niçin vermediniz 
sesleri) Benim idari tasarruf hakkım vardır. Her 
mesele mahkemeye verilmez. Her meseleyi mahke-
meve vermek icabederse, terhibi ceza tâyini, inzi
bati yoldan bunun temini gibi bir esas kabul edil
mez. Sizin zamanınızda olsa idi bunu yapardınız 
ama ben bu genci kurtarmak için elimden geleni 
yaptım. Maalesef buna muvaffak olamadım. Çün
kü, bu gene kaymakam daha mektepte iken irti
batını, kendisini mecburi hizmet mukabili bedel
siz okutan Devlete ve Hükümete değil, Fevzi-
07lu ile tesis etmiş. (Sağdan, gürültüler) (Sol
dan. alkışlar) Bu kaymakamları yetiştiren mües
seselerde vazife gören arkadaşlar her şeyden evvel 
orada yetişenlerin yarın Devlet hizmetinde vazife 
göreceğini kabul etmesi lâzımgelir. (Soldan, al
kışlar) 

irtibatı o derece devam etmiştir ki, en azın
dan bir stme evvelinden beri Turhan Feyzioğlu 
Kozaklı Kaymakamı ile alâkalıdır. Ve bu dâva 
onun için burava getirilmiştir. Kozaklı Kaymakamı 
demin bir arkadaşımızın burada ifade ettiği gibi 
asla karmak? mlı'kla telif edilmesi mümkün olmı-
yan sakat yollardan gitmek suretiyle muayyen bir 
maksadı istihdaf ederek onu i^ihsal etmek için 
eline verilmiş olan Devlet ve Hükümet imkânla
rını kötüye kullanmıştır. Allah onu size mübarek 
etsin, idare bundan kurtulmuştur. (Soldan, alkış
lar) (Sağdan, gürültüler) 

ALÎ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşıik) — Allah 
Uşak Valisini sizin başınızdan da eksik etmesin. 
(Soldan, gürültüler) 
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NÜZHET ULUSOY (Samsun) — Sen sus 

otur yerine (Gürültüler) 
ALÎ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — îıtoğ-

lu it. (Soldan, küfür ediyor sesleri) 
REÎS — Beyefendi küfür eden sizsiniz. Riya

set itoğlu it lâfını sizden duydu. Sözünü/ü geri 
almadığınız takdirde hakkınızda takbih cezasına 
geçeceğim. 

ALÎ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — Eğer 
küfür varsa geri 'alıyorum. 

SERVET SEZGÎN (Çanakkale) — Çok 
muhterem arkadaşlar, Turhan Feyzioğlu ve ar
kadaşlarının tahkikat önergesiyle, yine Tur
han Feyzioğlu arkadaşımızın beyanatını dik
katle dinledim. Arkadaşımızın bu izahatından 
sonra... 

NÜZHET ULUSOY (Samsun) — (Ali Rıza 
Akbıyıkoğlu'na hitaben) itoğlu it sensin, çık 
dışarı... 

REÎS — Nüzhet Bey, kürsüye gel. Arkada
şımız sözünü geri aldığını beyan ettikten son
ra müdahale sizden geldi.. Bu hal hakkınızda 
takbih cezasını müstelzimdir. 

NÜZHET ULUSOY (Samsun) — Arkadaş
lar, 'bu arkadaşımızın gürültü esnasında bana 
hitabettiğini duymamıştım. Fakat sonradan tak
bih cezası verme keyfiveti üzerine sordum, itoğ
lu it sözünü sarf ettiğini, arkadaşlarım bun
dan 'beni kasdetti^ini sövlediler. Bunun üze
rine ben de çıkarken çık dışarı, bu sözü kime 
sövledin dedim. Eğer arkadaşım g-eri alırsa, 
ben de geri alıyorum. Yoksa ben de geri al
mam. 

REÎS — Efendim, arkadaşımız sözünü geri 
aldı. O aldığı için Nüzfhet Bey de sözünü geri 
almış oluyor. Bu itibarla karşılıklı olan bu söz
ler, söylenmemiş addedilerek her ikisi hakkın
da da ceza tâvirnne lüzum kalmamıştır. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Cok muh
terem arkadaşlarım, Turhan Fevzi OP-IU arka
daşımızın bilhassa baranını diredikten snnra 
kendisinin, bilhassa Ticaret Vekilinin... (Gürül
tüler) 

RElS — Hatibin sözleri duyulmuyor. Çok 
rica ederim, sükûneti muhafaza edelim. Deram 
buyurun. 

SERVET SEZGÎN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Turhan Feyzioğlu arkadaşımızın 
bilhassa Ticaret Vekilinin her hangi bir suç iş-
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lemediğine inandığı ve böyle bir inanca malik ı 
olmadığı halde siyasi maksatlarla böyle bir tah
kikat önergesini buraya getirmiş olduğu biz
zat kendi ifadelerinden anlaşılmıştır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Sizin 
nazarınızda suç yalnız hırsızlık mı? Suiistimali 
suç kabul etmiyor musunuz? 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Turhan 
Bey, sakin olunuz, ben sizi dikkatle dinledim. 
Bir suça inanmadığı, bir suçun mevcudiyetine 
inanmadığı şuradan belli. Evvelâ, Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine göre vekilin va
zifesini suiistimal ettiğini ileri sürdü. Fakat 
izahata giriştikten sonra suiistimal olabileceği 
kasdiyle bunun biraz da ihmal olabileceğini söy
ledi, ihmali vardır dedi. Böylelikle suiistimal 
kasdiyle ihmal arasında dolaştı ve bir tereddüt 
halinde indi. Daha evvel vekilin hiçbir suretle 
bu hâdisede bir menfaat temin etmediğine işa
ret etti. 

Eğer Ticaret Vekili burada menfaat temin 
etmiş ise bu takdirde rüşvet ve irtikâp vardır. 
Ama kendileri bilirler ki vazifeyi suiistimal su
çunun husule gelmesi için, yalnız menfaat te
min etmek değil, Temyizin birçok içtihatların
da belirtildiği üzere, menfaat temini kasdı ko
kusunun hissedilmesi lâzımdır. Menfaat temin 
edilmiyor ama kokusu hissedilmesi lâzımdır. 
Ondan sonra kanunların sarih hükümlerine ay
kırı olarak yolsuz muamele yapıldığının ispat 
edilmesi icabeder. 

Bir suçun tekevvünü için ne lâzımdır, muh
terem profesör bilmezler mi?... Bilirler, ihmal 
suçu bir kasıt ile tekevvün eder. ihmal suçunun 
kevvünü için evrakı lâyıkiyle tetkik etmemek 
kâfi gelmez. Kanunun âmir hükümlerine mu
halefet edilmesi ve memurun bunu iyi incele
memiş olmasıdır. 

Bir hukuk profesörü olarak suç unsurları
nın inceliklerine vâkıf olması lâzımgelen arka
daşımızın bunları bilmediklerini kabul edemem. I 

Şimdi gelelim hâdiseye; bir kere bu hâdi
sede hiçbir surette bir suiistimal mevzuufoahis 
değildir. Suiistimal mevzuubahsolamaz. Çün
kü vekil kendisine arz edilmiş olan bir hâdise 
hakkında nihayet takdir hakkını kullanarak 
bir emir vermiştir. 

ikinci olarak; Turhan Feyzioğlu burada 
vesikalara müsteniden konuşacağım dedi. Bâ- I 
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i zı vesikaların izahım ve arz şekillerini değiş

tirerek... 
TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Hayır. 
SERVET SEZGİN (Devamla) — Evet, is

pat edeceğim. Görüyorum nasıl telâşlanıyorsun. 
Bunlar sizin itiyadınız. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Senin. 
SERVET SEZGİN (Devamla) — Müsaade 

ederseniz ispat edeyim. 
j TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Haydi 

bakalım, vallahi sizin itiyadınız. 
RElS — Mütaaddit ihtarlarıma rağmen de-

j vam ediyorsunuz. Nizamnameye riayet bu mu? 
SERVET SEZGİN (Devamla) — inönü pe-

rest gibi görünen zatıâliniz, muhterem inönü'
yü sırf siyasi ihtiraslarınız için veya onun te
siriyle şerefini ^ile zedelemekten çekinmediniz. 
Uşak hâdiselerini bizzat sizin ihdas ettiğiniz 
malûmdur. (Sağdan, gülüşmeler) 

RElS — Servet Sezgin Bey; bu şekilde ko
nuşmanıza lüzum yok. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Sözlerimi 
mütemadiyen kesiyor. Mütemadiyen sözlerimi kes
tiği için de bu şekilde hareket etmeye mecbur 
kalıyorum. 

REİS — Efendim; aiz Heyeti Umumiyeye M-
taibedin. (Sağdan, ispat etsin sesleri) 

SERVET SEZGİN (Devamla) — isterseniz 
delilleriyle ispat ederim. 

REİS — Servet Sezgin Beyi Fethi ÇeKkbaş'a 
Turhan Feyzioğlu'na yaptığım gi'bd aynı ihtarı 
size de yapıyorum. Siz Heyeti Umumiyeye hi~ 
tabedin. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Turhan 
Feyzioğlu arkadaşım diyor ki; kaymakamın, bil
hassa tapu memurunun yazıları mevcudolduğu 
halde Vekil bunlar üzerinde incelemelerde bulun
mamıştır. Vekil hâdiseyi getirdiği zaman, kay
makamın iddiası ne idi? 

Kaymakam, 15 . XI . 1958 tarihinde - ki o ta
rihte izinlidir, kazada değildir - ama sanki kazada 
imiş gibi, yazdığı yazıda diyor ki: 

1. Hayri Asil ve arkadaşları besicilikle işti
gal etmemektedir. 

2. Hayri Asil ve arkadaşlarının fennî ağılı 
yoktur. 

3. Hayri Asil ve arkadaşlarının hayvanları 
yoktur. 
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Mektupta 'bunlar var. Bunların dışında tapu 

kayıtları, özel idare kayıtları ve saire bu mektupta 
yoktur. Bu yazı üzerine gelen Mithat öğüt 
Tapu Memurluğu, özel idare, Ziraat Bankası 
nezdinde ve bu arkadaşları tanıyan muhitin iş 
adamları arasında tahkikat yapıyor ve neticede 
raporunu veriyor. Bütün bu incelemeler sonunda 

' verilen 'bu, rapor sonunda Hayrı Asil ve arkadaş
larının her birinin 70, 80, 100 bin ve M. Necati 
Ülkün'ün de 20 - 30 hin liralık menkul ve gayri
menkulu ve birtakım menkul kıymetleri bulun
duğu bildiriliyor. 

Hayrettin Erkmen arkadaşımızın verdiği 
emir 25 . XI . 1958 tarihinde. Mithat öget'in 
raporu Kurumdan Kombinaya havale ediliyor. 
Arkasından arzettiğim gibi sadece, Besici de
ğildir, hayvanları yok, ağılı bulunmadığı şek
lindeki mektubu geliyor. Bunun üzerine Ha
san Hayati Ülkün arkadaşımızın mektubu ge
lince Ankara Kombinası Kuruma diyor ki, Be
sici değiller, hayvanları yok, ağılları yok, duru
mu tasviplerinize arz ederim. Kurum da vaziyeti 
Vekile arz ediyor. 

Vekil Bey nihayet burada muameleleri tamam
lanmış olan bu nevi müteselsil kefalet usulü üe 
tfeğlantı yapmak istiyenlere kredi verilmesine 
emir veriyor. Bu suretle yalnız arz edildiği gibi 
ve yalnız bunun üzerine bir bağlantı yapıl
masına emir verilmiyor. Vekilin üzerinde dur
duğu husus, geniş mevzu. Kaymakam bu şahıs
ların kendilerine verilen avans veya krediyi 
ödemeye muktedir olmadıklarını söylemiyor. 
(Soldan, tamam işte asıl mesele bu sesleri) Bin
lerce muamele içinde şu şekilde bir muamele için 
geniş tahkikat yapılmış ve raporda bu husus var. 
Bu hususi durum muvacehesinde, mesul memu
run yaptığı tahkikatın durumu bildirmiş olma
sından başka bir şey yok. 

Arkadaşlar, yani kaymakamın yazdığı 15.XI. 
1958 tarihli mektupta; bunların karşılığı da yok
tur, bunlar bağlantıları yerine gjkrmiyecek, 
avansları ödiyemiyecek şeklinde bir beyan olsaydı 
bu yazılarda Vekilin bunun-üzerinde dikkatle dur
ması bekelenebilirdi. 

Nihayet, bu kurumla canlı hayvan teslimi 
gayesiyle bağlantı yapmak istiyen kimselerin 
fennî ağılları yoktur, diyor. Arkadaşlar, bilir
siniz ki, hemen hemen ekseriyetle hayvancıları
mız fennî ağıllara malik değildirler. 

.1960 C : â 
Sonra, bu giib'i işlerle meşgul olanların hep

sinin hayvanları mevcut mudur? Bunlar hayvan 
alıp beslerler ve teslim ederler. Binaenaleyh be
sicilik, yapacağım diye bir hal vardır. Çdnkii 
1954 ten sonra artan et ihtiyacı karşısında ihti
yacı bertaraf etmek maıksadiyle kurumun teşek
kül tarzına ait Koordinasyon Kararının ikinci 
maddesinin (F) fıkrası buna cevaz vermiştir. 
Bu şekilde yardım vazifesi olduğuna göre bu 
tarzda kendi önüne gelmiş olan bir muameleye 
kendisiyle mukavele yapılması şeklinde Vekilin 
emir vermesinde nasıl bir suiistimal suçu, ih
mal suçu unsurları bulunabilir? Anlamıyorum. 
Turhan Feyzioğlu arkadaşım sözlerimi nasıl tah
rif etti. Ben dedim ki, bâzı bilgileri, mulûmatı 
dahi değiştiriyorlar. Evet, kaymakam, 28 inde 
bağlantı yapılacak 28 inden evvel Kuruma bir 
mektup yazıyor ve bu mektubunun ele geçmemesi 
ihtimalini düşünerek tekrar ikinci bir mektup 
yazıyor. 29 . XI . 1958 tarihinde yıldırım tel çe
kiyor, yani bağlantı yapıldıktan sonra. Diyor 
ki, sahte belgelerle para alınmaktadır. Eğer bu 
sahte belgelere istinaden para verilirse durumu 
matbuata vereceğim. Bu nasıl kaymakam? 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Mektup 4 
tane bir tane değil... 

SERVET SEZGİN (Devamla) — 4 mektu
bu da okudum, onlar, yani ikisi yıldırım telgraf
tan sonra yazılmıştır. Ve bunlar hakkında taki
bat yapacağım, diye yazılmıştır. Halbuki Ve
kilin ıttılaına arz edilmiş olan mektupta sahte
kârlık iddiası falan yoktur. Vekil sadece 
15 . 11 . 1958 tarihli mektuba istinaden takdir 
hakkını kullanmıştır. Yıldırım telgraftan son
ra, yani işin hitamından bir gün sonra tahkikat 
yapacağım diye vesika istiyor. Kendisine vesi
kalar gönderiliyor. Tekrar ikinci bir mektupla 
özel idare memurunun ve tapu memurunun çı
kardığı kayıtları istiyor... işte bahsettiğiniz 4 
mektup bunların da dâhil olduğu mektuplar. 
Bununla da iktifa etmiyor, hasta olup raporlu 
bulunduğu halde ve memuriyetle bir alâkası bu
lunmadığı bir sırada kalkıyor Ankara'ya geli
yor. Et-Balık Kurumu Umum Müdürüne çıkı
yor, dosyayı bana verin tetkik edeceğim, tah
kikat için diyor ve Umum Müdür de kendisinin 
resmî bir sıfatı olmadığını zerre kadar düşün
müyor ve- dosyayı eline veriyor, o da dosyadan 
çıkardığı evrakları Sayın Feyzioğlu'na veriyor. 

- Ü3X — 
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Bir suiistimal yoktur arkadaşlar. Olmadığı

nı evvelce izah ettim. Partizan maksatlarla istis
nai muameleler yapıldığı hakkındaki söylenti
lere Vekil Bey cevap verdi. Vekilin o esnadaki 
cevabında da aynı şekilde Halk Partili arka
daşlarımız tarafından hususi hukuk kaidelerine 
göre muamele yapılmasını istemiş olduklarını ve 
bu istekleri üzerine talebettikleri kredinin ken
dilerine verildiğini söyledi. Ahmet Fırat ve ar
kadaşlarının 18 . 11 . 1958 tarihinde 159 bin 
liralık bir kredi talepleri vardır, bunlara da ay
nı şekilde Vekil kredi verilsin diyor. 

KÂMİL SÜRENKÖK (Malatya) — Kredi 
suiistimalini kaymakam mı yapmıştır? 

SERVET SEZGÎN (Devamla) — 26.VIII.958 
tarihinde bu krediyi alıyorlar, bunu aldıktan 
sonra bir kısım taahhüdünü yerine getiriyor
lar. Fakat yaz aylarında Temmuzdan itibaren 
taahhüdünün bir kısmını teslim etmek imkânını 
bulamıyor ve 159 bin liralık taahhütten 52 500 
liralık kısmını yerine getirememiştir. Şimdi Ku
ruma bunu borçlu bulunmaktadır. Ben kendile
rine söylemeye lüzum görmemiştim. Aynı şekil
de Muslihittin Yılmaz Mete arkadaşımız da pa
ra almıştır, o da bir kısım taahhüdünü yerine 
getirmiş ve bir kısmını yerine getirememiştir. 
Bunu arzden maksadım partizanlık var mı yok 
mu, onu izah içindir. Muslihittin Yılmaz Mete 
arkadaşımız diyor ki; hayvanlarda zafiyet ve 
aynı zamanda parazit hastalıklar vardır, yem 
temininde de güçlük çekilmektedir, taahhüdümü 
hemen yerine getiremiyeceğim, diyor ve halen 
arkadaşlariyle birlikte 41 616 lira Kuruma 
borçludurlar. O günden bugüne kadar da ta
ahhüdünü yerine getirememiştir. 

Arkadaşlar, bunlar hukuku hususiye hü
kümlerine tâbi muamelelerdir ve böyle siyasi 
maksatlarla bunları kürsüye getirmek doğru bir 
hareket değildir. Hattâ Hasan Tez arkadaşı
mız da Necip Kaya ve arkadaşlarını getirmiş, 
onlar da 150 bin lira almış. Daha arkasından 
Faik Yalçın ve arkadaşlarını yine kendileri ve 
150 bin lira alıyor. 11 nci aydan bugüne kadar 
Hasan Tez arkadaşımızın tavsiyesiyle ge
tirmiş olduğu arkadaşlar bugüne kadar bağ
lantılarını yerine getirememiş ve borçlarını 
ödememişlerdir. 8 milyon liradan bahsediyor
sunuz. Ben ise şimdi bir çırpıda 400 bin lira 
olarak hemen hesabını veriyorum. 300 bin lira 
Hasan Tez arkadaşımızın tavsiyesi ile, 100 bin 
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lira Ahmet Fırat ve Muslihittin Yılmaz Meto 
arkadaşlarımızın tavsiyesi ile üzerlerinde dur
maktadır. Bunlar elbette borçlarını yerine ge
tireceklerdir. Bu borçlar hukuk sahasında cere
yan eden tabiî ve normal bir hâdisedir. 

Şimdi, tahkikat önergesinden bahsedildi. Bu
rada Turhan Feyzioğlu arkadaşımız açıkça de
di. Divanı Muhasebat mazbatasında bu mütesel
sil kefalet sistemi üzerinde durulduğu ve artık 
buna bir son verilmesi ileri sürüldüğü halde Di
vanı Muhasebat mazbatasına muhalif olarak bu
rada yine müteselsil kefaletle kredi vermek su
retiyle Vekil Divanı Muhasebat Encümeninin 
ve nihayet Heyeti Umumiyenin tasvibinden ge
çen bir karara aykırı hareket etmiştir, dedi. 

Muhterem arkadaşlar, böyle bir şey de yok
tur. Şimdi okuyayım, yani nasıl değiştirdikle
rini izah ediyorum. Bakınız; 1954 senesine ka
dar Millî Korunma Kanununa müsteniden har
canmakta olan ve 1954 yılı kâr, zarar hesabı 
topyekûn, bütün bunlar Millî Korunma Kanu
nu müstenidatma göre yapılan harcamalar Di
vanı Muhasebat Encümenine gelir. Divanı Mu
hasebat Encümenine Petrol Ofisi, tohumluk 
buğdaylar, şunlar, bunlar bilûmum, bunların 
hepsi oraya gelir. Bu arada Et - Balık Kurumu
nun canlı hayvan mubayaası için verdiği kre
diler hakkında sadece dört satırlık şu cümle 
var. Başka hiçbir şey yoktur. «Kurum bağlantı 
yapmak suretiyle, canlı hayvan vermekte olan 
mütaahhitlere verilmekte olan avansların, ha
len vâki olduğu gibi, banka teminat karşılığın
da ihtiyaçları nispetinde tedricen verilmesi mu
vafık görülmüştür.» Şimdi burada Turhan Fey
zioğlu arkadaşımızın dediği gibi, müteselsil ke
falete bir atıf var mıdır? Müteselsil kefaletle 
açıkça bir alâkası var mıdır, bu suiistimal edil
miş midir? 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Şimdiye ka
dar yapıldığı gibi. 

SERVET SEZGÎN (Devamla) — Bunların 
hepsini izah edeceğim, müsaade ederseniz. Bu
raya her encümenin mazbataları gelir. Bunla
rın hepsi kanun hükmü mü oluyor 1 Burada bir 
kere müteselsil kefalete atıf yok. Harcamalara 
ait olan husus üzerindedir. Müteselsil kefalet 
1954 den sonra başlamıştır. Onun alâka ve mü
nasebeti yoktur. Münasebeti olmadığı halde siz 
Divanı Muhasebat Encümeninde olmıyan şey-
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leri vâki imiş gibi izah ettiniz. Nihayet bu 
2. VI . 1958 tarihli karardır. Bu şekilde bir ka
nunla gelen ve Meclis'in tasdikinden geçen maz
batada müteselsil kefalete atfedilen bir kanun 
hükmü var mı ? Yoktur. Nihayet kanun 3 . VII. 
1958 tarihinde mer'î olmuştur. Hayrettin Erk-
men arkadaşımız ise 4 . IX. 1958 tarihinde ve
kil olmuştur. İki ay sonra veTdl oluyor. Niha
yet 25 . XI . 1958 tarihinde bu kendisine arz edi
lince umumi emrini veriyor. Devam etmekte 
olan sistemin mahzu.'ları görülmekte olduğun
dan bu muamelelerin bundan sonrasına, başla
mış olanlar hariç, banka teminatı almak sure
tiyle ödemeleri yapın şeklinde bir prensip vaz'-
ediyor. 

REİS — Beş dakikanız kaldı efendim. 
SERVET SEZGİN (Devamla) — Nihayet 

burada tedricen diyor, toptan diyor. Hayri Asil 
ve arkadaşlarına verilen hayvan kredisi, sığır 
teslimatında 45 bin, 150 bin lira da koyun tes-
liuıatınadır. Bu teslimat kendilerinin bağlantı 
yaptıklarının % 33 a nispetindedir. Tamamına 
şâmil değildir. Nihayet Divanı Muhasebatın 
mazbatasında verilmiş olan kararları sadece ve 
sadece o işe mahsus ve maksurdur. Nihayet bu 
îki defa Büyük Millet Meclisinin tasdikinden 
geçmiş 1210 sayılı Kararla, 1501 sayılı Divanı 
Muhasebat Kararından ibarettir. Bu nevi her 
hangi bir husus incelenmiş dahi olsa, o husus 
ancak ve ancak o hâdise hakkında bir hüküm 
ifade eder. Benzeri hâdiselerde bir kıymet ifa
de etmez. Bu, İçtüzüğün 49 ncu maddesine iliş
kin 24 sayılı not. İsterseniz okuyayım. «1206 ve 
1501 sayılı karar: Kamutayca tasvibedilmiş olan 
Sayıştay Komisyonunun kararlan, olayla ilgili 
hususlara maksur ve münhasır olup benzeri me
selelerde hukuki bir tesiri olamaz.» 

Bütün bunları Turhan Feyzioğlu arkadaşı-
ımız bilmez mi? Bilir. Ama ne yapalım. Ortada 
Demokrat Parti ilce başkanını yakalamıştır. 
Bir de dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş şe
kilde partizanlık yapan bir kaymakamın bütün 
ahvalini bir tarafa iterek, bakın demokratlara 
kredi verildi, havasını yaymak suretiyle De
mokrat Parti aleyhine bir hava yaratmaktan 
başka bir maksat yoktur. (Soldan; bravo, ses
leri) Dünyanın neresinde, hangi devletinde Hü
kümetin mümessili olan bir kaymakam alelade 
bir kahveye giderek Reisicumhurun ve kendisi 
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namına vazife gördüğü Hükümet Başkanının 
resimlerini yırtar atar? 

Dünyanın neresinde görülmüştür ki, karşı
sına bir Demokrat Parti rozeti ile bir vatandaş 
geldiği zaman onun rozetini söker atar? 

Dünyanın neresinde görülmüştür ki, bir kay
makam, kazasının bir köyüne su getirildiği za
man demokrat mahallenin çeşmesini yaptırmaz? 
Bitaraf dediğiniz kaymakam bu mudur? (Sağ
dan; ayıp ayıp, sesleri) Ya böyle? Bu şekilde
ki bir kaymakam için partizan duygu ve mak
satlarla tahkikat getirir ve iddia ederseniz, na
muslu bir vekilimizi lekelemek için düşünme
den siyasi maksatlarla bunu getirirseniz elbet
te bizden bu cevaplan alırsınız. (Soldan; alkış
lar) 

REİS — Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Sıramı Tur

han Feyzioğlu'na veriyorum. 

REİS — Buyurun. 
TUHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkdaaşlarım; hâdiseyi biraz daha açıkla
mak imkânını verdiği için, şimdi konuşan arka
daşlarıma bir bakıma teşekkür borçluyum. 

Bir nokta açıkça meydana çıknrştır; ortaya 
koyduğumuz «gizli ve zata mahsus» başlıklı em
rin hiçbir harfini, Ticaret Vekili ret ve inkâr 
etmiyor. Yalnız, bunun altında imzası mevcud-
olan Et - Balık'Kurumu Umum Müdürü yalan 
mı söylemiş diye soruyoruz: Ticaret Vekili, evet 
yalan söylemiş diyor. Bu gizli ve zata mahsus 
başlıklı emrin altında imzası olan Umum mü
dür mü yalan söylemiş, yoksa Ticaret Vekili mi? 
İşte tahkikat açmak için bu, baslıbaşna kâfidir. 
Vekil, bir resmî vesikanın muhtevasının yalan 
olduğunu söylüyor. Çağıralım Umum Müdürü, 
Vekil mi yoksa o mu hakikati söylemektedir, ye
minli ifadeye başvurmak suretiyle bunu tesbit 
edelim. Yoksa, mesul bir Vekil sıfatiyle bu kür
süye geleceksin, gıyabında bir Devlet memuru
na, .«yalan söylüyor» diyeceksin, tahkikattan 
kurtulacaksn, olmaz böyle şey... İtham altında 
bulunan Vekil, gizli ve zata mahsus yazıyı inkâr 
edemeyince, bu yazyı yazarak Vekilden aldığı 
şifahi emri tescil eden Umum Müdürü yalancı
lıkla itham edecek ve kurtulacak... Bu nasıl 
iştir?... 

İtham edilen kendisi, hükmü veren kendisi. 
Böyle şey olmaz. Açacaksın tahkikatı: İki tarafı 
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da yeminle dinliyeceksin. Başka şahitleri dinli
yeceksin. Dosyadaki bütün evrakı ineeliyecek-
sin. O zaman belli olacak hakikat. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikatleri sis per
desi ile örtmek için ne kadar çal;şılsa beyhu
dedir. 

Soruyorum: Malatya Valisi, Ticaret ve Sana
yi Odası Reisi Halit Özkan bu krediyi alamaz 
demiş, Ahmet Fırat ' ın gözümle gördüğüm güzel 
çiftliğinin tesislerinin mevcut olmadığını iddia 
etmiş de ona rağmen mi kredi verilmiş?.. Bu 
işte, kaymakam Hayri Asil ve ortaklarının kre
diye lâyık olmadıklarına dair ihbar yapmış, ona 
rağmen kredi verilmiş. Neticede, hâdisat kayma
kamı teyidetmiş. İşin özü burada. Lâyk olmı-
yana avans verilmiş, lâyık olmadığı ihbar edil
diği ve bilindiği halde siyasi kayırma ile ve
rilmiş. 

REÎS —- Turhan Feyzioğlu Bey, Vekil Bey 
beyanlarında adlarından bahsettiği arkadaşlar, 
Fırat ve Mete hakkında en ufak bir yolsuzlukla
rı bulunmadığını ifade ettiler. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — O 
avansların yolsuz ve kanunsuz olduğuna inan-
saydım, onları da bu kürsüye getirirdim. Elbette 
o muameleler tahkikat önergemizdeki muamele
den çok farklı... 

Muhterem arkadaşlar; kaymakamın halen 
C. H. P. saflar nda çalışması da dile dolanıyor. 
Suiistimali ihbar etti diye kendisi kış ortasında 
hasta annesi ve yavrulariyle Bingöl 'e nakledil
miş, orada vazifeye başlamış, bir müddet sonra 
da istifa etmiş. Vazifesinden istifa ederek 
serbest bir vatandaş haline geldikten sonra bir 
siyasi partiye girmesi ve kendisini moğdur eden 
zihniyetle mücadelesi pek tabiîdir. Burada bir it
ham vesilesi yapılamaz. Eğer şahıslar hakkında 
hüküm vermek gerekirse, eğer kaymakamın ha
len C. H. P. saflarında bulunması büyük bir 
kusur ise, ben haber vereyim Ticaret Vekiline, 
ben haber vereyim Dahiliye Vekiline, kaymakam 
hakkında «Bu adam partizandır» diyerek ora
dan oraya sürdüren, Kozaklı Hâkimini de isti
faya mecbur eden, ve her türlü krediye lâyık 
görülen Hayri Asil halen hapsanededir, mah
kûmdur. (Soldan, «Neden» sesleri) Ruhsatsız 
silâh taşımaktan mahkûmdur. (Soldan, gürültü
ler) 

Kaymakamın alnına sürülecek bir leke bulu
namıyor, partizandır, diye şikâyet ediliyor. Fa-
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kat siyasi iltimas mektubunda bunu söyliyen 
arkadaşımız, avans alanların arasında kardeşi
nin bulunduğunu gizliyerek mektup yazıyor. 
Kendi kardeşine ve ortaklarına yüz binlerce 
avans temin etmek için yazdığı mektupta, kay
makam Devlet büyüklerinin resimlerini yırtar, 
diyor. Bir kaymakam yapar mı bunu?.. Tahki
kat yaptırdınız mı, bu hususta her hangi bir za
bıt var mi l . Genç bir kaymakam yapar mı böyle 
şey... 

Demin Dahiliye Vekili; «Kaymakam Devlet 
işlerini bir tarafa bırakmış, partizanlık yapmış, 
onun için naklettim» dedi. Tebrik ederim Dahi
liye Vekilini... Demek partizanlık yapanlara mü
samaha etmiyor. Ya bunca idare âmirini, sayı
sız valiyi D. P. başkanı gibi çalıştıran kim?.. 
Partizanlık yaptı, diye idarecileri nakle kalkışsa 
kalemine mürekkep yetmezdi. 

Ruhsatsız silâh taşıyan, yalnız kredi peşinde 
koşan bir adama alet olmadığı, onun fenalıkla
rını görerek karşısına dikildiği anda kaymakam 
partizandır : Çünkü, Hayri Asil Beyin emelle
rine hizmet etmemiştir. Partizanlık ölçüleriniz 
bu mu? (Sağdan : Bravo, sesleri) 

Namık Gedik, neden bu kaymakamı nakletti? 
(Siz, neden savunuyorsunuz, sesleri) Ged^k zihni
yetinin bu memlekette mağdur edeceği her va
tandaşın hakkını sonuna kadar savunacağız. 
(Sağdan : Bravo sesleri, alkışlar) 

Dahiliye Vekiline sormak isterim, inönü'yü 
vur emri veren koyu partizan valiyi neden nak
letmiyor da, bir suiistimali haber veren kayma
kamı naklediyor? (Soldan : Gürültüler), (Sağ
dan : Bravo, sesleri) Bunun cevabını versin!... 

RE IS — Geriye mi dönüyorsunuz? 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Reis 

Bey, geriye mi dönüyorsunuz, diyor. Hayır, 
Uşak hâdiselerine dönmüyorum. Fakat nasıl ra
hatlıkla isnat ve iftira savrulduğunu göstermek 
için, bu konuda söylenen bir sözü cevaplamak 
isterim. Uşak seyahati C H. P. grupunda karar
laştırılmış ve ben adını teklif etmişim, v. s.. Bu 
gibi yalanları şiddetle, nefretle reddederiz. 

RElS — Turhan Feyzioğlu Bey... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu 

sözlerim size karşı değil Reis Bey. 

RE IS — Arkadaşımız aynı şekilde konuşur
ken ihtar ettim. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) —Mec

lis ve millet huzurunda açıkça diyorum ki - Çok gü
lünç bir şekilde - Uşak seyahatinin adını benim 
koyduğum yolunda Dahiliye Vekiline veya siz
lere her hangi bir şey söyliyen kim ise, çıksın 
buraya ve erkekçe söylesin. Söyliyemez, çünkü 
o kimse yalancıdır, müfteridir. Bunu itham 
edeni namussuzlukla itham ediyorum. Namuslu 
ise, buradan çıksın söylesin. (Soldan : Gürültü
ler) 

REİS — Beyefendi, Heyeti Umumiye karşı
sında bu şekilde konuşmanıza imkân yoktur, ih
tarlarıma rağmen sadet dışına çıkarsanız hakkı
nızda bu celsede söz söylemekten memnuiyet ka
rarı alacağım. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bir 
defa bu seyahat mevzuunun C. H. P. Grupun-
da konuşulduğu bile yalandır. Bu kadar arka
daşın huzurunda ifade ediyorum. Bütün C. H. 
P. li mebuslar, bu kadar insan şahittir Uşak 
seyahati grupta kararlaşmamıştır. Hususi ola
rak da «Ege taarruzu» diye bir şey konuşmadık. 
Söyliyen tam bir müfteridir. Muhbiri sadık 
yalan söylemiş. Karakterine yakışır şekilde 
vekili iğfale çalışmış, o da kolayca kanmış. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Bu mev
zuda söz işiyorum. 

REİS — Devam buyurun efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) .— Şim

di muherem arkadaşlar deniyor ki, bu kredi
ler açılmış ama Yozgad'dan belge almışlar. Ne 
zaman almışlar? Çok sonra. Muamele yapılır
ken, kaymakam, bunlar besici değildir, demiş. 
Vekili savunan arkadaş diyor ki, kaymakam 
«Bu kimseler avans alacak durumda değiller
dir.» diye yazsa imiş, o zaman mesuliyetten bah-
sedilebilirmiş... «Bu avansı alacak duruma sa
hip değillerdir» diye yazsa imiş, haklı olur-
muşuz. Ama böyle yazmamış da, başka türlü 
yazmış, bunların besicilikle alâkası yoktur. 
Ellerindeki belgeler hakikate aykırıdır, demiş. 
Bütün bunları 15 Kasım 1958 de, 186 sayılı ya
zıyla yazmış, daha ne desin, nasıl ikaz etsin? 
Bu kadarından mâna çıkarmak mümkün değil 
mi? 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — 15 . XI . 
1958 tarihli mektubu okuyun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu 
resika cidden ehemmiyetli. Bir daha okuyorum : 

«Kozaklı ilçesi, sayı : 186 - Et ve Balık Ku-
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rumu Umum Müdürlüğüne... Kurumumuzca 
lâzımgelen şartlardan besicilikle iştigal etmeyi 
vo halen besicilik için fennî ağıl ve diğer te
sisatlardan hiçbirine sahibolmadıkları gibi, el
lerinde mevcut mal bulunmadığından, kaza
mız veterinerlik dairesi kendilerine lüzumlu 
olan besicilik belgesini vermemiştir.» 

Kaymakam daha sonra, imzasız belgelerin 
memurdan nasıl çekilip alındığını anlatıyor. 
Kaymakam ne desin bundan başka? para ve
rirseniz batırırlar mı desin? öyle deseymiş, ve
kil o zaman mesul olurmuş. Kaymakamın ikazı 
sarihtir. Tereddütlere yol açmıyacak kadar va
zıhtım. 

Sonra bir nokta daha; bu müessese vekilin 
emrinde değilmiş... Et ve Balık Kurumu vekilin 
emrini almadan avans verirmiş... Dâvamızı bir 
daha anlatalım şu halde : 

Biz demiyoruz ki, bu beş kişilik kumpanya^ 
nın altıncı ortağı vekildir. Dediğimiz şudur : 
Bilerek siyasi nüfuz suiistimaline imkân ve
rilmiştir. Vekil emri altındaki bir müessese
nin bir muamelesini sormuş, avans işi durdu
ruldu demişler. Fakat kendisine yapılan siyasi 
bir müracaata boyun eğerek, avansı kanunsuz 
şekilde ödetmek üzere Umum Müdürüne emir 
vermiş... Vekil kaymakamın ne yazdığını ne 
bilsin,denemez. Umum Müdür muameleyi bu ya
zı üzerine durdurmuş, vâki talep üzerine bu 
hususu da vekile arz etmiş. Esasen bu husus 
dosyasından anlaşılıyor. 

Bu müessese hususi hukuka tâbi ve saire 
gibi delillerin de değeri yoktur. Bu umum mü
dürü tâyin eden siz misiniz vekil bey? Umum 
müdürü her an azletmek mevkiinde olan siz mi
siniz? Evet. B.u umum müdüre Hayri Asil ve 
ortaklarına istedikleri avansı ödeyiniz diye 
emir vermediniz mi? Verdiniz. Et ve Balık Ku
rumu klâsik Devlet dairesi olmayıp, Millî Ko
runma Kanununa tâbi bir kurumdur, diye va
ziyet değişmez. Bir şey çıkmaz. 

Emri veren sizsiniz. Bir de «Yalan» diyor
sunuz. «Umum Müdür yalan söylüyor» diyor
sunuz. Biz buna inanmıyor ve Umum Müdürün 
yalan söyleyip söylemediğini tahkikatla tesbit 
edelim diyoruz. Çünkü ortada Umum Müdürün 
o «Gizli» emri uydurması için sebep yok. Ve
kil Hasan Hayati Beyin kendisine başvurduğu
nu inkâr edebiliyor mu? 
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Yüksek Meclis tahkikata gitmezse, bundan 

sonra hiçbir vekil mesul olmaz. Herkes mesu 
liytini müsteşarına ve emrinde bulunan kim
selere yükler. Çünkü hiçbir zaman bir vekilin 
bizzat, muhasebeye gidip te, kasayı açıp para 
verdiği görülmemiştir. 

Vesika getiriyoruz, «Emir verdi» diye resmî 
vesika sureti getiriyoruz. Vekil bu vesikanın 
doğruluğunu kabul ediyor, ama Umum Müdür 
yalan yazmış diyor. Temenni ederim ki, Vekil 
Beyin sözü doğru çıksın. Ama burada, «Umum 
Müdür yalan söylüyor» demekle bir Vekil be-
raet etmiş olmaz. Âmme vicdanında mahkûm 
olur. 

Vekil Bey, 20 Ocak 1960 tarihinde Bütçe 
Encümeninde sebk eden beyanlarını demin 
okudu. Fakat nedense bâzı noktalardan sü
ratle geçti. Şimdi ben de size Vekilin encümen
deki beyanından bir cümle okuyayım : «Filvaki 
bu nevi, muamelelerin yapılmasında, idare ka
nalarından istihbarat yoluna gidilmeke ve 
oradan alman malûmata istinaden muamele ya
pılması usul ittihaz edilmiş bulunuyoıdu.. (En 
cümen zabıtları, 20 Ocak 1960) Şimdi soralım : 
Madem ki idare kanallarından istihbarat esastır, 
niçin sadece, ortaklardan birinin kardeşi olan 
bir mebusun yersiz siyasi tezkiyesi ile, dosyay, 
tetkik bile etmeden emir verdiniz.. Biz işte bu
nun hesabını soruyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; seksen milyon avam 
içerisinde 150 bin liradan ibaret ufak bir katre 
cik.. Umman içinde bir katrecik. Fakat, demir 
arz ettim, Celâl Bayar'm sözlerini de misal gös
tererek arz ettim. Ben size bir avuç buğday ge
tirdim. Buna bakarak, her yıl milyonlarca lira 
batıran bu kurumun buğday harmanı hakkında 
bir fikir edinirsiniz. Meclis tahkikatı açalım ba
kalım, karşılığı almamıyan 8 milyonun içinde 
böylece kaymakamlar veya başkaları tarafından 
vaktinde ihbar edilmiş, vesikaların gerçeklere 
uymadığı sabit olmuş, bu sebeple durdurulmuş, 
fakat sonra siyasi maksatla ve siyasi emirle yü
rütülmüş, diğer muameleler de var mı! Fakat 
yalnız bu hâdise dahi, Ceza Kanunumuzun mu
ayyen maddesinin şümulü - içine girer. Kasıt 
var mı, yok mu? Kasıt var. Çünkü Hasan Ha
yati Ülkün'ün müracaati Vekil arkadaşımıza vâ
ki olmuş. Vekil her şeyden haberdar olduğu hal
de bu müracaat üzerine, bile bile, durdurulan 
muameleyi yürütmüş. Muhterem arkadaşlar, Ve-
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I kil bu noktada biraz, en hafif tâbiri bulmaya 

çalışıyorum, biraz hâdisenin kenarından geçerek 
izahat vermeyi tercih ettiler. Ezcümle diyorlar 

I ki, mütesebil kefalet usulüne son verdik, fakat 
ondan sonra bir prensip emri verdik; başlanmış 
muameler bitsin dedik.. 

I Fakat hâdise böyle değildir. Çünkü yazıda, 
«gizli ve zata mahsus» diye yazılan yazıda, asla 

I bir prensip emrinden bahsedilmiyor. Yazıyı bir 
defa daha bu bakımdan tahlil edelim : 

Bu gizli yazıda aynen deniyor ki, «Hayri Asil 
I ve arkadaşlarının durumlariyle ilgili, yukarda 

tarih ve işaretli yazınız ve ekleri tetkik ve mü-
I talâa olundu. Vâki talep üzerine durum ve hak-
I 1 arında yapılan muamele Umum Müdürlüğümüz-
I ce sayın Ticaret Vekiline arz edilmiş ve Vekil-
I den mezkûr şahıslarla bağlantı yapılması husu-
I sunda emir telâkki edilmiştir.» 
I Vekile arz edilen, Hayri Asil ve arkadaşları 
I hakkında yapılan muameledir ve Vekilin verdiği 
I emir bu arz ettiğim hâdiseye mütaallik olarak, 
I «istisnai şekilde ve tahdit nazara alınmadan» 
I avans verilmesi emridir. Vekilin verdiği bir si-
I yasi kayırma emridir. Prensip kararı değil. 
I Muhterem arkadaşlarım, ben bu hâdiseyi hu-
I zurunuza siyasi partizanlığın, cemiyet hayatm-
I da mühim mesuliyetler deruhde etmiş olan mem-
I leket çocuklarını ne kötü durumlara sürükledi-
I ğinin bir örneği olarak getirdim. 
I Benim, Hayrettin Erkmen arkadaşıma kar-
I şı en küçük bir iğbirarım ve hiçbir kötü düşün-
I cem yoktur. Ama aşırı partizanlığın bir insanı 
i nasıl hatalı yollara sürüklediğini, bir ibret teş-
I kil etsin diye bu kürsüye getirdim. Siyasi nü-
I fuz suiistimali yolu ile millet parasının şu veya 
I bu şekilde hesapsız savurulmamasını temin için 
I getirdim, önergemi vermeden önce sabırla bek-
I ledim. «Gizli emir» grupumuza ulaşmıştı. Fakat 
I neticeyi bekledim. Neticede kaymakamın ne ka-
I dar haklı olduğu sabit oldu. 2 bin koyun taah-
I hüdetmişlerdi, Haziranda teslim edeceklerdi; 
I bir tanesini bile teslim edememişlerdir, çünkü 
I besici değillerdir. 

TİCARET VEKÎLÎ HAYRETTİN ERKMEN 
I (Giresun) — Sığırları teslim ettiler. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Sığır 
I teslimine dair mukavele ayrıdır. Sığırları, Ku-
I rumun bir kısım parasiyle piyasadan toplayıp 
I teslim etmişler, ama bir tek koyun teslim etme-
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mislerdir. Mehil verilmiş, mehil sona ermiş, bu 
mehle rağmen Kurumun şartlarına uygun şekil
de, Kurumca şayanı kabul görülecek şekilde 
teslimat yapılmamış olacak ki, aleyhlerine ta
kibe1 geçmek zarureti hâsıl olmuş!,.. 

Vekil Bey, sığırları verdiler, diyor. Sığır mu
kavelesi ayrı koyun mukavelesi ayrı birer hu
kuki mukaveledir. Koyun mukavelesinden bir 
santimi yerine getirilmemiştir. Brr tek koyun 
teslim alınmamış ve iş mahkemeye aksetmiştir. 
Demek ki, kaymakam haklı çıkmıştır. Devletin 
parasını lüzumsuz yere, bile bile, bu akıbeti Ön
ceden ihbar edildiği halde, siyasi nüfuz suiisti
mali sebebiyle harcanmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım , Kaymakam 
neden Bingöl'e nakledilmiştir? Ayın 20 sinde 
Haşan Hayati Bey harekete geçiyor, nakil ayın 
22 sinde... D. P. îlce Başkam Hayri Asil'in ve 
D. P. li ortaklarının avans almaya lâyık olma
dıklarını ihbar ettiğinden dolayı yazılan meşhur 
mahut mektubun tarihi 20 Kasımdır. Şimdi hu
zurunuzda Nevşehir mebusları arkadaşlarımız
dan rica ediyorum : Bu kaymakamı, Hayri Asil'
in ve Hasan Hayati Beyin kardeşinin de dâhil 
olduğu şirkete haksız avans verilmesine mâni 
oluşu üzerine, Dahiliye Vekiline bizzat giderek 
şikâyet ettiniz mi, etmediniz mi? Dahiliye Veki
line müracaat ederek, bu adamı derhal Kozak-
lı'dan naklettirin diye müracaat ettiniz mi, et
mediniz mi? Size sual sormaya hakkım yok, ama 
gitmedinizse «Hayır, Dahiliye Vekiline gitme
dik» deyin. 

HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Nevşehir) — 
Söyliveeeftim. 

TURHAN FEYZÎOÖLU (Devamla) — Emin 
olmadıkım hiçbir hususta, şahıslarınızı itham et
mem. Fakat üc Nevşehir Mebusu bu müracaati 
yaptınız... Obj ektif konuşuyorum. 

HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Nevşehir) — 
Allah için çok objektifsin. 

TURHAN FEYZÎOÖLU (Devamla) — Dahi
liye Vekiline bu müracaat yapılmıştır. Vekilin 
geçen yıl encümende söylediği gibi, kaymakamı 
vali. şikâyet etmemiştir. Hasan Hayati ve arka
daşları etmiştir. Bendeniz; işi mecrasından çı
karmamak için, elimde bir sureti bulunan Ko
zaklı'nm Demokrat Partili Belediye Reisinin 
mektubunu bile okumadım. (Sağdan, bravo ses
leri) 
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Kozaklı'nm Demokrat Partili Belediye Reisi; 

kaymakamın Hayri Asil ve ortakları hakkında
ki çok haklı, çok yerinde olan ihbarı üzerine, 
birkaç gün içinde ve mebusların aleyhindeki ha
reketi yüzünden Bingöl'e nakline teşebbüs edil
mesini bir mektupla protesto etmiştir. Belediye 
Reisi, Nevşehir mebuslarından bir arkadaşımıza, 
Zihni Üner Paşaya yazdığı bu mektubun imzalı 
bir suretini, icabında kullanırsınız, elinizde kal
sın, diye kaymakama vermiştir. Bizzat Kozaklı 
Belediye Reisinin imzasını taşıyan bu vesikada 
deniyor k i ; (Sağdan, oku oku, sesleri) Bu vesi
kada deniyor ki, (Sağdan ve soldan, oku, oku 
sesleri) Yapmayın. Beni mecbur etmeyin. Bele
diye Reisi çok ağır bâzı elfaz kullanmış; hâdi
seyi çok çıplak anlatmış. Bâzı tâbirlerin de hak
sız olduğunu bildiğim için aynen okumak iste
miyorum. (Adı ne sesleri) Kozaklı Belediye Re
isi Nuri Ünal. Doğru mu?.. Necmettin önder 
Bey, Belediye Reisi Nuri Ünal değil mi? işte 
imzalı mektubu. (Mektubu gösterdi) Bir kısmını 
okuyayım. (Tamamını okuyun sesleri) Arkada
şınız, bir milletvekili arkadaşınız için okumu
yorum; kendim için değil. Yapmayın, ısrar et
meyin. Muhterem arkadaşlarım, Belediye Reisi, 
Hasan Hayati Bey dışında bir mebus arkadaşı 
daha ağır şekilde itham eden, çok ileri giden 
ifadeler kullanmıştır. Elimde, o mebus arkadaşın 
da bu işte ortak olduğuna dair delil yok. Bu se
beple okumuyorum. Beni mecbur etmeyin. (Oku 
oku sesleri) Pekâlâ, beni mecbur ettiniz, okuyo
rum : 

«Savm Paşam ve kıymetli milletvekilimiz 
Zihni Üner, kazamız Parti Başkanı Hayri ve 
ortakları Et ve Balık Kurumundan kredi taleb-
etmişlerdir. İstenilen şartların birisi de Hayri'de 
mevcudolmavıp gerekli evrakı müsbitelerin ka
zamıza taallûk eden kısımları kaymakamlığa 
önce ibraz edilmiş ise de arzu ettiği neticeyi ala
mayınca evrak sahte olarak tanzim edilmiştir. 
Kaymakamlık da haklı olarak durumu Et ve 
Balık Kurumuna bildrmiştir. Kaymakamlığın 
bu yazısı her nasılsa. Hayri ve tavassutcusu olan 
milletvekili Hasan Hayati ve...» Mektubun bu 
kısmını okumuyorum. (Oku, oku sesleri) 

Yapmayın, Hasan Hayati Beyden başka bir 
mebusun isminden bahsediliyor. Mektuba devam 
ediyorum : « Bu kanuni muameleden memnun 
olmaları icabederken, kaymakamı, aralarına sizi 
de alarak Vekâlet emrine aldırmak teşebbüsün-
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de olduklarını üzüntü ile öğrendik. Malsız mülk-
süz, itibarsız ve çıplak Hayri'ye Devlet kesesin
den istenilen para verilirse, Hayri ve ortağı ol
duğu söylenen milletvekilleri vatandaşlar nez-

' dinde Devlet hırsızı durumuna düşmeleri muh
temeldir.» Görüyorsunuz, buradaki tâbirler ağır
dır, aynen okumayı bu sebeple istemedim. Mek
tup şöyle bitiyor : 

«Yedi göbeğe kadar asalet ariyan Devlete, 
ordumuzda Paşalık mertebesine temayüz edip 
bugün de millet hizmetinde olan zatıâlinizin sa
mimiyet ve doğruluğuna bütün kalbimizle inanı
yoruz. Bu entrika ve soygunculuğa mâni olmanı
zı şahsınızdan beldem adına istirham eder, se
lâm ve hürmetlerimizle birlikte ellerinizden öpe
riz.» Belde adına Demokrat Partili Belediye 
Reisi Nuri Ünal. 

NECMETTİN ÖNDER (Nevşehir) — De
mokrat Partili değil, Millet Partilidir. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım... 

MÜNİR HAYRI ÜRGÜBLÜ (Nevşehir) — 
Madem ki, ima ettiniz, diğer Nevşehir Mebusunun 
ismini de söylemelisiniz. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Siz 
değilsiniz 'efendim, münterih olunuz. Mektupta 
adı geçen'diğer mebus siz değilsiniz. 

Necmeddin Önder Bey, mektubu yazan Bele
diye Reisi D. P. li değil. Millet Partilidir diyor. 
Bura)da imzasının üstüne yazdığı unvanı aynen 
okudum. O tarihte Demokrat Partilidir ve beledi
ye reisidir. 

NECMETTİN ÖNDER (Nevşehir) — Şimdi 
•değil... 

', TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Hay-
' şiyetli bir insan olarak, bu şartlar altında D. P. 

de ve belediye reisliğinde kalmamasını taibiî görü
rüm. 

Şimdi geliyorum; Divanı Muhasebat Encü
meni mazbatasına; Servet Sezgin arkadaşımız, 
serzenişte bulunayım Turhan Feyzioğlu arkada
şımıza diyor. Muhterem arkadaşlarım demin do 
arz ettiğim gibi, bana da usule uygun şekilde Ve-

' kil Beye verdiğiniz bir saatlik müddeti versey
diniz, kaymakamın, tapu memurunun, hayvan 
sağlık memurunun yazıları ve başka 'vesikaları 
gibi bu vesikayı da o zaman okur, bütün dosyayı 
önünüze bir defada sererdim. Özetlemeye siz mec
bur ettiniz, 

1.1960 O : İ 
I Servet Sezgin, Divanı Muhasebat (mazbatası

nın tarihi 1954 seneoidir, diyor. Yani &M bir şey
dir, hâdisemizle ilgisizdir diyor. (Soldan, gürül
tüler) 

Muhterem arkadaşlar; evet, 1954 takvim yılı 
bilançosunun tetkikine dair bir mazbatadır. Fa
kat bu kanunlar Meclise taallûk 'ettikleri hesap 

I yılından çok sonra gelir, hepimizin bildiri gibi.^ 
I İşte mazbata elimde: Esas numara 3/57; Karar 

numarası 24. Tarihi 1954 değil, 2 Haziran 1958. 
(Sağdan, gülüşmeler) Tam hâdisemizin olduğu 
yılda tanzim edilmiş. 

I SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Ren de 
I öyle söyledim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Afc-
I .sini söylediniz demiyorum. Fakat hâdisemizle il

gisini anlatıyorum. 
Şimdi, bu vesikanın ilgili paragrafını aynen 

okuyorum : 
(Kurumla (bağlantı yapmak suretiyle canlı 

hayvan vermekte olan mütaahhitlere verilmekte 
olan , avansların, halen vâlkı olduğu gibi, banka 
teminatı karşılığında ve ihtiyaç nispetinde ve 

I tedricen verilmesi muvafık görülmüştür.) 
içtüzüğün bir maddesini okudular. Divanı 

Muhasebat Encümeni kararlan, taallûk ettiği ba
hislerde tatbik edilirler, içtüzükte sarahat vardır. 
Bu karar eskidir, diyorlar. Karar 1954 hesabının 
tasdikine aittir diye hâdisemize taallûku yoktur 
diyorlar. Beyefendiler; 'mazbatadaki bu sözlerin 
1954 yılı ile bir ilgisi yok Mazbata 2 Haziran 
1958 tarihlidir ve «Halen vâki olduğu gibi» yani 
1958 ortalarında vâki olduğu gibi, Et Balılk Ku
rumu avanslarının banka teminatı fearşılığmda 
verilmesini istiyor. 

B. M. Meclisi bunu kabul ediyor. Bu mevzuda 
bunun tatbik edilmesi gerektir, içtüzük de bunu 
söyler. Fakat ne yapıyor Ticaret Vekili? Et Balık 
Kurumu o tarihte banka teminatı karşılığı avans 
verirken, sanki Divanı Muhasebat Encümeni 
«Böyle devam et» dememiş de, tam aksini, yap de
miş gibi, içtüzüğün âmir hükmü Meclisin tasvib-
ettiği ve tavsiye ettiğinin aksini yapmak imiş gibi 
banka teminatı usulünü terk ©diyor ve müteselsil 

ı kefalet yoluna «sapıyor. 
Bu, yalnız benim şikâyetim değil Demoikraıt 

Partili Zeki Eratamân da Encümende bu ımeseleyi 
açmış ve 1 - 2 kefil gösteren, hakikatte besicilikle 

I en küçük alâkası olmıyan insanlara ym binlerce 
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lira veriliyor diye şikâyette bulunmuş ve «Buna 
bir san vermek lâzımdır» demiştir. 

Demek ki, onun da bildikleri var. Kendi böl
gesinden, Trakya'dan onun da bildiği birçok mi
saller var. Daha benim de bu hâdise dışında bil
diklerim var. 

Bir gün Tunceli Mebusu Fethi Ülkü arkada
şımıza belediyeden telefon ediliyor, deniyor ki, 
belediyeye hayvan besiciliği sebebiyle borcunuz 
var. Ne-resmidir, bunları pek iyi bilmem. Ne 
besicilik, ne ticaretten anlamam, diyor belediye
ye.. Diyorlar ki, işin aslını Et ve Balık Kurumun
dan öğreneceksiniz. Kuruma gidiyor, dosyayı 
açtırıyor. «Hâdise eşinizle alâkalıymış, eşiniz be
sicilik kredisi almış» diyorlar. «Mebus değil mi
siniz, soyadınız Ülkü değil mi?» Fethi Bey şaşı
rıyor. Dosyaya bakıyor, meğerse «Ülkü» değil 
«Ülkün» imiş isim. Hasan Hayati Beyin refi
kaları imiş bu defa da. adnı da söylediler ama 
pek hatırımda kalmadı. Bu suretle Fethi Ülkü 
arkadaşımız vasıtasiyle muttali olduğumuz bir 
dosya daha var. Bu hususta ne söylüyorsam şu
rada oturan muhterem arkadaşımdan, Fethi Ül
küden duyduğumdan ibarettir. 

Arkadaşlar; benim maksadım, bunların üstü
ne Meclisin eğilmesini temin etmektir. 

REİS — Cümlenizi tamamlamanızı rica ede
rim. 

TURAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, biz diyoruz ki millet parasın n 
partizanlıkla heba edilmesine gzö yummaya
lım, Bu tahkikatı açalım. Burada bir Devlet me
muru için yalan söylemiştir dendi. Vekil, gizli 
vesikayı inkâr etmedi, ama Umum Müdür yalan 
yazmış. Ben emir vermedim dedi. Bunu araştı
ralım. Hâdiseyi örtbas etmiyelim. Hakikatle 
meydana çıksın, işler kanun dairesinde yürüsün. 
İşlerin kanun dairesinde yürümesini istiyenler 
tahkikattan kaçmazlar. Maruzatım bukadardır. 
(Sağdan, alk şiar). 

REİS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK

MEN (Giresun) — Aziz arkadaşlarım, Tur
han Feyzioğlu'nun bu defaki konuşmala
rı arasında temas edeceğim iki nokta var
dı^ Mütebakisi, ifadei sabıkamda ısrar edi
yorum-, demesinden ibarettir. Verdiğimiz izahat, 
okuduğumuz vesikalar, arkadaşımızı tahkikat 
açılması talebinden vazgeçirmiyor. O kendi bile
ceği bir iştir. 

;1960 O : â 
Şimdi diyorlar ki, Vekil Umum Müdür Mu

avinine yalan söylüyor, dedi, işte bu tahkütat 
açılması için kâfidir. Bir hukukçunun bu derece 
kolay hüküm vermesi hakikaten üzerinde durul
maya değer bir mahiyet taşır. Burada kendi 
oturdukları yerde «peki yalan mı söylüyor» de
diği zaman, evet bu kısmı yalandır dedim, neden 
çünkü, benim Hayri Asil ve arkadaşlarının mu
amelesine münhasır olmak üzere tahditsiz ve 
istisnai muamele yapılması hakkında emrim 
yoktur. Tekrar tekrar izah ettim ve dedim ki şu 
muamelelerin mevcudiyeti de bunu teyideder. 
Delil de gösterdim. Mücerret iddia değil. Baş
ka ne yapayım. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşaen) — Bunu 
tahkikat gösterir. 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK
MEN (Devamla) — Evet, buyurun. Tahkikat 
randevüsüne gidelim. Ne kolay. 

Yazı diyor ki Vekilden telâkki edilen emre 
göre bunlarla istisnai ve tahditsiz muamele ya
pılması lâzımgelmektedir. Hayır. Bunların ispa
tı diğer muamelenin de mevcudiyetidir. Sade 
bu olmuş olsaydı böyle bir iddia varit görü
lebilirdi. Ama başka muameleler de o tarihte ve 
ondan sonra cereyan ettiğine göre bu iddianın 
ayakta durmasına imkân yoktur. 

Sonra bu kaymakam haklı çıkmış diyorlar. 
Bunları tekrar tekrar ifade ettim. Kaymakamın 
bidayetteki mektubu bunların besici olmadığı
na dairdi. Ama bunların besici oldukları, sığır 
taahhüdünü fazlasiyle yerine getirnıeleriyle mey
dana çıkmıştır. Sığın besliyen koyunu besliye-
mez mi- Böyle şey olur mu? Mütaâhhitlerin be
sici oldukları 200 baş sığın teslim etmiş oimala-
riyle sabittir. Kaymakam besici değil diyor. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Pazardan alır 
teslim ederler... 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Mutlaka hepsini kendi çiftlikle
rinden vermek mecburiyetinde değillerdir. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Pazardan alır
lar, Trakya'da hep böyledir. Pazardan alıp geti
riyorlar. 
.TİCARET İrğBîiâ HAYRETTİN ERKMEN 

(Bekamla) '**- Gene iddia. Siyasi ölçülerle bu mu
amelenin yapılmasına emir verilmiş. Siyasi öl
çülere göre verilmiş bir emir yoktur. Bunu ifa
de ettik. Misaller gösterdik. Partizan bir tutu-
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mun mücarret bir mesuliyeti yok. Biz 
mi anlatamıyoruz, onlar mı anlamıyor, yoksa an
lamak mı istemiyorlar 1 Bunları tekrar tekrar 
huzurunuzda söyledim. Huzurunuzu tekrar işgal 
ediyorum. Bu şiddetli ısrarlar, münakaşa ve mü
zakerelerden salim bir netice istihsaline, haki
katlerin meydana çıkıp vicdanların icabına uy-. 
gun hükümler verilmesine imkân bırakmaz. Ye
ni getirdiği bir vesika var. Vesika, mektup var 
mı yokmu bilmiyorum. Bu mektubun bir beledi-
ye reisinden bir mebusa yazılmış olduğu söyle
niyor. Bu muameleler içinde, dosyada yok. Var
sa bu mektup bir şey ispat eder. Eski kaymakam 
bugünkü C. H. P. Kayseri il İdare Kurulu aza
sının bu mevzu için bidayetten beri dosya yap
makta olduğunu gösterir. Dosya yapıyor. Oradan 
bir mektup almış, ne olur ne olmaz demokrat 
şahidim olsun diye bir suretini de hocasına 
göndermiş. Bununla kurum ilzam edilir mi? Bu 
hukuki iddia mı?. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (Ada
na) — Sizin iddianız hukuki midir? 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Dosyada mevcudolmıyan vesika
nın muamelenin neticesine tesir etmesi hukuki 
midir?. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Şimdi ıttıla kes-
bettiniz, değerlendirdiniz ?. 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Bu alacaklar takibediliyor, baş
ka ne yapılır?. 

Şimdi ne kadar cevap yetiştirmeye çalışsam 
vicdanlarınızı ikna edebilirim, ama ikrarı temin 
edemem. Kalb ile tasdik ettiğinizi dil ile ikrar 
ediniz. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Yalnız bir noktayı tesbit etmek lâ
zımdır : Sataşmadan söz alacak bütün arkadaş-

# larm sataşma mevzuu içinde kalmalarını bilhas
sa rica ederim. 

Ahmet Fırat Bey buyurun, 
AHMET FIRAT (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar ; beş saatten beri cereyan eden şu mü
zakerelerde bir suiistimal konusu içinde benim 
de ismim sakız gibi çiğnendi. Servet Bey konuş
tular. İhmale uğramış borçtan bahsettiler. Vekil 
Bey nezaketen, her şeyi bilen bir insan olarak, 
biraz daha insaflı hareket etti. Emsal verdi, 
Onun için Sayın Başkan müsaade etsinler, şu 
kubbenin altında hakkımızda hâsıl olan istifha
mı silmek için (Soldan; yok böyle şey, sesleri) 

1060 ti : 2 
Muhterem arkadaşlar; siz her ne kadar yok 

derseniz deyiniz beni tatmin edemezsiniz. Ben 
mecburum konuşmaya. Dinlemeyen çıkar. Baş
kan söz vermezse konuşmam. 

REİS — Suiistimal zannı altında değilsiniz. 
Kanuni bir muamele cereyan etmiştir. Vekil Bey 
her vatandaşa yapılan muamelenin size de yapıl
dığından bahsetmiştir. Sizin için şüphe doğura
cak ifadede bulunmamışlardır. Beyanları zabıt
larda okumanızı rica ederim. 

AHMET FIRAT (Devamla) — Bir şartla is
tirhamımdan vazgeçerim. Vekil Beyefendi ve
ya başka bir arkadaş çıksın, benim bu müessese 
ile bidayetinden bugüne kadar olan münasebet
lerimi bildikleri kadar anlatsınlar. Bunu lütfet
sinler. Merhametinize sığınıyorum, istirham edi
yorum. Efkâr aydınlansın. Aksi halde bu işin 
benim bildiğim tarafları da var, anlatayım. Zira 
benimle müşabih olduğu söylendi.. 

REİS — Ahmet Fırat Bey, sizinle müşabehe
ti olduğu söylenmedi. Bu şekilde konuşmanıza 
müsaade edemem. 

AHMET FIRAT (Devamla) — Müşabehetten 
bahsedildi. Berikinin mahkemeye verildiği söy
lendi, benim durumumun ne olduğu söylenmedi. 
Benim durumum aynı değildir. Bundan iki ay 
evvel, götürdüm, koyunu sığırı, kocabaşı teslim 
almıyan Kuruma karşı tahrirî olarak müraeaat 
ettim. Bakiye kalan 46 bin lirayı nakden yatıra
yım, dedim. İstidamın sureti yanımdadır. Ara
dan bu kadar zaman geçtiği halde hâlâ bir ce
vap alamadım. Beri tarafta Hasan Hayati Beyin 
kardeşime yapılan muamele ile benim muamelem 
arasında büyük farklar vardır. 

Bunlar tetkik edilsin, efkârı umumiyeye bil-
dirilsin. Benim istediğim budur. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Reis Bey bendeniz de söz istiyorum. 

REİS — Efendim, lüzumsuz ve yersiz sataş
malar devam ediyor. Bu takdirde Riyaset söz 
vermiyecektir. Müzakerenin selâmeti bozul
maktadır. Çok rica ederim, Riyasetin müsama
hası bu kürsüde mütemadiyen suiistimal edili
yor. 

Vekil Beyin beyanlarında, her vatandaş gibi,; 
usulüne uygun şekilde, herkesin aldığı gibi be^ 
yefendinin de aldığından bahsediliyor. Bina
enaleyh arkadaşlarımızın haysiyetine, ticari şe
refine her hangi bir müdahale asla mevcut de-
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ğildir. Bu itibarla sataşma iddiasında bulunan 
arkadaşlarımız Ahmet Fırat Beyin usulünü ta-
ldljeçlerse sözlerini kesmek mecburiyetinde ka
lacağım. 

Buyurun efendim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ , METE (Adana) 

— Muhterem arkadaşlarım, Et - Balık Kuru-
miyle bir anlaşma yapan ve bir miktar para 
alan arkadaşlarınızdan birisi de benim. 5 arka
daş 7ji bin lira aldık. Hisseme düşen 15 bin li
radır-

If^MPİ BAŞAK (Sakarya) — Olur karde-
şinvolur; bunda bir şey yok. (Sağdan, gürül
tüler^ 

RJB|S — Hatibin sözü işitilmiyor. Sükûnet
le ^inliyeUm efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Ayıptır bir kimsenin kendisinden bahs
etmesi ama, Ceyhan'ın Salih köyünde kendime 
göre ufak bir çiftlik sahibiyim. 15 bin liranın 
üstünde yıllık geliri olan bir mebusum. Bir. 

İkincisi, Vekil Bey güzel bir ifadede bulun
du; yolsuzluk yoktur dedi, ama, yolsuz bir mu
amelenin yanında ismimi zikretmesinden müte
essir oldum. (Gürültüler) 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Sakarya) — Yal
nız, borç kalma bakımından. 

MUSLÎHİTTÎN YILMAZ METE (Devam
la) — Arkadaşlar, eğer sözlerim sizleri tatmin 
etmediyse, etmezse, y'alansa, Vekil Bey, çıkar; 
sizleri tatmin eder. İsmim Hayri Asil ile beraber 
burada zikrediliyor; Servet Bey, sözlerine bu
nu ekliyor. Binaenaleyh, ben de buraya çıkıp 
konuşmazsam olmaz. Bir arkadaşınıza da bu 
hakkı tanımalısın^. Benim muamelemde en 
ufak bir yolsuzluk varsa; (Soldan, gürültüler) 

HİLAL ÜLMAN (Bursa) — Yok dendi. (Gü
rültüler) 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Halen 
borcunuz var mı? Ben onu söyledim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Bpreunuz vardır diye söyledim diyor. 

Arkadaşlar; 200 sığır teslim ettim. Koyun 
değil beyler. Sığırdır. Ticaret Vekili Hayrettin 
Beyje temas ettim. Hayvanlar zayıf; veteriner 
rappru vardır; yem pahalıdır; bu mukaveleyi 
devam ettirmek benim aleyhimedir; müsaade 
eçjin. de parayı faiziyle beraber alın da mukave
leyi feshedelim demişim. 

M960 C : 2 
Vekil Bey, müddet temdidede'lim çünkü bi-

! ze para değil, et lâzımdır, diye cevap vermişti. 
| Yalan mı Hayrettin Bey ? 

j TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
, (Giresun) — Doğrudur. 

j MUSLlHlTTlN YILMAZ METE (Devam
la) — Şu halde vâkıdır. Borçları vardır, onun 1 

! da vaziyeti Hayri Asil Beye benzer diye burada 
| zikredip şüphe uyandırmaya hakkınız yoktur. | 

| REİS —Kâfi. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam

la) — Müsaade edin de hürmetlerimi sunayım 
Reis Bey. 

Muhterem arkadaşlarım, sizleri işgal ettim. 
Ufacık bir şüphenin uyanmasının şahsım için | 
doğru olmıyacağını teslim edersiniz, hürmetleri
mi sunarım. j 

RElS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 

(Giresun) — Muhterem arkadaşlarım, benden 
evvel konuşan iki arkadaşımın endişelerine se
bebiyet vermemek için, beyanlarımda sadece 
muamelenin kanuni olduğunu ifade etmiştim. 
Arzım şu, müşabehet dedi, Muslihittin Bey bi- j 
raderim, müşabehet bunların da müteselsil ke- | 
faletle, yapılan muameleler olmasındadır. Yok- j 
sa şüpheli muamelelerden olduğunu söyleme
dim. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR v(A-
dana) — O zaman kendini itham etmiş olursun. 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN | 
(Devamla) — O zaman avukatlığımı zatıâ'linize 
veririm, müdafaamı yaparsınız. Böyle bir şey 
söylemedim. Muslihittin Bey geldi. Hakikaten i 
konuştuk bu teklifi yaptı, parayı vereyim za- ' 
rar ediyorum,, dedi. Mümkünse müddet vere
lim dedim. Bizim istediğimiz para değil ettir. 
Belki daha müsait şartlar zuhur eder ve muka- , 
veleyi yerine getirmek imkânını bulursunuz, | 
dedim. Hiç endişe etsem, böyle bir şey söyler j 
miyim ? 

Ben diyorum ki, muayyen tarihten sonra ya
ni bu muameleler durdurulduktan sonra, müte
selsil kefaletle bir kısım gruplara yeni muame
leler yapılmıştır. Şu şu şu muameleler vardır, 
diyorum ve bunların istisnai olarak yalnız bir 
grupa yapılmadığını ispat için söylüyorum. } 
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Şimdi Turhan Feyzioğlu böyle bir rapor olup 

olmadığını soruyor. Tetkik etmedim ama, aleyh
te bir rapor olduğunu zannetmiyorum. 

Sonra arz ettim arkadaşlarımın durumunu, 
kısmen taahhütlerini ifa etmişler, Muslihittin 
Yılmaz Mete arkadaşımız 500 sığır taahhüdet
miş, bunun 230 nu teslim etmiş, 270 i kalmış. 
74 250 lira almış 32 bin küsur lira borcu kal
mış- Bunda bir şey yok ki, benim arzım bunları 
söylemekten kasdım, istisnai bir muamele olma
dığını belirtmektir. Ahmet Fırat Bey de hem 
koyun ve hem de sığır taahhüdetmiş 950 ko
yun, 390 sığır taahhüdetmiş, bunun 223 ko
yun ile 263 sığımı teslim etmiş; 159 bin lira 
avans almış, 106 bin lirasını kapatmıştır. 52 500 
lirasını kapamış bakiyesini de kapayacağım di
yor. Bunlar şekil bakımından yapılmış muame
leler olduğu için burada zikrediliyor, yoksa 
başka hedef elbette yoktur. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Bakiyeler tah
sil edilmezse kim mesul olacak? 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Devamla) — Bakiyeler sadece Hayri 
Asil'de değil, diğer bir kısım vatandaşlar üze
rinde, sizin arkadaşlarınız üzerinde de kalmış
tır. Bunu kabul ediyorlar. Yine bakiyeler, sa
dece müteselsil kefalet usulü ile yapılan bağ
lantılar durdurulduktan sonra, yapılan bağlan
tılarda değil, bunlardan daha evvel yapılan 
muamelelerde de bakiyeler vardır. Bunu bu su
retle objektif bir tarzda arz ve izah etmiş bu
lunuyorum. Bu suretle ne kimsenin alınmasına 
lüzum vardır ve ne de bir sataşmayı kabul et
mek kabildir. (Soldan, alkışlar) 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Bir sual sora
cağım, Reis Bey. 

REİS —-- Efendim, sualler sözler bittikten 
sonra sorulur. Dahilî Nizamname, madde 111. 

EMlN SOYSAL (Maraş) — Reis Bey, kifa
yetten evvel sorularım vardır. 

REİS — Hasan Hayati Ülkün. 
HASAN HAYATİ ÜLKÜN (Nevşehir) — 

Söz sıramı arkadaşım Münip Hayri Beye veri
yorum. 

REÎS — Sizin söz sıranız aşağıdadır. Şimdi 
size isminiz geçtiği için söz veriyorum. 

HASAN HAYATİ ÜLKÜN (Nevşehir) — 
O halde konuşayım efendim. 

BEİS — Buyurun. 
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HASAN HAYATİ ÜLKÜN (Nevşehir) « r 

Çok muhterem arkadaşlarım, vaktiyle inkılâp 
hareketlerinin başladığı zamanlarda, kuvvetli 
hamleler yapmak durumunda olduğu zamanlar
da muhtelif fikirler bu hareketlere karşı mâni 
teşkil edecek gibi birtakım hareketler vukuun
da yine böyle bir istizah meselesi ortaya atılmış 
ve rahmetli Recep Peker, zannediyorum o za
man partinin genel sekreter/ idi, bu istizah tak
riri esnasında, dökün - arkadaşlar, neyiniz var
sa dökün, diye söze başlamıştı. Bendeniz de 
her şey döküldükçe hem şahsım itibariyle, hem 
de arkadaşlarım münasebetiyle ve hem de bu 
Büyük Meclisin küçük çapta dahi olsa halk ye 
âmme işleriyle alâkalı mevzularda hassasiyeti
ni tesbit edebilmek bakımından bunu kendim 
için faydalı addetmekte ve bahtiyarlık duymak
tayım. 

Bendeniz, benden evvel konuşan ve ismi ge
çen arkadaşlarım gibi, benim etrafımda ismi 
geçen arkadaşların da her zaman ve her şekilde 
sizin huzurunuzda, kendi çevreleri huzurunda 
daima açık alınla çıkacaklarını temin eder ve 
bunu ifade etmekle bahtiyarlık duyarım. Bu
rada nazik ifadelerini dinlediğimiz Seyhan Me
busu konuşmasında kendisinin bir suiistimalle 
alâkalı muameleleri olmadığından bahsettiler. 
Hayri Asil ile yanyana gelmenin kendisi için 
bir züi teşkil edeceğini beyan ettiler. Maalesef 
ben bundan dolayı bütün nev'i beşerin, insan
lık haysiyetlerinin müsavi olduğu gibi ne ma
lûmdur ki, bu muhterem arkadaşımızın başlan
gıçtaki muamelesi ile nihai muamelesi arasın
da Hayri Asil'inki gibi bir fark olmıyacaktır. 
Bunun olmıyacağım katiyen temin ederim. Bu 
olmıyacağma göre başka bir vatandaştan bahse
derken bu şekilde sürcü lisana düşmüş olma
sını tasvibetmem. Gerek Turhan Feyzioğlu ve 
gerekse bütün konuşan arkadaşlar sabretselerdi 
bu muamelenin yahut bu hadisenin akıbetini bir
likte beklemiş olsalardı, acaba kendilerinin zi-
habettiği gibi, his veya duygu gibi bu delikan
lıların bir hüsnüniyet içinde mi yoksa suiniyet 
içinde mi olduğu tebarüz ettirildikten sonra bu 
Yüksek Meclisi hassasiyete getirmiş olsalardı... 
Hayır. Feyzioğlu arkadaşım elbette ki insan 
faziletlerini bilen bir insandır. Hocalık yapmış 
olması itibariyle terbiyeye âşinâdır. Terbiyeci 
sıfatları vardır. Buna rağmen bu meselenin 
teşriî safhasını bir tarafa bırakarak mütemadi-
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yen şahısların hususiyetleriyle ve kendini bura- j 
da müdafaadan âciz ve belki de pek muhterem 
meziyetlerini burada tebarüz ettirmek imkân
sızlığı içinde olan kimseleri rencide etmek bir 
mebusun değil hiçbir insanın yapamıyacağı bir 
husustur. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Mecbur 
olmadıkça asla buna tevessül ve tenezzül etmem. 

HASAN HAYATI ÜLKÜN (Devamla) — 
Ben kendisine şunu hatırlatmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşımız yanında daha bir
kaç Halk Partili mebus olduğu halde Nevşehir'e 
gelmiş, köylerini didik didik ettiği bir sırada 
(Sağdan; daha geleceğiz» sesleri) buyurun hoş 
geldiniz, daima bekleriz, buyurun. (Sağdan; 
mektup mektup, sesleri) Feyzioğlu arkadaşımı
za Hayri Asil, hakikaten asilâne bir harekette 
bulunmuş, elini sıkmış, ben Demokrat Parti 
Başkanı, demiş, hoş geldiniz, bunlar da arka
daşlarımız demiştir (Sağdan; ne çıkar, sesleri) 

Hayri Asil'iri meknuz bir meziyeti. 
Şimdi, 200 sığırın teslimatının yapıldığı izah 

ödildi ve bundan dolayı Kurumun daima bu 
grupa minnetlerini ihsas ettiği bir sırada, baş
ka gruplardan daha muvaffakiyetli tediyede 
bulunduğu sırada elbet o tutulacaktır. Çünkü 
alıyor, getiriyor, ; tekrar alıyor yine getiriyor. 

Hayri sen misin, evet benim. Senin Et - Ba
lık Kurumiyle işin var, ne oldu o?.. Evet var 
diyor. Fakat diyor; siz buraya talhımin ederdim 
ki, memleket işleri için gelmiş olasınız. Haljbu- < 
ki benim şahsi ve ticari işimle bu kadar yaki-
nen alâkadar olmanız ve derhal bunu bana bir 
serzeniş halinde bildirmenize hayret ettim. Kom
şu bir kazada, Halk Partili birisi var, onunla 
beraber konuşalım diyor. Mevzu hakikaten Hay-
ri'nin bahsettiği gibi beraber konuşulacak bir 
mesele. Hasan Hayati veya kardeşi veya arka
daşları şöyle bir taahhüt altına girmiş olabilir. 
O da hasbelkader Hasan Hayati'nin kardeşidir. 
Israr ettim içlerine almamaları iein. Israrıma 
rağmen aradan çıkarmamışlardır. Göbeğim biti
şik değil ki.. Bütün bu muhterem insanları mu-
azzebedecek şekilde burada konuşmak doğru 
değildir. Beyefendi bendenize tekaddüm etti. 
tşin esasını anlatsaydım belki bu şekilde ko
nuşulmazdı. Bu grup hakikaten müşkül olan 
«ığır taahhüdünü yerine getiriyor da koyun ta
ahhüdünü neden yerine getiremiyor? Sayın 
Vekil Beyefendiye, bendenize takaddüm ettik- | 
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leri için, bu hususu açıklamalarını rica ettim. 
Bu adamlar 1 200 koyun beslediler. Beyler, 
bunu bir merada beslemenin zorluğunu takdir j 
edersiniz. Bu kadar hüsnüniyet sahibi insanlar. i 
Ama o zaman yaz mevsiminin, yine beyefendi- I 
nin buyurdukları gibi, kurak gitmesi, hayvan- j 
lan zaif bıraktı. Vaziyet böyle iken belediye ta- j 
rafından et fiyatları 130 kuruş düşürüldü. Hal- j 
buki ellerinde mal bulunduranlar bir evvelki 
fiyat üzerinden bu hayvanları almışlardı. Ne 
oldu? Ellerinde hayvan bulunduranlar, fiyatla- | 
rm düşmesi karşısında, yeni alacakları hayvan-r I 
larm da pahalı olacağı endişesiyle.. j 

RIZA TEKELİ (Adana) — Bu sözlerin mev- | 
zu ile alâkası ne? ' \ 

RElS — Rıza Bey; bilmiyerek konuşuyor
sunuz. Arkadaşımız, sataşma üzerine söz almış 
değildir. Verilen takrirde arkadaşımızın ismi 
geçiyor. Bu mevzuda kendisine müdafaa hakkı j 
tanınmıştır. 

Buyurun Hayati Bey. | 
HASAN HAYATI ÜLKÜN (Devamla) — | 

Efendim; bu müşkülât karşısında, böyle toplu i 
hayvanlarla kışa girmenin müşkülâtı karşısın
da... 

RIZA TEKELİ (Adana) — Sataşma için 
söz verdiniz. 

I 

REÎS — Beyefendi, sataşma burada değil, | 
dosya içinde olmuştur. Bu itibarla müdafaa hak- I 
ki tanıyoruz. Buyurun efendim. | 

HASAN HAYATI ÜLKÜN (Devamla) '— 
Muhterem arkadaşlarım, ben eğer bu konuş
mamla arkadaşlarımı üzmekte isem derhal hu
zurunuzdan çekileyim. (Sağdan; devam buyu
run, sesleri) Yok eğer bu konuşmam sizleri ten- ; 
vir etmeye medar olacaksa bunu bir vazife sa- ! 
yanm. (Sağdan; devam buyurun, dinliyoruz, j 
sesleri) Teşekkür ederim. | 

Bu suretle halkın elindeki canlı hayvanları i 
piyasaya intikal ettirmiş olması, zaten hayvan 
besiciliğini külfetli hale getireceği için - Yine 
beyefendinin bahsettikleri şekilde - hüsnüniyet | 
sahipleri taahhütlerini yerine getirmek için Ku
ruma başvurdular. 1 200 hayvanımızı alın, de- | 
diler. Kurum reddetti. Bu hryvanlarm dedi ran- | 
dımanı düşüktür, almam dedi. Vaziyet arz edil- i 
di, bundan daha fazla randımanı yapmpya -mkân | 
yoktur, biz bunları çalıyla çırpıyla değil mera
da besledik. Zayıftır, randıman farkı 46 olacak- ! 
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mış, bunlar 44, fazla bir fark yok, piyasadan te
darik etsek onlar da mevsim dolayısiyle aynıdır, 
bunları alın hesabı kapatalım, dendi, olmadı. 

Demin arz ettim, hayvanlar dışardan alıp 
getirilse aynı vasıfta:. Binaenaleyh bunu bir an 
evvel tasfiye etmek için; kendilerinin kuruma 
müracaatini faydasız gördüm. Ve bendeniz, 
beyefendiye ricada bulundum. Dedim ki; bun
lar bir an evvel tasfiye edilsin. Ve bunlar baki
ye borçlarını nakden ödemek istiyorlar. Ve o 
kadar ki, kendilerini bundan kurtarsanız dedim. 
Ve aksi takdirde bunlar, borçları geciktikçe 
hayvan başına birkaç lira cezayi nakdi de ödü
yorlar. Bunun üzerine bana beyefendinin söz
leri : O takdirde biz bir finansman müessesesi 
haline geliriz. Kendileri böyle ifade ettiler. Biz, 
mukaveleyi yerine getirtmekle ve hayvan mah
sulü temin etmekle mükellef olan bir müessese
yiz. Ve biz parayı alarak, mukaveleyi tek taraf
lı olarak feshedenleyiz; buyurdular. Defalarca 
rica ettim. Kabul etmediler. Hattâ bir defasın
da serzenişte de bulundum. Bu mukavelename 
yerine getirilemez; bu sene g'eçti; bunu yapar
lar fakat gelecek sene için, ısrar edilirse ne ola
caktır dedim? Bunları mahkemesiz vermek var
ken bu cihete gitmek doğru değildir dedim. 

Dediler ki, bu tek misal olsa kabul ederim; 
fakat aynı vaziyette birçok müracaatler olabilir, 
vermiyenler olabilir, sizin grupta olduğu gibi 
bu grupta da olabilir dedi. Bu işin içinden çı
kamam dedi. 

Siyasi baskıdan bahsedildi. Bendeniz altı ye
di senedir buradaki arkadaşlarla beraberim. Si
yasi baskı hususunda elimden bir nebze bir şey 
gelmiyeceği gibi eğer böyle bir şey elimden gel
se idi hazır ödenmiş olan parayı ödetmezdim. 
Bilmem falan falana tavassut etmişim, Hayrettin 
Erkmen Bey, bendenizin hatırı için yapmış, ben 
Hayrettin Bey için böyle bir şeyi asla düşüne
mem. Kendileri uzun seneler vekillik hayatında 
böyle bir şeye asla meydan vermemiştir, fakat 
arkadaşlarımın ifadesine göre bu iş için seçip se
çip de bendenizi seçmişlerse benim için büyük 
bir iftihar vesilesidir. Hiç sanmıyorum, kimseye 
yapmadığı bir muameleyi bendenize yapsın. Kal
dı ki, beyler acaba burada bililtizam yapılmış 
bir şey var mı? Lüzum hissediyorsanız mektubu 
da anlatayım efendim. (Sağdan anlat, anlat ses
leri) Bir de kaymakam arkadaşımın durumuna 
temas edeceğim. Burada .bu mukaddes kürsüde 
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hakikaten; gerek heyecan ve gerekse buranın 
mânevi hissi ile insan büyük büyük söylemek du
rumuna düşebiliyor. Bendeniz kendimi bundan 
tenzih ettikten sonra, sözlerimin hakikat oldu
ğunun kabul edilmesini rica eder ve tamamen 
bundan sonra lütfederler, tahkik ederler de bir 
hilafını tesbit ederlerse daima karşınızda muha-
tabolacak bir arkadaşınız olarak bulunacağım. 
Ve sözlerimi tamamen samimî ve doğru olarak 
kabul etmenizi rica edeceğim. 

Kaymakam : Muhterem arkadaşlarım, bu zat 
Yerköy'den 'İsparta'nın' Gülşehir kazasına tâyin 
edildi. Arkasından yağmur gibi mektuplar yağ-
mıya başladı, tabiî türlü şikâyet mektupları. 
Bunları bize getirdiler ve dediler ki, bizim kay
makam iyidir, falandır derken 1957 seçiminde 
bulundu, demokratların burunlarını kanattı, ge
lin tahkik edin durum hâlâ böyle gidiyor.. Tatil 
esnasında bulunmaktayız, gün geçmez ki, filân 
köy bir zabıtla gelmesin, falan köy bir zabıtla geL 
meşin, Ne oldu diyoruz? Bana hakaret etti, sen 
muhtarsın, memur sayılırsın. Demokrat Parti sa
fında çalışıyorsun, çık defol dedi, biz kendilerine 
tavsiyede bulunuruz... Bu nereye gitse aynı zih
niyette olan bir kimse. Yerköy'den başka yere de 
gitse aynı şey. Bendeniz verilen mazbatayı hiçbir 
makama vermeksizin evimde muhafaza etmekte* 
yim... 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) 
di ile ne alâkası var? 

Bunun kre-

HASAN HAYATI ÜLKÜN (Devamla) — 
Bu bendenize olduğu gibi, diğer mebus arkadaş
lara da şikâyet vâki olduğu gibi, bizi müştereken 
yakaladıkları zaman da vâki olmuştur. Bunu arz 
ediyorum, Gülşehir meselesi olarak. Yine biz kay
makamın nakli hakkında ne valiye, ne Dahiliye 
Vekâletine hiçbir müracaatte bulunmadık. İkazda 
ve ricada bulunmadık. Çünkü, oraya geldiği 
henüz 5 - 6 ay oldu. Elbette ki, bu zatlar yalnız 
'bize müracaatle iktifa etmiyorlar. Bir taraftan 
resmî makamlara, bir taraftan vilâyete, bir taraf
tan da Vekâlete müracaat ediyorlar. Bu müraca-
atlerin akabinde, kaymakamın Kozaklı'ya naklini 
işittik, işittik, beyler. Bendeniz, burada işittiğim 
kaydiyle Namık Beye şu ricada bulundum. Gül
şehir Kaymakamı, Kozaklı'ya naklediliyor, bu 
nakil değil; iller idaresinin salâıhiyetiyle valinin 
yapacağı bir iştir. Bunun eğer naikli lâzıımgeli-
yorısa, bunu daha münasip bir yere naklediniz.. 
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Çünkü bu zat Gülşehir'de memnuniyet verici bir 
hattı hareket takibetmemiştir. GKilşehir'le Kozaklı 
birbirine çok yakın iki kazadır. Haklı veya hak
sız yapılan işler Kozaklı halkına intikal etmiş
tir. Binaenaleyh şimdiden itibaren Kozaklı halkı 
arasında bir endişe mevcut olacaktır. Eğer nakli 
lüzumlu ise daha münasip bir yere nakledilsin. 
Benim temennim budur. 

Vekilin verdiği cevap : Naklini yaptık. Bir 
vilâyet içerisinde iki tane kazanın münhal olması 
doğru olmaz, bir. İkincisi; orası yeni teşekkül et
miş bir kazadır. Çalışılacak işleri çoktur. Yapıla
cak mektebi vardır, yolu vardır. Bu da genç bir 
adamdır., Hüsnüniyete bakınız. (Sağdan, gülüş
meler) Orada çalışır, çalışmaktan başka kendisini 
meşgul edecek bir mevzu ıbulamaz, -böylece faydalı 
olur ve dedikodulara da iştirakten kendisini alı
koyabilir, ben böyle düşündüm dedi. Tâyini ta
hakkuk etmiş. Hâdise maalesef bizi, bendenizi 
haklı çıkardı, keşke çıkarmasaydı. Aynı Gülşehir 
hâdiseleri gibi, mütemadiyen muhtar ile, halkla, 
kahveci ile, esnaf ile, demokrat bildiği teşekkül
lerle türlü suretlerle vâki temaslarında köyde, 
makamında daima rencide edici hareketlerde bu
lunmuştur. Hattâ bilmem falan yere mektep ya
pılması Meclisi Umumice kabul edilmiş olduğu 
halde orası Demokrat Partilidir diye başka bir 
yere yaptırmış, falan yere su gelecek, bir türlü 
oraya su gitmemiş başka yere verilmiştir. Neden? 
Demokrat Partiye rey vermiştir. Ben bu zatın yü
zünü görmedim. Ne ise. Sonra... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bizim 
canımız yok mu? 

HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Devamla) — 
Bir gün ıbütün mebus arkadaşlarla Nevşehir'de 
bulunmaktayız. Bir zabıt getirdiler, 15 - 20 kişi
den mürekkep bir heyet halinde. Bunun hahtevi-
yatı daha vahim arkadaşlar. 

KEMAL SATIR (Adana) — İdare âmirlerin
den mi şikâyet ediyor. 

REİS — Biraz sabırlı olunuz, Kemal Bey. 
KEMAL SATIR (Adana) — Ben de Adana 

Valisi hakkında konuşmak istiyorum. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Sivas 

Valisi hakkında konuşmak istiyorum. 
REİS — Müdahale etmeyiniz. 
HASAN-HAYATİ ÜLKÜN (Devamla) — 

Arkadaşlarım, netice itibariyle kaymakamın Ko-
zaklı'dan nakli çak daha evvel yapılmıştır. Bir 
arkadaşımız «ordu, bu mektupla, kaymakamın 
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nakli ile bu bağlantı arasında (bir münasebet 
var mı diye? Namusum üzerine temin ederim, 
yoktur. 

Mektubu verdiğimin sebebi: Kaymakam ve
kâletini yapan resmî bir şahıs tarafından te
kemmül ettirilmiş bir muamele üzerinde yü
rünmektedir. Telâşla geldi, kaymakam izinli 
yine buraya geldi. Kaymakamlık sıfat ve şeyi-, j 
yesinde olan bir zatın kaymakam olmadığı hal
de, mezun bulunduğu halde ben kaymakamım 
diye resmî mercileri iğfal etmesini tasvip bu
yuruyorlar o sahte değil de kurumla resmen 
bağlantı yapan her hususu vazıh olan ve kum- j 
mun eline teslim edilmiş olan resmi vesikaları 
sahte itibar ediyorlar. Kaymakamın sahte mü- | 
racaatından dolayı işi ele alıp Hayri Asil ve 
arkadaşlarının muamelelerini şüpheli göster
mek istiyorlar. Ne yapıyor kaymakam t Kay
makam aslında başka yere nakledilmiş, Kozak
lı Kaymakamıyım diye resmî müracaatle, res
men umum müdürlüğü ifal ediyor onun bu mu- , 
amelesi sahte olmuyor da... Ne ise. 

işte böyle mahallî Ziraat Bankası grubun | 
malî durumunu tetkik ediyor, şahadet ediyor, I 
özel idare şalhitlik ediyor. Tapu?.. Tapuda 
kaydı olmıyabilir, senelerce gayrimenkullerin 
tapusu için nasıl koşulmakta olduğu malûm. 

REİS — Müddetiniz dolmuştur, cümlenizi 
tamamlayınız. 

HASAN HAYATİ ÜLKÜN (Devamla) — 
Şunu arz edeyim. (Sağdan mektup mektup ses- j 
leri) (Müsaade edin mektubu söylesin sesleri) ' 

RElS — Cümlenizi tamamlayınız Hayati 
Bey. 

HASAN HAYATİ ÜLKÜN (Devamla) — 
Bana da müracaat ettiler. Muamelemiz tamam 
olduğu halde işin arkasından kaymakam karış-1 
tırmakta, teşvik etmekte, dediler. Kasden -İŞİT 
mizi baltalamakta dediler. Sen bir tavsiye, tez 
kiye et dediler. | 

Vallahi veminle temin ederim, sözlerine inan- i 
madım, tetkik ettim, sordum. İşleri nasıl yapı
yorsunuz, nasıl kanunen mâni bir cihet yar mı? 
Bana kaymakamın durumundan bahsettiler. 
Gerçi eski evrakı tamam, ama her gün gelip bi
zim müdürlüğü ve umum müdürlüğü birbirine | 
katıvor dediler. 

Hasbelkader zengin olup da kredi alan vej 
ödiyemeyen bir kısım insanlar kı&dar bizim ar-j 
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kadarlarımız zengin olmamakla beraber aldık
ları borçlar mevzuunda şeref ve haysiyetleri 
müsellemdir. Bunu kendilerinin de kabul etme
sini rica ederim. 

RElS — Hasan Bey sıradan söz almış de
ğildir. Sataşmadan söz talebetmiştir. Bu hu-
ıdıista söz talebi her zaman mümkündür. Bu
yurun. 

HASAN TEZ (Ankara) — Çok teşekkür 
ederim Reis Bey. Sataşmadan söz alan Hasan 
Hayati Bey arkadaşımıza gösterilen müsama
ha bana da gösterilirse çok daha teşekkür ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Et ve Balık Kuru
mu kanunen Ticaret Vekâletine 'bağlı olduğu 
için Sayın Ticâret Vekili hakkında Meclis Tah
kikatı açüması için, Sivas Mebusu Profesör çok 
sayın arkadaşım Turhan Feyzioğlu ve (Soldan, 
alkışlar bravo sesleri ve methet, methet ses
leri) Sizin söylediğiniz başka benim söyledi
ğim başka. Dinleyin. Bu Vatan Cepüıesine zorla 
adam kaydetmek değil. (Soldan, gülüşmeler 
ve bravo sesleri) Bu Vatan Cephesine adam 
kaydetmeye benzemez. Müsaade edin de anla
tayım. 

Bu münasebetle Sayın Ticaret Vekili izahat
ları arasında bendenizin de ismimi mevzuubah-
settiler. Ondan sonra konuşan bir arkada
şım da söyledi. Bu meselede ismim karıştığı için 
huzurunuza çıktım. Ne kayınbiraderimin kre
disinden, ne eniştemin kredisinden, ne ihale 
işinden ne de akrabamın işinden bahsetmiyece-
ğim, vatandaşın işinden bahsedeceğim için ra
hatça konuştuğumu siz de anlıyacaksmız. 

Muhterem arkadaşlar; C. H. Partisi Anka
ra il Merkezinde Ankara Milletvekili olarak 
nöbetçi milletvekili sıfatiyle vazife ile tavzif 
edildiğim 'bir gün.. (Soldan, bravo sesleri, al-
kışlar) 

Arkadaşlar; biz Almanya'da gezmeyiz. Biz 
parti merkezinde bekleriz, vatandaşların dert
lerini dinleriz. Müsaade buyurun arz edeyim. 
mevzua gireyim. (Gürültüler) 

REİS — Müsaade ediniz efendim, hatibin 
sözü işitilmiyor. 

HASAN TEZ (Devamla) — Arkadaşlarım, 
arz ettiğim veçhile Cumhuriyet Halk Partisi ti 
Merkezinde nöbetçi milletvekili sıfatiyle vazifeli 
olarak bulunduğum sırada... (Soldan, gürültü
ler) - İyice anlamanız için burasını iki kere tek-
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rar ediyorum. - Balâdan 13 vatandaş gelerek 
bana müracaat ettiler. Dediler ki, (Et Balık 
Kurumuna gittik ve evrakımızı dün oraya tevdi 
ettik. Ama Vekiller Heyetinden bir kararname 
çıkmış, bundan sonra krediler banka teminat 
mektubu karşılığı olmadan verilmiyecekmiş, bi
naenaleyh, bize kredi vermediler.) Bu iş kanun 
icabıdır, elbette böyle yapacaklar, diye kendile
rine cevap verdim. (Bravo, Hasan Bey, sesleri) 
Size bir banka mektubu verecek bir iki tüccar 
arkadaş bulalım, arzunuzu is'af a çalışalım, de
dim. (Yaşa, Hasan Bey, alkışlar) Fakat arka
daşlar, vatandaşlar ceplerinden bir kâğıt çıkar
dılar bu, 1958 senesinden beri Vatan Cephesi 
kumandanı olarak Balâ'da tek bir tavuğu olmı-
yan, bir metre kare arazisi bulunmıyan, bir tek 
öküzü, ineği, buzağısı olmıyan adam. Tek vasfı 
ve tek sermayesi bakınız ne imiş arz edeyim, 
Vatan Cephesi kumandanı ve D. P. Başkanı ol
masıdır. (Bravo sesleri, alkışlar), (Soldan, gü
rültüler) Müsaade buyurun arz edeyim. Arka
daşlar, durumu arz ediyorum; Yüksek Meclisi 
tenvir ediyorum. 

REİS — Hasan Bey, sataşma üzerinde du
runuz, efendim. 

HASAN TEZ (Devamla) — Evet Reis Bey, 
sataşma üzerinde duruyorum; o taraftan, bu ta
raftan müdahale oluyor. (Gülüşmeler) 

Şimdi arkadaşlar; arkadaşlarımıza, 600 kü
sur bin lira kredi verilmesi mevzuu bahistir. Fa
kat bu işte hanginiz D. P. ye mensupsunuz, 
diye Et - Balık Kurumunda isimleri araştırılmış, 
bir memur arkadaş tarafından. 6 D. P. li ay
rılmış ve kredileri hassaten verilmiş 4 C. H. P. 
li ayrılmış, 2 Millet Partili ve bir de müstakil 
vatandaş çıkmış. Bu arkadaşlar, muamelelerini 
yaptırmamışlar. Ve bu yapılan muamelelerinin 
suretlerini verdiler. C. H. P. liler hakikaten 
çiftçi, hayvan sahibi olarak müstahak oldukları 
halde kredi alamamışlar. Siz üzülmez misiniz 
böyle bir haksızlığa? 

Peki şimdi bu C. H. P. liler Ankara Mebusu 
Hasan Tez'e müracaat ediyorlar. Vazifemi yap-
mıyayım mı? Elbette kanun ve nizam içinde ya
pacaktım. Ben de onu yaptım. 

Şimdi arkadaşlar, Et - Balık Kurumu An
kara Kombina Müdürünü aradım, telefonla. Sil-
silei meratibe riayet ettim. Senelerce Halk Par
tisi Üniversitesinde tecrübe görmüştüm. (Sol-
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dan, şiddetli alkışlar) Büyük tecrübem vardı. 
Oradan yetişen bir insan neler yapacağını bilir. 
(Soldanj alkışlar) 

Müsaade ederseniz arz edeyim. (Ortadan ko
nuş, sesleri) Müsaade edin, arkadaşlar tam for-
mumdayım. Müsaade ederseniz arz edeyim, ar
kadaşlar. 

Et-Balık Kurumu Ankara Kombinası Mü
dürüne işi açtım, telefonla söyledim, bilmiyo
rum, Ticaret Müdürüne sorun, dedi. Ticaret 
Müdürünü telefonla aradım, benim salâhiyetim 
yok, dedi. Umum Müdüre gittim, bulamadım ve 
Müsteşarı aradım. Ondan da bir cevap alama
yınca en son hemşerim olan Vekili rahatsız et
tim. Vekil Bey bana hak verdi ve bu haksızlığın 
izalesi için Balâ'daki arkadaşlara 150 bin lira 
verildi. Bu yüzden Vekil Beye huzurunuzda te
şekkür ederim. Yalnız ben ne kayıbiraderime, ne 
kardeşime ne de enişteme para almak için değil, 
ben vatandaşın uğradığı haksızlığın izalesi idn 
Vekil Beyi rahatsız ettim; 

REÎS — (Sataşma hakkındaki •konuşmanız 
kâfidir Hasan Bey. 

HASAN TEZ (Devamla) — Arkadaşlarım, 
sataşma hakkında Hasan Hayati arkadaşım ıwun 
uzun izahata girdi. Ama Reis Bey evvelce bana 
iki ihtar verdi ve beni tehdidetti, takbiha gide
rim dedi. Korkuyorum ha*. (Gülüşmeler) ya 
bir de Reis Bey Meclisten çıkarma cezası verirse 
bütçe, müzakerelerinden anaılısom oburum, (Allaü 
korusun). Ben usulsüz yapılmış muameleden bah
sediyorum.. Yalnız bir tavuğu olmıyan arkadaş
lara vatan cepheli diye verilen para ile bu arka
daşlara verilen paralardan bahsettim, iktidara 
anensup arkadaşlara dört misli kredi verildiğin
den bahsettim. Vekil Beyin haberi yoktur. Bir 
Meclis tahkikatı istenmektedir. Sayın profesör 
Turhan Feyzioğlu 'nun... 

REİS — Meclis tahkikatı takibi ile bunun 
alakası yoktur. 

HASAN TEZ (Devamla) — Arkadaşlar, 
Turhan Feyzioğlu arkadaşımız, hukukçudur, 
profesördür, kanunsuz Ibir şeyi buraya getir
mez. (Soldan, ooo sesleri) Kimse bir zan altında 
bulunmasın. Bu takrir münasebetiyle, Ankara'
ca Et, Balık Kurumunda çalışan işçi vatan
daşlardan Benderlioğlu soyadındaki bir memurun 
nasıl resmî dairede vatan cephesine zorla kay
dedilmek için çalıştığını ve ekmeğiyle nasıl oy-
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Bandığını ve ne türlü tehditler yapıldığını Öğ
reneceksiniz. (Alkışlar) 

REÎS — Necmettin önder. 
(Riyaset Makamına ilhan Sipahioğlu, geçti.) 
NECMEDDlN ÖNDER (Nevşehir) — Çok 

muhterem arkadaşlar, bu mevzu üzerinde daha 
evvel arkadaşlarımız etraflıca konuşmuş olduğu 
için bendeniz imkân nispetinde m Jhtasar\ olarak 
bâzı müphem kalmış aydınlatılmaya mu'h^aeolan 
kısımları izahla yetineceğim. Evvelâ sarasına 
işaret etmek isterim. Bu mevzuda Büyük Millet 
Meclisine bir meclis tahkikatı getirilmesini bu 
tahkikat talebinde 'bulunan arkadaşların ciddiye
tiyle kabili telif görmemekteyim. Sual müesse
sesinde olduğu gibi maalesef Meclis tahkikatı 
mevzuunu da dejenere etmiş olduklarını işaret 

»etmek mecburiyetindeyim. Bu mesele haduiza-
tında bir sual takririnden ileri gitmemesi lâzım-
geldiği halde maalesef bu şekle kalbedilmlştir. 
Bu meselenin esası, her hangi bir Meclis tJhlki-
katı mevzuunu gerektirecek mahiyette olmayıp, 
tamamiyle bir siyasi veçhe taşımış olmasındadır, 

Muhterem arkadaşlar, burada 'bir nokta
ya işaret etmek mecburiyetindeyim. Dâvanın iki 
tarafı var.. Bu taraflardaki birisi tahkikat mev-

- zuu olan bir idari tasarruf ki. Et, Balık Kuru
munu alâkadar eden bir mevzudur. Öbür tarafı 
ise bu muameleyi tahrik eden ve bu mevzuu ta
mamiyle kendi siyasi temayüllerinin istikame
tinde sevk ve idare etmek istiyen bir idare âmi
rinin tutumudur. Muamelenin teferruatı üze
rinde geniş malûmat verildi. Şimdi ben öbür ta
rafı hakkında sizleri tenvir etmek isterim. Bir 
idare âmiri tasavvur ediniz ki, ta mektep sıra
larında iken, bu şahsı tetkik edin, merak eden
lerden rica ediyorum, bu zatın benim arz etti
ğim zamana kadar olan hayatını lütfen tetkik 
edin, göreceksiniz- M, daha Siyasal Bilgiler Oku
lunda iken Kayseri'de her belediye seçiminde 
siyasi faaliyet içine girmek suretiyle siyasete 
karışır. Kayseri'de olan parti kongrelerine git
tiği zaman bu Siyasal Bilgiler Okulu talebesini 
aktif vazife, almış görürüz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — O zaman 
Demokrattı. 

NECMEDDlN ÖNDER (Devamla) — Siz de 
o zaman demokrattınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Hiçbir 
zaman, demokrat olmadım. 
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NECMEDDİN ÖNDER (Devamla) — Sayın 

hocasından feyizli irtşaıtlarını almış 1. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Rica 

ederim, şahsiyat yapmayın. 
RE IS — Müdahale etmeyin rica ederim. 
NECMEDDİN ÖNDER (Devamla) — Bir 

kimsenin hocasından aldığı feyizli irşatları ol
maz mı? 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) —Reis Bey, 
sb olsun beni bilirsiniz, sınıf artkadaşımsın. 

RE I S — Müdahale etmeyin. 
NECMEDDİN ÖNDER (Devamla) — Bu 

genç idare âmiri bu şartlarla mektepten çıkdık-
tan sonra kaza kader evvelâ Altıntaş Kayma
kamlığına, askerliğini yapdıktan sonra da Yoz-
gad'm Yerköy Kaymakamlığına kendisini tâyin 
ettiriyor. Orada aşırı derecedeki partizan faali
yetlerinden dolayı vâki olan şikâyetler üzerine 
Nevşehir vilâyetinin Gülşehir kazası Kaymakam
lığına geliyor. Gülşehir kazasında tutumu aynı. 
Adetâ bir parola tesbit ediyor. Ashabımesalihin 
siyasi veçhesini tâyin etmek için parola ile mua
mele yapmayı itiyat ediniyor. Bunların hepsi bi
ze intikal ediyor. Daha evvel Hasan Hayati Be
yin ifade ettiği gibi hakikaten o sıralarda hiçbir 
müdahalemiz vâki olmaksızın idari bir tasarruf
la Kozaklı kazasına naklediliyor. Kozaklı'da da 
tutum aynı. Ve bu arkadaş nedense mektep sı
ralarında zaafını ispat ettiği partizan temayülü 
istikametinde hareket etmekten fariğ olmamış
tır. 

Bir noktaya işaret etmek isterim. 
Turhan Feyzioğlu arkadaşımız esefe şayan 

olan bir jestle hakikaten kendisi için mucibi 
şîn, utandırıcı, mahkûmiyeti; ruhsatsız tabanca 
taşımaktan mahkûm olduğu sebebini zikretmek-
sizin, mahkûm olmuş, hapsolmuş şeklinde ifa
de ettiler. Sanki ağır bir suçtan, irtikâp suçun
dan mahkûm bir insanmış gibi, bu adamın sııçu 
cinayetmiş gibi, sahtekârlıkmış gibi, 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Kayma
kam sahtekârdır diyor, yalan. 

NECMEDDİN ÖNDER (Devamla) — Sabırlı 
ol bu kaymakamın, sizin bilmediğiniz meseleleri 
var. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımızın bu ada
mın mahkûmiyetini böyle söylemesi, profesörlük 
ciddiyetiyle kabilitelif değildir. Ve bunun şura
sını arz edeyim, bu zatın ruhsatsız tabanca taşı
maktan mahkûm olması da kaymakamm kendi-
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siyle uğraşması ve onun tertibinin bir netice
sidir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Sataşma
dan dolayı söz istiyorum. 

REÎS — Sataşma yoktur. 
TURHAN FEYZlOÖLU (Devamla) — Nasıl 

yok, mucibi şîn dedi. 
NECMEDDİN ÖNDER (Devamla) — Bu 

kaymakamın tutumu hakkında bir iki misal ve
receğim; bir. büyük köy, himmet edilmiş içme 
suyu getirilmiş. Köyde Demokratlar bir semtte, 
Halk Partililer bir semtte oturuyor, iki çeşme 
yapılıyor. Demokrat semtteki köyün çeşmesi 
üzerine D. P. rumuzu yazılıyor. Çeşmelere su 
bağlanıyor, fakat D. P. rumuzlu çeşmeye su ve
rilmiyor. Ona su bağlanmaz diyor kaymakam. 
Keza bâzı köyleri dolaştığı zaman eğçr iktidar 
büyüklerinden birinin resminin talik edildiğini 
görürse, «Ben bunların resminin bulunduğu ye
re girmem» diye açıkça partizanlık temayülleri
ni ortaya koyuyor. Bu tarzda hareket eden bir 
kaymakamın vatandaşlar tarafından umumi şi
kâyetlere hedef olacağı aşikârdır. Hakikaten 
birçok şikâyetler oluyor hakkında. Ben de arka
daşımın ifade ettiği gibi, sizleri şerefimle temin 

p ederim ki, bu zatın nakli memuriyet ettirilme
sinde Et ve Balık Kurumu hadisesiyle katiyen 
alâkası yoktur. Buna emin olsunlar. 

Bu şekilde umumi şikâyet mevzuu plan par
tizan temayüllerinden dolayı kendisi başka bir 
memuriyete tâyin ediliyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu partizan 
kaymakamın vaziyeti üzerinde niçin duruyorum. 
Meclis tahkikatı olarak buraya getirilmiş olan 
hâdisenin muharriki ve müsebbibi olduğu için. 
Mesele bu. Ahmet oğlu Mehmet, Hasan oğlu 
Hüseyin ve lâalettayin vatandaşların işi olsaydı 
bu kaymakam, bunlarla meşgul olmazdı. Bu zat 
Et ve Balık Kurumunda gece gündü? meşgul 
olmuştur, kendisine dert edinmiştir. Et.ve Ba
lık Kurumunun bağlantılarından istifade eden 
birçok vatandaşlar vardır. Bu kaymakam bun
ların hepsi ile uğraşmıyor; kiminle uğraşıyor, 
aynı kazada Demokrat Parti Başkam.plan bir 
zatın teşkil ettiği bir grupla. Halbuki onlar her 
\atandaş gibi Et ve Balık Kurumunun bu bağ
lantılarından istifade etmek yolunda teşebbüse 
girişmişlerdir. Ama onlara duyduğu kin ve hınç
tan dolayı uğraşmaya değer bir mevzu addedi-
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yor ve bunu sonuna kadar nasıl bir gayretkeş
lik içinde götürüyor, göreceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, Hasan Hayati Ülkün 
ve arkadaşımızın kardeşi ile diğer arkadaşları, 
o zamanın cari teamülüne göre birbirine müte
selsil kefalet usulüne göre büyük baş hayvan 
bağlantısına girmek istediklerini bildiriyorlar. 
Bunun için besicilik belgesini 3 Kasım tarihin
de Kaymakam Vekilinden ve Hayvan Sağlık 
Memurundan imza ettirerek alıyorlar. Ve avans 
alınması için teşebbüse geçiyorlar. Bu sırada 
kaymakam izinden dönüyor. Hattâ izninin bit
tiği filân da belli değil, çünkü gelir gelmez he~ 
men bu işe el koyuyor ve Et - Balık Kurumuna 
derhal bir yazı gönderiyor. Bu zevat bu taahhü
dü yerine getirecek vaziyette ve malî şartları 
haiz olmadıklarını tebarüz ettiriyor. 

Şimdi, kaymakam mezun iken, vekâletinde 
bulunan memur ve Sağlık Memurundan, her 
hangi bir itirazda bulunmadan alınmış olan bu 
belge bu demarj üzerine Kurumda tereddüt hâ
sıl oluyor ve mahalline gönderiyor. Bu defa, es
kiden hiçbir tereddüt izhar etmiyen aynı zevat 
bu defa imza etmiyor. Kaymakamın gerek Tah
rirat Memuru ve gerekse Saflık Memuru üze
rinde âmir olarak müessir olduğu açıkça görül
mektedir. 15.XI.1958 tarihinde Et ve Balık Ku
rumuna vâki itifkz üzerine; Kurumun, temsilen 
tetkika gönderdiği memuru, tetkikat neticesinde 
müspet raporunu Kuruma tevdi ediyor. 

Şimdi, dikkatinizi şu noktaya çekeyim; bu 
gayretli kaymakam, 21.XI.1958 tarihinde, mu-
cipname ile Bingöl Hukuk îşleri Müdürlüğüne 
tâyin edilmiş. Fakat hasta olduğunu iddia ede
rek, tebellüğ etmemiş. 

Muhterem arkadaşlar, bir kelime oyununa 
başvuruyorlar. Kendisine tebliğ edilmemiş di
yorlar. Tebliğ edilmiştir. Fakat tebellüğ etme
miştir. Tebellüğ etmemesi tahvil edildiğine ıttıla 
kesbetmemesi demek değildir. Bu kaymakam 
bilmiyor mu ki, Bingöl'e tahvil edilmiştir. Ittı
la kesbedip etmemekle tebellüğ edip etmemek 
arasında fark • vardır. Tebellüğ etmemiştir, fa
kat muttalidir, tahvil edildiğine. Bıma rapmen 
hasta olduğunu iddia ederek tebellüğ etmiyor. 
29 Kasım tarihlerinde bu hâsta kayma
kam Et - Balık'a telgraflar çekiyor; bu şâhıs
larla bağlantı'; yapılırsa basana;,beyanat veririm 
diyor, tehdid'ediyor, şantaja başvuruyor. Ve 12 
tarihinde ise kaza kaymakamlığından tahkikat 
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yapılacağı söylenerek kazadan malûmat isten
mektedir. Halbuki hasta olduğunu söyliyen -bu 
kaymakam bütün gayret ve dikkatini, bütün 
meşguliyetini bu mevzu üzerinde teksif etmiş 
bulunmaktadır. 

Bir başka noktayı arz edeyim. ilce merke
zinde aylarca evvel başlamış bir okulumuz var
dır. Bina bir iki metre kadar topraktan yüksel
miştir. Böyle bir vaziyeti vardır. Buradan, Ma
arif Vekâletinden temin edip gönderdiğimiz 
15 - 20 bin liralık yardım tahsisatı var, Kozak'a 
ilk gidişimizde okulu bu seviyede buluyoruz, 
yardım gidiyor, aylar sonra yine gidiyoruz, 
mevcut inşaatın üzerine bir tek taş konmamış. 
Kendisine niçin inşaata devam etmiyorsunuz 
diye soruyor az, bu okul bu kadar parayla ta
mamlanmaz diye cevap veriyor. Bu yardım ile 
okulun nasıl yapıldığını muhalif muvafık hepi
niz bilirsiniz. Hangi mektep bir defa da yapı
lan yardımla yapılır? Ceste ceste yardımla, 
peyderpey yardımla yapılır. Gece gündüz ken
disine Et - Balık Kurumuna bağlantı yapma 
,diye mektup yazıp, telgraf çeken Kaymakam 
elindeki 16 bin liranın 16 lirasını dahi sarf et
memek suretiyle bu inşaata bir taş bile koy
muyor. İşte vazifeşinas, gayretli kaymakamın 
iş tutumu hakkında size bir misal. Ve bu zat 
2 . İT. 1959 tarihinde bizzat Kuruma gelerek 
vesika topluyor, dosya tetkik ediyor, evrak alı
yor, imza veriyor. Yani müstemirren bu mese
lenin takibi ile meşgul bulunmaktadır. 

Şimdi, Turhan Feyzioğlu arkadaşımızın oku
duğu bir vesikada, sözde vesikada, bu zevat 
sahte besicilik vesikası almışlardır. Bu besici
lik vesikaları sahtedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, böyle bir sah
te vesikayı ve sahtekârlığı haber aldığını iddia 
eden idare âmirine düşen vazife onu adlî ma
kamlara vermek olur. Halbuki bu zat ne yapı- . 
yor biliyor musunuz, Kim Dergisine beyanat 
veriyor ve Kim gergisine beyanat vermekle ye- . 
tiniyor. Adlî makamlara değil, Kim Dergisine 
beyanat... Mecburi hizmet müddetini doldur- . 
madiği halde Bingöl'deki vazifesinden istifa ede
rek ayrılan Kaymakam bundan sonra kayma
kamlık sıfatı üzerinde bulunmadığı, halde Et - • 
Balık Kurumuna gidip bu mevzula alâkalı dos-. 
yalardan malûmat talebinde ısrar .ediyor. . . . 

Muhterem arkadaşlar; bu vazifeşinas kay
makam hakkındaki kanaatimizin tamamlanması. 
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için bir iki nokta hakkında malûmat vermek 
faideli olur zannediyorum. (Reye, reye, sesleri) 
Muhterem arkadaşlar, bu zat Nevşehir'in Gülşe-
hir Kaymakamı iken o zaman tevzie tâbi olan 
kalaylardan 12 kilo alıyor ve bu kazanın Sol-
hanlı köyüne tahsis edilmiş göstererek ve bu 
vesikayı keserek, memleketi olan Kayseri'ye 
intikal ettirdiği vâ'kıdır. Kayseri'de bakırcılık 
yapan kardeşine gönderdiği meydana çıkıyor. 
Bu kendisine sorulduğunda, hayır diyor. Ben 
kardeşime falan göndermedim, Talaş Ortaoku
lunun kablarını kalaylattırmak için gönderdim 
diyor. Bu nasıl vazife anlayışıdır? Takdirini 
sizlere bırakıyorum. Bir köy ihtiyacına tahsis 
edilmiş kalayı al da memleketine gönder ve bu
radaki ortaokulun kablarmın kalaylattınlma-
sı için verdim de. 

Şimdi, bu zatın Devlet Şurasının İkinci Da
iresinde derdesti tetkik bir dosyası da vardır. 
(Bu da bir demir mevzuuna aittir. 

Yalnız muhterem arkadaşlar; bu zat lâyık 
olduğu yeri şimdi bulmuştur. C. H. P. Kayseri 
il idare Heyeti âzasıdır. Bu ayın 12 sinde ya-f 

pılan bir kongrede tutulan zaptın bir iki ye
rini okuyayım. Bu zabıtlar adliyeye tevdi edil
miş bulunmaktadır. (Soldan; «Okuma, okuma», 
«sesleri) Bunun için okumaktan sarfınazar edi
yorum. Fakat kendisinin hakkında çizilen tab
lonun tamamlanmasına medar olacağını bildi
ğim halde çok ağır bir mahiyet taşımış olma
sından dolayı okumaktan sarfınazar ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi sona er
dirmek • istî porum : Muhterem arkadaşlarımız 
bir noktayı bile bile tevil etmek istemişlerdir. 
Demişlerdir ki, bu zatm Bingöl'e tahvil edilme
si, Hasan Hayati Ülkü'nün kardeşinin aleyhin
de Et ve .Balık Kurumu mevzuunda vâki hareke
tinden sonra olmuştur. Hayır arkadaşlar. He
pinizin takdir ve hakemliğine müracaat ediyo
rum : Bu zat Yerköy kaymakamlığından 2 - 3 
ay içinde tahvil edilmiş. Orada Et ve Balık Ku
rumu mu vardı? Gülşehir kaymakamlığından 6 
ay içinde tahvil edilmiş. Onda da Et ve Balık 
Kurumu :mu vardı 1 Bu zat Kozaklı 'dan 5 - 6 ay 
içinde tahvil edilmiş. Bunların ne' Et ve: Balık 
Ktırumu^ilej ne de başka bir mevzu ile alâkası 
yoktur. Tâmamiyle siyasi hüviyetin bir netice
sidir. Binaenaleyh bu mevzuun bu şekilde ka
bul ve telâkki edilmesini bilhassa lüzumlu ad-
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dodiyorum ve bâzı idare âmirlerinin bâzı pro
fesörler elinde nasıl yetiştirildiklerinin de misa
lini bu suretle görmüş oluyoruz. Şimdiye kadar 
verilen izahlardan anlaşıldığı üzere alelade 
ticari biı bağlantıdan ibaret olan bu muame
lede Meclis tahkikatı açılmasını gerektiren bir 
cihet olmadığını bir kere daha arz etmekle söz
leri mG son veriyorum. 

liEtS — Kifayet takrirleri var, okuyoruz. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Sorularım var. 

,RElS — Kifayet sorulara da şâmildir. Mü* 
saado buyurun. Kifayet takrirlerini okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa

yetinin reye vaz'ını rica ederiz. 
Samsun Kocaeli 

Nae; Berkman Dursun Erol 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir... Kifayetin.reye vaz'ını arz 

ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Süleyman Çağlar 
â 

Yüksek Riyasete 
Gündemin birinci maddesinde münderiç Et 

ve Balık Kurumu tarafından açılan kredi mev
zun ile ilgili takrir üzerindeki ̂ konuşmalar Yük
sek Meclisi kâfi derecede tenvir etmiştir. Ki
fayetin reye vaz'mı arz ve teklif ederim. 

içel 
Sami Göknar 

RElS — Kifayet aleyhinde Nüvit Yetkin. 
Nüvit Bey, bir şeyi hatırlatayım. Umumi âdet 

haline geldi. Esasa, girmeden kifayet aleyhinde 
konuşmanızı rica ederim. . 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım, kifayet aleyhinde söz aldım. Ni
çin müzakerenin kâfi olmadığını müsaadenizle 
arz edeceğim. Evvelâ Necmeddin önder'in de söy
lediği gibi bu mevzu müzakere edilirken maa
lesef mevzu dejenere edildi. Necmeddin önder, 
bu dejenerenin başında kaymakam nlevzuuymuş, 
Ahmet Fırat mevzuuymuş, Hasan Hayati mev-
zuuymuş haline getirdi. • 

Sevgili arkadaşlarım, bu arada birtakım 
idare adamları için,. bundan evvelki tahkikat 
önergelerinde olduğu' gibi, Necmeddin önder 
atıflar yaptı, idare âmiri hakkında (Soldan, 

1150 — 



t : 40 18.2 
şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
vesikalar ortaya koymak lâzımdır. Bir kay
makamı suçlamaya hakkı yoktur. (Soldan, şid
detli gürültüler) Üstelik bu kaymakam valilik
çe bir hayır cemiyetine tahsis edilen kalayı... 
(Soldan, şiddetli gürültüler; sıra kapaklarına 
vurmalar) Kifayetin bu sebeple yerinde olma
dığını izah ediyorum, müsaade buyurun. Kay
makam mevzuu görüşüldü, burada bir veteri
ner mevzuu görüşüldü ama asıl mevzu görüşül
medi. Mevzuumuz, iki taraf hatiplerinin de 
beyan ettiği gibi vekilin bir suiistimali, zimme
tine para geçirdiği mevzuu değil, iki tarafın 
da ittifak ettiği gibi 240 ncı maddenin sarih 
hükmüne aykırı suiistimal konuşuluyor, lütfen 
burada Vekil Beyin okudukları vesikalar (Sol
dan, gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
Turhan Feyzioğlu'nun okudukları vesikalar ara
sında, vekilin okuduğu vesikalar arasında mü-
bayenet vardır, bunlar üzerinde eğilelim, ikma
line müsaade buyurun. (Soldan, sıra kapakla
rına vurmalar, gürültüler) 

Arkadaşlar, mevzuun içinde; bugün tahsil 
edilemiyen, tahsil imkânı kalmıyan , 180 bin 
lira, yani iki bin koyun bedeli vardır. (Soldan, 
gürültüler) Ayrıca Vekil Bey takipsiz alacak
lardan bahsettiler. Hakikaten Vekil Beyin bah
settiği gibi mahrem emirleri kendisinin malû
matı olmadan umum müdür mü vermiştir, 
umum müdür suiistimal mi etmiştir, bunu na
sıl yapmıştır, vekilin vaziyetini bizzat izah im
kânını bulalım. Buradan arkadaşların okuyun 
dedikleri vesikaları okuyalım. Meclis bu vazi
yette murakabe vazifesini ifa edemez. Ve bu 
vaziyette durum açıklanmış olarak karar verile
mez. 

REÎS — Müzakerelerin kifayetine ait takrir
leri reylerinize arz edivorum. Kabul edenler... 
Kabul etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Sivas Mebusu Turhan Feyzio&lu ve 5 arka
daşının, Et ve Balık Kurumu tarafından açılan 
bir kredi muamelesine dair Dahilî Nizamname
nin 169 ncu maddesine göre Meclis tahkikatı 
açılması hakkındaki takriri reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
rir reddedilmiştir. 

3. — Adana Mebusu Suphi Bankanı ve 6 
arkadaşının, Demokrat Parti Gençlik Bürosu 
tarafından talebe ve gençlik teşekküllerine 
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vâki müdahale dolayısiyle Meclis tahkikatı açıl
masına dair takriri 

REÎS — Takriri okuyoruz. 

4 . I I . 1960 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

«Demokrat Parti Gençlik Bürosu» adında, 
hukuki hüviyeti belli olmıyan gayrimesul bir 
parti organı bugün Türk gençliğini temsil eden 
bütün kanuni teşekkülleri ve gençlik hareketle
rini siyasi, idari ve malî kontrol altına almak 
gayretindedir. 

iktidar partisinin bu organı idari makamlar
la elele vererek gençlik teşekkülleri üzerinde çe
şitli tazyikler yapmaktadır. Devletin, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin, Devlet sermayesiyle ku
rulmuş banka ve kurumların gençliğe ayırdık
ları yardımlar ancak bu bürosunun tavassutu 
ile dağıtılır hale getirilmiş bulunmaktadır. Ba
his konusu kaynaklar siyasi gaye ve maksatla
ra âlet olmak istemiyen, bağımsız hareket eden 
gençlik teşekkülleri ve bu teşekküllerin idealist 
idarecilerine karşı baskı vasıtası olarak kulla
nılmaktadır. Bu suretle, idealist gençliğin hür 
düşünce ve inkişafı baltalamakta, ulvî maksat
lar için ayrılan yüz binlerce lira tutarındaki 
Devlet ve Millet parası küçük siyasi maksatlar 
uğrunda sarf edilmektedir. 

Bu cümleden olmak üzere son aylar içinde 
istanbul'da toplanan T. M. T. F. Kongresinde 
D. P. Gençlik Bürosu millet parasını bu gençlik 
teşekkülünün seçimlerinde gayrimeşru bir mü
dahale vasıtası olarak kullanmak istemiştir. Ba
sın yoliyle, umumi efkâr bu kanunsuz ve tehli
keli teşebbüsü teferrüatiyle takibetmiştir. Ayni-
şekilde 44 yıllık mazisi olan M. T. T. B. (Millî 
Türk Talebe Birliği) ne son günlerde reva görü
len muamele ve resmî makamların bu Birlik 
idarecilerine karşı takındıkları tavır ibret ve ıs
tırap vericidir. Bunlar, bahiskonusu baskının 
sadece iki yeni misalini teşkil etmektedir. 

Malî ©askı yanında, para ve menfaat dağı-
tımiyle sağlanamıyan neticelerin siyasi ve idari 
tezyiklerle elde edilmesi cihetine gitmekte ma
alesef bu büro tarafından itiyat haline getiril
miştir. Bu meyanda olmak üzere T. M. T. F. 
nun bir nizami kongresi menedilmiş, D. P. Genç
lik Bürosuna âlet olmak istemiyen kongre ba|i 
kanı ve arkadaşlarına zor ve şiddet kullanilmığ-
tm Keza, Cemiyetler Kanununun açık hükümle-
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ri ihlâl edilmek pahasına Ankara ve İstanbul 
talebe ve gençlik teşekküllerinden, başlarında 
D. P. Bürosuna inkıyat eden idarecilerin bulun
duğu kimselerin değişmemesini temin için, bu 
teşekkülleri meydana getiren derneklerin mü
racaatına rağmen kongre yapmalarına müsaade 
edilmemiştir. Bu esef verici muamele yanında 
idarecileri değiştirilmek istenen bir kısım genç
lik teşekküllerini; kongre yapmaları için ilgili 
makamlar tazyik yoluna sapmışlardır. 

Devam etmekte olan bu kanunsuz hareket
leri tahkik ve Türkiye'deki bütün talebe ve 
gençlik teşekküllerinin bağımsız olarak inkişaf
larını sağlıyacak tedbirleri tesbit etmek üzere, 
içtüzüğün 177 nci maddesi gereğince bir Mec
lis tahkikatı açılmasını arz ve talebederiz. 

Adana Ordu 
•Dr. Suphi Baykam Ferda Güley 

Ankara Maraş 
Bülent Ecevit Dr. Halil Gürün 

Tunceli Mardin 
Fethi Ülkü Mehmet Ali Arıkaıı 

Adana 
Hamza Eroğlu 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin ikinci maddesindeki Önergenin 

münderecatına göre sahiplerinin kimden, neyi 
öğrenmek istedikleri malûm bulunmadığı gibi 
ortada bir mevzu da bulunmadığından bu öner
genin müzakeresine mahal olmadığını arz ve 
reddini teklif ederiz. 

Biltlis Mebusu 
Rifat Bingöl 

İstanbul Mebusu. 
: Enver Kaya 
Aydın Mebusu 
Nail Geveci 

Balıkesir Mebusa 
Mekki Sait Esen 
İstanbul Mebusu 

Hristaki Yoannidis 
Manisa Mebusu 

İhsan Yalkın 

REİS — Efendim; verilmiş bir takrir var. 
Söz is.tiyen arkadaşlar da mevcuttur. Onun için 
rey mevzuubahsolamaz. 

Son takrir Dahilî Nizamnamenin 89 ncu mad
desine mütaallik olarak verilmiştir. Takrirde 
müzakereye mahal olmadığı ileri sürülmektedir. 
89 ncu madde usule matuf bir maddedir. Evvel
emirde usul ; meselesini halletmemiz lâzımdır. 
Koftuşnialarımız, altı arkadaşımızın verdikleri 
takrirlerinin, müzakeresine mahal''olup olmadığı
na dair olacaktır. 

Buyurun Suphi Baykam. 
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SUPHİ BAYKAM (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar; altı arkadaşımla beraber vermiş oldu
ğumuz takrir İçtüzüğün 177 nci maddesine göre 
verilmiştir. 177 nci maddeyi Yüksek Heyetinize 
tekrar arz ediyorum: «Meclis, bir madde hakkın
da re'sen malûmat edinmek isterse bir Tahkikat 
Encümeni teşkil edilir veyahut mevcut encümen
lerden biri bu vazife ile mükellef olur. 

Bu kabîl tahkikatın icrasını âza veya bir en
cümen teklif edebilir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; radyo için, 
basın için 177 nci madde gereğince burada iki 
gün önce takrirler görüşüldü, bilhassa basın 
için olan şimdikinden farksızdır. 

Şimdi, biz takririmizi verdik ve içinde nele
rin öğrenilmesi lâzımgeldiğini kısaca ve açıkça 
ai'z ettik. Dedik ki, Türkiye'de gençlik teşkilât
ları vardır. Türkiye'de iki büyük millî gençlik 
teşkilâtı vardır. Resmî makamların yıllardan 
beri kendilerine yapmakta olduğu yardımdan 
mahrum edilmişlerdir. Millî Eğitim Bakanlığı
nın kapıları kendilerine kapanmıştır. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin; sermayesinin bir kısmı 
Devlete aidolan bankalarımızın ve diğer teşekkül
lerin yardım tonları kesilmiştir. (Şiddetli gürül
tüler) Arkadaşlar müsaade edin de izah edeyim. 
Bir memleket tasavvur ediniz ki, 30 seneden be
ri hattâ daha eskiden beri yaşıyan teşekküller 
bu dediğim kaynaklardan paralar almak suretiy
le hayatlarını idame ettirebiliyorlardı. Bir müd
detten beri bu teşekküller bu müesseselere mü
racaat edince şu cevabı alıyorlar; gidiniz De
mokrat Parti gençlik bürosundan vize alınız on
dan sonra geliniz.. (Soldan, şiddetli gürültüler) 
Bir memleketin siyasi hayatında, sosyal haya
tında çok mühim rol oynıyan gençlik teşkilâtı
nın demokratik hayatımızdaki ehemmiyetini na-' 
zan itibara almalıyız. (Esasa gel sesleri, sadede 
sadede sesleri) Sadedin içindeyim efendim, me
seleyi, Büyük Millet Meclisinin huzuruna getiri
yoruz, ve burada bu himaye edilenlerin bu kolu 
teşkil edenlerin Türk gençliğini nasıl tahribet-
mekte olduklarını arz etmek istiyoruz. Siz bun
lara muttali olasınız, diye. (Soldan, gürültüler) 
Takririmizde söylüyoruz gençlerin bir kısmı 
karakollara götürülüp dövülmektedirlor. (Sol
dan, şiddetli gürültüler) Arkadaşlar, neyin, öğ
renilmesi gerektiğini arz ediyoruz; lütfedin.' 
(Soldan, gürültüler) 
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RElS — Suphi Bey, bu konuşmanızın tama

men hukuki ve Dahilî Nizamnameye mütaallik 
olması iktiza eder. Takririn müzakere edilmeden 
reddi talebedilmektedir. Bunun üzerinde, şü
mullü ve esasa girerek değil; Dahilî Nizamname 
hükümlerine göre, müzakere edilmesinin müm
kün olup olmadığından bahsediniz. (Gürültüler) 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Efendim, 
arz edeyim; arkadaşlar; neyin öğrenilmesi iktiza 
ettiğini arz etmeye mecburuz. (Soldan, gürültü
ler), (Soldan, lüzum yok, lüzum yok, sesleri) 
Yok demekle olmaz. Bu memlekette, üzerlerine 
titremek mesuliyetinde olduğumuz gençlik te
şekkülleri için bu hassasiyeti göstermesi lâzım-
gelen arkadaşlarımızın itiraz ve gürültülerine şa
şıyorum. Sizlere gençliğin nasıl dejenere tdilmek 
istendiğini anlatacağız. (Soldan, gürültüler, on
lar sizin gibi değil, sesleri) 

177 nei maddeye göre, içtüzüğün bu madde
sine göre muhterem arkadaşlarım, B. M. M. nin 
bu gençlik teşkilâtlarına karşı tatbik edilen kötü 
muameleyi, idare âmirleri tarafından yapılan 
baskıları... (Soldan, şiddetli gürültüler) Ve bu 
arada zabıtanın bu büro ile iş birliği yapmak 
suretiyle gençliğe karşı tatbik ettiği muamele 
tüyler ürperticidir. 

SADIK ERDEM (Antalya) — Yok öyle şey. 
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Sadık Bey 

otel koridorlarında savunduğun fikirleri burada 
neden müdafaa etmiyorsun. Olduğun yerden ba
ğırma. Fikrin varsa buraya gel konuş. Bir taraf
tan kongre yapıyorsunuz, bir taraftan en ağır 
şekilde gençliği baskı altında ezip Demokrat Par
tiye geçmesini temine çalışıyorsunuz. (Soldan, 
şiddetli gürültüler) Arkadaşlar, 177 nci madde 
sarih, meseleleri sükûnetle halletmeye mecburuz, 
ne istiyorsunuz? Birtakım kanunsuz muamele
lerden Büyük Meclisin haberi olmalıdır. (Sol
dan, şiddetli gürültüler) 

NUSRET KlRlŞCtOĞLU (Sakarya) — 
Gençliği tahribetmek istiyorsunuz? 

NAlL GEVECI (Aydın) — Kız talebe yurt
larına giren sen değil misin? (Gürültüler) 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — işte, kim 
suçlu ortaya çıksın, takriri kabul edin, görüşe
lim. 

SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Komüniz
min girmesine müsaade etmiyeeeğiz. (Şiddetli 
gürültüler) 
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SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Cumhuri

yet kurulduğundan beri vekâlet kapılarının dai
ma açık bulunduğu bu gençlik teşekküllerine 
Hükümet kapılarını nasıl kapar. (Soldan, «Yok 
öyle şey» sesleri) Gençliğe nasıl baskı yapıldı
ğını bilmiyorsunuz, onun nasıl hareketsiz bir 
robot haline getirildiğini öğrenmek istemez mi
siniz? (Soldan, şiddetli gürültüler) Bunun suç
lularını tesbit etmek istemez misiniz? 

REİS — Suphi Bey, içtüzük ve hukuk ah
kâmı içinde bu takririn konuşulmasına lüzum 
olduğu üzerinde konuşun. Mütaaddit defa ifade 
ettim. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Efendim, 
müsaade buyurun da, şunu arz edeyim.. 

RE IS — Bu şekilde devam edemezsiniz, Da
hilî Nizamname hükümleri içinde konuşacaksa
nız buyurun. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Arkadaş
lar, basın için burada görüştüğümüz önerge 
daha önce görüşülen basın önergesinden fark
sızdır. Bu onun neresinden, farklı^ bu telâşınız 
niye? Hattâ basın önergemiz daha ileri idi ka
nunların aksaklıklarından da bahsediyordu. Bu 
Meclis onu görüştü de bunu neden reddeder? 

Ortada bir tatbikat, kanun dışı bir tatbikat 
vardır, bu öğrenilmelidir, mesulleri teşhis olun
malıdır. Daha iki gün evvel basın önergesini gö
rüşmek için karar alan bu Meclis belki ekseriyet 
grupundaki bir kısım mebusun şahsi mesuliye
tini icabettirecek olan bu mevzuda neden hassi-
siyet gösteriyorsunuz? Açınız zabıtları önergeyi 
okuyun, o konuştuğumuzdan zerrece farkı yok
tur. Büyük Millet Meclisinin önüne meseleyi 
getirmek ve Türk gençliğinin daha iyi yetişmesi 
için elimizden geldiği kadar hassas hareket ede
lim istiyoruz. Bu verdiğimiz önerge Demokrat 
Partili, Halk Partili olmaksızın hepimizi aynı 
derecede alâkadar eden meseledir. Bu mesele ile 
hepimizin alâkadar olması pek tabiîdir Onun hür 
gelişme şartlarını engellemek istiyen insanları 
teşhis edebilmek için belki bu önergeyi kabul 
ederseniz size arz edeceğimiz vesikalardan son
ra tahkik heyetine lüzum göreceksiniz. Bu me
seleler iç Tüzüğün 177 nci maddesini alâkadar et
mektedir, ve o maddenin içindeyiz. Biz mi başka
ları mı suçlu, bu hakikatleri önergenin istediği 
komisyon meydana ç karacaktır. Başka kaynaklar
dan gelen ve gençliğe tesir eden başka âmiller 
mi vartLr? Meclisin bunun üzerine eğilmesi ka-
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dar tabiî bir şey olabilir miü? belki haklı çıkabilirsi
niz. Arkadaşlarım orada bağırıyorsunuz. Gençlik 
teşekküllerinden .gelen bir arkadaşım belki suçlu 
olacak, belki bir başkası. Bunu öğrenmek iste
mez inisiniz arkadaşlar? Atatürk 'ün Türk genç
liğine hitabesi var. Atatürk'ün Ey Türk gençliği 
diye hitabettiği gençlar bugün memleketi idare 
ediyor. O gençlar sizlersiniz. Nedir bu hassasi
yet. Bu gürültü. Akıp giden bir kitlenin yetiş
tirilmesi hususunda hepimiz bütün dikkatlerimizi 
sarf etmemiz gerekir, önergeyi reddetmeye ve 
suçluların yakasına yapışmaktan vazgeçmeye 
hakkımız yoktur. (Soldan gürültüler) Arkadaş
lar m, tamamen Tüzüğün içindeyim. Bu önerge 
bundan daha iki gün evvel tarafınızdan verilen 
ve Meclis önünde görüşülen önergelerin tama
men benzeridir. Netice itibariyle memleketin is
tikbali ile alâkalı bir mevzuda, onlar kadar mü
him olan bu dâvada bu şekilde menfi hassasiyet 
yerine cesaretle bu meseleyi bu kürsüye getir
mek zarureti mevcuttur. Bizim, takririmiz millî 
bir mevzu üzerindedir. Sizlerin bu takriri gö
rüşmeme kararınız karşısında, Türk gençliğinin 
infiali çok büyük olacaktır. (Sağdan, şiddetli al
kışlar). 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Söz 
istiyorum. 

BEİS — Zatı âliniz takririn mümzilerindeii 
biri olmanız hasebiyle söz istiyorsunuz. Fakat 
henüz müzakereye mahal olup olmadığını müza
kere ediyoruz. 

Hüseyin Ortake oğlu. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, biraz evvel, benden ev
vel konuşan ateşli hatip arkadaşımız çok büyük 
şeylerden bahsetti. Fakat bu arkadaşımız kendisi
nin ıriensubolduğu partinin kıymetli hukukçula
rı-,' iyi konuşan insanları, iyi anlıyanları kongre
lerde, toplantılarda hattâ bu kürsüde hemen her 
gün tekrar ettikleri bir şey var, hukuk devleti, 
hukuk nizamı istiyoruz, nizamın, hukukun tatbi
kini istiyoruz diye bağırırlar. Fakat böyle bir me
seleyi ortaya atıp da efendi, senin verdiğin takri
rin hukuk nizamı ile ilgisi yoktur, sen takririnde 
diyorsun ki, hukuki hüviyeti daha belli o!miyarı 
Demokrat Parti genel iği... 

SUPHİ BAYKAM 
himaye ettiği., 

Adana) — Hükümetin 
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HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 

Beyefendi, biz seni cok dinledik, ahlat gibi bo
ğazıma durmaya çalışma, armut gibi otur dinle... 
(Sağdan, şiddetli gürültüler, masalara vurmalar, 
yuuh sesleri) Dinlemesini öğren.. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Sözünü geri 
al sı n... 

REİS — Hüseyin Bey, bu söz nedir:' (Sağdan 
gürültüler) 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Ben de ona 
hıyar gibi konuşuyorsun diyeyim mi? Olur mut 

BEİS — Müsaade buyurun. Reisliği siz mi ya
pacaksınız, ben mi'? 

Hüseyin Bey, bu sözlerinizi Riyaset hakaret-
anıiz görmektedir. Lütfen geri alın. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Beyefendi müsaade ederseniz, telâş etmeye lüzum 
yok. Kendilerinin birçok tekerlemelerini burada 
dinledik. Ben burada konuşmalarımda, kendisine 
ahlat gibi boğazıma durma diyorum. Çünkü dai
ma sözümü kesmektedir. Bu ne bir hakaret ve ne 
de bir tecavüzdür. Bu tabiî bir yemiştir. 

Üçüncüsü, diyorum ki, biraz mülayim ol arka
daş, seri olma, ne var bunda alınacak? Benim ha
karet kasdım yoktur. Armut lâfını geri alıyorum, 
bunda bir şey yok. Zaten hakaret kasdım yok. 

REİS — Bu söz halk dilinde bir tekerlemedir. 
Bunm riyaset de beğenmedi. Sözünü geri aldı (Gü
rültüler ) 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
ilimdi arkadaşlar müsaade edin, hakikaten çok cid
dî bir mevzu üzerindeyiz. 

Şimdi kendi takrirlerini okuyayım : («Demok
rat Parti Gençlik Bürosu» adına, hukuki hüviyeti 
belli olmıyaıı teşekkül) diyor. Hukuki hüviyeti ol
madığım, âmme hizmeti görmediğini kendi tak
rirlerinde sarih olarak ifade ediyor. O halde âmme 
hizmeti ile alâkası olmıyan bir mevzuun, bir par
tinin iç bünyesine taallûk eden, tamamen hukuk 
sahasının dışında kalan bir meseleyi âmme hiz
metidir diye getirip Büyük Millet Meclisinde bir 
heyete tahkik ettirmeye kimin hakkı var? Hangi 
hukuk nizamı bunu emretmektedir? 

Arkadaşlarım, siyasi bir parti olarak gensoru. 
Meclis tahkikatları; parti gruplarından geçer. 
Kendileri için bu bir bilgisizliğin İfadesidir, hat
tâ Halk Partisinin bir bilgisizliğinin ifadesidir, 
yalnız Suphi Baykam için değildir. 

Sonra diyorlar k i ; Maarif Vekâletinden yar
dım görür. 
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Yalnız Maarif Vekâleti değil; Devletin birçok 

teşekküllerinden, müesseselerinden yardım gö
ren namütenahi cemiyetler vardır. Bunların yap
tıkları suçların, hata ve sevaplarının hesabını 
içtüzüğün 177 nei maddesine dayanarak Meclis
te tahkik mi ettireceksiniz ? Böyle bir hukuk ni
zamı nerede görülmüştür?.. Meşhur profesörle
rine soralım; hangi hotanto cemiyetinde böyle 
bir nizam vardır. 

Şimdi gelelim 177 nei maddeye; 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Armuda gelelim. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Evet sonra sana da getiririm bir sepet yersin.. 
(Gülüşmeler) 

Şimdi 177 nei maddenin mahiyetine gelelim; 
bu maddenin aslı vaktiyle Fransız Parlâmento
su Nizamnamesinden tercüme edilmiştir. Orada
ki, ismi anket parlmanterdir. Meclisin vazifesi, 
Meclisin hikmeti vücudu, Meclisin meşgul oldu
ğu mesailin kâffesi âmme hukuku sahasındadır. 
Bu sahanın dışında olan işleri tetkikle salahiyet
li değildir. 

Anayasamızın 46 ncı maddesi Meclis tahki
katının ne zaman, nasıl ve kimler hakkında açı
lacağını sarih olarak tesbit etmiş bulunmakta
dır. 177 nei maddeyi anlıyabilmek için Anaya
sanın 46 ncı maddesine dönmek lâzımgelir. Aynı 
zamanda Anayasanın 6, 7, 8 nei maddelerinde 
gözden uzak tutmamak lâzımdır. Çünkü bizim 
Anayasamız üç kuvvetli esas tutmuş ve rejimi 
bu üç esas üzerine bina etmiştir. Büyük Millet 
Meclisi, teşriî ve icrai salâhiyeti kendi nefsinde 
cemetmiş ve müstakil kaza kuvvetini ayırmış
tır. Biz Meclis tahkikatına giderken Anayasa
nın 8 nei maddesine, müstakil kaza sahasına mü
dahale etmekten çekinmeli ve kaçınılmalıdır. Bu 
bizim salâhiyetimiz değildir arkadaşlar. 

Kaldı ki, tamamen hususi şekilde kural muş 
mu, kurulmamış mı? Devletle, Hükümetle, kanım
la, nizamla hiç alâkası olmıyan Demokrat Parti 
Gençlik Kolu, dedikleri gibi bir hata işledi, onun 
hesabım bize mi soracaksınız ? 

SUPHÎ BAYKAM (Adana) — Hükümet bu 
teşekkülleri boğazlıyor Beyefendi. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Meselâ ben de sizlere desem kij C. H. Partisine 
bağlı Kadınlar Kolu, Gençlik Kolu var, bunlar j 
hakkında da Meclis tahkikatı açacak mısınız ? İn- ; 
safınıza müracaat ediyorum. C. H. Partisi Ka- • 
dmlar Kolu, bir suç işlerse, şunu bunu yaptı diye 
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kendilerine bir soru getirsem Meclis tahkikatı 
açacak mısınız, açmıyacak mısınız ? 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Devletten para 
alıyorlar. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi Emin Bey arkadaşım diyor ki, - zaten i 
kendisini hiç zaptedemez, her konuşana lâf at
mayı itiyat haline getirmiştir. - «Devletten \ 
para alır.» Arkadaşlarım, Munasebei Umumiye , 
Kanununda onun da yeri var. Bunu kendileri J 
biliniyorlarsa arkadaşlarından öğrensin. Arka- j 
daşları da bilmiyorlarsa lütfen beni dinlesin- | 
ler. (Soldan, bravo sesleri, gülüşmeler) Bütçe- \ 
den yardım alan, Devletten para alan müesse- ' 
selerin bunları ne surette sarf ettikleri Maliye ! 
Vekâletinin murakabesine tâbidir. Kanunda bu
nun da yeri vardır. Salâhiyetleri, sokak mese
leleriyle karıştırmamak lâzımdır. Hukuk niza- I 
mı diyorsunuz, hukuk Devleti diyorsunuz, bun- ! 
lar nedir? Bunları sadece söylemekle kalma- j 
mak lâzımdır. Her şeyi bir nizam içinde yürüt
mek lâzımdır. Her şeyin yolu kitabın içinde
dir. Ona uyulması ve tatbikatını bu kitaba uy
gun olarak yapmanın ismi 'hukuk nizamıdır. 
•buraya çıkıp dediydim, dediydi demek (hukuk i 
nizamı değildir. - | 

SUPHİ BAYKAM (Adaııa) — Ya sıra ka
pağı vurmak mubah mıdır? 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Bu yoldan vazgeçmeik lâzımdır. Dün burada 
(benim babam şerefli bir adamdı, dediniz. Ada
na'da 500 tane Baykam soyadını taşıyan kim
se var bunun içinden mahkûm olmuş bir kim
se bulamazsınız dediniz. Biri kalksa bunun hi
lafını iddia etse var dese, kalkıp Büyük Millet 
Mecl&i size ilâm mı verecek? 

Şimdi görüyoruz ki 170 nei maddeyi ele I 
alarak, arkadaşlar takrirlerinde, bugünkü, bun- i 
dan evvelki ve diğer takrirlerinde sarih ola- ; 
rak diyorlar ki bu maddeye göre tahkikat açıl- ; 
sın. Fakat arkasından yine kalkıyorlar, iddia 
ettikleri hususlarda cesaretleri olmamalı ki, 
177 nei maddeye,sığmıyor biz bir malûmat edi
nelim. dedik, diyorlar. Falan vekil mesul de
ğildir. Fakat neticede vekilin şahsi mesuli
yetine doğru gitmektedir. Bu oraya raeidir. i 
Nerdeyse diyecekler k i ; denizde balıklar var 
ve bunların yırtıcıları var, köpek balıkları fa- ; 
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lan. Bunlar insanlara saldırıyorlar. Bunun 
için ne yapmak lâzım? 177 nci maddeye göre, 
bir heyet seçelim diyecekler. (Soldan, bravo 
sesleri) Böyle hâdiseler, T. B. M. M. Kürsüsü
ne getirilecek hâdiseler, işler değildir. Bunlar
dan sarfınazar etsinler. Bunlarla vaktimiz öl
mektedir. Yapılacak çok ve mühim işlerimiz 
vardır. Arkadaşlarımız, tamamen hususi hu
kuk sahasındaki bir meseleyi, âmme hukuku 
sahasına sokup, müzakere edilmesini istiyorlar. 
Bu yanlıştır. Bu takririn müzakereye konma
dan reddi icabetmektedir. Hepinizden bunu is
tirham ederim. (Soldan, şiddetli alkışlar, bra
vo sesleri) 

SADIK ERDEM (Antalya) — Reis Bey söz 
istiyorum, sataşıldı. 

REİS — Efendim ben sizi usul hakkında 
söz istiyenlere yazmıştım. (Reye, reye sesleri) 
Usul hakkında Mehmet Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, biraz evvel huzurunuzda okunan ve 
müzakereye mahal olmadığına dair olan takrir 
hakkında İçtüzüğün sarih hükümlerine dayana
rak mâruzâtta bulunmak istiyorum. Bu mesele
yi yüksek huzurunuzda arz edebilmek için evve
lâ bir mebdei hareket tesbit etmek lâzım. Bu 
mebdei hareket ister istemez İçtüzük ve mer'i 
kanunlar olacaktır. Hüseyin Ortakcıoğlu arka
daşım bir hukuk bilgini edasiyle buraya geldi, 
fakat meseleye hiçbir hukuki mesnet gösterme
den gitti. İndî bir mütalâa ile bunu mevcut hu
susi hukuk meselesi olarak takdim etti. Bu mev
zu bir hususi hukuk meselesi değildir. Bizim 
bugün mer'i bulunan cemiyetler kanunu, bu gi
bi cemiyet ve teşekküllerin murakabesini ida
reye vazife olarak vermiştir. Hele Devtet ka
sasından millet kesesinden ve bütçesinden yar
dım yapılan bu gibi cemiyetlerin murakabesini 
idare bir vazife olarak, bir âmme hizmeti olarak 
üzerine almaya mecburdur. (Soldan; Hangi ce
miyet % sesleri) 

Meselâ Demokrat Parti bir cemiyet değil 
midir? Demokrat Parti de bir siyasi cemiyettir. 
Ona bağlı olan bir teşkilât da bağlı bulunduğu 
cemiyetin tâbi olduğu hükümlere tâbidir. Halk 
Partisinde, de öyledir. Binaenaleyh, bu teşekkül 
bir cemiyet teşekkülüdür. Hüseyin Ortakçı Be
yin ifade ettiği gibi (kanun ve nizamla alâka
lı olmıyan Demokrat Parti Gençlik Teşkilâtı) 
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değildir. (Gürültüler) Yani hukukan böyle ol
ması lâzımdır. 

SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Kabul... 
MEHMET HAZER (Devamla) — Demek 

bir cemiyetin uzvudur, ona tâbidir. Bunu kabul 
ettiğinize göre. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Devlet bütçe
sinden yardım yapılınca bu vazife ister istemez 
çıkacaktır... 

MEHMET HAZER (Devamla) — Müsaade 
edin de arz edeyim... 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — İzzet Akçal'ı 
siz göndermediniz mi, gençlik teşkilâtına yar
dım yapmak üzere... 

İZZET AKÇAL (Rize) — Bütçeden parti 
gençlik kollarına yardım yapılmaz, talebe yurt
larına yapılır. 

REİS — Mehmet Hazer Bey, bunun hukuki 
mesnedini çürüteceksiniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Demin 
arz ettim. Cemiyetler Kanununu kabul ettiği
nize göre bu mevzuun ne olduğunu bilmek iste
mez misiniz? Ne deniyor bu takrirde? içtüzü
ğün 177 nci maddesine göre malûmat toplamak. 
Bakınız, 177 nci madde ne Hükümetten ne icrai 
vazifeden ne de Vekilin mesuliyetinden bahset
mez. 177 nci madde sadece Meclis bir mevzu 
hakkında ya re'sen malûmat toplamak ister bu
nu encümenlerden birisi talebeder veya azadan 
biri talebederse o mevzu hakkında malûmat top
lar. Bu maddenin, icranın vazifesine taallûk 
eden veya Vekilin mesuliyeti içine giren bir 
mesele olmasını sarahaten kaydetmemesinin el
bette bir sebebi vardır. 

Arkadaşlar, dün basın hakkında yine bu 
maddeye istinaden huzurunuza getirilen mesele 
konuşuldu ve bir karara bağlandı. Onun istinad-
ettiği hüküm ne ise bunun istinadettiği hüküm 
de odur. Bu itibarla 177 nci maddeye göre «bir 
madde hakkında malûmat toplamak» B. M. Mec
lisinin vazife ve salâhiyeti cümlesindendir. Bü
yük Millet Meclisini böyle bir vazifeden menet
meyi ne akıl, ne de hukuk mümkün kılar." 

Gelelim 89 ncu maddeye. 89 ncu maddenin 
birinci fıkrasındaki ilk cümlenin tatbiki için 
bâra şartların vücudu lâzımdır. Bir defa hak
kında Nizamnamede sarih hüküm bulunan ah
valde 89 ncu maddenin birinci fıkrası kabili 
tatbik değildir. Çünkü Nizamname vâzıı, ayrıca 
bir mesele hakkında sarih bir hüküm koymuş 
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ve bunu bâzı esaslara bağlamıştır. O itibarla 
Nizamnamenin açık hükmü karşısında Meclisin 
ayrıca bir karar almaya sebep, ihtiyaç ve lü
zum da yoktur. Meselenin esasına girmediğim 
için Sayın Vekilin itirazlarına cevap vermiyo
rum. (Soldan; müdafaası zor bir iş, sesi) Mü
dafaası gayet kolay. Bir mesele ki, memleket 
içinde cereyan ediyor, paralar sarf ediliyor. 
bu paraların menşei nedir, nereden geliyor? 
Bunu soracağız. Bunlar nereden almıyor, hangi 
meçhul ellerden çıkıyor, membaı neresidir;» 
gençliğin ahlâkını bozduğu iddia edilen bu pa
raların membamı araştırmak, tetkik etmek va
zifemiz değil midir, arkadaşlar? 

ENVER KAYA (İstanbul) — C. H. Parti
sinden alıyorlar. 

MEHMET HAZER (Devamla) — C. H. Par
tisinden değil, ben söyliyeyim. Sirkeci otelle
rinden sorun. Kongre yapmak üzere gelen tale
belerin yatak ve yemek paralarını kimler ge
tirmiş ve dağıtmıştır. Bunları muhasip olan Sa
dık Erdem arkadaşımız bizden daha çok iyi 
bilir. Elile dağıttığı bu paraları nereden almış? 
Esasa girildiği zaman söyliyeceğim. Bu mâru
zâtım arkadaşlara cevap vermek içindir. Bu ka-
darcık esasa girdim. 

Usul olarak arz ediyorum. 177 nci maddenin 
sarih hükümleri muvacehesinde bir maddenin 
hakikatini tesbit etmek bu Meclisin vazife ve 
salâhiyeti cümlesindendir. Arz ettiğim sebep
ler de mevcudolduğuna göre bundan kaçınmak 
aslfr doğru olmaz. Aksi takdirde Türk gençli
ğini itham altında şüphe altında bırakırsınız. 
(Soldan; şiddetli gürültüler) Bunların hakları
nı gasfo edenleri, onlara müdahale edenleri ser
best gezme imkânına kavuşturursunuz. Bu ve
balin altında kalmayın arkadaşlar. 

REİS — Malive Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; bir nok
tayı tavzih etmek mecburiyetindeyim. 

Son konuşan Mehmet Hazer arkadaşım De
mokrat Parti Gençlik Bürosuna mademki, büt
çeden para veriliyor, O halde bunun murakabe
si lâzımdır diye bir cümle söylediler. Demok
rat Parti Gençlik Koluna, ne Gençlik Bürosuna 
(bütçeden bir tek lira dahi verilmemektedir. 

REİS —• Sadık Erdem Bey, gerek Suphi 
Baykam, gerek Mehmet Hazer'in bâzı isnatlar
da bulunması hasebiyle vâki sataşmaları dola-
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yısiyle size söz veriyorum. Yalnız zâtiâliniz de 
onlara sataşarak tekrar kendilerine mukabil 
cevap vermek imkânını vermeyin, rica ederim. 
Buyurun. 

SADIK ERDEM (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlar; bâzı otellerde para dağıtıldığı yo
lunda bir ittihama mâruz bırakılmak istenil
diğimizden ve dolayısiyle ismimizden bahsedil
miş olması hasebiyle keyfiyetin tavzihi için 
Yüksek Huzurlarına gelmiş bulunmaktayım. 

Muhterem Maliye Vekili Hasan Polatkan 
Bey arkadaşımızın da ifade ettikleri gibi Dev-
letin benim ve benimle teşriki mesai eden mil- \ 
letvekili arkadaşlarımın bu yoldaki masrafları- j 
na muhassas tek bir kuruşu yoktur. | 

Aziz Türk gençliğine hizmet yolunda çalışa- ' 
bilmek için sarfı muktezi bulunan para anamı
zın ak südü gibi helâl olan şahsi paralarımız-
dır. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Anlatacağım, 
anlatacağım. 

SADIK ERDEM (Devamla) — Gençlik mev- i 
zuunda konuşamıyacak tek bir müessese varsa 
o da hiç şüphesiz ki, sadece ve yalnız C. H. P. 
dir. 

İflâs etmiş saltanatlarının hükümferma ol
duğu devirde gençliğin arasına girmeyi bir lü
tuf ve tenezzül meselesi addeden ve milliyetçi i 
gençliği tabutluklarda çürütmeye mahkûm ! 
eden... (Sağdan; şiddetli gürültüler, yuh, ses- I 
leri, bağırmalar) | 

RElS — Susunuz arkadaşlar. 
SADIK ERDEM (Devamla) — Ve 1950 se

çimleri arifseinde Taksim meydanından seçim 
sonunda gençlikten hesap soracağı hitabiyle 
onun düşünme hürriyetini tehdit eden bugünkü i 
muhalefet liderinin (Sağdan, gürültüler, bağır
malar, karşıl klı konuşmalar) (Soldan şiddetli j 
alkışlar) Bugün gençliğin arasına girmek yolun- i 
daki gayretlerini ve bu cümleden olmak üzere 
gençlik toplantılarına sevgi mesajları gönderme
lerini ve ayni zihniyetin mümessili olan muha
lefet mebuslarının böyle bir takriri (Sağdan gü
rültüler, s ra kapaklarına vurmalar) . 

MUSLİHİDDİN YILMAZ METE (Adana) 
— Ayni söz hakkını bize de tanıyacaksanız din
liydim. Gençliği satınalmaya çalışıyorsunuz. 

I (Soldan gürültüler). 
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SABIK ERDEM (Devamla) — Buraya ka

dar getirerek gençliğin hâmisi gibi gözükmeye 
çalışan davranışlarını muazzez Türk gençliğinin 
tesanüdünü ihlâle müteveccih kasıtlı bir hare
ket olarak mütalâa •etmekteyim (Sağdan, şiddetli 
gürültüler). 

KEMAL SERDAROĞLU (İzmir) — Türk 
gençliğine iftira ediyorsunuz. O satınalmmaz. 

SUPHÎ BAYKAM (Adana) — Senin ben 
hakiki ismini söyliyeyim mi? (Sağdan, soldan 
gürültüler, ayakta tartışmalar) 

RE IS — Oturun müdahale etmeyin lütfen. 
(Sağdan, soldan gürültüler ve kaynaşmalar) 
(Soldan, konuşsun, konuşsun sesleri) 

Arkadaşlar lütfen sakin olun. Sadık Erdem'e 
usul hakkında söz vermedim. Sataşmadan müte
vellit söz verdim. Nitekim Suphi Baykam ve Ha-
zer arkadaşımız onun isminden bahsettiler, sa
taştılar. Kürsüye gelince kendisinden rica et
tim. Sataşma için söz aldınız, Közlerinizi yeni 
sataşmalardan sö:-: taleplerine sebep olmasın cin
dim. Konuşmaları .sataşma teşkil etmeye başladı
ğı audan itibaren mütemadiyen, zil çalarak ikaz 
ettim. Ama o kadar gürültü ediyorsunuz ki, ne 
bu ikazımız ne de söylenenler anlaşiıyor. Be
yefendiler, burada iş görmeye mecburuz. Çok 
rica ederim. Kendisine tekrar* hatırlatıyorum. 
Sataşırsanız sözünüzü keseceğim. (Sağdan gürül
tüler ve konuş, konuş sesleri) Müdahale etmeyin 
çok rica ederim. Sadece şahsınıza vâki sataşmala-
*a cevap verin. 

SADIK ERDEM (Devamla) — Arkadaşlar 
buraya çıkıp konuşan arkadaşlarla bir noktada 
mutabakata varabiliyoruz. Katiyen esasa girme
den kısaca ifade edeyim ki o da talebe cemi
yetleri üzerinde hakikaten bir baskı ve kontro
lün mevcudiyeti keyfiyetidir. 

Ancak bu baskı hiçbir zaman idari ve malî 
mahiyette bir baskı olmayıp baskı varmış gibi 
göstermek suretiyle gençliğin sempatisini ka
zanmak maksadını istihdaf eden O. H. P. nin si
yasi baskısıdır. 

Kontrol ise bu tarz hareketlere karşı gençli
ğin bizatihi kendisinde mevcut bulunan kendi 
işlerini murakabe şuurunun bir tezahüründen 
ibarettir. 

Muhalefetin gençliğin kontrol altında bulun
durulduğu yolundaki bu iddiasını hiçbir vesa
yete muhtaeolmıyan Türk gençliğinin haysiyet 
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I ve vakarına: yukarda, arz ottıiğrm kasdı mahsus

la t e v d i edilmiş bir HâübalüİLİk sayarım. 
İşte bunun içindir ki bu önergeyi yüksek 

huzurlarınıza getirmiş olan bu zihniyetin haki
katte gençliği siyasete alet etmek istiyen zihni
yetin ta kendisi olduğunu beyan etmekte isabet 
mülâhaza etmekteyim. (Sağdan, gürültüler) 

Bilhassa gerek iktidarımızın ve gerekse onun 
Hükümetinin gençliği milletin müşterek varlığı 
olarak kabul eden bir anlayışa sahip bulundu
ğunu izhar etmekle bahtiyarım. 

Türk gençliğini millet hayatının yarınına da
ha faydalı bir keyfiyet ile hazırlıyabilmek dü
şüncesinin en doğru bir tarzı telâkki olduğa ka
naati iledir ki, onları her türlü siyasi cereyan
ların tesir ve nüfuzundan vikaye etmek azim ve 
kararındayız. 

Millet hayrına olduğuna katiyetle inanmış 
bulunduğumuz bu ulvi düşüncelerle meşbu olan 
iktidarımız Türk gençliğini bu tip politik, mak
satlı isnatlardan şiddetle tenzih eder. 

Çok arzu ederdim bu mevzuda karşılıklı ko
nuşmayı. Çok söyliyeceklerimiz vardı. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) - - Bravo, evet, 
serbest bırakın konuşalım. 

REİS — Halil Turgut. (Gürültüler, reye, re
ye sesleri) 

REİS — Halil Turgut'. Beyefendi rica ede
rim münhasıran usule mütaallik konuşun. 

HALİL TURGUT (Diyarbakır) — Çok muh
terem arkadaşlarım, cemiyet hayatımızda, par-

. lâmento hayatımızda hepimizin, muhalif, muva
fık bütün mebus arkadaşların üzerinde müşte
rek bir hassasiyete sahibolmaları lâzımgelen ba
zı mevzular vardır. Bunun hepinizce kabul edi-

j leceğine bütün mevcudiyetimle inandığım için 
j ifade edeyim. 
1 Muhterem arkadaşlar, bu önergenin müzake

reye vaz'edilmemesi hususundaki takririn hukıı-
j ki mesnetlerini arkadaşlarım izah ettiler. Onun 

için ben bu hususa temas etmek istemem. Ben 
î sadece hepinizin samimî hissiyatınıza hitabetmek 
j isterim. Atatürk'ün bütün hayatını ve bu mu-
î kaddes vatanı gençliğe emanet ettiğini hepimiz 
ı biliyoruz. Gençliğin ruhunu, hakikaten 4 gün-
j den beri geceli gündüzlü burada müzakere ko~ 
i TJUSU yaptığımız mevzular sırasında, edep dışı 

birçok tâbirler kullanarak incitmiş bulunuyo-
I ruz. Bu mevzuun müzakere yeri burası değildir. 

Rğer ienbediyorsn, gençliğe • nidolan konuları; 
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muhalif ve muvafık bu işle ilgili arkadaşları 
hususi bir komisyon halinde toplıyarak orada 
müzakere ve münakaşa edelim, daha yerinde 
olur. Benim mâruzâtım budur. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Bizim istedi
ğimiz de işte budur.... 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Reis Bey, usul 
hakkında söz istiyorum, efendim. 

REİS — Ne için, ne hakkında efendim? (Gü
rültüler) Daha evvelki konuşma da usul hak
kında idi efendim. 

Efendim, Adana Mebusu Suphi Baykam ve 6 
arkadaşının talebe ve gençlik teşekküllerine vâ
ki müdahale dolayısiyle tahkikat talebi takriri
nin reddine dair olan takriri reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 6 ar
kadaşının, istimlak yolsuzlukları dolayısiyle Mec
lis tahkikatı açılmasına dair takriri 

6 Şubat 1959 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Büyük şehirlerdeki, o arada bilhassa İstan
bul'daki geniş ve düzensiz yıkım faaliyetiyle 
ilgili istimlâkler ' ve buna mütaallik muameleler 
sırasında Anayasanın ve kanunlar hükümlerinin 
tereddüde yer bırakmıyaeak kadar açık bir şekil
de ihlâl edildiği, vatandaşların şikâyetlerinden 
ve bâzı sorumluların beyanlarından anlaşılmak
tadır. 

Anayasanın 74 ncü maddesi, «umumi menfa
atler için lüzumu usulüne göre anlaşılmadıkça 
ve mahsus kanunlar mucibince değer pahası pe
şin verilmedikçe hiçbir kimsenin malı istimval 
ve mülkü istimlâk olunamaz» dediği ve Anaya
sada atıf yapılan mahsus kanunlar da istimlâk
lerde değer tutarının peşin ödenmesi mecburiye
tini belirttiği halde, yukarda bahsi geçen beyan
lardan anlaşıldığı üzere : 

İstimlâkler dolayısiyle el konulan sayısız 
gayrimenkullerin bedelleri yıllardır ödenmemiş
tir. 

Bir kısmı gayrimenkuller için gerçek değer
lerinin çok altında meblâğlar ödenmiştir. 

Grayrimenkulleri istimlâk olunanlardan bir
çoğu para yerine tahvil kabul etmeye zorlanmak
tadırlar. 

İstimlâk bedelleri takdirinde ve şerefiye tek
diri hususunda büyük yolsuzluklar olmakta, is-
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timlâk bedelleri peşin ödenmediği gibi, kan un 
hükümlerine göre bu bedellerin depo edilmesi de 
ihmal edilmektedir. 

Usulsüz maili inhidam kararları alınmakta
dır. 

Bâzı hallerde hiçbir istimlâk muamelesi ya
pılmadan gayrimenkullere el konulmakta ve yı
kım ameliyesine girişilmektedir. 

İstimlâk muamelelerinden bir çoğunda kanu
ni merasime ve mecburiyetlere dahi riayet edil
memekte, hattâ bâzı sorumlular, kanunsuz ve 
usulsüz olarak yıktırdıkları binalar için açılan 
dâvalarda; bu binaları kendilerinin yıktırma
dıklarını ileri sürecek kadar vatandaş iz'anını 
hiçe saymakta d ırlar. 

Ayrıca, Ordıı mensuplarının ve araçlarının 
yıkım işleri için belediye hizmetine verilmesi de 
büyük bir yolsuzluk ve memleket güvenliğini ze
deleyici bir hareket teşkil etmektedir. 

j 
Bu yolsuzluk ve kanunsuzlukların binlerce 

s vatandaş! büyük zararlara uğrattığı, geçimini 
i sadece bir mütevazı oinamn geliriyle sağhyaıı, 

çalışanı lyaeak durumdaki birçok kimseyi se
falete mahkûm ettiği, memlekette mal ve mülk 
emniyetini vo vatandaşın idareye güvenini sars
tığı müşahede edilmektedir. 

I Bütün bu hallere rağmen, İçişleri Bakanı, 
| 1959 bütçesinin Bütçe Encümeninde müzakeresi 
| sırasında, «Gayrimenkulu istimlâk edilen va

tandaşlardan istimlâklerin yolsuzluğu hakkın
da bir şikâyet» alınmadığını, vatandaşların 
mülklerini, kendi rızalariyle parasını almadan 
Devlete devrettiklerini ve «Karşılıklı rıza ve 
muvafakate dayanan bir alacaklı ve borçlu 
hukuku durumuna intikal etmiş bulunan bu 
mevzuda İstimlâk Kanununa mugayir bir hare
ket» olmadığın1, ileri sürmüştür. 

Bu durura karşısında, yolsuzluk ve kanun
suzlukların vo bunlardan sorumlu, olanların 
tahkik ve tesbiti ile hakikatin meydana çıka
rılabilmesi için, Meclis tahkikatı açılması za-
r ur i görül m ekted ir. 

Bu sebeplerle, İçtüzüğün 177 nci maddesi ge
reğince Meclis tahkikatı açılmasını saygıları
nı jzla arz vo talebederiz. 
Malatya Milletvekili Urfa Milletvekili • 

Nüvit Yetkin Atalay Akan 
Burdur Milletvekili Ankara MületvtH'i 
. Fethi Çelikbaş Bülent Ecevit 
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Gümüşano Milletvekili Niğde Milletvekili 
Sabahattin Kadirbeyoğlıı Asım Eren 

Gümüşano Milletvekili 
NihaJ; Sargmalp 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK — 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, Malatya 
Mebusu Nüvit Yetkin ve altı arkadaşının İs
tanbul'un imarı münasebetiyle yapılan istim
lâkler hakkında muhtelif iddiaları ihtiva eden 
meselelere ait vermiş oldukları takrirlerine ce
vabımı ve görüşümüzü arz ediyorum. 

İstanbul, tarihin ve vatanımızın bu büyük 
vo güzel şehri, çeşitli sebeplerle, çok uzun 
yıllar imar ve ihyadan mahrum kalmış, mi-
silsiz değerdeki ecdat yadigârı ve medeniyetle
rin yadigârı eserler, meselâ içlerinde dünya 
mimarî tarihinin şahikalarından birini teşkil 
eden Süleymaniyesi de dâhil olarak yüzlerce 
mabet, birçok kütüpane, türbe ve emsali, her 
birisi müstesna sanat eseri olan bergüzarlar, 
zamanın muhtelif istikametlerden estirdiği tah
rip fırtınalarına açık bırakılmış ve nihayet 
bir kısmı hattâ çökecek, yıkılacak hale gelmiş
tir. 

Bir taraftan bu kıyıları hiçbir suretle telâ
fisi mümkün olmıyan kıymetleri yeniden ele 
alıp onları değerlendirmek, diğer taraftan iki 
milyona yaklaşan ve zaman zaman aşan daimî 
ve muvakkat nüfusu ile ve bu nüfusun her 
gün biraz daha fazla artan hareketi karşısın
da eski ölçülere göre yapılmış caddeleri, yolla
rı, sokakları, köprüleri, bir taraftan yeniden 
yaparcasına ele alınıp genişletmek, ıslah etmek, 
diğer taraftan sıkışan trafiği ve 30 bini aşan 
motorlu vastayı üstünde taşıyabilecek yepyeni 
yolları yakarken âdeta nefes alamaz hale gel
meye baslıyan şehrin hareket serbestisini temin 
edecek büyük ve küçük yol şebekesini modern 
icap ve ölçülerde ikmal etmek icabediyordu. 

On senelik iktidarımızın, son 3 senesi içinde 
bu işi elo almamız ancak mümkün olabildi. 

Bidayette küçük ölçüde dahi olsa, mecalsiz 
geçen uzun yılların imkânsızlıkları yüzünden 
kendi haline terk edilmiş olan memleketin di
ğer köşeleri köy suyu, köy yolu, köy okulu gibi.en-
iptidai ihtiyaçlarını elimizdeki imkânlarla karşı
lamaya çalışmak, ve imarı yer, yer, küçük ve 
mahallî ölçülerde de olsa, diğer vilâyetlerimize 
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I sokmak icabediyordu. Ancak 1956 senesinin or

talarından sonradır ki, İstanbul'daki büyük 
imar hamlesine başlamak mümkün oluyordu. 

Bu hamlede muvaffak olabilmenin tek şartı, 
yarının inkişaflarını da az - çok dikkate alarak 
şehri bir taraftan genişletmek, diğer taraftan 
ona lâyık olduğu tarihî ve turistik karakterini 
vermek olacaktı. İmara başlamak, evvelâ ona ze
min hazırlamanın şartı, yapılması zaruri birta
kım temizleme ve genişletme hareketlerine im
kân verecek istimlâklerle mümkündü. 

İşte 1956 dan beri bir taraftan belediye 400 
milyon liraya yakın istimlâk bedeli ödemek su
retiyle tarihî binaların etrafını açarken, tıkan
mış yollara lüzumlu genişliği ve istikameti ver
meye çalışırken yine belediye bütçesinden bu 
maksatla milyara yakın masraf yapılmıştır. 

Bunun değerini anlamak için 1940 senesinden 
1950 senesine kadar bu şehirde zaruri olarak ya
pılmış istimlâk için sarf edilmiş para her sene 
küçük meblâğları aşmamak ve en büyük rakam 
olarak 3,5 milyonu geçmemek üzere 21,5 milyon 
liradan ibaret kalmıştır. Yine on senede yol, 
mecra, inşaat ve köprülere sarf edilen para âza
mi bir senede 7,5 milyonu geçmemek üzere, ki o 
da yalnız 1949 senesidir, 38,5 milyon liradır. 
Halbuki yalnız 1956 yılından bu yana istimlâk 
için sarf edilen para 400 milyona yakındır. Be
lediyenin yaptığı bu çalışmalara muvazi olarak 
Vakıflar İdaresi, tamamen yıkılmaya ve kaybol
maya yüz tutmuş birçok tarihî eserleri yeniden 
inşa edercesine restore ederek onları harabiyet-
ten kurtarmak için 75 milyon liraya yakın para 
sarf etmiştir. 

Bir taraftan belediye, bir taraftan Devlet, 
hususi muhasebe ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
bu müstesna şehrimizi lâyık olduğu mamur hale 
getirmek için her türlü fedakârlıkla gayret sarf 
ederken bunu gözü ile gören, her yeni eseri gör
dükçe vicdaniyle takdir ve tasvibeden İstanbul 
halkı istimlâk hareketlerinde belediyeye elinden 
gelen maddi ve mânevi yardımı, istimlâk bedel
lerini tediye mevzuunda kolaylık göstermek su
retiyle yapmıştır. 

Belediye de, gerek kanunların tatbikatına 
âzami titizlik göstermek ve gerekse vatandaşın 
malını değeri ile istimlâk etmek hususunda bü
yük bir dikkat ve itinayı göstermiştir. O kadar 
ki, istimlâk hududu dışında kaldığı iddiasiyle 
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tek bir dükkân sahibi dâva açmış, bundan başka 
istimlâk mevzuunda hiçbir suretle idari dâva 
açılmamıştır. Bedel takdirine ise 6327 gayri-
menkulden 2 727 sinin sahibi itiraz etmiş ve 
salahiyetli mahkemelerce muhtelif kararlar sâ
dır olmuştur. Bundan başka alacaklarını haciz 
yolu ile istihsal eden yalnız 9 kişidir. 

Takrirde istimlâk mevzuatına riayetsizlik 
bulunduğuna göre, bir malın istimlâki hususun
da nasıl bir yol takibedilmesi hususunun izahını 
yapmak zarureti doğmuş bulunmaktadır. 

İdarenin hangi şartlar altında istimlâk ya
pabileceği Anayasanın 74 ncü maddesinde gös
terilmiş ve istimlâkin sureti tatbik ve şekline 
mütaallik sair hükümler de 6830 sayılı İstim
lâk Kanununda yer almış bulunmaktadır. İs
tanbul belediyesince yapılmakta olan istimlâk 
muameleleri de mezkûr kanun hükümlerine ta
mamen uygun olarak cereyan etmektedir. 

Filhakika bir istimlâke tevessül edilirken 
ya bidayeten 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 
5 ve 6 ncı maddelerindeki sarahat dâhilinde 
menafii umumiye kararı alınmakta veya tas
dikli imar plânı olan yerler için ayrıca mena
fii umumiye kararı alınmasına lüzum bulunma
dığı aynı kanunun 6 ncı maddesinin son fıkra
sında tasrih edilmiş bulunduğundan doğrudan 
doğruya tasdikli imar plânları esas tutulmak
tadır. Bu sebeple tasdikli imar plânı olmadan 
veya menafii umumiye kararı istihsal edilme
den istimlâkine tevessül olunmuş hiçbir gayri
menkul mevcut değildir. 

Yine 6830 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
ne tevfikan mülk sahiplerine noter marifetiyle 
ve usulüne uygun olarak tebligat yapılması lâ-
zımgelmektedir. Tebligat yapılmadan elkonul-
muş veya yıkılmış hiçbir gayrimenkul yoktur. 

Ayni kanuna göre tebligatı mütaakıp 15 gün 
zarfında mülk sahipleri istimlâk bedeline iti
raz ile tezyidi bedel dâvası açmadıkları takdir
de, istimlâk muameleleri kesinleşmekte ve 
bunlar hakkında 6830 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi mucibince muamele yapılması ieabet-
mektedir. Nitekim mezkûr madde de aynen (İs
timlâk olunan gayrimenkulun takdir edilen 
kıymetine kanuni müddet içinde mahkemeye 
müracaat ile itiraz edilmediği ve tapu dairesin
de riza ile ferağ muamelesi yaptırmadığı hal
lerde takdir edilen kıymetin tamamı mil1! ban
kalardan birisine ve bulunmıyan yerlerde mal 
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sandığına yatırılarak makbuzu alâkadar, evrak 
suretleriyle birlikte mahkemeye tevdi edilir. 
Mahkeme iki tarafı derhal davet ederek gel-
meseler dahi gıyablarmda o gayrimenkulun le
hine istimlâk yapılan idare adına tescilini tapu 
dairesine tezkere ile bildirir) denmektedir. 

Şu hale nazaran, istimlâk muamelesi kesin
leştiği takdirde mülk sahibinin tapuda gayri
menkulun rızaen ferağını vermesi icabetmek-
tedir. 

Birçok vatandaşlar belediyeye bir dilekçe 
ile müracaat ederek tapuda rızaen ferağ vere
ceklerini bildirmekte ve gayrimenkulun mülki
yeti bu suretle belediye uhdesine geçtikten son
ra gayrimenkulun istimlâk maksadına tahsisi ci
hetine gidilmektedir. Rızaen ferağ vermiyenler 
hakkında da aynı maddenin mütaakıp hükmüne 
tevfikan istimlâk bedeli bankaya bloke edilerek 
mahkemeden tescil kararı alındıktan sonra gay
rimenkule belediyece vazıyed olunmaktadır. 

İstimlâk bedeline müddeti zarfında itirazla 
tezyidi için dâva ikame eden vatandaşlara ge
lince : Bunlardan birçoğu belediyeye müracaat
la (Tezyidi bedel dâvasına halel gelmemek şar-
tiyle) rızaen takrir vermeye amade bulunduk- ! 
1 arını bildirmişler ve bu suretle tezyidi bedel 
dâvası devam ederken bu gayrimenkullerin mül
kiyeti belediyeye geçmiş ve bundan sonra gay-
rimenkullere elkonularak istimlâk maksadına 
tahsisine tevessül olunmuştur. 

Tezyidi bedel dâvası açan vatandaşlardan 
rızaen ferağ vermiyenlere ait gayrimenkullere 
belediyece acele elkonulması lüzumu ve zaru
reti hâsıl olduğu takdirde 6830 sayılı İstimlâk 
Kanununun 16 ncı ve 20 nci maddesi hükümle
ri dairesinde muamele ifa olunmaktadır. 

Nitekim 16 ncı maddede aynen : (Mahkeme- , 
de dâva açıldığı ve dâva neticesine intizar edil
meksizin istimlâk olunan gayrimenkule hemen I 
elkonulmasma zaruret görüldüğü hallerde gay
rimenkulun takdir olunan kıymeti millî banka
lardan birisine, bulunmıyan yerlerde malsan-
dıklarma yatırılarak makbuzla ve ilgili evrak i 
suretleriyle birlikte delil tesbiti istenir. Mah- j 
keme 8 gün içinde gayrimenkul sahibini davet 
ile 5 gün zarfında gayrimenkulun 11 nci mad- j 
dede yazılı olduğu şekilde kıymet takdirine esas 
olabilecek bütün evsafını tesbit ettirerek o f 
gayrimenkulun siciline şerh ve tescil edilmesini j 
tapu dairesine bildirir.) denilmekte ve 20 nci I 
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maddede bu şekilde tapu siciline şerh karan 
verilen gayrimenkullerin, ne suretle tahliye 
olunacağını göstermektedir. 

Tezyidi bedel dâvası açıp da rızaen takrir 
vermiyen vatandaşlar hakkında da kanunun yu
karda arz edilen hükümleri dairesinde muamele 
ifa olunmaktadır. 

Büyük imar hareketlerine sahne olan İstan
bul'da geniş çapta istimlâkler yapılırken daima 
yukarda açıklanan kanun hükümlerine riayet 
edilmiştir. Hiçbir vatandaşın gayrikanuni ola
rak zorla elinden gayrimenkulu alınarak yıktı-
rılmamıştır. Ancak kütlevi istimlâklerde gayri
menkullerin bir an evvel istimlâk maksadına 
tahsisleri için büyük yıkım ameliyelerine giri-
şildiği sırada kendilerine istimlâk keyfiyeti teb
liğ edilmiş bulunmakla beraber rızaen takririni 
vermemiş şahıslara ait bâi-ı gayrimenkullerden 
gösterilen dikkat ve itinaya rağmen büyük çap
ta hasara uğramış olanlarının da uğradıkları 
hasar ve zararları mevcut imkânlar dâhilinde 
süratle telâfi edilmiştir. 

Yıkım ameliyesi sırasında gösterilen dikkat 
ve itinaya rağmen, içtinabı gayrikabil sebeplerle 
yıkılmış veya hasara uğramış bu kabil gayri
menkullerin adedi 6 000 in üstünde olan istim
lâk muamelesi arasında ancak 10 u tecavüz et
memektedir. 

Bu vesile ile bilhassa, şu ciheti de arz etmek 
isteriz M, içtinaibı kabil olmıyan bu gibi haller 
1950 yılından önce yapılmış küçük çaptaki is
timlâkler sırasında da vukua gelmiştir. 

İstanbul'da girişilen geniş imar hamlesinin 
tahakkuku için yapılmalkta olan istimlâk mua
melelerinin kanuni formaliteleri yukardan beri 
arz ve izah olunduktan sonra Malatya Mebusu 
Nüvit Yetkin ve 6 arkadaşının vei'dikleri tahki-
Ikat önergesinde bahis mevzuu ettikleri hususla
ra, gelince: 

1. İstimlâkleri dolayısiyle el konulan sayı
sız gayrimenkullerin bedellerinin yıllardır 6den-
m-ediği iddia edilmektedir. 

İmar h'a/reketteridiın başla.d.ığı 1.95(i yılı
nın 9 neu ayımdan 9 . 11 . 1960 tarihine ka
dar 6 327 aded gayn'ınenikuıl. istimlâk edil
miş ve 413 milyon 514 bin 8.15 lira bir is
timlâk bedeli tahakkuk ettirilmiştir. Bundan 
4 689 gayrimenkulun sahibine ceman -Î27 mil
yon 5'39 bin 750 lira istimlâk bedeli tediye olun
muştur. 

Belediyece el konulduğu halde bedeli za
manında ödenmemiş gayrimen'kullere ait borç
lar mahiyeti itibariyle iki kısımdır: 

a) Bunlardan birincisi istimlâk bedelini 
tamamen almadan yukarda açıklanan şekil ve 
suretlerle rızaen takririni veren ve mülkiyeti 
belediye uhdesine geçmiş bulunan gayrimen-
küllere taallûk etmektedir. Bedeli ödenmemiş 
olsa dahi rızai ferağla mülkiyeti belediye uh
desine geçen bir gayrimenkule belediyece va-
ziyed edilmesinde Anayasanın 74 ncü madde
sine aykırı bir cihet bulunmamaktadır. 

b) İkincileri ise, 6830 sayılı Kanunun 16 
ncı maddesine tevfikan mahkeme kararma sa
dece bir miktar istimlâk bedeli ödenerek gay-
rimenkule belediyece vazıyed edilmiş bulunanlar 
mevcuttur. Mahkemece tezyidine karar verilen 
kısmı ödenmemiş bulunsa dahi belediyenin ka
nunun hükmü ile mahkeme kararma müsteni
den gayrİmenkule vazıyed etmesinde keza Ana
yasanın 74 ncü maddesine bir aykırılık bulun
mamaktadır. 

Halen, ödenmemiş bulunan borçlarla zama-
umda yapılamıyan tediyelerin yukarda arz 
olunduğu veçhile Anayasanın 74 ncü madde
siyle her hangi bir aykırılığın meveudolmadığı 
aşikârdır. 

2. Bir kısım gayrimenkuller için hakiki 
değerinin çok altında bedeller ödendiği husu
suna gelince, bunların bedelleri 6830 sayılı 
İstimlâk Kanunu hükümleri dairesinde takdi
ri kıymet komisyonları tarafından takdir olun
maktadır. Hâkim huzurunda yemin etmiş bu
lunan bu komisyonların mesaisine her hangi 
bir müdahale mevzuubahsolamıyacağı gibi tak
dir edilen bedelleri lâyık buîmiyarı mülk sa
hipleri de tezyidi bedel dâvası açmaktadırlar 

Nitekim, istimlâki yapılan 6 327 gayrimenkul 
sahibinden 2 727 kişi tezyidi bedel talebinde bu
lunmuş ve mahkemece şayanı kabul görülenlerin 
talepleri is'af olunmuştur. 

3. Bundan, başka gayrimcnkulleri istimlâk 
olunanlardan birçoğunun para yerine tahvil al
mayı kabul etmeye zorlandığı bahis mevzuu edil
mektedir. 

Yukarda arz edildiği veçhile ödenmiş bulu
nan 327 milyon 539 bin 750 lira istimlâk bedeli
nin 291 milyon 258 bin 650 lirası nakit ve sade
ce 36 milyon 381 bin lOOlirası tahvil olarak te
diye edilmiştir. 
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Belediye tahvilleri % 5 faizli olup Hazine

nin ve diğer Devlet teşekküllerinin kabul ve ih-
racettikleri tahviller gibi bir ödeme ve istikraz 
şeklidir. Umumi istimlâk bedelleri tediyesinin 
sadece % 12,40 nispetinde verilmiş bulunan tah
viller de yine gayrimenkul sahiplerinin rızaları 
tahtında ödenmiştir. Nitekim icradan belediye
ye yazılan yazılarda alacaklıların tahvil talebet-
tiği bildirilmekte ve buna göre tahvil verilmek
tedir. 

4. İstimlâk bedellerinin ve şerefiye resimle
rinin takdiri hususunda büyük yolsuzluklar ol
duğu iddiasına, gelince : 

istimlâk takdiri kıymet komisyonu azaların
dan birkaçının birkaç sene evvel yolsuzluk yap
tığı hususlar vardır. Ancak, yolsuzluk ihbarları 
üzerinde hassasiyetle durulmuş ve adalete derhal 
intikal ettirilmiştir. 

Komisyon azalarından birkaçının vazifelerini 
suiistimal etmeleri idareyi ve bütün komisyon
ları ilzam edecek bir keyfiyet değildir. Mühim 
olan her türlü yolsuzluk iddia ve ihbarının der
hal adlî mercilere intikalinin sağlanmasıdır ki, 
bu da yapılmıştır. 

Değerlenme resmi ise 5237 sayılı Belediye ge
lirleri Kanununun 16 ncı maddesi hükümleri 
dâhilinde ve belediye ile hiçbir suretle irtibatı 
bulunmıyan tadilât komisyonları tarafından 

takdir olunmakta ve alâkalıları da malî kaza 
mercilerine itiraz hakkına sahip bulunmaktadır
lar. Bugüne kadar değerlenme resminin takdir 
ve tahakkukunda bir yolsuzluk yapıldığı husu
sunda hiçbir şikâyet ve ihbar alınmamıştır. i 

> V A, j 

5. İstimlâk bedellerinin peşin ödenmediği \ 
ve kanun hükümlerine göre bu bedellerin depo I 
edilmediği hususu yukarda istimlâk muamelesi- j 
nin seyrinin izahı sırasında cevaplandırılmış bn- I 
Ummaktadır. 

6. Usulsüz maili inhidam kararları alındığı 
iddiasına gelince : i 

İstimlâk bedeli ödememek rnaksadiyle maili 
inhidam kararı alınarak hedim yoluna gidilmesi \ 
5>ibi bir iddia vâki ve varit değildir. 1 

Haddizatında maili inhidam ve gayıikabili ; 
tamir durumda bulunan binalar için 6785 sayılı 
Kanunun 50 nci maddesi hükümleri dairesinde 
muamele yapılmaktadır. I 

Belediye Encümeni tarafından bu maddaye j 
istinaden salahiyetli fen elemanlarının müşterek \ 
imzalı raporlarına istinaden ittihaz edilmiş bu- • 
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lunan karar hakkında her hangi bir şikâyet alın
mamıştır. Esasen bu kabîl kararlar için alâkalı
ların her zaman idari kaza mercilerine müracaat 
yolu açıktır. Nitekim bugüne kadar Belediye 
Encümenince maili inhidam olması sebebiyle ve
rilen yıkma kararlarından Devlet Şûrasmca iptal 
edilmiş ve buna rağmen yıktırılmış bir tek bina 
mevcut değildir. 

7. Bâzı hallerde bir istimlâk muamelesi ya
pılmadan gayrimenkule elkonulmakta ve yıkım 
ameliyesine girişilmektedir. 

Yukarda da izah edildiği veçhile menafii 
umumiye kararı alınmadan ve salahiyetli maka
ma tasdik ettirilmeden ve kanun dairesinde kıy
meti takdir ettirilmeden hiçbir binaya elkonul-
mamış ve yıktırılmamıştır. 

8. İstimlâk muamelelerinden birçoğunda ka
nuni merasim ve mecburiyetlere dahi riayet edil
memekte, hattâ bâzı sorumluların kanunsuz ve 
usulsüz olarak yıktırdıkları binalar için açılan 
dâvalarda, bu binaları kendilerinin yıktırmadık
larının ileri sürüldüğü iddiası istimlâk muame
lelerinin sureti cereyanının izahı sırasında açık
lanmıştır. ' 

Yukarda arz edildiği veçhile nihayet, birkaç 
bina umumi yıkım sırasında istimlâk muamelesi 
neticesi gelmeden, hasara uğramış gayrimenkul 
sahibinin müracaatı üzerine derhal durumu ıs
lah edilerek kendisine istimlâk tebligatı yapıl
mıştır. 

i). Ordu mensubu ve vasıtalarının yıkım iş
leri için belediye hizmetine verilmesi hususu her 
iki daire arasında 2490 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesi hükmüne göre varılan anlaşma ve tan
zim olunan protokollere göre cereyan etmekte
dir. Ayrıca, bu birliklerin muayyen masraf ve 
ücretleri de belediyece karşılanmaktadır. Gerek 
istimlâk muamelelerinin sureti cereyanının iza
hından, gerekse tahkikat önergesinde bahis mev
zuu edilen iddialara karşı vâki mâruzâtımızdan 
da anlaşılacağı veçhile İstanbul'da yapılan is
timlâk hareketlerinin Anayasanın 74 ncü mad
desine ve mahsus kanunların hükümleriyle her 
hangi bir aykırılığı bahis mevzuu değildir. İs
tanbul'un imarı için girişilen büyük hamlede va
tandaş imar lüzumu ve zaruretine kaani olmuş 
ve bu hamlenin tahakkuku için kendi üzerine 
düşen fedakârlığı takabbül etmiştir. Halen Bü
yük Meclisin şükranla karşılanan 50 milyon lira-
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lık yardımı bakiye istimlâk alacaklarına tevzi 
işine başlanmış olup buna ilâveten belediyenin 
kendi imkânlariyle sağlıyacağı varidatı ile Mart 
ayma kadar bütün istimlâk alacakları tamamen 
ödenmiş olacaktır. (Soldan alkışlar, bravo, ses
leri) 

REİS — Bir takrir var. Asım Eren Bey, di
yorsunuz ki, Grup sözcüsü olarak değil de tak
rire imza edenlere ayrı söz verilsin. 

ASIM EREN (Niğde) — Takrire imza ko
yan sıfatı ile. 

REÎS — öyle ise sıranızda verilecektir. 
Atalay Akan, buyurun. 
ATALAY AKAN (Urfa) — Muhterem arka

daşlar, evvelâ şunu arz^edeyim. Bu takririmizle 
hiç kimsenin mesuliyeti hedef tutulmamıştır. 

Takririmiz bir madde hakkında, Meclisin 
tahkikat yaptırmasını icabettirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar bugün İçtüzüğün 177 
nci maddesi hakkında uzun müzakereler oldu. 

Malûm olduğu üzere 177 nci maddeye göre, 
Meclis, bir mesele hakkında tahkikat yapar, ic
rada kusur varsa tesbit, murakabe noksanlığı 
varsa tesbit eder, eğer kanunda noksanlık var
sa kanun yapma yoluna gider. 

Dün Adliye Vekili ark adaşımız, kanunlar 
tenkid edilemez; kanun yapmak için Meclis 
tahkikatı yapılır mı dediler. 

Evet arkadaşlar, kanun yapılması için Mec
lis tahkikatı yapılır. Efendim bu Büyük Millet 
Meclisinin namına, millî hâkimiyeti temsil eden 
ve kendisinde de icra salâhiyetleri mündemiç 
olan Büyük Millet Meclisi namına icra salâhi
yetini istimal eden icra, kanun yaparken tetki-
kat, tahkikat yapmaz mı?.. Adliye Vekili bunla
rı yaparak gelmez mi buraya?... Ey o yapıyor 
da Meclis kendiliğinden tahkikat yapamaz mı?.. 
Buna lüzum yok mu?... 

REİS — Bizim sözümüz şudur; mevcut 
mer'i kanunlar kütüphanede bulunabilir. Bina
enaleyh kanunların ne olduğu, nasıl olduğu 
mevzuu Meclis tahkikatı mevzuu olamaz. Ka
nunların tatbikatında aksaklık varsa, taraf tut
ma varsa, bunlar Meclis tahkikatı mevzuu ya
pılabilir demiştik. 

ATALAY AKAN (Devamla) — Arkadaşla
rım işte tam ona geliyorum. Bu yapılan an
kettir. Reis Beye arz edeyim; Avrupa'nın en bü
yük hukuk otoritelerinden olan Barthelemy 
Duez Esasiye hukuk kitabının 695 nci sayfa-
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smda bundan «Anket legislative» diye bahseder. 
Buna teşriî anket denir. Bizim İçtüzüğümüz de 
Fransız İçtüzüğünden tercüme edilmiştir. 

Ben anlamıyorum arkadaşlarım, niçin Bü
yük Millet Meclisinin salâhiyetlerini tahdide gi
decek yola müsamaha gösteriyoruz. Bizim vazi
femiz tahditleri önlemektir. 

Şimdi asıl meseleye geliyorum. Arkadaşlar, 
bizim hukuki iktisadi ve sosyal mevzularımızm 
esasın^ mülkiyet hukuku teşkil eder. Onun için
dir ki, istimlâk mevzuunun esas hükümleri Ana
yasamızda derpiş edilmiştir. İkinci derecedeki 
hükümleri ile hususi kanunlarla tedvir edilmiş
tir. Bunlar da İstimlâk Kanunu ve İmar Kanu
nudur. Durum böyle iken son zamanlarda İs
tanbul'da, Ankara'da imar hareketleri namı ile 
tatbik edilen bâzı kanunsuz muameleler gör
dük. 

Muhterem arkadaşlar; içimizde bu memle
kette imar hareketleri aleyhinde bulunacak hiç 
kimse yoktur. Hepimiz bu memleketin imar edil
mesini isteriz. Fakat bu imarın kanun ve nizam 
dairesinde yapılması lâzımdır. Eğer bu hareket
ler kanun ve nizam haricinde olursa, Dahiliye 
Vekilinin sık sık bahsettikleri hukuk ve nizam 
anarşisi bu şekilde olur. Biz bu şikâyetleri 
duyduk. 1959 senesi bütçesi konuşulurken Da
hiliye Vekilinden hüsnü niyetle sorduk; imar 
dolayısiyle bâzı şekâletler vardır, bu şikâyetler 
nereden geliyor, dedik. Bize aynen şu cevabı 
verdi: Halkımız imardan o kadar memnundur 
ki, hattâ parasını almadan, istimlâk muamelesi 
tamamlanmadan belediyelere müracaat ederek, 
nasıl olsa yarın paramızı alırız, vakit gecikme
sin, imar yavaşlamasın alın, diye bize müracaat 
etmişlerdir, en mühimi şudur arkadaşlar; bugü
ne kadar istimlâkten şikâyet de almış değiliz. 

Arkadaşlar, insan bu beyanı duyunca zan
nediyor ki, Dahiliye Vekili bizim ile beraber 
Türkiye'de yaşamıyor. Peki İstanbul'daki dâ
valar ne oluyor? Bakınız şimdi İstanbul'daki dâ
vaların adedini veriyorum. 

NL'SRET KİRİŞCİOĞLU (Sakarya) — On
lar tezyidi bedel dâvalarıdır. 

ATALAY AKAN (Devamla) — Tezyidi be
del ve tazminat dâvalarıdır, Nusret Bey. 

İstanbul'da 1957 yılında 1 000 dâva, 1958 
de 1 208 dâva 9 ncu asliye hukuk mahkemesi
ne açılmıştır, ve tezyidi bedel ve tazminat dâva-
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larıdır. Bu arada 1959 yılının 20 gününde 36 
dâva açılmıştır. Bunlardan haberdar değilse, 
Ulus meydanının halini de mi görememiştir? 
Evvelâ yıkım yapılmış ve sonra istimlâk mua
melesine tevessül edilmiştir. 

Şimdi ben size Dahiliye Vekilinin beyanla
rından iki misal vereceğim. Dediler ki, bize bu
güne kadar istimlâk hususunda hiç şikâyet gel
memiştir. Fakat arkadaşlar, bakın, Dahiliye 
Vekilinin hilafı hakikat olarak arz ettiklerinin 
birkaç misalini vereyim. 

İstanbul'da Küçükpazar'da Ahmet Tetik'in 
İstanbul'daki istimlâk yolsuzlukları hakkında 
Cumhur Başkanlığına müracaatı, 17 . X . 1958 
gün ve 3/61009 sayılı tezkereyle Kâtibi Umu
milik tarafından Dahiliye Vekâletine gönderili
yor. Dahiliye Vekili haberim yok diyor. Şi
kâyet yok deniyor. 

İkincisi, yine İstanbul'da Arif Yantuna is
minde bir vatandaşın Cumhur Başkanlığına 
gönderdiği dilekçe, 5 . X I I . 1958 tarih ve 3/5976 
sayiylo Dahiliye Vekâletine havale ediliyor. 
Dikkat buyurursanız bu tarihler, Dahiliye Ve
kilinin Büstçe Komisyonundaki beyanatına ta
kaddüm etmektedir. 

MÜKERREM SAROL (Edirne) — Olabilir. 
A l ALAY AKAN (Devamla) — Olabilir mi 

Mükerrem Bey? Büyük Millet Meclisi Millî Hâ
kimiyetin yegâne mümessilidir. Bir vekil sizin 
huzurunuza çıkıp da hilafı hakikat beyanda bu
lunuyor da siz vazifenizi yapmıyorsunuz, bari 
bizim vazifemizi yapmamıza karışmayın. 

Muhterem arkadaşlar; gayet gariptir; aynı 
Dahiliye Vekili, aynı Bütçe Komisyonunda, 
1959 senesinde 90 milyon lira istimlâk borcu
muz var diyor. (Sağdan, Allah Allah sesleri) 
Bundan birkaç zaman evvel,' geçenlerde İstan
bul Belediyesine yapılacak Yardım Kanununun 
müzakeresinde 50 milyon liranın İstanbul'daki 
istimlâk borçlarına tahsis edileceği beyan edildi. 
Yine birkaç gün evvel İstanbul Belediye Reisi 
Kemal Aygün'ün beyanını okuyoruz; diyor ki; 
bizim 1 080 kişiye istimlâk borcumuz vardır. 
(Soldan, ne olur bundan sesleri) 

Şimdi, Anayasamızın 74 ncü maddesini oku
yalım. Dahiliye Vekilinin anladığı gibi mi, bi
zim anladığımız gibi mi? 

«Madde 74. — Umumi menfaatler için lüzu
mu, usulüne göre anlaşılmadıkça ve mahsus ka
nunları mucibince değer pahası peşin verilme-
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dikçe hiçbir kimsenin malı istimval ve mülkü 
istimlâk olunamaz.» 

6830 sayılı Kanunun üçüncü maddesine de 
bakıyoruz; bu aynı şeyi tekrar ediyor. 

Acele hallerde bakıyoruz arkadaşlar, acele 
hallerde mülk istimlâk edileceği zaman ne ya
pılacak? Evvelâ takdir edilen bedel millî banka
lardan birine tevdi edilecek. 

İkincisi, bu iş yapıldıktan? sonra, idare mah-
kemeye müracaat edecek, tesbiti yaptıracak, on
dan sonra icra memuruna tahliye ettirecek ve 
idare tapusunu üzerine geçirecek. Hattâ arka
daşlar Dahiliye Vekilinin okud akları İstimlâk 
Kanununun 17 ve 19 ncu maddelerinde mülkün 
sahibi belli olmasa da, ihtilaflı olsa da, tapuda 
kayıtlı bulunmasa da bedelinin peşinen millî 
bankalardan birisine yatırılması lâzımgelir, var 
mı İstanbul'da böyle bir şey? 

Görülüyor ki arkadaşlar, mücerret istimlâk 
borcunun ödenmemesi Anayasaya muhaliftir, 
kendileri de itiraf ettiler. Zaten istimlâk borcu 
diye bir tâbir yoktur. 

Şimdi de bono meselesine gelelim : 
Bize bonodan bahsettiler. % 10 - % 20 bono 

verilmiştir, dediler. 
Arkadaşlar, kanunsuzluk bir de olsa kanun

suzluktur, 5 te olsa kanunsuzluktur. Müteımadi-
yen kanunsuzluğun bütün memlefcate bir sâri 
hastalık halinde yayılmasına lüzum yoktur. 
6785 sayılı İmar Kanunu belediyelere bâzı kayıt
lar altında bono çıkarmak salâhiyetini vermiş
tir. Vermiştir ama, mülkü istimlâk edilen ki-lise
ye cöbirle, baskı ile, zorla bono verilir dememiş
tir arkadaşlar. İşte kanuna muhalif olan cihet 
budur. 

Muhterem arkadaşlar, bir şehrin imarı şöyle 
yapılır : Evvelâ o şehrin hanitası yapılır, imar 
plânları yapılır, yani nâzım plân, tatbikat plânı. 
4 senelik bir imar programı yapılır, onun karşı
lığı yıllık bütçeye konulur. 

İBRAHİM SUBAŞI (Antalya) — Bekle bekle 
iki: üç sene bekle göreceksin, ne olacak İstanbul ? 

AT ALAY AKAN (Devamla) — Yüz sene 
•bcÇdesem de 'hukuk nizamının asla tahribedil-
mesine razı olamıyaeağım arkadaşlar... Yapılmış 
da ne olmuş? Kanuni hükümlere riayet edilmiş 
midir? Hayır arkadaşlar. Edilmiş olsaydı yollar 
ve caddeler ve meydanların indirilmesi, çıkarıl
ması için bu kadar para sarf edilmezdi. 
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Muhterem arkadaşlarıııı, İstanbul Belediyesi

nin 1959 yılı bütçesi üzerinde durmak istiyor um. 
İstanbul Belediyesinin 1959 yılı bütçesi 500 mil
yon lira idi. Halıbuki 'bütçenin tasdiki zamanın
da Ihakikî gelir 119 milyon liradır. İstanbul Be
lediyesi bütçesine ödünç karşüık olmak üzere 275 
milyon lira konmuştur. fâniden alacak, bu belli 
değildir, istanbul (Belediyesi 1959 yılı bütçesi 
için elli milyon lira; bağış koymuş. Bu elli mil
yon liralık ibağuş verikaeseydi ne olacaktı i Na
sıl bütçe tekniği bu. ('Sağdan, Beyefendi öyle 
işitiyor sesleri) 

Muhteremar arkadaşlar, İstanbul Belediye.-:! -
nkı personel masraf]anan arz edeyim: 

17 milyon maaşlar, 47 miloyn ücretler ve 31 
milyon lira teknik eleman ve geçici (hizmetler. 
Bütün banlar 94 milyon liradan ödeniyor, ilan; 
şu gazetelerde geçen, himaye edilenler, ayda 800 
lira alan kimseler var ya, 'hep buradan , i'ara 
alırlar. 

Bb' şey daha arz; edeyim: İstanbul Üe:ed.1;. esi
nin normal geliri, 'bu memur ve hikmetlilerin 
maaşları ile borçlarının faıiz ve taksiti erinin üç 
senede ödenmesine bile kâfi değildir. Tesbit etti-
ğfittnize göre belediyenin ,1959 da 389 milyon Ura 
borcu vardır. Görülüyor ki, arkadaşlar bu ka
nunsuzluğun sebebi şudur: İş plân!aşmadan ve 
bütçeye tahsisat konulmadan bu masraflar yapıl
mıştır. Bu bütçeyi Dahiliye Vekâleti nasıl t.as-
dik etmiştir? Nasul murakabe etmiş. (Evet bele
diyeyi nasıl murakabe etmiştir! Ben de size 
kendi seçim mmıtakam, olan Urfa'ya ait bir misal 
anlatayım. Urfa Belediye bütçesinde istimlâk 
için çok cüzi bir tahsisat mevcuttur. 97 tane bina 
yıkılmış bunlardan 87 tanesinin bedeli ödenme
miştir. ; 

Arkadaşlar, iiş bu kadarla kalmıyor. Bundan 
daha da vaîıım hâdiseler arz edeceğim. Bundan 
daha vanîm hâdise vatandaşa tebliğ yapılmadan 
evinin yılalmıasıdrr. Size bir misal arz edeyim. 
Urfa vilâyetindeki bir doktor arkadaşımın, yep
yeni bir binası vardı. Bıi binayı ev ve muayene
hane olarak üaülanıyardu. Bir gecenin içinde 
hinayı dümdüz ettiler. Ertesi günü belediyeye 
gidiyor, 'belediyenin haberi yok, vilâyete gidiyor, 

.vilâyetin .haberi yok. Nihayet mahkemeye gidlip 
dâva açıyor. Tazminat alabilmesi için şahMe 
ispat etmek zorunda kalıyor. Aksi kesin kararia 
sabit olmuştur. Dosya numarasını Dahiliye Ve
killi belki merak eder diye söylüyorum. 958/601 
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numaralı dosyadadır. Bir emsali de 958/2860 
numaralıdur ve Devlet Şûrasındadır. 

Bir de malilii inhidam namı altında binalar 
yıkılmaktadır. Ankara'daki Ulus meydanındaki 
binaların nasıl yıkıldığını bilirsiniz, iki gün için
de dümdüz olmadı mı. (Soldan, yıktık, yaptı]-; 
sesleri) Sizin bu söylediğimiz neye benzer biliyor-

ı musunuz'? Adamın birisine tecavüz edersiniz, 
! sonra da hastaneye götürüp tedavi et.tmrsiniz, 
I canım ne var, işte sizi tedavi ci'tirdim dersiniz 
j oldu m u ! Kanunsuzluk kanunsuzluktur, nizam

sızlık /nizamsızlıktır. 
Arkadaşlar, bir binanın maili inhidam olup 

| olmadığını İmar Kanunumuzun 50 ne i maddesi 
I tâyin ve tesbit etmiştir. Yine 'bir binanın nasıl 

yıkılacağını aynı kanun tesbit etmiştir. Yoksa 
yol makkıaları ile, askerî [nıakinaîar sevk edilerek 
ev yıkılmaz. Ben size bir misal daha vereyim. 
Benıim seçim mıntakaunda Yıldız Hamamı diye 
Şebbenkifve vakfına ait binalara maili rinhidam 
raporu verilmiştir. Binaların mukavemeti yüzün
den yıkılmamış ve binalar dinamitle yıkılmıştır. 
İşte malili inhidam diye yıkılan binalar böyledir. 
Niçin yapaırız bunları ? Eğer bu istimlâklerden 
bütün Türk milleti istifade ediyorsa, niçin ka
nunsuz, suiistimali! yollara gideniz. Bütün mak
sat binanın bedelini vermemek. Niçin anlamıyo
rum, niçin buna müsaade ediyorsunuzl 

Dalıiliye Vekili dediler M, menafili umumiye 
I için karar verilmeden bina yıkılabilir. (Soldan, 

böyle bir şey demedi sesleri) 
Ben öyle anladım. 

I BEİS — 10 dakikanız var. 
ATALAY AKAN (Devamla; — Uf endim. 

I hatırımda kaldığına göre dedi ki, şehir hari-
I tası varsa menafi! umumiye karan olmaz, bütün 

binalar yıkılır. (Soldan, hayır demedi sesleri) 
Tavzih ederler. 

I Arkadaşlar, menafii umumiye kararı istim
lâkin ruhudur. Menafii umumiye karan varsa 

I, istimlâk edilebilir. Şahsın mülkiyeti menafii 
I umumiye kararı yoksa istimlâk edilmez. Dahi-
I üye Vekili delillerini isterse dosyada vardır. 
I Eğer ısrar ederlerse hepsini okurum. Yüksek 
I Heyetinizi rahatsız etmek istemiyonım. Bunla-
I rm hepsi dosyamda. (Soldan oku oku, sesleri) 
I Muhterem arkadaşlar, istanbul'da başlayıp An-
I kara ve bütün yurda sirayet eden istimlâk igle-
I rinde Anayasa ve diğer mevzuatımıza aykırı, yol-
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suz muameleler çoktur. Bunlara göz yummama-
lıyız. Bunun çarelerini anyalım. Şayet belediye
lerimizin bütçeleri bunları karşılamaya müsait 
değilse, bunlara kanun yolu ile yardım yapıla
bilir. Yoksa kanunsuz muamele yaptıktan son
ra bunu meşrulaştırmak yoluna gidemeyiz. Bu 
hukuk nizamı değildir, bu hukuk nizamım tah
riptir. 

Yapılan bu gibi istimlâk muamelelerinde, 
bunların sosyal neticelerini düşünmek mecburi
yetindeyiz. İstimlâk muameleleri binlerce vatan
daşı evsiz, yurtsuz ve iş yersiz bırakmıştır. Bu
nun neticelerinden doğacak sosyal ıstırapların 
vahametini takdirlerinize arz ederini. Hem bu
nun tahlilini yapmıyacağım. Yalnız bunun hu
kuk cephesi üzerinde durmak mecburiyetinde
yim. Şimdiye kadar eğer icra vazifelerini yap
mış olsa İdi, eğer'murakabe vazifesini lâyikı ile 
yapmış olsa idi, bahsettiğim İstanbul'daki mil
yonluk takdir komisyonu suiistimalleri olmazdı. 
Gene arz edeyim; eğer icra murakabe vazifesini 
yapsaydı İstanbul'da yapılan 90 milyonluk bir 
imar hareketinde 30 milyonluk suiistimal olmaz* 
di. Bizim bu mevzularda ellerimizde dosyalan
ınız var ; biz kimseyi de itham etmiyoruz; bakın. 
Hakikaten bu memlekette istimlâk yolsuzluk
ları vardı. Bunlar icranın kanunsuzluğundan 
mı ileri geliyor, yoksa kanun noksanlığından 
mı ileri geliyor, bunlar ortaya çıksın diye tahki
kat encümeni kurun. Bunun neticelerini istihsal 
edelim diye biz tahkikat önergesini vermiş bulu
nuyoruz. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Himmet ölçmen. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Çok muhte

rem ve kıymetli arkadaşlarım, Nüvit Yetkin ve 
arkadaşlarının vermiş olduğu takrir o kısımda 
mütalâa edilebilir. İstanbul'un imarı ve istim
lâkler mevzuundaki teknik kısımlar. İdari kısım
lar ve hukuki kısımlar. 

Evvelâ yolsuzluk iddiasında bulunulan istim
lâk mevzuunun neden tevellüt ettiğini ve istim
lâke neden lüzum hâsıl olduğunu izah edeceğim. 
Ondan sonra istimlâkin Anayasaya uygunluğu
nu ve hangi kanunlar muvacehesinde yapıldığını 

izah edeceğim. 
İstanbul yalnız Türk ve İslâm âleminin de

ğil bütün dünyanın gözünü diktiği ve inkişafı
nı her gün takibettiği dünya çapında bir şehri-
mizdir. Bu tarihî şehrimizin ecdat yadigârı mu
azzam eserleri, başta Süleymaniye olmak üzere 
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bilcümle camileri, mescitleri ve diğer tesisleri, 
zamanın binbir türlü kendisini tazyik eden ve 
hattâ mukavemetini ve hayatiyetini tehdideden 
birtakım binalarla usulsüz bir şekilde sıkıştırıl
mış bir vaziyette bulunmakta idi. 

İki kıta üzerinde kurulmuş olan bu muazzam 
şehrimiz bir taraftan Avrupa mmtakası ile irti-i 
batını, bir taraftan da Anadolu ile olan irtibatı-! 
m yapamaz hale gelmişti. Şehir içerisinde adedi: 
üç bin olan nakil vasıtaları adedi beş altı şenel 
zarfında otuz bine çıkmış, memlekette hareketi 
kabiliyeti, sirkülasyonun tamamen gayrimümkün 
hale gelmişti. Bilhassa dış memleketlerden gelen, 
gerek havayolu ile, gerek demiryolu ile İstan
bul'a seyahat eden turistlerin görmüş oldukla
rı manzaralardan millî izzeti nefsimiz rencide 
olmakta idi. Bilhassa Sirkeci demiryolu güzer
gâhında tarihî surların etrafına yerleştirilmiş 
olan teneke palaslar insana ıştıra]) vermekte 
idi. 

RIZA TEKELİ (Adana) — İstimlâk mev
zuuna gel. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Gelece
ğim, istimlâke geleceğim. Atalay Beyin Urfa% 
smdaki istimlâke bile geleceğim. 

Bilhassa şehrin en güzel bölgesi olan Boğazt 

içi ile Şişli - Taksim arası, Taksim ile Karaköy 
arası, Karaköy ile Sirkeci arası, Sirkeci ile Ha
liç boyunca Eyüp Sultan'a kadar gitmek im
kânları tamamiyle gayrimümkün bir hale gelmiş
ti. Keza hava yoliyle memlekete gelen insanlar 
gayet dar yollardan ve surların dehlizlerinden 
dar karanlık yollardan memlekete girmekte olaijı 
yabancılar İstanbul'u fiilen gördükleri zamaıjı 
sukutu hayale uğramakta idiler. Keza Haliçle 
birbirlerinden ayrılmış olan Beyoğlu ve Beyazıt 
İstanbul semtini birbirine bağlamakta olan eski 
iki köprü ihtiyaca gayrikâfi gelmekte idi. 

Di^er taraftan İstanbul'un iki yakasını, İs
tanbul'la Anadolu'nun birbiriyle irtibatını sak
lamak mecburiyeti hâsıl olmakta idi. Etüdleri 
bitip yakında ihalesi yapılacak olan bu köprji 
dolayısiyle inşaatının hitamından evvel her il^i 
cihetten bu köprü istikametinde ilerliyecek anja 
yolların şimdiden ele alınıp yapılması bir zaru
ret halinde idi. Büyük ana yol Edirne'den ge
lip İstanbul'u kat'ederek geçecek olan bu köprü 
ile irtibatını düşünmek zorunda idik. Bu irtiba
tın sağlanmasında lüzum ve zaruret vardı. İşte 
bu zaruretlerdir ki, 
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KENAN AKMANLAE — (Antalya) — İkti

sadi ve ticari zaruretler de vardı. 
HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Evet, ik

tisadi ve ticari zaruretler de vardı. Ne gelecek 
malların boşalacağı, ne gidecek gemilerin yükle-. 
neceği limanlar vardı. Bu itibarla Salıpazarı li
manı, Haydarpaşa limanı, Salıpazarı antrepoları, 
Haydarpaşa siloları, Haydarpaşa büyük limanı 
yapılmasına zaruret hâsıl olmakta idi. 

Arkadaşlar, mütehassısların verdikleri rapor
lara göre, bâzı eserlere el sürülmemiş olsaydı, 
harabolup gidecekler ve bu tarihî büyük varlık
lar bir anda yok olmak tehlikesiyle karşıkarşı-
ya kalacaklar idi. 

SABAHATTİN KADlRBEYOĞLÜ (Gümü-
şane) — Camilerin tamirine itiraz eden yok. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Gelece
ğim onlara da. İstimlâke de geleceğim, yolsuz
luklara da geleceğim. Sizi de yola getireceğim. 
(Gülüşmeler) Evvelce birçok eserlerimiz şu ve
ya bu maksatlarla depo olarak, dükkân olarak, 
odun kömür deposu olarak veya muhtelif mak
satlarla kiralara verilmiştir, ibadethaneler ibadet 
yeri olmaktan çıkarılmıştı. Elimde yalnız İstan
bul'un tarihî Eyüb mmtakasındaki camilerin 
1950 ye kadar hangi maksatlarla kullanıldığı
nın resimleri var. Ve arkalarında ne maksatla 
kullanıldığı yazılıdır. (Soldan, «oku, oku» ses
leri) (Resimleri göstererek) 1942 - 1945 arasın
da askerî depo ve müştemilâtı halinde kullanıl
mış olan İstanbul'un Eyüb mmtakasındaki Çağ
layan Camii. 

İşte bir cami daha; Defterdar'da, depo ola
rak kullanılıyor. 

1950 ye kadar yemlik, yem deposu olarak 
kullanılmış olan Bahariye Camii. 

Arkadaşlarım, size bunların hepsini gösterip 
vaktinizi almak istemem. Resimleri vereyim bun
lara bakınız. (Muvafık sesleri) (Resimleri do
laştırmak üzere verdi.) 

Hulâsa İstanbul'un imarına atılan el, kuru 
bir hevesten ibaret değil, bir veya birkaç kişi
nin şahsi arzusundan doğma bir imar hareketi 
değildir. 

RIZA TEKELİ (Adana) — İstimlâke gel. 
HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — İstimlâke 

gelince, İstanbul'da 6 327 gayrimenkul istimlâk 
edilmiş bulunmaktadır. Şu ana kadar. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Kaçının peşin 
parası ödenmiş, kaçının ödenmemiş1? 
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HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Eğer İs

tanbul'da sizin usul ve tavsiyelerinizle istimlâk 
yapılıp imara teşebbüs edilseydi bugün bir ka
rış yol açmak mümkün olamazdı. (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) (Sağdan, Anayasa ortada 
sesleri) 

Buna rağmen Anayasanın bir tek maddesi 
ihlâl edilmiş değildir. Bir tek vatandaşın hakkı 
ihlâl edilmiş değildir. Bu arada elbette parasını 
almıyan vatandaş vardır. Bunların hepsi ka
nuna uygun olarak yapılmaktadır. Atalay Akan 
arkadaşımız Urfa'dan misaller verdiler. Bende
niz 1934 senesinde Urfa Belediyesi mühendisi 
idim. O günkü iktidarın emri ile istimlâkler 
yaptık, dükkânlar yıktık, köprüler yıktık, yık
tık ama bununla birçok yollar da açtık. Ben ya
pılan eserleri teııkid etmiyorum. Urfa Belediye
sinin bütçesi 22 500 lira idi. Bununla istimlâk 
mi yapılırdı, yoksa yol mu yapılırdı. Beş kuruş 
\ ermeden Urfa'da yollar açıldı ama, bugün Ur
fa halkı bunu yapanlara minnettardır ve şükran 
hislerini her vesile ile ifade etmeketdirler. (Sağ
dan, gürültüler) Devrinizi tenkid etmiyorum. 
Şüphesiz ki, hiçbir veçhile vatandaşın hakkına 
tecavüz etmemek lâzımdır. Anayasanın 74 ncü 
maddesine aykırı hareket etmek hiç kimsenin 
aklından geçmez. Eğer o zaman ben o yolları 
yapmasaydım, bugün siz Aymzeliha'ya gidemez
diniz. 

Bugün yapılan istimlâkler Anayasaya aykı
rı değildir. Anayasa bir tarafta, menafii umumi
ye kararı bir tarafta, imar plânlarına uymak su
retiyle ya bedeli verilerek veya rızası alınmak 
suretiyle tapuya tescil edildikten sonra gayri
ni enkule belediye el koymaktadır. Parası veril-
miyenlerin dahi rızası alınmıştır. 

SABAHATTİN KADİRBEYOĞLU (Gümü-
şane) — Hayır. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Sen ak
sini ispat et. Bugün 413 514 000 liralık istimlâ
kin tahakkuk etmesine mukabil bunun 327 kü
sur milyonu şu anda ödenmiş durumdadır* öden-
miyen gayet mahdut bir miktardır, ve bu da 
rızaen tapuya tescil edilmiştir. 

Bono, bono dedikleri % 12,5 u geçmiyen bir 
miktardır. Ve bu da rızaen verilmektedir. Bu da 
% 5 faizli ve her türlü kanuni imkânlar tanın
mış ve para makamında kullanılır bir meta ola
rak kendilerine verilmektedir. Bu bakımdan da 
Anayasa hükümleri ihlâl edilmemektedir. 

— 1168 



t : 40 İS. 
Maili inhidam mevzuunda da iddia ediyor ve 

diyoruz ki, maili inhidam kararı verilmeden ve 
heyeti fenniyelerce durumu etüd edilmeden yı
kılmış ve mercilerine intikal etmiş bir şikâyet 
yoktur. Varsa getirin. (Sağdan, daha demin ve
sikalarını gösterdik sesleri) Şu kadar ki elimiz
de 8 - 9 tane misal var YoLa açılmıyacağı hal
de maili inhidam olmadığı halde, yol geçenken 
ve başka bir bina yıkılırken arkada kendiliğin
den mukavemetini muhafaza edemeyip yıkılan 
binalar olmuştur. Ve bunların sahiplerini mem
nun etmek, kanun gereğince bedellerini öde
mek suretiyle bunlar da memnun edilmiştir. 
Bunların adedi on kişiden ibarettir. Koskoca bir 
istanbul şehrini imar edeceksiniz, yani bir mey
dan muharebesi vereceksiniz, ne bir gazi ve ne
de bir şehit verımyeceksiniz, böyle şey olmaz 
arkadaşlar. 3 - 5 şikâyet elbette olacak. Eğer 
hiçbir şikâyet olmıyacak derseniz, hiçbir şey 
yapamazsınız. Ben de size zamanınızda yapıl
mış olup istimlâk bedelini ödemediğinizi ve bu
nun bizim tarafımızdan ödendiğini okuyacağım. 
Bunlardan birisi Urikapam civarında, biri de 
beledive binasının yanında olun da 15 senedir 
ihtilâfı devam eden iki istimlâkinizin bedelin1' 
ödemek şerefi Demokrat Parti iktidarına na-
sibolımuştur. Eğer bu tarzda hareket etmek ica-
bederse bir kuruşluk imar yapılamaz. Bütün 
buna rağmen gerek Yapı Yollar Kanunu; ge
rek istimlâk Kanunu ve gerekse menafii umıı-
miyeye aykırı olarak yapılmış tek bir istimlâ
kimiz yoktur. Ve Anavasanm 74 ncü maddesi 
bu yolda asla ihlâl edilmiş değildir. Yapılan 
işler tamamen kanun içinde yapılmıştır. 

Parasını alamıyanlardan bahsedildi. Vardır. 
fakat bunların miktarı çok azdır. Bu kere Yük
sek Meclisin kabul buyurduğu 50 milyonluk yar
dımla bunlar da tamamen. Mart avına kadar. 
Vekil Bevin de ifade ettipi gibi, ödenmiş ola
caktır. Binaenaleyh istanbul'da Yeşilköy'den 
Taksim'e, Taksim'den Boğaz içlerine kadar ya
pılan imar hareketinde elbette birtakım şikâ
yetler olabilecektir. Nafıa Encümeninde de 
bahsettim^ tecvizi hata denilen bir mesele var
dır. Bunu kabul etmeniz ve insaflı olmanız lâ
zımdır. istanbul halkından milvonlarca mem
nun olanlar vardır. Buna karşılık 3 - 5 kişinin 
gavrrmemnnn olması gavet tabiîdir. Biz bunla
rın hepsini kanuna uydurmaya çalışarak hede
fimize vasıl olmak için gayret sarf edeceğiz. 
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istanbul'da yapılan bu imar sayesinde, istanbul 
şehri dünya mükâfatı almıştır. Bu defa Avru- j 
pa Konseyi Mahallî idareler Kongresinde yapı
lan bir törenle istanbul şehrine Avrupa mükâ
fatı verilmiştir. Bu, milletimiz için bir iftihar 
mevzuudur. Eğer istanbul'da imar yapılmaday
dı ve turistik müesseseler kurulmasaydı, istan
bul'a bu itibar gösterilmezdi ve milletimiz bu 
şereften mahrum kalırdı. Bu imar sayesinde 
istanbul büyük tesislere, turistik müesseselere 
sahiboümak suretiyle memleketimizin muhtaç- i 
olduğu döviz ihtiyaçlarını temin etmek imkânı
na kavuşacak, şurada burada yapılan yol, su, 
mektep ve memleketimizin diğer bölgelerinin 
bütün ihtiyaçlarından bir kısmı istanbul'un 
iman sayesinde temin olunan dövizler sayesin
de karşılanacaktır. 

ŞEFİK REFÎK SOYER (Niğde) — Anka
ra'yı Konya'ya bağlıyan yolu ben yaptırdım. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Şefik 
Bey karşıdan gülüyor. 

Siz Konya'da yaptığınız bir karış asfaltla 
övünüyorsunuz, müsaade ediniz de biz de is
tanbul gibi güzel şehrimizle ve büyük imarla 
övünelim. Çok kıymetli arkadaşlarım; istan
bul'un imarı bizim medarı iftihanmrzdır. istan
bul'da Türk, islâm âleminde, dünya .âleminde j 
büyük bir eser mevdana gelmektedir, bırakınız i 
husul bulsun, Allah razı olsun yapanlara. Sul- | 
tan Fâtih kalksa da beyaz atı ile bu caddeler- 1 
den bir geçse. Yapana da yaptırana da dua 
edecektir. Fatihlerin, Kanunilerin ruhları şâd 
olsun Demokrat Parti iktidarı da şâdan olsun. 
(Soldan, alkışlar) | 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş
lar; vermiş olduğumuz Meclis tahkikatı talebi 
takriri şu hedefi gütmektedir : Hepimiz Türki
ye'nin saltanat devrinden devir aldığımız şeklini 
modern icaplara ve vatandaşın hayatını ileri 
Garp memleketlerindeki modern insanlara eriştir
meye mecburuz. Bunda muhalif, muvafık kimse
nin noktai nazar farkı yoktur. Memleketin imarı 
hususunda Dahiliye VekiFnin demin kürsüde bu
yurdukları gibi 1957 den bu yana - yani 1956 da | 
ilk imarı kararları alınmış; yeni istimlâk 6830 | 
sayılı Kanunu Ağustos 1956 sonunda yapılmış; 
son üç sene zarfında bir imar hamlesine girişil
miş olmasını elbette tenkid edecek değiliz. Ama 
istenen mesele bunun hikmeti hükümetle kabili 
telif tatbikat arz etmesidir. Biz asla imarın ve 
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dolayısiyle onun icabı olan istimlâklerin aleyhin- . 
de değiliz. Biz, yapılmakta olan ve adına (istim
lâk) denen muamelelerin türlü tatbikatçıdadır 
ki, D. P. iktidarı ile ihtilâf halindeyiz. Dünle
rin büyük bir kısmı Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
ve mahsus kanunlara açıkça aykırı olan hükü
met tasarruflarıdır. Aramızdaki fark, netice 
itibariyle, kanun anlayışındadır. Ve nihayet 
vatandaşın haklariyle âmme hizmetleri arasında 
bir ahenk kurma meselesinde Demokrat Parti 
iktidarının anlayışı> ile bizim anlayışımız ara
sındaki farklardadır. Zira, bu tatbikatın büyük 
bir kısmı müspet hukuk denen kanuni mevzua
tımızdan ve hukuk Devleti icabından ayrılarak 
yapılmıştır. En basit şekilde Anayasaya ve mah
sus kanunlarla hukukun ana prensiplerine riayet 
edilmesini talebettiğimiz şu anda gözlerimizi 
Batı hukuk âlemine çevirirsek orada bir ayarla
manın, âmme hizmetiyle onun istimlâk durum
ları karşısında, ferdin mülkiyet haklarının tak
viye edilmiş olduğunu görürüz. Bu hususta Bel
çika hukukundan birkaç misal arz edeyim : 

Âmme menafii için gayrimenkulu istimlâk 
edilen, meskeni veya iş yeri elinden alman her 
hangi bir Belçikalı vatandaşın evvelemirde bir 
istimlâk sebebiyle kaybettiği ve istikbale muzaf 
menfaatlerini telâfiye matuf okm bir tazminatı 
Belçika hukuku kabul etmiştir. Bu bir. Evinin 
ve iş yerinin değiştirilmesinden mütevellit zara
rı düşünülmüştür; bunda hem ev sahibi hem ki
racı düşünülmüştür. Yani onun yerini değiştir
mek için yapacağı nakil masrafı ve ev eşyasının 
n^lîil esnasındaki muhtemel hasarı da düşünül
müştür. Bu iki yeni bir bina edinmek için geç
me0! zaruri olan asgari bir zaman, hattâ yapa
cağı tapu ve komisyon masrafları bile düşünül
müştür. En az gecikme faizi, yani istimlâk pa
rası vatandaş elinde en azından üç ay ölü bir 
para olarak kalacağı için, onun gecikme faizi
nin de vatandaşa hükümetten verilmesi, âmme 
hizmetinden ödenin esi dükünü1 müştür. Bu üç.. 
îşte Garp 'ta istimlâk bedeline ilâve edilmiş mun
zam haklar budur. 

Muhterem arkadaşlarım; biz istimlâklerin ne
ticeleri bakımından da idareden şikâyetçiyiz-
Yalnız müspet hukukumuzdan sapılmış olduğu 
için değil; bunuti tatbikinde gösterilen muba:-
lâatsızlıktan dolayı da şikâyetçiyiz. Yani bir 
Türk mebusu sıfatiyle, cemiyetimizin sosyal ve 
ahlâki seviyesine kötü tesirler icra etmekte olan 
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bugünkü istimlâk neticelerinden dolayı da şikâ
yetçiyiz. Halkın evsiz ve yersiz kalması, halkın 
iş yerinden mahrum olması sebebiyle, netice 
itibariyle, halkın âmme makamlarına, yani hü
kümet otoritesine karşı itimadının sarsılmasın
dan da şikâyetçiyiz. En az, bu son faktörde he
pimiz müttefikiz. Çünkü Türkiye'nin ve mille
timizin iç ve dış emniyet ve saadeti, her şeyden 
evvel, hükümet makamlarına bütün vatandaşla
rın içten gelen bir itimatla ve muhabbetle bağlı 
bulunmasında ve bağlı kalmasında mündemiçtir. 

Nihayet, muhterem arkadaşlar, hukuk Dev
letiyle ferdin âmme için fedakârlığı arasında 
bir hukuki münakaşa yapmak icabederse der
hal görürüz ki, Birleşmiş Milletler Anavasası-
nm insan hakları hususundaki prensiplerinde 
ferdin hakları, âmme menfaatlerine göre, daha 
ön plâna alınmıştır. Avrupa'da Strazburg şeh
rinde bu maksatla kurulmuş bulunan (Birleş
miş Milletler Avrupa însan Hakları Komisyo
nu), hangi Devlet tebaası olursa olsun, her 
ferdin kendi Hükümetinin insan haklarına ay
kırı haksız hareketlerini dünya adalet duygu
sunun huzuruna dâva şeklinde çıkarması için 
kurulmuştur. 

Bu bakımdan bizde, Türkiye'deki istimlâk
ler bakımından âmme hizmetleri icaplarına va
tandaşın ferdolarak haklarını takdim ve tercih 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bugün imarda 
müttefikiz. Böyle olduğuna göre memleketin 
bir an evvel köyünden başlıyarak büyük şehir
lerimize kadar bütün Türkiye'yi dünyadaki ma
mur emsali haline getirmek ve bütün Türkleri 
bu cennetin içinde yaşıyan insanlar olarak gör
mek arzusiyle cayır cayır yanmaktayız. Han
gimiz bunun hilâfına bir şey söyliyebiliriz ? Fa
kat bir Türk Mebusu olarak da, kanuni mev
zuattan gayrı bir şev düşünmeye hakkımız var 
mı? O halde istimlâk tatbikatının, mevcut ka
nuni mevzuata göre yapılması lâzımdır. 

Şimdi biz de bunların yapılıp yapılmadığı
nı, vesikaları konuşturarak arz edeceğim. O za
man Dahilive Vekilinin muhtelif noktalarda. 
ileri sürdükleri ret ve inkârlarını vesikalar 
rnTiTıacph-^mde kıvmetlpndirmeyi siz kardeşle
rimin vicdanlarına bırakıyorum. 

Evvelâ usul meselesinin üzerinde duracağım. 
Biz yalnız bir vekili değil, Hükümetin başı olan 
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Başvekili de bir tahkikata muh&tabolarak kabul 
etmekteyiz. Dahilî Nizamnamenin 177 nci mad
desi gereğince Heyeti Aliyenizi aydınlatmak 
durumunda olarak Başvekili görmüştük; bura
da yalnız bir vekilin bize muhatabolması ve 
bilgi vermesi bu sebeple bizi tatmin etmedi. 

İkincisi, burada yalnız Dahiliye Vekâletini 
değil, başta Dahiliye Vekâleti, Nafıa Vekâleti 
olarak birçok vekâletlerin ilgili olduğu bir mev
zuu konuşmaktayız. Başvekilin vücudu ondan 
dolayı da lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, usul bakımından 
ikinci bir husus, Dahiliye Vekilinin, yalnız İs
tanbul'un imarından battısetmesidir. Eğer tak
ririmizin birinci fıkrasını iyice okumuş olsalar
dı, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirleri
mizin imarı, diye Türkiye'nin bütün şehir ve 
kasabalarına şâmil bir tahkikat önergesi ver
miş bulunduğumuzu göreceklerdi. Sayın Dahi
liye Vekili (İşin büyük kısmı İstanbul'dadır. 
Oraya cevap verirsem hepsini cevaplandırmış 
olurum) diye düşündülerse başka. Fakat tak
ririmize uygun olarak cevap verselerdi, bizi 
daha iyi tatmin etmiş olurlardı. Hulâsa Dahili
ye Vekili kürsüye geldi; yalnız İstanbul'un 
imarı mevzuunu ele aldı, bu da takririmize 
tam cevap teşkil etmemiştir. 

Himmet ölçmen Bey de, rızaen ferağdan 
bahsetti. İstimlâklerin Anayasaya uygun oldu
ğunu söylemekle beraber istimlâk bedelini va
tandaşa ödemedikleri gerçeğini de ağzından 
kaçırmış ve ezcümle demiştir ki (Rızaen ferağ
la aldığımız gayrimenkullerin parasını dahi 
vermemişizdir) biz de iddiamızda işte Anaya
sa ve mer'i kanunlara uygun olmıyan bu ve 
buna benzer muamelelerden bahsediyoruz. Bun
lar hususunda Sayın Vekile hemen cevap vere
ceğim. Bu mevzuda doğrudan doğruya Hükü
metin baş miran rolünde gördüğümüz Sayın 
Başvekilimizin bütün enerjisini imar ve istim
lâk işlerine tahsis etmesinden ilham alarak biz
zat bize cevap versinler. Bundan evvelki Meclis 
tahkikatı meselesinde olduğu gibi (Bunlar 
"küçük memurun yaptığı suçlardır. Bunun için 
mahkemeye verilmişlerdir, bunun vekile ve 
Başvekile hangi noktadan irtibatını kuruvorsu-
nuz?) diye bir defi'de bulunmasınlar... Esasen 
1)U hususta hiçbir defileri de olmadı. Sayın ve
kile bu cevaplarımı arz ettikten sonra şimdi ve
sikaları konuşturmaya gayret edeceğim. 
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Muhterem arkadaşlarım; her şeyden evvel 

Vekil Beyefendi İstanbul'da imara 1956 da baş
ladık ve istimlâke de o vakit başladık dediler. 
İmar Kanununun 27 ve 28 nci maddeleri gereğin
ce imar her şeyden evvel bir plân meselesidir. 
İstimlâk Kanununun 7 nci maddesi de (her istim
lâk için birtakım ön hazırlıkları) emretmektedir. 
Bu plânlar ve ön işler için ilk önce şehir ve ka
sabanın halihazır haritası yapılır. Bu hari
talardan ilham alınarak, memleketin ih
tiyacına göre modern imar plânları ha
zırlanır. Yol ve kanalizasyon istikametleri 
gibi ana mevzuların plânları yapılır ve bu ana 
plânlar yapidıktan sonra İmar Kanununun 27 
nci maddesindeki tatbikat plânlarına geçilir, 
bunlar Nafıa Vekâletince tasnif edildikten sonra
dır ki belediye bütçesine tahsisat konmak suretiy
le dörder senelik programlarla imar tatbikatına 
başlanır. Demek ki imar işinde (plânlarla prog
ramlar) tatbikattan çok evvel hazırlanmak gere
kir. Halbuki Demokrat Parti iktidarı 1956 da 
birden bire İstanbul'un imar tatbikatına girişti. 
Hangi nâzm plânla? Belli değil. İşte ben şimdi 
1956 daki bu imar ve istimlâk tatbikatını ele 
alacağım. Sayın Vekil ancak 1956 dan bu yana 
imara imkân bulduk yapıyoruz dediler. Biliyor
sunuz ki, İstanbul'da da, Ankara'da da ve daha 
başka yerlerde de arz edebileceğim, vesikalariyle 
arz edebileceğim misalleri vardır, caddelerden 
misal vereyim birçok caddelerin üç dört defa 
kotları veya istikametleri değişmiştir. Muhterem 
arkadaşlarım, istimlâk yapıldıktan sonra (Bura
dan cadde geçirmiyoruz. Vazgeçtik, geriye bir 
ksım arsanız kalıyor. Ona para yek) hattâ (Bu 
caddenin bir kısmı yine senin mülkiyetinde ka
lacaktır.) denip de fiilen yola katılnrş duran, 
istimlâk dışı gösterildiği halde fiilen yine de 
belediyelerin asfaltiyle, karo simanlariyle döşeli 
vatandaş mülkü caddeler veya cadde kısımları 
vardır. En basit ve en yakın misali Ankara'da 
Kızılay'da Ulus Sinamasmda başlayan ve Ka
ranfil sokağına varan yaya kald rimmda olup 
burada maalesef belediye istimlâk dışı tuttuğu 
vatandaş arsaları parçasını fiilen yola katmış ve 
para filân vermemiştir. Henüz halledilmemiş 
olan İstanbul Beyazıt meydanı nihai imarı olmak 
üzere mütaaddit diğer misalleri de gösterebiliriz 
ki bugün ne imar ve ne de İstimlâk Kanunu esas
larına uygun bir ciddî mesai Hükümetçe sarf 
edilmiş değildir. Nâzım plân şüphesiz bir kanu-
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na dayanır. 1956 dan bu yana istanbul'da imara 
mütaallik bir nâz? m plân kanuna göre verilmiş 
midir? Yoktur. Bu ana plân nerededir? Bu nâzım 
plân ile tatbikat plânları olmadıkça ve program
ları ona göre hazırlanıp parası bulunmadıkça 
bir imar ve istimlâk muamelesine nasıl girişilir? 
O halde Hükümetin bu işte yaptığı tasarrufların 
hukuki olduğunu Dahiliye Vekili ve Himmet 
ölçmen arkadaşlarım nasıl iddia edebilirler? 

Muhterem arkadaşlarım, C. Halk Partisinin 
bu imar işlerinde 10 senede ceman 61 milyon lira 
istimlâk parası ödediğini Sayın Dahiliye Vekili 
Beyefendi söylediler. Lâakal 1940 senesi rayici ile 
bugünkü para rayicinin farkını 15 mislinden he
sap edersem 910 milyon lira eder. D. P. iktidarı
nın bu son üç senede 413 milyon lira istimlâk pa
rası ödediğini söyliyen sayın Vekilin bunları mu
kayese etmesi lâzımdır. Çünkü, en basit bir misal 
olarak, bugün bir gayrimenkulu satınalmak için 
lâzımolaıı para, 1940 senesinde aynı binaya sarf 
edilenin ortalama 10 - 15 mislidir. 

(Tatbikatta titizlik gösterdik) diyorlar. (Tek 
istimlâk dâvası açılmadı) diyorlar. (Tek idarî 
dâva yok) diyorlar. (Haciz yok) diyorlar; (Tas
dikli plân olmadan hiçbir yılkım yok) diyorlar; 
(Tebligatsız ve parası bankaya yatırılmadan hiç
bir mala el koymadık) diyorlar. Nihayet (Bütün 
formalitelere en ufak bir riayetsizlik yapılmadı
ğını) iddia ediyorlar ve dolayısiyle (Anayasa ve 
mahsus kanunlara hürmetsizlik göstermedik) di
yorlar, şimdi sırasiyle arze diyorum. Evvelemir
de haciz meselesi bunun.bir misalini arz etmiyo
rum lüzumsuzdur. Hukukçu arkadaşlar bilirler 
âmme alanındaki mallara haciz konamaz bu bir 
âmme müesseselerinin hususi hukuk mülkiyetine 
dâhil mallarına vatandaş ancak haciz koydurup 
istimlâk alacağını icra marifetiyle alabilir ama bu 
da yine kanuni bir mâni ile imkansızlaşmıştır. 
Zira muhterem arkadaşlarım, Temyiz Mahkemesi
nin bir içtihadı vardır. (Belediyenin büt;esiyl° 
ilgili hususi mülklerinin gelir kaynaklarına haciz 
konulamaz) bunu hukukçu arkadaşımız pek iyi 
-bilirler halbuki bugün İstanbul Belediyesi hususi 
mülkiyetindeki bütün arsa ve binalarını büyük 
millî bankalara ve mütaahlıitlere olan borçlarını 
ödemek ımaksadiyle satmıştır. Elinde bugün ne 
arazi, ne de bina gibi satılabilecek her hangi bir 
gayrimenkul mülkü ve malı bulunmamaktadır. 
Hususi hukuk mülkiyetine göre binlerce vatandaş 
İstanbul'da açtığı dâvaları kazanıp icraya verdik-
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leri halde belediyenin elinde bütçeyle ilgisiz ve 
hususi mülkü halinde mal bulunmadığı için haciz 
koyamamakta ve istimlâk bedellerini alamamak
tadırlar. Belediye Reisi de bu durum karşısında 
oturduğu yerden mağdurlara karşı kahkahaları 
savurmaktadır. 

Bu hal, arkadaşlar, hukuk devleti mefhumuna 
muhalif olduğu gibi, Dahiliye Vekilinin hiçbir ha
ciz olayı olmadığı hususunu hangi çürük mesnede 
dayadığını da ifade eder, hukuki bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlar, her şeyden evvel size 
bir Urfa istimlâkleri misalini arz edeceğim. 
Maili inhidam raporu vermek ve bu raporu du
vara asarken aynı saatte sapasağlam gayrimen-
kuller üzerine buldozer makinalarmı getirerek, 

' tahliyesine - dahi imkân bırakmadan yıkılmış kaç 
ev, hamam ve dükkân bulunduğunu ve kimlere 
aidolduğunu isterseniz hemen arz edeyim.. Orada 
yıkılan hamam, içindeki kadınların bile çıkması
na ve kapı, cam, çerçeve ve eşyasının tahliyesine 
de imkân vermeden - makinalarla ve kısmen dina
mitle yıkılmıştır. Kısaca isimlerini arz edeyim : 
Atatürk caddesinde 6 dükkân, bitişiğinde 3 dük
kân, Haşimiye çarşısında 20 dükkân, bir otel, Ha
lil Erkmen'in bu binalarına maili inhidam rapor
ları saat 13 te tebliğ edilmiş ve aynı satte budo-
zerler gelerek yıkmışlardır. 

Şehbenderiye çarşısında bir evkaf mülkü de 
maili inhidam kararı verilerek âni yıkılmış ve 
mülkün sahibi olan evkaf idaresi, belediye aleyhi
ne dâva açmıştır. Bir âmme müessesesi, bir âmme 
müessesesi hakkında istimlâk yolsuzluğundan dâ
va açıyor. Dâva hâlâ Mahkemei Temyizdedir. Gö
rüyoruz ki, Dahiliye Vekilinin formalite ve kanu
ni haklara riayet edildiği beyanını bu olaylar cerh 
ve tekzibetmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet makamı, Dev
letin bir malını, içini tahliye etmeye imkân ver
meden, Hattâ içinde kadınlar olduğu halde bul
dozerle yıkıyor. Sayın Dahiliye Vekili bunları 
nazarı itibara alsın. Biz mahsus kanunlara riayet
sizlik göstermedik diyor. Lütfen cevap versinler. 
Bunlar mı kanuna riayet?. 

Muhterem arkadaşlarım, Urfa'daki yıkımla
rın bir kısmı valinin, Belediye Reisinin ve mai
yeti erkânının ve kesif halkın gözü önünde olu
yor, dinamitle de yıkıyorlar. Buna halkın kimisi 
gülüyor, kimisi ağlıyor! Bu en hafifidir. Bu 
misalde bir maili inhidam kararı olsun verilmiş
tir. Fakat Urfa'da bundan daha fecisi de var-
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dır. Arkadaşlar, kendisinden zorla ve hattâ kü
für ve tehditle malı alman, belediyeye hibe edil
mesi istenen insanlar var. Malı elinden bu şekil
de alınmış insanlar var. Yıkılmış olan mallardan 
elinde kalan kısmını da Hükümet ve belediye 
yıkar korkusu ile dâva açamıyan insanlar var, 
isimlerini söyliyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Halil Erkmen'in 6 
dükkânı, diğer birinin köprübaşmda 12 mağa
zası ne maili inhidam raporludur, ne de bir teb
ligat yapılmıştır! Fakat bolduzörle derhal yı
kılmıştır. Bunlar tazyik ve tehdit altında ol
dukları için, ellerinde kalan garaj ve geniş ar
saları da tehlikede olduğu için, belediye bunla
rı da alır korkusu ile, dâva açamamışlardır. 
Yani korku ile susmuşlardır. İşte nizaen ferağ 
tâbirinin içyüzü budur! 

Arkadaşlar, Mehmet, 4 dükkân ve bir evi 
hibe edeceksin diye tazyik edilmiş; yoksa se
nin için şöyle, böyle yaparız denmiştir. Ve gay-
rimenkulleri alameleinnas küfür ve tazyik edil
mek suretiyle yıkılmıştır. Bunların bugüne ka
dar ne parası verilmiş; ne de istimlâki yapıl
mıştır ! 

REİS —8 dakikanız var, efendim. 
ASIM EREN (Devamla) — Valinin gözü 

önünde Vakıf Şehbenderiye Çarşısı da öyledir. 
Muhterem arkadaşlarım, yalnız Urfa'da 97 

bina istimlâkli ve istimlâksiz yıkılmıştır. Bun
lardan yalnız 8 dükkânın yerine mübadeleten 
yeni dükkân verilmiş, üç tanesine bedeline mah
suben para verilmiş; Yıldız*Hamamının bedeli
nin üçte ikisi ödenmiş; fakat seksen beş tane
sine ise on para verilmemiştir. Yani % 82 pa
rasız elkoymadan, kanuna göre bir (tecavüz) 
den ibarettir. 
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den prensip kararına dayanan misaller ve dör
düncüsü;... Belediyelerinin takdirinde noksanlık 
olanlarla tahvilleri bedelin üçte ikisi yerine al- | 
mıya zorlanan vatandaşların açtıkları dâvalara 
ait olaylardır. 

Bu dâvaları Hükümet, İstanbul'daki 12 aded 
Asliye Hukuk Mahkemesinden yalnız birisinde 
yani İstanbul Asliye Dokuzuncu Hukuk Mah
kemesinde toplamıştır ki, dosya sayısı 1957 de 
1200, 1958 de 1300 küsur dosya ve 1959 senesin
de 1700 dosyadır ve ceman 4200 den fazla, ya
ni istimlâk edilen bina sayısının üçte ikisi mik-
tarmdadırlar. Bu dâva sayısı bir taraftan is
timlâk işinde Belediyenin, vatandaşı değil onun 
zararına kendi menfaatini her şeyden üstün 
tuttuğunu gösterir. Diğer taraftan Dahiliye 
Vekilinin deminki beyanlarının, yani (kanuna 
uygun hareket edildiği) beyanının içyüzünü be
lirtir. 

Arkadaşlarım; bugün size Amasya'dan da 
bir misal vereceğim; Amasya'da Belediye cadde 
geçirmek için Hükümet konağı karşısında bir 
vatandaşın mülkünü istimlâk ediyor. Buna (kıs
mi istimlâk) diyor. Belediye bu vatandaşın bi
nasının büyük kısmını yıkıyor. Binanın kalan i 
kısmı da artık harap ve bir işe yaramıyor. On
dan sonra bana, burası lâzım değil diyor. Sözde j 
iade ediyor. Sebebi?... Sebebi şu: Mal sahibinin 
tezyidi bedel dâvası açması ve ehlikuvufun be
del üzerinde dokuz misli fazla bir bedel takdir 
etmesidir. 6830 nolu İstimlâk Kanununa göre bu 
gibi dâvalarda, biliyorsunuz, idarenin vazgeç- , 
nıesi, dâvanın her safhasında mümkündür. Tem- j 
yiz safhasında bile bu oluyor ve belediye do- ı 
kuz misli fazla bedel takdir eden ehlivukuf ra
poru karşısında istimlâkten sözde vazgeçiyor. ! 

Vazgeçiyor ama bina yıkılmış ve oradan yol ge
çirmiştir. Fakat para verilmemiştir. Belediye 
istimlâk muamelesi yaptım da demiyor. Bütün 
müsbit evrak ve vesaik işte burada, bende hazır
dır; Her şeyi Dahiliye Vekili Beye derhal ver
mek imkânım şu anda vardır. Etem Apaydın j 
aldı bu vatandaş ayrıca Reisicumhur Hazretle- j 
rine, Sayın Başvekile, Sayın Dahiliye ve İmar j 
ve İskân vekillerine birer ayrı dilekçeyle, mâruz 
kaldığı bu feci hali, bildiriyor; fakat hiçbir ce
vap alamıyor. Sayın Dahiliye Vekilinin, bu ola
yı, kendi beyanlariyle kıyaslamalarını rica ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, habersiz ve raporsuz 
yıkılanların isimlerini vakit kalmadığı için oku-
yamıyacağım. Sayın Vekil isterlerse kendilerine 
veya müsaade ederseniz ve müddetimi temdit 
buyurursanız hepsini hemen sizlere arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, İstanbul'da pek çok 
istimlâk faciaları vardır. Bunların dört katago-
ri halinde misallerini verebilirim. 

Bunlardan birincisi, istimlâk muamelesi ya
pılmadan habersiz ve usulsüz yıkılanlar, ikinci
si, istimlâk işleri, kanununa aykırı ve usulsüz, 
hatalarla, noksanlarla yapılanlar; üçüncüsü, 
bedelleri hiç verilmiyenlerle hiç para verilme-
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Muhterem arkadaşlarım, Edirne'nin şedde 

inşaatı hususunda Sayın Nafıa Vekili ile 2 sene 
evvel bu kürsüde muhatabolmuştuk. O zaman 
henüz, Şedde yapılan arazinin istimlâk bedel
leri, mülk sahibi vatandaşlara verilmediği için 
bu ödemelerin yapılmasını Sayın Vekilden iste
miştim. Sayın Vekil o sorumdan sonra lütfetti
ler; şeddenin geçtiği her gayrimenkulun bedel
lerini Edirne'de tevzi ettirdiler. Bundan dolayı 
teşekkürlerimi arz etmiştim. Ama bir şey eksik 
kaldı buna Devlet eli hâlâ uzanmadı. O da şed
denin yapıldığı yerle nehir arasında kalan ölü 
yerlerin bedellerinin hâlâ ödenmemiş olmasıdır. 
Orada bulunan pirinç tarlaları, bilhassa bedeli 
20 - 30 milyon lira civarında olan Ziraat Vekâ
leti meyva fidanlığı, halkın sebze bahçeleri, bir 
yağ fabrikası, vatandaşların en kıymetli tarla
ları olarak o bölge içinde ceman takriben yirmi 
bin dekar arazi sahiplerinin ellerinden nezedil-
miş halkın oraya girmesi ve ekim - dikim yap
ması yasak edilmiş ve ne istimlâk Kanunu hü
kümlerine ve ne de Anayasanın âmir hükümle
rine riayet edilmemiştir. Devlet Su işlerinin her 
bütçede milyara yaklaşan parasına rağmen bu 
vatandaşların mallarının bedelleri 1957 senesin
den beri ödenmemiştir. Niçin! Devletin buna 
hakkı var mı? Mülkiyete bir tecavüz değil, fakat 
ancak 6830 sayılı Kanuna riayet edilip parası 
rayice uygun peşin verilerek veya depo edilip 
tapu tescili mahkemece verilen kararla yaptırı
larak meşru bir (istimlâk muamelesi), caiz ola
bilirdi. Ve olabilir. Devam etmekte olan bu ka
nunsuz tasarrufun (istimlâk) haline çevrilmesi 
gerekir ve bunu Sayın Vekilden rica ederiz. 

Aynı suretle; bu mevzu ipsala'da da vardır. 
Vatandaşların deşarj kanalı için el konan, hu
susi şahıs malı, arazinin bedelleri ödenmemiş ve 
bâzı kısımların istimlâk muamelesi de hâlâ ya
pılmamıştır. istimlâke tâbi tutulan gayrimen-
kulleri ellerinden böylece alındıktan sonra ya 
hiçbir şey yapılmıyarak ve parası verilmiyerek 
ya da istimlâk edilmesine rağmen parası öden-
miyerek, fiilen hâlâ mağsup vaziyette devam j 
eden, misaller halinde bugünkü Meclis tahkikat. 
Önergemizin saiklerinden biri olarak büyük bir 
mevki işgal etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, Edirne mevzuunda 
Muhterem Nafıa Vekiline 2 sene evvelki şedde te
şekkürümüzün bir kısmı yine noksan kaldı. O da 
Edirne şehrinin Güney - Doğu'sundaki Kirişha- I 
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ne semtinde yapılan şeddenin üzerinden geçtiği 
gayrimenkullerin sahiplerine, hakları hâlâ öden
memiştir. Bendeniz burada ödenmesi için zilyed-
lik hakların, mahkemede tapu senetlerini ibraz 
edip ilâm almak suretiyle tanınmasını bekliyen 
vatandaşları saymadım. Fakat bu vatandaşlar 
için de eğer kanunun emrettiği şekilde Hükü
met bir mal sandığına veya millî bankalarımız-
daıi birine mülkiyetlerinin mahkemece tanınma
sından sonra ödemelerde bulunmak için, mukad
der istimlâk bedelleri depo etmiş olsaydı bu 
mevzuu hiç açmıyacaktım. Halbuki bugüne ka
dar kanunun bu emri de Hükümetçe yerine ge
tirilmedi. Bugün böyle zilyed vaziyetinde olan
lardan Edirne'deki bu vatandaşlar askıda kal
mış paralarını hâlâ alamamışlardır. Hükümet 
ilâmı alınız, paranız hazır, der, para nerede? 
Devlet Su işlerinde! Halbuki kanuna göre millî 
bir bankada depo edilmiş olması icabeder; mak
buzunun da Devlet Şu Işlerince mahkeme dos
yasına ibraz edilmiş olması lâzım, işte bunların 
hiçbirine riayet edilmemiştir. Sayın Vekilin 
(Formaliteye riayet ediyoruz) sözünü bu misal
ler de çürütür. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü istanbul'
dan da birkaç misal arz edeyim, meselâ ancak 
binası yıkıldıktan sonra istimlâk tebligatı yapı
lan bir mevzu, istanbul Asliye 9 ncu Hukuk 
Mahkem'esindeki dosya numarası 56/2010 istim
lâk bedelinin icrada ödenmiş olması iktiza eder. 
icrada'da ödeme yok, sıfır! Vatandaş parasını 
alamıyor. (Soldan, bunlar mahkeme işleri, ses
leri) 

Muhterem arkadaşlarım, idarenin vatandaşa 
haksızlık ve istimlâk işindeki yolsuz tutumu
nun örneklerini arz ediyorum. Aslolması gere
ken şey, dâvaya ısebebolmıyan bir tasarruf 
yapmak değil midir? Elde Anayasa 74 ncü ve 
istimlâk Kanunu 3 ncü maddeleri var? Hükü
met asıl kanunu kendine rehber edinmelidir. 
Yok, eğer âmme makamı daima (Dâva et de 
hakkını öyle âl) derse ne Anayasa'ya, ne de 
başka hükümlere ihtiyaç kalır. G-itsin dâva et
sin. Dâva edip de eline ne geçiyor? Hiç buna 
hukuk Devleti diyebilir miyiz? Ben diyemem. 
Bu, zararlı bir itiyattır. Üstelik bu dâvalardan 
Hazine, milyonca lira mahkeme ve avukat mas
rafı da öder. 

RElS — Bir dakikanız kaldı, cümlenizi bağ
layınız. 
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ASIM EREN (Devamla) — Muhterem ar- , 

kadaşlarım, bu bir kısmını arz ettiğim misalle- j 
re.kanunsuz bir şey daha katılmıştır. Bu da İs
tanbul Belediyesi tarafından yapılmaktadır. 
Binde 4 Damga Resmini de satıcıdan almakta
dır. Ne hakkı var. Mülkün parasını Kanunu 
Medeni ve Borçlar Kanunu gereğince bana tam 
vereceksin ki, benim malımın mülkiyetim a]a-
Ibilesin. Binde 4 Damga Resmi vereceksin diye 
âmme makamı ferağda (Harçlar ve Tarifeler 
Kanununu) tatbik etmeye kalkarsa mülkiyetin 
devrine ve ferağa dair kanuni esasları ihlâl et
miş olur ki, onlar da Anayasa dâhil, bütün ka
nunların ihlâli demektir. 

Netice olarak Meclis tahkikatı açılması ta
lebimizi kabul buyurmanızı rica ederim. Hür
metlerimle. 

RElS — Vaktiniz tamamdır efendim. 
Buyurun, Başvekil yardımcısı. 

DEVLET VEKÎLl VE BAŞVEKİL YAR
DIMCISI MEDENİ BERK (Niğde) — Muhte
rem arkadaşlarım; Nüvit Yetkin ve 6 arkadaşı
nın Büyük Millet Meclisine tevdi ettikleri imar 
ve istimlâk mevzuundaki tahkikat önergeleri 
dolayısiyle konuşan arkadaşların bu mevzuda-
ki hatalı ve yanlı» görüşlerine muttali olmasa 
idim konuşma yapmıyacaktım. Gerek Atalay Akan 
ve gerekse Asım Eren arkadaşlarımız tahkiki
ni istedikleri mevzularda yani memleketimizde 
olup bitmiş imar harekâtında neler cereyan et
tiği, nelerin geliştiği, nelerin yapıldığını ancak 
birtakım dosya üzerindeki münferit şikâyetle
re inhisar ettirmişlerdir. Bu arada imar hare
kâtı yapılırken memleketi bu hareketin nasıl 
bir nizam içine alındığını, bu harekâtın nasıl 
cereyan ettiğini, eskiden bu gibi hareketlerin 
ne şekilde ve nasıl yürütüldüğünü maalesef bil
miyorlar. Bir kere Atalay Akan arkadaşımız 
dediler ki, imar hareketi son zamanlarda baş
lamış olan moda bir harekettir. Asım Eren ar
kadaşım insaflı olarak dediler ki ; biz bu ha
reketi tasvip ve tasdik ederiz, memleketin ihti
yacı olan bir harekete başlamış bulunuyorlar. 

Arkadaşlarım, hiçbir memlekette ve memle
ketimizde de imar hareketi ve hevesi bir moda 
değildir, imar hareketi memleketimizin gelişen 
ve serpilen iktisadi şartlarının ve bu iktisadi 
şartların ieab ettirdiği, meydana getirdiği ihti
yaçların tabiî bir neticesidir. j 
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Arkadaşlarım, imar hareketini Asım Eren 

arkadaşımın demin bahsettiği gibi neden köy
den başlayıp şehre doğru, neden memleketimi
zin köylerinden başlayıp istanbul'a gitmemiş
tir? Çünkü; istanbul saha ve nüfus itibariyle j 
memleketimizin en geniş halk kütlelerinin ba- | 
rmdığı büyük bir şehrimizdir. Şehrin işgal et- | 
tiği saha ve barındırdığı nüfus bakımından bu- ; 
gün yurdumuzun birkaç vilâyetine muadil bu- i 
lunmaktadır. istanbul, tarihî eserleri, turistik 
sahaları bakımından memleketin iftihar edile
cek, ele güne gösterilecek en mutena ve tarihî 
bir köşesidir. 

Sonda söylemem icabeden bir sözü başta söy- ! 
liyeyim. Geçen sene istanbul'da Beynelmilel i 
imarlar Birliğinin bir toplantısı yapıldı. Biz bu j 
toplantıyı âdeta teşvik ettik, imar plânı tatbi
katımız ve imar çalışmalarımız bir hayli ilerle
mişti. Bu mimarlar muhtelif Avrupa memleket
lerinden ve hattâ demirperde memleketinden 
gelmiş şehircilerdi. Bu gelenler imar hareketle
rimiz üzerinde günlerce çalıştılar. Netice itiba- ; 
riyle bize verdikleri hüküm şu oldu: Tarihin 
muhtelif devirlerinin, muhtelif medeniyetlerin j 
beşiği olmuş bu güzel memleketin bugünkü ih- ! 
tiyaçlar göz önünde tutulmak suretiyle, bu ka- \ 
dar mükemmel ve bu kadar kısa bir zamanda 
imar edildiğini dünyanın hiçbir yerinde görme
dik. Bu rapor bize tevdi edilmiştir. 

Burada dikkat edilecek bir nokta var. Hü- j 
kümetimize ve belediyemize demiyorum. Doğ
rudan doğruya Türk milletinin kudretini ifade ' 
eden ve yabancı mimarların takdirini kazanan I 
bu güzel ifadeler, elimizde rapor şeklinde mev
cuttur. (Soldan; bravo, sesleri) 

RIZA TEKELİ (Adana) — O memlekette 
kanun çiğnenmez de onun için söylemişlerdir. 
(Soldan; gürültüler) 

DEVLET VEKlLl VE BAŞVEKİL YAR- | 
DIMCISI MEDENİ BERK (Devamla) — Muh- j 
terem arkadaşlarımın dinlemelerini rica edece
ğim. Yanlış bir mütalâam varsa, sonra konu
şuruz. 

I Muhterem arkadaşlarım; istanbul'da imaı* 
hareketlerine başlanmamış olsaydı ve bu kadar 
süratle tahakkuk etmeseydi, istanbul'da 1949 | 
ve 1950 yıllarındaki 700 bin nüfusuna muka- \ 
bil bugün 2 milyona yaklaşan nüfusu bugün j 

I birbirinin üstünde yürütmek ve binleri aşan va- | 
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«italara seyrüsefer imkânı vermök gibi bir du
rumla karşıkarşıya kalınırdı. 

Arkadaşlarım diyorlar ki, tatbikat bakımın
dan istimlâk bedellerini kanuna göre ödemedi
niz veya Merkez Bankasına yatırmadmız. Hal
buki, bütün malî kaynaklar seferber edilmiş ve 
İstanbul Belediyesine Devlet bütçesinden ancak 
75 milyon gibi yardım yapıldığı halde bugüne 
kadar 300 - 400 milyonu aşan istimlâk bedelle
rinin tamamına yakın bir kısmı ödenmiş bu
lunmaktadır. 

Tahvil mekanizmasının belki hatalı bir kıs
mı olabilir. Bu mekanizmanın kurulmasında 
aşağı - yukarı emeği geçmiş bir arkadaşınız ola
rak şunu temin ederim ki tahvil bedelleri gün 
geçtikçe para ile karşılanmakta ve demin Dahi
liye Vekili arkadaşımızın ifade ettiği gibi bu 
rakam ancak % 12 civarını bulmaktadır. Üste
lik bu tahvillerin üstün bir tarafı vardır. 

Bu tahviller belediyece satışa arz edilen ar
sa bedellerine karşılık nakde tercihan belediye 
tarafından kabul edilmektedir. Bu suretle tah
vil mekanizmasının işlememesi çok mahdut ra
kamlara münhasır kalmıştır. 

istanbul'un imarında ikinci mühim nokta : 
Şimdi müsaade ederseniz arkadaşlarımın, birbi
rini takibeden mütalâlarma arzı cevap edeyim. 
İstanbul plânsız imar edilmemiştir. 

Memleketin hiçbir köşesi bugün plânsız imar 
edilmemektedir. Eskiden belediyelerde vazife 
almış olan arkadaşlarım gayet iyi bilirler. Plân 
belediye reisinin arkasında, imarı, tatbik kabi
liyeti olmıyan ve plâna rağmen cadde istika
meti değişik olan tatbikatla dolu bir sistem 
içinde bulunuyordu. Bugün imar plânları sür
atle tahakkuk eden bir mevzu haline getirilmiş
tir. Eskiden teknik imkânlar mahduttu. Bunu 
o devlin mcsuliyetsizliğiyle tavsif etmiyorum. 
Bugünün icabına göre imar, ancak topografya 
haritalariyle tatbik mevkiine konan imar plân
larına inhisar eder. Bugün yabancı memleketler
de inkişaf etmiş olan bir sistemin yani, hava
dan fotoğraf almak suretiyle yapılan haritaları 
imar herekctl erimize tatbik ederken 1960 yılı 
sonunda Türkiye'de, İstanbul da dâhil olmak 
üzere, imar plânı yapılmamış hiçbir beldemiz 
kalmıyacaktır. Arkadaşlar İstanbul'da imar; 
1938 yılında hazırlanmış olan Prost'un imar 
plânlarından kuvvetini almıştır. 1938 Prost imar 
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plânlarından kuvvet alan İstanbul imar hare
keti evvelâ mevziî imarla başlamıştır. Asım 
Eren arkadaşımız birtakım kanuni müeyyidele
re istin adettirmek suretiyle, bizden nâzım plân 
istedi. Büyük şehirlerin nâzım plânının yapıl
ması için asgari beş senelik müddet ister. Hiç
bir memlekette mevziî imar plânı yapılmadan 
tatbikata geçilmez. Nitekim İstanbul'da da 1938 
de Prost tarafından yapılan nâzım plânı esas 
tutulmak suretiyle mevziî imar plânları yapıl
mış ve onun üzerinde çalışılmıştır. Bu plânlar, 
yalnız arkadaşlarımızın, kendi kıymetli mimar
larımızın da eseri değildir. İstanbul İmar Büro
sunun başında birçok dünya şehirlerinin plân
larını hazırlamış olan bir İtalyan profesörü 
vardır. Bu profesörün hakikaten Bursa'mızm, 
İstanbul'umuzun imar plânlarının hazırlanma
sında büyük bir emeği sebk etmiştir. Hattâ 
Edirne'nin imarında da kendisinden istifade 
etmekteyiz. Bugün gerek Bursa, gerek İstan
bul'un imar plânları dünya çapında muvaffak 
olmuş eserler haline gelmiş bulunmaktadır. İs
tanbul 1949 yılında 4 100 hektarlık bir saha
yı işgal eden bir şehir idi. Yani şehrin diğer 
kısımları plânsız ve birbirine bağlanmamış va
ziyette bulunuyordu. Bugün arz edeceğim ra
kam bir mübalâğa değil, bir hakikati ifade et
mektedir. Asım Eren arkadaşımın nazarı dik
katini bilhassa çekmek isterim. Eski İstanbul'un 
4 100 hektarına mukabil, bugün İstanbul'un 
40 bin hektarlık imar nâzım plânı hazırlanmak
tadır. O halde imar mütevazi değil öğünülecek 
güzel bir eserdir. Dediler ki, birçok caddelerin 
istikameti değişti, Beyazıt meydanı birkaç 
defa açıldı, kapandı, indi, çıktı. Bunlar 
imarıu hatalı tarafları olduğunu söylediler. 
Hayır arkadaşlar. Bu iş bu kadar meslek dışı 
konuşulacak kadar basit değildir. İtiraf edeyim 
ki ben de mimar değilim. Fakat tatbikat üzt 
rinda çalışan arkadaşlarımın mütalâaların. 
dinleyerek, mucip sebeplerini öğrenerek bu 
mevzu üzerinde iki senelik İmar Vekilliğim es
nasında bir hayli tecrübe ve bilgi sahibi ol
dum. 

Arkadaşlar, Bayezit projesi, muvakkaten 
trafiğe açılmak için Aksaray mıntakasından 
gelip Sultan Ahmet'e geçen yolun, Fâtih Cad
desinin birleşim noktası olarak açılmış ve 
bugünkü haline getirilmiştir. Bayezit plânı üze
rinde gerek İtalyan profesörü Piçinato ge-
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rekse İstanbul belediyesinde çalışan Alman Mi
mar Höz 3 - 4 tatbikat projesi yapmışlardır. 
Şunu açıkça ifado edeyim ki, mimarlık mü
hendislik gibi katiyet ifade eden, değişmiyen 
hükümler ve kaideler vaz'eden, bir ilim ve bilgi 
şubesi değildir. Mimarlık biraz da sanat ifa
desi olan tatbikat sahasının icaplarına göre çi
zilmesi icabeden bir ilim şubesidir. Her mima
rın kendine göre bir görüşü ve şehircilik is
tikametinde bir cephesi vardır. Binaenaleyh 
Bayezit Meydanının İstanbul Eminönü Meyda
nını bir kaideye, bir usule raptetmek suretiyle 
pilânmı katiyetle çizmek âdeta fotoğrafını al
mak mümkün değildir. 

Ancak tatbikat neyi icabettirirse fikirler 
vo münakaşalar karşılaıtırılmak suretiyle plân
lar meydana gelmektedir. Bu sebepten hatalı 
bii' hareket yoktur. 

Kaldı ki; hatalı hareket dahi olsa şehirler 
yaşıyan uzviyetler halindedir. Eski plânlara sa
dık kalınacaktır diye ihtiyaca göre yeni plân
lar yapılır, saklanamazlar. Değişmesi icabeden 
meydanlar, caddeler değişmek suretiyle yeni plân 
tatbik edilir. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Vekil Bey, 
İstanbul, Avrupa 1959 mükâfatını kazandı, 
başşehir ilân edildi. 

DEVLET VEKİLİ VE BAŞVEKİL YAR
DIMCISI MEDENİ BERK (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, arkadaşlarımız takrirlerinin; 
bütün yurt imarını ihtiva ettiğini, yolsuz, usul
süz imar tatbikatının muhtelif mevzuatı zedele
diğini ifado ettiler. 

Urfa mevzuunda? Urfalı mebus arkadaşlar 
bilirler. Maalesef tatbikat bakımından bâzı ha
talar olmuştur. Fakat bu hareketler bir suç 
mevzuu teşkil edecek hareketler değildir. Ben 
İmar Vekili iken, Urfa mebusu arkadaşlarımın 
talebi üzerine yerine mimar ve müfettişler 
gönderdim. Hatalı hareketleri yani ödenmemiş 
istimlâk bedelleri miktarını tesbit ettirdim. 
Ve, 1960 iş yılında İller Bankası tarafından Ur
fa Belediyesinin imar tatbikatmdaki hata
larını karşılayacak meblâğ ödenecektir. Bizlere 
dediler ki; diğer taraflarda da imar tatbikatı 
vav. Meselâ İzmir'de başında İsviçreli mimarın 
bulunduğu bir büromuz var. Adana ve Mer
sin'de de tatbikata başladık. Buralarda da kim
seye istimlâkten dolayı belediyelerin borcu bı-
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rakılmamaıştır. Daha dün Adana Belediyesi
nin ihtiyacı olan üç milyon lira Adana Bele
diyesine gönderilmiştir. Ve tatbikat plânları
nın tahakkuk etmesine yardım edilmiştir Ada
na ya. Şimdiye kadar yapılan yardım ise 10 
milyon lira civarındadır. 

Asım Eren Bey, dediler ki, bu istimlâk iş
leri yüzünden birçok vatandaş, evsiz, barksız 
ve işyersiz kalmışlardır. Hayır arkadaşlar. 
İstanbul imarı için caddeler yollar açlılırken 
yani âmme ihtiyacı için birtakım istimlâkler 
yapılırken evinden, işyerinden olan vatandaş
ların ihtiyaçları için de lüzumlu yardımlar 
yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bunların bir kıs
mı istimlâk bedellerinden bir kısmı da malî 
müessese vo bankalardan yapılmaktadır. Demin 
Dahiliye Vekili arkadaşım istanbul'da 6 327 
istimlâk muamelesinin yapıldığını ifade etti. 
Yıkılan evlerin, dükkânların bir kısmını, hep
sini demiyeyim, veyahut eski, kullanışı itiba
riyle bir veya bir kaç ailenin iskânına imkân 
veren mesken veya iş yerinden ibarettir. 195G 
yılında, yani İstanbul'da imar tatbikine baş
landığı seneden bugüne kadar İstanbul Bele
diyesinin iş yeri ve mesken yapımı için vatan
daşlara verdiği ruhsat sayısını da arz edeyim. 
Demin 6 327 mesken ve iş yerinin yıkıldığını 
arz etmiştim. 1956 senesinde 1 702, 1957 sene
sinde 1 146, 1958 senesinde 1 985 ve 1959 sene
sinde de 1 448 vatandaşa veya müesseseye 
6 281 e varan imar ruhsatı verilmiş bulunmak
tadır. Bu suretle görüyorsunuz ki imar tatbi
kinden mütevellit vatandaşın zararı yeni bina
lar yapılmak suretiyle temin ve telâfi edilmiş
tir. 

Ayrıca Hükümetimiz, büyük şehirlerimizde
ki imar ve istimlâk işlerini, meskensiz kalmış 
veya gecekondularda oturan vatandaşların ih
tiyaçlarını karşılamak için, 1960 yılı bütçesin
de mesken işlerinin tedviri için İmar Vekâleti 
emrine 30 milyon liralık bir tahsisat vaz'etmiş 
bulunmaktadır. Bu suretle büyük şehirlerimiz-

I de mesken dâvasının halledilmesi için bu sene 
yepyeni bir zihniyetle, şimdiye kadar maalesef 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin bütçesin
de yer almamış olan bir tahsisat İmar Vekâ-

; letinin emrine verilmiş bulunmaktadır. Bu se-
î beple arkadaşlarımız endişe etmesinler, mut-
' main olsunlar, Hükümetiniz imar ve istimlâk 
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hizmetlerinden vatandaşın zarar görmemesini 
temin için icabeden bütün tedbirleri almış bu
lunmaktadır. 

Asım Eren arkadaşım konuşmasının bir ye
rinde istanbul Belediyesi hesaplarının bakiye
sinin sıfıra müncer olduğunu söyliyerek onu 
âdeta müflis bir müessese Ihalinde göstermek 
istediler. Konuşmalarımın başında gösterdiğim 
gibi İstanbul Belediyesine şimdiye kadar ya
pılan yardım 75 milyon liradan ibarettir. 3 
milyar lirayı aşan imar tatbikatında bu 75 mil
yonun rolü neyi ifade eder. İstanbul Belediye
si hangi kaynaklardan buldu, işte işin s im, hik
meti buradadır. 

Biz istanbul'da imar tatbikatına geçerken 
İstanbul Belediyesinin elindeki arsaları kıy
metlendirmeyi de bildik. Asım Eren arkadaşı
mız gayet iyi bilirler ve bilmesi icabeder ki 1959 yı
lının son aylarında Büyük Meclisin kabul et
tiği bir kanunla millî emlâk arsaları bütün 
Türkiye'de belediyelere devredilmiş bulunmak
tadır. Bu suretle kasasında bir kuruş parası 
olmıyan, borçlarını ödiyemiyecek sanılan is
tanbul Belediyesi 50 milyon lira yerine bugün 
takriben 98 milyon lira borcunu tediye etmiş
tir veya etmektedir. Demin Dahiliye Vekili ar
kadaşımızın da ifade ettikleri gibi arkadaşla
rımız hiç merak etmesinler, bugün İstanbul 
Belediyesinin sahibolduğu arsaların değeri as
gari 300 milyon lira civarındadır. Bu bakımdan 
istanbul Belediyesine iflâs etmiştir denemez. 
Biz istanbul Belediyesini belki de senelerce bu 
imar hareketlerini devam ettirecek kudretli 
bir müessese olarak telâkki edebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi burada 
bitirirken gerek Atalay Akan ve gerek Asım 
Eren arkadaşların yanlış görüş ve ifadelerine 
cevap vermek istedim, imar hareketi bir moda 
hareketi değildir. Memleketimizin hakiki ihti
yaçlarından meydana çıkmış bir zarurettir. Bu
rada gerek Hükümetimiz ve gerekse belediye
lerimiz eski devirlerle kıyaslanmıyaeak kadar 
muvaffak bir mesai örneği vermiş bulunmak
tadır. Türk milleti imar hareketinin bütün sat
hı vatana yapılmasını eanü gönülden arzu etmek
tedir. (Soldan alkışlar) 

RElS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDÎK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlarım; Atalay Akan 
arkadaşımın yaptıkları konuşmalar sırasında Is-
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tanbul'da 90 milyon liralık ihalede 30 milyon li
ralık bir suiistimal yapıldığı yolunda beyanları 
olmasaydı Muhterem Arkadaşım Medeni Berk'in 
izahatından sonra tekrar huzurunuzu işgal etmek 
istemezdim. İstanbul'da imar işlerinde bir suiis
timal mevcudolduğu ifade edildi. Bu mesele bu
rada mevzuubahsedildiği için ben de kısaca 
temas edeceğim. Ondan evvel şunu arz edeyim 
ki ; imar ve istimlâk işlerinde bâzı vatandaşla
rımızın istimlâk edilen gayrimenkulleri ve mülk
lerinin gerek istimlâkin tarzı cereyanı gerek 
takdir edilen bedellerinin kendilerince düşük 
görülmesi veya istimlâk sırasında vâki hedim-
lerde de zarara uğradıkları hakkındaki iddia 
ve talepleri aidolduğu mercilere yapılmıştır. Ben 
bu mevzular üzerinde hiçbir zaman vatandaş ta
rafından mahkemelere müracaat edilmediğini 
ifade etmedim. Bedel takdiri ve tazminat talebi 
işlerinde rakam da vermek suretiyle adlî ve ida
ri makamlara birtakım talep ve şikâyetler yapıl
mıştır. intikal ettiği merciler vatandaşların hak
kını elbette bu yoldan temin etmiş olacaklardır. 

ATALAY AKAN (Urfa) — Demek ki idareye 
bu bakımdan bir vazife terettübetmez. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDlK (De
vamla) — Elbette murakabe bakımından bizim 
de vazifemiz vardır. Bize intikal etmiş olan mev
zularda bâzı hususlar mevcutsa bu hususta bizim 
de alâkalıları zamanında haberdar etmemiz lâ
zımdır. Bilhassa işaret ettikleri ve üzerinde 
hassasiyetle durmamız lâzımgelen suiistimal id
dialarında bu teyakkuzu'daha da artırmamız ica
beder. Nitekim bunu da yaptığımızın delilini bu 
vesile ile ifade etmek mümkün olacaktır. 

Buna işaret ettikten sonra; bugün bilhassa 
istanbul'da karşısında bulunduğumuz bu büyük 
imar hareketi ve hamlesini bir an evvel tahak
kuk ettirmek ve hepimizin kabul etmesi lâzım
gelen bir hakikat olarak bu sahada şu veya bu 
sabeple israf edilmiş zamanı süratle telâfi ede
bilmek için giriştiğimiz bu teşebbüsleri vatan
daşlarımızın, bunun mâna ve ehemmiyetini ya
kından idrak ettikleri için, kendilerine taallûk 
eden şahsi haklarda, onların tediyesinde geci
ken birtakım muameleleri de mazur görmek su
retiyle bu milletçe övünülecek hareketi bir an 
evvel tahakkuk ettirmemiz hususunda bize çok 
büyük bir destek olmaları keyfiyetidir. Bütün 
dünyanın takdir etmekte olduğundan'şüphe et-
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reketi, bugün vatandaş tarafından, millet tara
fından tamamen benimsenmiştir. Bu artık millî 
bir dâva haline gelmiştir. Şimdi bu geniş imar 
hareketi' yapılırken elimizde mevcudolan maddi 
imkânları namuskârane bir titizlikle takip ve her 
cemiyette görülebilecek birtakım suiistimalleri 
hiçe, hiç değilse asgariye indirmek hususunda 
Hükümet de büyük bir dikkat ve teyakkuz için
dedir. Bunlardan bir misali arkadaşım ifade et
ti, şimdi bendeniz de arz edeceğim. 

Bir sene kadar evvel, istanbul'da yapılan 
imar hareketleri sırasında bilhassa büyük cad
de ve yollar inşası münasebetiyle bir mütaahi-
de ihale edilmiş olan muhtelif işlerden bir kıs
mı üzerinde sitüasyonun ödenmesi yolunda bâzı 
suiistimallerin yapılmış olduğu haberi şayi olu
yor. Bu haber, İstanbul Belediye Meclis Grupu 
içinde mâkes buluyor ve istanbul Belediye Mec
lis Grupu, bir mühendis tarafından yapılmış 
olan bu ihbarı büyük bir hassasiyetle benimsi
yor, Reise intikal ettirilerek ve bana da mesele 
aksettiriliyor. Ben buna muttali olduğum andan 
çok kısa bir zaman sonra bir mülkiye müfetti
şini vazifelendirerek derhal İstanbul'a gönderi
yorum. Ve arkadaşımız halen bu hâdiseyi teftiş 
etmektedir. Muhtelif sahalara yayılmış olan ve 
çeşitli, parça parça iddia ve ithamları ihtiva 
eden bu ihbarı bir mühendis yapmıştır. Ve el
bette teknik bir iştir, idari tahkikat içine gir
miş bulunduğu için teknik elemanlardan da isti
fade edilmek suretiyle bu işi filhal elde bulun
durmaktayız. Elbette Yüksek Meclis tahkikat 
mevzuu olan bir meseleyi benden şu anda tefer
ruatı ile öğrenmek istemez. Ancak şu kadarını 
arz edeyim ki, bunu yakından takibetmekteyiz. 
90 milyon liralık bir ihalede 30 milyon liralık 
suiistimal.... 

ATALAY AKAN (Urfa) — ihale değil imar; 
hareketi. | 

mediğimiz ve bilhassa bu imar hareketlerini ya
kından takibeden muhitlerde, mahfillerde is
tanbul imarının dinamizmini maddi ve mânevi 
fedakârlık bakımından öğmiyen yabancı ve ka
dirşinas insan yoktur. Bunu kemali fahr ile ya
bancı dergilerden okumaktayız. Hiç şüphe yok
tur ki, bunu okudukça, şikâyetleriniz ve serze
nişleriniz ne olursa olsun, kazandığımız bu bü
yük kıymetle, onun sahibi olarak iftihar etme
miz lâzımgelmektedir. 

1956 senesinden itibaren, bilhassa istanbul'da 
başlıyan ve bütün yurda imkân ve fırsat buldukça 
teşmil etmeye karar verdiğimiz bu imar hareketi, 
ilk başlandığı günden itibaren, emsali görülmemiş 
olduğu için yadırgandı ve bunun bugünkü im
kânlarla bu ölçüde tahakkuk edemiyeceği hu
susunda bu hareketi yakından takibeden efkâr 
üzerinde bir zan hâsıl oldu. Bendeniz hatırla
rım Sayın Başvekilin bu mevzuda ilk harekete 
gççtiğimiz. günlerde istanbul'da yapmış olduk
ları bir basın toplantısında, istanbul'un imarının 
çok geniş ölçüde, senede 300 milyonla karşılana
cak şekilde olduğunu söylediği zaman imar iş
lerini sütunlarında takibeden; tenkid eden ve 
kendileri için âdeta hususi bir meşgale olarak 
gören bâzı gazeteci arkadaşlar bu va'din nasıl ta
hakkuk edebileceği hususunda tereddüde düştü
ler. Fakat aradan bir sene geçtikten sonra bu ge
niş hamlenin memlekette bir taraftan Hükümet, 
belediye ve zaman zaman bu sene olduğu gibi 
Büyük Meclisin atıfet ve alâkasiy^e nasıl tahak
kuk ettiğini de bugün müşahede etmişlerdir. Bu 
imar hareketi sırasında bunun bidayette tahak
kuk etmiyeceğini, şahsi hakların zedeleneceğini 
ve çeşitli yollardan yapılmış olan tenkidlere hat
tâ şikâyetleri teşvik teşebbüslerine rağmen va
tandaşın, meselâ biraz evvel ifade ettiğimiz gibi 
yalnız istanbul'da altı bin küsur mülkün istim
lâk edilmiş olmasına mukabil bugüne kadar bü
yük bir sabırla, inanarak dâvaya benden de bir 
hisse katılsın diye nasıl beklemiş olduğunu ve bu 
suretle bizim işlerimizi nasıl kolaylaştırmış oldu
ğunu büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş 
bulunuyoruz. Eğer vatandaş bu yapılan menfi 
teşviklere inanmış olsa idi, bugün karşısında bu
lunduğumuz dâvalar ve şikâyetler bu hacmin çok 
üstünde olurdu. Binaenaleyh bundan anlıyoruz 
ki istanbul'da başlıyan ve imkân tahassul ettiği 
takdirde oradaki tecrübelerden istifade ederek 
bütün vatan sathına teşmil edeceğimiz imar ha-

DAHlLÎYE VEKlLt NAMIK GEDÎK (De-| 
vamla) — Şimdiden ifade edeyim yi, müsaade-) 
nizle 90 milyon portesi olan bir şeyde 30 milyon! 
suiistimal olması gayrimümkündür. Ama hiç mi 
yoktur? Bunun için şu anda tamamen hayır de
meye imkân yok. Emin olmanızı rica ederim ki;i 
bu işi vekâletimiz takibetmektedir. Ve bu iş içinj 
vazife ile giden müfettişimiz icabederse başka 
yönden teçhiz edilmek suretiyle bir an evvel) 
intacedeeektir. I 
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Bâzı şahıslar burada tesbit edilmiştir. Ancak 

bu arada ihbarı yapan zat müfettişimiz tarafın
dan davet edilmiş ve müfettişimiz kendisinin 
yapmış olduğu bu ihbar üzerine ihbarını tevsi 
edecek takviye edecek malûmatı istemiştir. Ken
disi tarafından çağırılıp konuşulduğu zaman bu 
ihbarın tarafından yapıldığı için bu zat elde 
mevcut yazıyı imza etmekten istinkâf etmiş, ay
rıca benim ifademi mi alıyorsunuz, ben suçlu de
ğilim demek suretiyle kendinden ihbarını dahi 
tevsik ve tahkik ve icabederse tevsi için istenil
miş olan malûmatı vermekten çekinmiş, imtina 
etmiştir. Tabiî mesele bu safhada kalmıyacak-
tır. İhbarı yapan zat bize bunun delillerini, ken
dini ihbara sevk eden hususatı verecektir. Mese
le usul dairesinde tahkik mevzuu edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; istimlâk; büyük 
imar hamlesinin içinde bir ameliyedir, bunun 
vatandaş haklarının korunarak, mevcut kanun 
ve nizamlara uygun surette yürütülmesi husu
sunda en büyük dikkat ve teyakkuzla hareket 
etmekteyiz ve buna devam edeceğiz. 

REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) 

— Muhterem arkadaşlar; Asım Eren arkadaşı
mız imar dolayısiyle cereyan eden müzakere es
nasında Nafıa Vekâletinin yaptığı su işleri, yol 
işleri istimlâklerinden de bahsetti. Bir kere şu
nu ifade edeyim ki ; bizim ödediğimiz istimlâk 
bedelleri sadece Asım Beyin buraya getirdiği 
mevzudan neşet etmiş değildir. Meselâ Hirfanlı 
Barajı dolayısiyle vatandaşlara 60 milyon lira 
istimlâk bedeli ödenmiştir. Ve tek vatandaşın 
her hangi bir alacağı kalmamıştır. Şu şartla ki ; 
alabilme imkânına kanunen sahibolsun. Yol 
mevzuu keza böyledir. 

Bu arada bir noktaya işaret edeceğim; Na
mık Gedik arkadaşımızın İstanbul imarı vesile
siyle ödenen para hakkında verdiği rakamları 
ele alarak arkadaşımız, birtakım da hesaplar ya
parak, kendi devirlerinde 900 milyon lira öden
diğini ve bu itibarla Demokrat Partinin ödemiş 
olduğu 300 milyon liranın geride kaldığını söy
ledi, Bunu söylemek güzel. Ama bunun arkasın
dan sorulacak suale cevap vermek zor. Bizim 
300 milyon liralık istimlâkle yaptığımız iş mey
danda. O günün 900 milyon lirasiyle yaptığınız 
istimlâk ve iş nerede?... 

ASIM EREN (Niğde) —• Yalnız İstanbul de
ğil. 
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FERDA GÜLEY (Ordu) — 10 yıllık istim

lâk dedi. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam

la) — Peki şimdi oraya geleyim. Demin hep 
istanbul'dan bahsetmediniz mi? 

Muhterem arkadaşlarım, 1939 dan 1949 so
nuna kadar, sadece yol inşaatı için sarf ettik
leri istimlâk bedeli 600 bin lira ile 700 bin lira 
arasındadır. Bunu, 15 misli, 30 misli, istediğiniz 
kadar artırın. Yalnız son sene zarfında, yol iş
leri için harcadığımız istimlâk bedeli 200 milyon 
lira. Yani bu parayı dün sarf edilen paralarla 
mukayese etmeye dahi imkân yok. 

Su mevzua için, yol mevzuu için yaptığımız 
istimlâklerden bugüne kadar parasını almamış 
vatandaş yoktur. Bize bu şekilde şikâyetler de 
vâki olmamıştır. Parasını almamış insanlar var
sa, bize tapu ibraz edemediklerinden dolayı biz 
kendilerine tediye yapamamışızdır. Para almaya 
hakkı olan insanlar paralarını alıyorlar. Almak 
için hiç olmazsa doğrudandoğruya bize müra
caat ediyorlar. Para almak imkânında olmıyan-
lar ise Asım Eren ve arkadaşlarına müracaat 
ediyorlar. Hâdise bundan başka bir şey değil
dir. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Süleyman Kuranel. 
Sizden evvel istediler. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Vekiller mevzu 

dâhilinde konuşmadılar, Edirne şeddesinden hiç 
bahsetmediler. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Muhterem, arkadaşlar, büyük suiistimal iddiala-
riyle Büyük Millet Meclisine verilen takrir üze
rinde muhalefete mensup iki arkadaşımız nok-
tai nazarlarını serd ettiler .Bu arkadaşlarımızın 
noktai nazarları birçok hususlarda birbirini tut
madı ve büyük suiistimaller dedikleri işe ait 
tek bir vesika veremediler. Bu hususu bilâhara 
avdet etmek üzere müsaade ederseniz bir başka 
noktayı izah edeceğim. 

Arkadaşlarım yurdun ve istanbul'un imarı 
yurt içinde ve yurt dışında büyük alâka topla
mış, herkesin takdirini mucip olmuştur. Ne ha
zin tecellidir ki Büyük Millet Meclisi kürsüsün
den bu, sık sık münakaşa ve tenkid edilmektedir. 
Bu da Demokrat Parti iktidarının kaderinin bir 
tecellisidir. 

Arkadaşlar, düne kadar istanbul'un imarı, 
yollarının açılması eski belediye reisleri, Hükü-
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met reisleri, Devlet ricali tarafından da istenmiş 
fakat bu muazzam dâvanın halline imkân yara
tamadıkları için bundan kaçınmışlar, İstanbul'un 
şurasında burasında muayyen küçük işler yap
makla iktifa etmişlerdir. 

Biz, başta Muhterem Başvekilimiz olduğu 
halde bu muazzam dâvayı, maddî ve mânevi bü
yük külfetleri icabettiren bu işi ele a l p başarın
ca, bu sefer ne yapmak lâzım? Vatandaş vicdanın
da yer alan bu hareketleri gölgelemek veya bu
gün muhalefetin yaptığı gibi suiistimal takrir-
leriyle şüpheye düşürmek. 

Aziz arkadaşlarım, biz encümen olarak is
tanbul'u gezdiğiniz zaman yalnız Eyübsultan 
Camii ve külliyatından bin kamyonluk enkaz çı
k a r ı l d ı ğ a öğrendik. Şehzadebaşı Camimin çat
lamış mermerlerinin demir çenbeıie tutturulmuş 
olduğunu gördük. Ben^ve benim gibi diğer arka
daşlarım bu manzara karşısında bunları bize bı
rakan ecdatlarımıza karşı hicab duyduk. Fakat 
bugün istanbul imar edilmişse, bu eserleri ihya 
etmişsek, istanbul'un geçilmez yollarını geçilir 
hale getirmişsek, meydanlarını tanzim etmişsek 
bu bizim için bir suç mu ki, ikide bir bizim için 
tenkid mevzuu yapılmaktadır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bu hususa bu kadar 
işaret ettikten sonra müsaade ederseniz takrirde 
ileri sürülen hususlara cevap verelim; 

KIZA TEKELİ (Adana) — Biz kanunsuz 
işler üzerinde duruyoruz Süleyman Bey. 

SÜLEYMAN KUEANEL (Devamla) — Şim
di takrirde ne deniyor? istimlâk dolayısiyle gay-
rimenkullerin bedellerinin verilmediği, bir kısım 
gayrimenkullerin değerinin altında alınd'ğı, bir
çok gayrimenkul sahiplerinin tahvilât almaya 
zorlandığı ileri sürülüyor. 

Arkadaşlar, istimlâk 6830 sayılı Kanunun bi
rinci, beşinci ve altıncı maddelerinin idareye ta
nıdığı haklar dâhilinde yapılır. Bir idare istim
lâke karar verdi mi evvelâ muhtelif yollara te
şebbüs eder, ne yapar? Vatandaşn Devlet Şû
rasına, mahkemelere gitmemesini temin için 
onunla pazarlığa girer. Diğeri de şudur: imar 
plânının icabı, almış olduğu istimlâk kararı icabı 
senin mülkünü alacağım, ne istiyorsun? Der ve 
alır. Belediye ve idarelerle yapmış olduğu pazar
lık neticesinde vatandaş riza gösterirse hiç itira
za mahal kalmadan malını satar. Bu satış esna
sında isterse bunu taksitle verir, isterse peşin 
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para ile verir. Bu, 6830 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesiyle idareye tanıdığı bir haktır. Belediye 
bu hakkını kullanmış vatandaşla pazarlığa giriş
miş ve vatandaşın rizası ile takside bağlamıştır. 
idare yine 6830 sayılı Kanunun 17 ve 20 nci 
maddelerine göre, istimlâk edilen yere vatandaş 
itiraz etmemişse yani istimlâk tamiş olduğu yer 
için takdir edilen bedele vatandaş itiraz etme
mişse; o zaman 17 ve 20 nci maddelerine göre 
el koyar ve bedelini bir bankaya bloke eder. On
dan sonra yine 6830 sayılı Kanuna göre ve müs
tacel hallerde vatandaş takdir edilen bedele iti
raz dahi etse, kanunun 16 ve 20 nci maddeleri
ne göre el koyar. Mülkü alır ve yıkar. (Sağdan, 
«bankaya bloke eder» sesleri) Evet bankaya blo
ke eder. Bu üç halde de belediye veya istimlâ
ki yapan daireler 6785 sayılı Kanunun 55 - 56 
nci maddesiyle, yine 6124 sayılı Kanunun bele
diyelere tanıdığı hakka dayanarak, vatandaşın 
rızası ile bedelini bono ile ödiyebilir. Vatandaş, 
bono ile bedelini almış ise ve vatandaş rıza gös
termiş ise sen bu vatandaşa zorla bono verdin 
diyebilir misin? 

Aziz arkadaşlar; asıl ana mevzu istanbul'un 
imarı davasıdır. 6 327 gayrimenkul istimlâk edi
liyor. Bunun 2 722 sinin sahibi itiraz ediyor. 
O halde geri kalan 3 600 üne bono verdin veya
hut da bedelini vermedin diye iddia etmek doğ
ru mudur? Nitekim burada konuşan arkadaşlaı-
rımız döndüler, dolaştılar daima 1957 senesin
de 1 000, 1958 senesinde de şu kadar vatandaş 
itiraz etmiştir dediler. Gayet tabiî. Neye itiraz 
etmiştir? Takdir edilen bedel için 6830 sayılı 
Kanunun kendilerine vermiş olduğu hakka göre 
itiraz etmişlerdir. 

Sonra aziz arkadaşlarım; büyük suiistimal, 
büyük suiistimaller dedikleri mevzu ise, İstan
bul'da 413 815 514 liralık muazzam bir istim
lâk yapıldı. Bu bedeli bulabilmek için yani 
6 324 gayrimenkulun bedellerini takdir edebil
mek için belki yüzlerce ehlivukuf ve birçok ko
misyonlar çalışmıştır. Belki bunların içerisin
den bir iki tanesi vazifesini kötüye kullanmış 
olabilir. Nitekim bunları vâzıı kanun bildiği için 
6830 sayılı Kanunun 32 ve 33 ncü maddelerine 
cezai müeyyideler koymuştur. Şu halde bu mu
azzam istimlâk dolayısiyle bir iki tane komisyon 
vazifesini kötüye kullanmışsa bunu kalkıp bütün 
komisyonlara, İstanbul belediyesine ve nihayet 
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bir iktidan töhmet altında tutmaya ne haklan 
vardır. Asla hakları yoktur. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; Anayasanın 74 ncü 
maddesinden bahsediyorlar. Bir misal verece
ğim, buna kendileri de sinirleneceklerdir. Asım 
Eren arkadaşımız konuşmaları arasında bir lâf 
sarf ettiler, aediler ki, vatandaş haklarına ka
nun nazarında gösterilen farklar dolayısiyle, bi
zim parti ile Demokrat Parti arasında görüş 
fark, vardır. Hakikaten bu, doğrudur. Bizim 
vatandaşa yaptığımız muamele ile, onların va
tandaşlara yaptığı muamele arasında fark var
dır. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Doğrudur, biz 
hürmet ederiz kanuna, siz etmezsiniz. 

SÜLEYMAN KURANEL (Devamla) — Ar
kadaşlar; Halk Partisi senelerce 929 sayılı Ka
nunla, aynı zamanda 3387 sayılı Kanunla vatan
daşın arazisini, menkul ve gayrimenkullerini ara
zi kıymeti üzerinden veyahut vergi kıymeti üze
rinden aldı. Bugün ıburada Anayasa, Anayasa 
diyenler vatandaşın hak ve hukukunu burada sa
vunanlar senelerce, masum diye andıkları vatan
daşın haklarını ve hukukunu çiğniyerelk arazi 
kıymetinden, 1929 senesinde, 3 . VII . 1926 tarih
li tahrir kıymeti üzerinden aldılar. Peki şimdi 
size soruyorum. O zaman Anayasa yok mu idi? 
Vardı tabiî... (Sağdan, misal ver sesleri) 

Bugünkü şu reaksiyonu o zaman niye göster
mediniz? Şimdi aziz arkadaşlarım, ben bunu söy-
lemiyecektim, deminden beri madde 74, 74 diye 
söylendiği için söylüyorum. 74 ncü madde o za
man meriyette değil mi idi? 

929 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini okuya
yım : «Devlet Demiryolları ve teferruatına lüzu
mu dolayısiyle işgal edilmiş veya edilecek gayri-
anenıkullerden hakiki ve hükmi şahısların muta
sarrıf oldukları arazi ve emlâkin bedeli istimlâki, 
mezkûr hatların inşası için neşrolunan kavaninin 
tarihi neşrimde alman vergisine göre besabedile-
cek kıymettir.» Yani bu kanuna göre yalnız hat
tın geçtiği yer değil. Hattın sağında solunda iş
gal edilmiş ve edilecek yerler dahi arazi kıymeti 
üzerinden (Soldan, vergi kıymeti üzerinden ses
leri) vergi kıymeti üzerinden alınır. (Sağdan, de
ğer pahası üzerinden sesleri) arkadaşlanmız şim
di de değer pahası üzerinden diyorlar. 

Demin Nafıa Vekili arkadaşımız on sene Halk 
Partisinin istimlâk için verdiği paranın tutarı 
600 bin liradır dediler. 
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Tabiî bedava alırsanız 600 bin lira gibi bir pa

ra verirsiniz. 
ASIM EREN (Niğde) — Asıl bedava alan 

sizsiniz, İstimlâk Kanununun 27, 28 nci madde
lerine bakınız, okuyunuz. 

SÜLEYMAN KURANEL (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım, işte gerek 929 ve gerekse 3387 sa
yılı kanunlardaki haksızlıkları Demokrat Parti 
ortadan kaldırdı ve yeni kanunu getirdi. 

Şimdi aziz arkadaşlaram; arkadaşlarımızın bil
hassa Asım Erenle Atalay Akan arkadaşımızın 
birbirini tutmıyan ve vermiş oldukları önergeler
le alâkası bulunmıyan birtakım sözleri var. Vazi
yet tavazzuh ettiği için ve arkadaşlarım sabırsız
landıkları için kısa keseceğim. Birisi der ki; imar 
bir modadır öbürü der ki, memlekete imar lâzım
dır. Böyle iki zıt fikir olur mu?... 

Şimdi arkadaşlar; sözlerime son verirken bir 
hususun burada tesbitine çalışacağım. Muhalefe
tin Büyük Millet Meclisine vermiş olduğu, ayrıca 
vatan sathında iktidar aleyhine çeşitli şekillerde 
kullandığı tahkikat önergelerinin sonuncusunu da 
görüşmekteyiz. Büyük Meclis bu önergelerin, bi
risi hariç, diğerlerini mesnetsiz, yalan ve dediko
duya dayanan birtakım iddialardan ibaret oldu
ğunu kabul ederek verdiği kararlarla tarih ve 
millet önünde bu zihniyeti mahkûm etti. 

REİS — Süleyman Bey, mevzu dışına çıkma
yın. 

SÜLEYMAN KURANEL (Devamla) — Bü
yük Meclisin bu takrir hakkındaki karannm da 
en isabetli karar olacağından emin bulunmakta
yım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, al
kışlar) 

REÎS — Efendim; kifayeti müzakere takri
ri var. 

Yalnız bu arada Abdullah Köksel arkadaşı
mız da Hükümetten bâzı sualler sormaktadır. 
Kendisine söz verilmesini istiyor. Daha evvelce 
de mükerreren ifade edildi, kifayet takriri so
rulara da şâmil olduğundan, ancak kifayet tak
riri kabul edilmediği takdirde Abdullah Kök
sel arkadaşımıza söz vereceğim. 

Müsaade ederseniz şimdi kifayet takririni 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Görüşmeler kâfidir. Kifayetin reye konul

masını arz ve rica ederiz. 
Kastamonu Mebusu 

Şükrü Esen 
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REİS — Kifayet aleyhinde buyurun Fethi 

Çclikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; 6 Şubat 1959 da verilen ve Dahilî 
Nizamnamenin 177 nci maddesi gereğince bir 
tahkikat açılması talebini ihtiva eden takrirde 
bendenizin de imzam vardır. Başından sonuna 
kadar Vekil beyleri dinledim. Zannettim ki, ko
nuşulan, 177 nci madde gereğince bir tahkikat 
önergesi değil, bir istizahtır. Bu bir istizah de
ğildir arkadaşlar. Süleyman Kurancl arkadaşı
ma teşekkür ederim, hin olmazsa tahkikat öner
gesinde iddia edilen hususlara cevap vereceğim, 
dediler. Sonunda muayyen noktalara temas ct-
tilor. Vekil beylerin de böyle mütalâa etmeleri 
lâzımgelirkcn, bir istizah konuşması yaptılar 
ve konu.şmalariylc de radyoya malzeme istihsal 
etmeye çalıştılar. (Gülüşmeler ve gürültüler) 

Mevzu tavazzuh etmemiştir. Kğer Vekil bey
ler bu tarzda bir konuşmaya ihtiyaç, duyuyor
larsa ajansa beyanat verebilirlerdi. Büyük Mil
let Meclisinde G Şubat 1959 da 177 imi madde 
gereğince bir tahkikat aralım diye bir önerge 
vermişiz, Dahiliye Vekili Beyin de sonunda hak 
verdiği gibi, aradan 11,5 - 12 ay geçtikten son
ra 109 neu madde gereğince Vekilin cezai, mali 
mesuliyetini talebeden bir önerge verilmesi za
rureti hâsıl olmuş. Kğer tahkikat talebimiz ve
rildiğinden 10 gün içinde açılsa idi belki de o hâ
diseler cereyan etmiyecekti. Bu bakımdan mev
zu katiyen tavazzuh etmemiştir. Çünkü Vekil 
be\lerin, Süleyman Kurancl arkadaşımızla Da
hiliye Vekilinin bir kısım konuşması hariç, Him
met Ölçmen, Tcvfik İleri, Medeni Berk'in konuş
maları tahkikat önergesiyle uzaktan yakından 
lı'mbir alâkası yoktur. 
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Bakın tahkikat önergesinde ne demliyor: İs

timlâkler dolayısiylc gayri menkullerin bedelleri 
verilmemiştir. Ödenmemiştir. Şimdi arkadaşlar 
bu tarz" müzakere itiraf edeyim ki,, esef verici
dir. Sebebi şu, tahkikat bir Vekili ittiham eden 
tahkikat değildir, ancak bilgi edinmek içindir. 
Tıpkı dün Ziraat Bankasındaki kredi tahkikat 
önergesinde olduğu gibi (Soldan; «Ooo> sesle
ri) Hiç fark yok. Bu itibarla lütfedin, eğer ka
nunlarımızda vekillerin kanunsuz muamele yap-

i maya zorlayan hususlar varsa, Orman Kanunu 
ve Toprak Kanununda olduğu gibi Anayasada 
tadilât yapmak suretiyle işi toptan ele alsınlar. 
Bu bakımdan huzurunuzdan ayrılacağım. Fa
kat 1951 bütçesinin encümen raporundaki bir 
kaydı okuyayım (Soldan, gürültüler, sadet dı
şı sesleri) 

MTılıterem arkadaşla:'. b:ı istimlâk mevzula
rında bundan böyle her hangi bir şekilde mil-

I let, belediye ve vatandaşlar aleyhine birtakım 
kötü neticeler çıkarsa hunun vebali sizlere ait-

' tir. (Sağdan, alkışlar) 

KHlS -— Müzaker,.:.!:. kifayetini reye arz 
ediyorum : Kabul ed>•::!• r... Ktmiyeıılcr... Kabul 
edilmiştir. 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 0 arkada
şının, istimlâk yolsuzlukları dolayısiylc Meclis 
tahkikatı açılması hakkındaki takririni reyleri
nize. arz ediyorum. Kal/.;! edenler... Ktmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

19 Şubat .1900 Cunr: günü saat 15 1c toplan
mak üzere İnikada sun veriyorum. 

Kapanma saati : 19,40 




