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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Marag Milletvekili Emin Soysal'ın, Kütahya 
Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'a yapılan tecavüz 
hakkında Başkanlıktan olan SÖKTÜ sorusuna, 
Başkanlık adına İdareci Üyelerden Reeai Gü
reli cevap verdi. 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş, 
Görev ve Memurları hakkındaki 4475 ayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan kanun ta
sarısı ile Eskişehir Milletvekili ismail Hakkı 
Çevik'in; aynı kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifinin Geçici Komisyonda 
görüşülmesi kabul olundu. 

Van Milletvekili Muzaffer Koçak'ısı, Van 
ilinin Doğu illerinin kalkınma programı içine 
alınıp alınmadığına dair olan sözlü sorusuna, iç
işleri Bakanı cevap verdi. 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nnn, 
hayvan yemlerine dair olan sözlü sorusunun, 
Başbakanın teklifi üzerine, 12 . 1 . 1949 Çarşam
ba Birleşiminde görüşülmesi kabul olundu. 

Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın Ada
na'da yaptırılacak baraj ve projeleri hakkındaki 

sözlü sorusu, boru sahibi hazır bulunmadığından 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç 
Kırallığı Hükümeti ve, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün 
Haşiınî Kiralığı Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına dadı* olan Anlaşmaların onanması 
hakkındaki kanunlar kabul olunda. 

Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrası
na dair olan Kanunun 12 ııci maddesinin; 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 12 ve 14 neü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
-tasalılarının birinci görüşülmeleri bitirildi. 

12 . 1 . 1949 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Sinob Milletvekili 

C. K. încedayı 

Kâtip 
Urfa Milletvekili 

J.. Akan 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Koksal 

Sorular 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, 
Eskişehir'in kömür ve yakacak sıkıntısı hakkın
daki sözlü sorusu Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Trabzon Milletvekili Haindi Orhon'un, Ba
lık avcılığı hakkındaki sözlü sorusu Ticaret ve 
Ekonomi Bakanlıklarına gönderilmiştir. 

Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in, 

Çanakkale'nin Yenice ilcesine bağlı Alancık Kö
yü muhtar ve kâtibinin, bucak müdürü tarafın* 
dan döğülüp döğülmediği hakkındaki sözlü so
rusu, içişleri Bakanhğına gönderilmiştir. 

Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in, 
Çanakkale'nin Kus Köyünde bir vatandaşa ait 
tarla hakkındaki sözlü sorusu, Tarım Bakanlığı
na gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ku

ruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/485) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyonla
rına) ; 

Teklif 
2. — Maraş Milletvekili Dr. Kâmil idil'in, 

Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar 

hakkındaki 4489 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/142) (Millî 
Eğitim ve Bütçe Komisyonlarına); 

Tezkereler 
o. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Öı-

çoban'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/296) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karına Komisyona); 

4. — Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâmid 
Tigrel'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kalclı-
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B : SÖ 112.1.1949 O : İ 
«İması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/297) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kandan 
Karma Komisyona); 

Raporlar 
5. — Eski Ekosemi Bafeam ve Kocaeli Mület-

vekiK S-IITI Beffîoğlm'mm hükümlü bnlundu|n 
cezasını» ftfftua dair Adalet Komisyonu rapora 
(5/93) (Grâıâirae); 

6. — Yol Vergisi Kanunu tasarısı ve Gteşici 
Kornişon rapora (1/423) (GHradfme). 

B Î R l N C t OTURUM . 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 
KATİPLER : Sait Koksal (İsparta), Necmiddio Sahiı adan (Tunceli). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

S. - DEMEÇLER 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakıhç'' 
in, 39 . XII. 1949 tarihli Birleşimde ve hazır bu-
lunmadıği, oturumlarda hakkında söylenen sözlere. 
dair demeci. 

AHMET TAHTAKTLIÇ (Kütahya) — Gün
dem haricinde, İçtüzüğün 05 nci maddesine »öre 
söz istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ge

çen ayın 29 nen gününe rastlıyan oturumunda 
Muvakkat. Bütçe dolayısiyle grup adına yaptığı
mız tenkitler 22 sayfa tutmakta ve m zabıtlarda 
ifadesini bulmaktadır. 

Bunların içerisinde şahsa dair ne telmih, ne 
tenkit veya başka hiçbir suretle bir işaret yoktur. 
Yalnız Muvakkat Bütçenin mucip sebebinin, ko
misyonda, bütçe tetkikatınm devam etmesine is
tinat ettirilmesi dolayısiyla, komisyon mesaisine 
fazla ümit bağlanmaması için, komisyonun esasa 
dair meseleleri ha>6tmediğine dair üç isimden bah
sedilmiştir. Bildiğiniz veçlıüe, bu konuşmamızda 
kimleri geçen iki arkıadaştan birisinin, doğru 
dan doğruya, şahsî, samsamıza, temsil ettiğimiz 
muhakfete müt&miern sözleri dolayısiyle söz al
mış ve ikinci bir konuşma yapmıştım. İkinci 
konuşma zabıtlarını okuduğum zaanjan bâzı ar 
fcadaşları» açık isnatlarda bulunduMaımı gör 
dopL Bu konuda evvelâ bu isnatlara,cevap ver 
mek hakkımı kullanaoa^nra. Binadan Bonra veril 

miş olan takrirler dolayısiyle davam eden konuş* 
malarda da yine bana bir takna knıatiar, atıflar 
ve fena sözler tevcih edilmiştir ki,'bunlara ait 
cevap hakkımı da sıracı ile kullanmış olacağım. 

Arkadaşlar; esas zabıt çıkmadığı için Kiyaset 
de bu zapta göre benim hakkımda o gün bir mu 
amele teklifinde bulunmuştur^ Zaptm diğer te-
reı*m«ıtını, sizleri işgal etmemek için geçiyorum 
MiTrîhasıran bana yapılan isnada geçeceğim: 

Zabıtta; «Yine simidi anlıyorum ki, ekseriye 
tin alkışlarla dinlediği nutuk, mahza ey Türk 
memurları size hitap ediyorum, sizim sırtınızdan 
kendi politikalarına merhamet dilenmek içindir» 
sözünü söylediğim zaman, soldan; asla sesleri, 
yuha sesleri, sıra kapakları gürültüleri ile kar 
şılandıktan sonra, Hilmi Şeremetli'inin aynen şu 
sözleri tesbit edilmiştir. Ha, ondan svvel Ahanei 
Ulus, Başkana hitap ederek: «size hitap ediyo
rum, hatibi indirin, yoksa kotadan tutup ben 
indireceğim» diyor ve bunan arkasından Hilmi 
Şeremetla: «baban ssnin yiizüaden intihar etti, 
sen iyi bir evlât olsaydın, bssbanı yaşatırın» 
hii/abmda bulunuyor. 

Millstvekükri; poütikanm bir büyücü kazanı 
vardır. Başka süratle emtemeıdigı insaöfen bu 
büyücü kazanı içerisiııde, bir takam i&iraJarla 
eritir/Ben şahsan kayıtsız, şartsız târ miûetıre-
teili, muhaldi bir. milletvekili olarak g&eüfyomın 
ki, bu büyücü kazaca İıakkımda çolç çalışmıştır 
% eŞiette ki, inta^Urı eiı aziz yexin f̂en vç»mak 
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için çalışır, bujcazaaı. Size kısa aile hayatımın 
hususiyetlerini ifade edeyim. (Gürültüler) 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Evet hu
rra söyliyecök. • 

BAŞKAN — Kendisini incinmiş telâkki eden 
arkadaşı lütfen dinleyin. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Evi
mizin içini karşıdan dıahi görenler burada. Balı
kesir Milletvekili Fahrettin Tiritoğlu, Manisa 
Milletvekili Yunus Muammer Alakaııt, Manisa 
Milletvekili Kâmil Coşkunoğlu, üç isim ifade 
"edeceğim. Bizim ailemizi; baba., evlât ve kardeş 
muhabbetlerinin daima bir misal teşkil edecek 
bir halde olduğunu bu arkadaşlar görmüşlerdir. 
Babanım 60 küsur senelik hayatı MMİÎ Mücadele 
ile geçtiği halde, babam, hayatını dolduran en 
büyük kuvvetin beş oğlu olduğunu ifade ederek, 
dostlarının karşısına çıkmıştır. Hattâ kardeşle
rimden ayrı olarak, benimle babam arasındaki 
münasebet, en samimî bdr arkadaş, sevgisi derm 
liginin, anlayışının çok üstündedir. Hattâ be:ı, 
Namık Kemal'in ruhunu, Millî Mücadelenin ru
hunu, bizzat babamla dostluğumun derinliği do
lay isiyle kazanmış 'bir insanım. 

1947 yılının Eylül ayı, Rize'nin Pazar Ka
zasında kaymakam bulunuyorum. Ama sabahlc 
•yin daireye gi'dip kâğıt havale edip akşam evime 
dönmek şeklinde değil, Trabzon Milletvekili Re
şit Tarakçıoğlu'mm Üçüncü Umumi Müfettişlik
te Maarif Müşaviri olması dolayısiyle yakinen 
bildiği gibi, halkla ıberaber hiçbir şeften ve 
âmirden emir almadan sırtında taş taşıyarak. 
elimde tuğla taşıyarak ortaokul ınşasiyle meş
guldüm. 

Bönden başka dört kardeşim, Uşak'm Bozgüç 
Köyünde yazı geçiren babamın huzurunda, nez-
dinde bulunuyorlardı. Pazar, Uşak'a sekiz gün 
Hık mesafededir. Bir «telgraf aldım: Baban vefat 
etti. özür diledim, ora halkından, tabutunun al
tına omuz vermemiş bir evlât hasretiyle ve bil
diğiniz hüviyetteki adamın acısına cismimle iş
tirak etmek için köyüme koştum, fakat aradan 
sekiz gün geçti. Şeytanlar evimizin etrafını al
mış ve benden başka kardeşlerim üzerinde) aca
ba ibrahim Bey niçin intihar etti diye arattır
ma yapıyor, ama ben katiyen mevzuubahis de
ğildim, bu işin müsebbibi kardeşlerim mi? Ha
yır arkadaşlar, lanet olsun o müfterilere... Ba
bam,; plmez ruhunu, beçteni taş lamadığı için in
tihar etmişti. Onun içliliğini yakînen tanıyanlar 

.1949 0 : 1 
bunu pekâlâ bilirler. Onun, mütevazı bir aile 
şerefinden başka nasibi olmıyan evlâtlarının, 
sevgiden muhabbetten, birbirine bağlı olmak
tan başka hiçbir şeyleri yoktu. Fakat arkadaş
lar, gün geldi ikinci Tahtakılıç, babasının ölü
sünün huzurunda bulunmıyan Tahtakılıç, Pa
zar Kazasında halkla beraber, taş, tahta, tuğla 
taşıyarak, kaymakamlık yapan, orta mektep bi
nası yapan Tahtakılıç Ahmet politikaya girdi. 

Büyücü kazanı çalışıyor. Çünkü Tahtakılıç 
kürsüye çıkıyor, hoşa gitraiyen şeyler söylüyor. 
Ne yapmak lâzım? Baktılar, sicilim kendi elle
rinde, işte Ayaş Kazası, - anket yapmalarını 
tavsiye ederim - işte Milas Kazası, orada da 
altı aylık kaymakamlığım var. İçinizden Hüseyin 

I Hulki Cura; ben altı ay içinde muhitinde bu ka
dar iyi intiba bırakan adama raslamadım de
miştir. İşte Pazar Kazası orada evine ekmek gö
türen adama sorunuz, Ahmedi nasıl tanırsınız 
diye sorunuz.. İşte Beşiri Kazası ve işte bizzat 
o gün Meclise Başkanlık eden Raif Karadeniz'-

| le Ticaret Bakanlığında gördüğüm hizmet.. Be-
j ni Anteb'ten Raif Karadeniz çağırdığı zaman, 

Vekâletimde iki vazifem var, birini ancak sana 
tevdi edebilirim demişti. Muhalif olarak değil, 
kendisiyle yaptığım konuşmada, «Ticaret Ve
kâleti hiç yoktur desek memlekete daha faydalı 

i oluruz» diye, tıpkı bu kürsüden söylediğim gi-
[ bi fikirlerini açık açık beyan etmiş bir insanım. 
| Memur olduğum halde şunu söyledim. Hattâ, 

Ankara'dan emir vermek kâfi değildir, diye ya
zılı raporlarım vardır. Ben tenkit fikrime, mu
halefette bulunmak için vâsıl olmuş değilim. Bu 
memleketin toprağı ile, taşı ile hamur olmuş, 
nasıl bir adım daha ileri gidileceği hakkında 
derin endişelere vâsıl olmuş bir adamım. Muha
lefetteki yerimi bu anlayışla işgal ediyorum. 

İşte arkadaşlar; büyücü kazanının Tahtakılıç 
için ilk hazırlıyanı ve kimlerin hazırladığını da
hi biliyorum, yüzlerine söylemiyeceğim, çünkü 
onlar, gözlerimle baktığım zaman, yüzlerine kar
şı müfteriler dediğimi gayet iyi biliyorlar. Ba-

I na bunun tesellisi kâfidir. Çünkü şahsiyetim 
hiçbir zaman o gibi insanlarla münakaşaya tâbi 
olmıyacak kadar ileridir. (Sağdan, bravo ses
leri). 

.Arkadaşlar; büyücü kazanının çalışmasıbu -
rada da kalmadı. Bir gün, hayata beraber atıl
dığımız Hamdi Orhon arkadaşım, otobüste ba-

j na rasladı; akidemi bilir, dijşüneemi bilir; ka-
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B : 30 12. İ 
rakterimi bilir,, acıyarak dedi ki: Tahtakılıç, 
komünist olduğundan bahsediyorlar, hattâ şu 
hâdiseyi ileri sürüyorlar, diyorlar ki: Sen 1947 
yılma ait yıl başını, kendisine komünist denilen, 
komünistlik isnat edilen bir bayanla bir arada 
geçirmişsin. (Gürültüler) Müsaade buyurun ar-
ka4aşlar, gençlik F misal alsın. 

Arkadaşlar, mevzuubahis olan bayanın aki
desini bilmiyorum. Hattâ akidesini bilmediğim 
gibi yüzünü, gözünü, rengini dahi bilmiyorum. 
işte büyücü kazanı böylece ikinci bir vesile bu
luyor. Ondan sonra sağlı, sollu mâruz kaldığım 
iftiralar karşısında dim dik ve ayaktayım. Çün
kü vicdanını allaha vermiş, varlığını millete 
vakfetmiş bir ailenin çocuğuyum. Onun için arka
daşlar, Meclis kürsüsünde bu tarzda söz söyliyen ve 
ifadeleri bu şekilde zapta geçen ve gazetelerde 
de mevzu olan, Hilmi Şeremetli arkadaşımızı, 
huzurunuzda en büyük müfteri olarak tavsif edi
yor ve huzurunuzdan sonra da kendilerini Türk 
Hâkimi huzuruna çağıracağımı şimdiden arze-
diyorum. 

Meselenin tamamlanmamış bir yeri kaldı. Hil
mi Şeremetli bir de tabancadan bahsetmiş. Ar
kadaşlar ; bilmiyorum, tabanca ile oynamak iste
diği rol nedir. Fakat bağrıma tevcih edeceği bir 
kurşunu varsa; benden sonra 9 yaşındaki Tah
takılıç, yine medeni cesarete malik olarak, bü
yücü kazanlarının çalışmasına bakrmyarak çalı
şacaktır. 

Arkadaşlar; Hasan Dinçer verdiği bir tak
rirle, 29 tarihli oturumu idare etmiş olan Baş
kan Vekilinin nasıl Anayasa ve İçtüzüğe, kürsü 
hürriyetine karşı bir ceza teklifinde bulunduğu
nu, adaletsiz bir ceza teklifinde bulunduğunu hu
zurunuzda açıkladı. Fakat adeletsizlik burada 
bitmedi arkadaşlar. Ben ceza aldım, dünyanın 
hangi adalet kokan köşesinde ceza verilmiş biri
sinin arkasından söz alınır da tekrar onun hak
kında konuşulur? Cezanın adaletsizliğini bir ta
rafa bırakıyorum, hâdiselerin hepsini bir tarafa 
bırakıyorum* benden sonra tçkrar Kurdoğlu söz 
alıyor, telmihler yapıyor, güç hal ile Riyaset sö
zünü kesiyor,- v 

Onun arkasından Cevdet Kerim İncedayı söz 
alıyor, biliyorsunuz, kendileri aynı zamanda 
Başkan vekilidir. •••.. ! 

İşte arkadaşlar Ulus gazetesinde okuduğum 
Gevdet Kerim îneedayı'nitt sözleri -V 

1&& O : İ 
«Bu sırada söz alan Sinob Milletvekili Bay 

Cevdet Kerim İncedayı, Müstakil Demokrat 
Grupuna mensup Ahmet Tahtakılıç'in okuduğu 
bir beytin Türk Milletinin yegâne hükümranlık 
müessesesi ile Mondrosun Mütarekesi günlerin
den ve Sevr'in bu milleti esarete koymak istedi
ği günden bugüne kadar Türk Milletini şeref
ten şerefe yükselten B. M. M. ne hakaret mahi
yetinde olduğunu söylemiş ve demiştir ki, Millet
ten aldığı salâhiyetle bu Meclisin bütün varlığı
na en çok hürmet ve riayetle mükellef olan ve 
bir milletvekili hüviyetini taşıyan bir adamın 
bu Meclisin mürşitliği ile bütün bir milletin mü
cadele ettiği İstibdat ve Seyyiat devirleri içki 
yazılmış bir beyti burada okuması en büyük küs
tahlık ve günahkârlıktır.» 

Bay İncedayı netice olarak bir hastanın ağ
zından çıkan bu sözlerin zapta geçirilmemelini 
istemiştir. 

Evvelâ bu (hasta), (küstah) sözleri, doğru
dan doğruya bunları kullanan ve belki kendisi
ni tavsife yarıyacak olan eata aittir. 

Arkadaşlar, Millî mücadele ile kurulan Türk 
devletinde hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir. 
Anayasanın bu hükmüne rağmen, Türk Devleti
nin, bir tek parti ve diktatorya idaresine, şef 
idaresine doğru gitmesinde rol oynamış olan in
sanların, benim okuduğum beytin mânasını an-
lamıyacaklarını evvelden biliyordum. Benimle 
beraber, benden evvel ve benden sonra Üniver
site tahsili yapmış olanlar bilirler ki, Cevdet Ke
rim, bu otorite zihniyetini Üniversitenin içerisin
de, hattâ geçim ihtiyacında bulunan gençlere 
melce temin etmek gibi basit birtakım oyunlarla, 
talebe intihaplarına müdahale etmek gibi birta
kım şeylerle, gençliğin bu haleti ruhiyede yetiş
mesi için çalışmış insanlardan birisidir. (Soldan 
yok sesleri, tecavüz ediyor sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, şimdi teca-
vuza geçiyorsunuz, kürsüyü tecavüz vasıtası yap-
mıyalım, rica ederim,, mutedilâne fikirlerinizi söy
leyiniz, müdafaanızı yapınız, müdafaanızı yapı
nız âemekten maksadım; bir suç teveccüh etmer 
meçtir, o mânada almayınız, kendi hakkınızı ara
maktan ibaret bir faaliyet yapınız, tecavuza geç
memenizi., tekrar rica ederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — 
•Bu sebeple Cevdet î&rtnr İneeda^'nürriyetin 
yapm ve yaratıcı vaMiğını hiçbir ââ&ân'hiatet-

— re — 
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memı.ş ve kissetmiyecektir. Bana karşı oîan ifa
deleri de bunu alıkça göstermiştir. 

Arkadiaşiar; 11 Ocak tarihli Oturumda, Riya
set Divanının İdareci Üyelerinden Reeai «Güreli 
tarafından okunan izahname, doğrudan doğruya 
hana isnatlar ve tenakuzlarla doludur. Müsaade 
ederseniz bunu da ifade edeceğim. Ne garip bir 
tecellidir ki, Reeai Güreli, o gıkı yani ellerim 
kollarım dahi, sırf hâdisenin ondan sonrasına 
mâni olmak istiyen iyi yürekli arkadaşlarım ta-
rafıadan, tutulu olduğu halde, bana tecavüze 
kalkışan Maraş Milletvekili Yayeıoğlu, 
ile. Çoruh Milletvekili Ali Çoruh, gibi arkadaşlar
la beraber, hüeum edenler arasında idi. 

(Gürültüler, iftira sesleri). 
BAŞKAN — Arkadaşlar rica ederim, tam bir 

sükunetle dinliyelim. 
Buyurun, devam edin. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla,) — 

Orada bir mütecaviz elan Reeai Güreli, hâkimi âdil 
sıfatiyle, benim hakkımda bana ait hâdiseleri iza
ha kalkışıyor, beni itham ediyordu. Riyaset Di
vanının, zavallılığına, Meclis içinde ıstıraplı olu
şuna bir defa bakmanızı istirham ederim. Diyor 
ki, Riyaset Divanı: tahkikat yapmadım.. Çünkü 
şikâyet yok, fakat hâdise şöyle tecelli etmiştir; 
O fıkrayı okuyayım : « Ahmet Tahtakıhç Meclis 
kürsüsünden ayrılıp yerine giderken "sahtekâr
lar,., sözünü sarfettiğini Diyarbakır Milletvekili 
Şeref Uluğ işitir işitmez... ». 

Arkadaşlar, burada iki tane büyük" hata var-
dır. Birisi; kürside sözüm yarım bırakılmış ve 
ınabza başka zaman yokmuş gibi, Cumhuriyet 
Halk Partisine hakareti mutazammın söz söyle
dim diye, demin okuduğum cümle dolayısiyle, 
bütün arkadaşlar heyecanla üzerime doğru yü
rüyüp Riyaset Divanına sen indirmezsen, biz in
diririz, dendiği anda yani çeyrek saat evvel 45 
dakika konuşma yapmış, bildiklerini ifade etmiş, 
ondan sonra cevap hakkını kullanan bir Millet
vekiline, celse tatil edilir edilmez buradan iniyo
rum, şu noktada tecavüze uğruyörum da Riyeset 
Divanınca deniliyor ki, iki celse arasında... Riya
setin söylediklerini de sonra okuyacağım... Yani 
orada oturuyordum... Sağda, solda falan... Ben 
bir hatâ yaptım, bu vaziyet hadis oldu, dâva da 
bitti gitti. 

Arkadaşlar, benim şahsımdan korkmaymız, 
fakat bu çatı altında eğer Millî Hakimiyeti.t>em-
sil etmek duygusu yaşıyaeaksa* eğer MilletvekiU 
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j ligi dokunulmazlığının millî bir mânası varsa, 

bu hâdise üzerinde hepimizin durması Utandır. 
çünkü ben tehdide papuç bırakacak, dayaktan 
korkacak, acaba söylemi yaparlar diye endişe-
nak olup da vazifesinden bir saniye geri kalacak 
bir Türk evlâdı değilim. (Sağdan bravo sesleri) 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maras) — Hiç
birimiz senden aşağı değiliz, 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Fa-
kat*hâdiseye bakınız; ben sahtekârlar sözünü 
kullanmışım, Riyaset nereden biMyor, tahkikat 

I yapmıyan Riyaset ? Kavga doğuş burada oldu, 
yalnız iki kişi arasında değil, iki tarafı tutanla-

I rın müdahalesiyle genişlediğini ifade ediyorlar. 
i Hakikaten genişledi, çünkü hâdise yeriae yetişe-

miyenler, sıraların üzerindeki kâğıtları tori-
I m ize atarak işe karıştılar. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim - Müsaade edin, 
i arkadaşımız söyleyeceklerini söylesin... 
I AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Or-
j ta da iki kişi var, birisi Tahtakıhç, birisi Şeref 
j Uluğ. Tahtakıhç sahtekârlar demiş... 
{ Arkadaşlar, ben evimden ayrılıp buraya ge 

lirken anamın bana iki sözü vardı : Birisi, oğlum 
I söylediğin bir sözü, hayatına da mal olsa, geri 
j alma. Diğeri de, geri alacağın söz veya geri ala-
j cağın adımı da atma dedi. 

Onun için eğer ben bu sözü söylemiş olsay
dım, muhakkak surette huzurunuza çıkar, ben 
bu lâfı sarf ettim; cezama razıyım derdim. Hâdi-

I şeye eu yakın olan operatör M. Kemal, bana, 
I sizin şahsiyetiniz, seviyeniz bundan çok uzak, 
I çok ileride» dedi. Arkadaşlardan da Milletvekili 
J Enis Akaygeni gördüm, Taktakılıca en yakın 
I bendim, böyle bir şey duymadım dedi. îşte şu-
i rada,, bugünkü gibi, sayın îçöz arkadaşımız 

oturuyor ve böyle bir söz sarfetmerîiğimi ar
kadaşlarına söylüyor. Sait Odyak ta bu kür
süye en yakın oturanların başında idi, böyle bir 

j söz sarfetmediğimin şahitlerindeııdir. Riyaset 
I Makamı tahkikat yapmadığı halde böyle bir 
I söz sarf ettiğime- nereden kani olmuştur? Han. 
j söyliyeyim: 
j Birinci günü, hâdisenin demokrasimiz" için 
I fecaat ifade eden tarafını kapamak için Ulus 
I Gasetesi daha ileri gitti, dedi ki, Tahtatathç 
i hem bu sözü söylemiş, tecavüz etmiş, ondan 
I sonra da mukabele görmüştür. Eh, bu pek te-
I nakuzla oldu. Biraz daha teVili kaab.il bir şek-

M — 
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îc getirmek lâzım: Oodan sonra da Ta&takılıç 
«sahtekârlar» dedi diyor. 

Asıl mesele arkadaşlar, bâzıları diyorlar ki, 
biz Şeref Uluğu tanırız - ben Şeref Uluğu ta
nımam - b$y£e bir şeyi yapaealfc adam değildir. 
O günü hatırlarsınız, sen indkınezsen, biz in
diririz, sözleri ayak patırdıları, kapak gürül
tüleri zabıtta yazüuhr. O günkü celsede Şeref 
Uluğ'un hissesine düşen -pay, uıensap olduğu 
kadroya, zihniyete böyle bir delikanlılık yapa
rak hizmet etmekten başka bâr şey değildir. 
(Soldan, ihtiyaç y@k sesleri) 

îşte bu sebeple işe «sahtekârlar» sözü ka
tıldı, Tahtakılıç; sahtakârlar, dedi de bu hâdi
se meydaaıa geldi. 

Her işe mueib sebep bulmak, te'vil etmek 
mümkündür. Hele biliyorsunuz ki, radyo iki 
gün bu hâdiseden bahsetmedi. Birinci günü ver
medi; Hasan Dineei'Mn takririni vermedi Son 
günkü celseyi, acaba ka-palabüh-miyiz cKye ver
di. Çünkü o celsede, bu mânada, Tahtakıhç ha
karet etmiş, o mukabele etmiş, alefâde bir hâ
dise. 

Arkadaşlar; o gün buranın manzarasını ya
şamanızı çok arzu ederdim. (Soldan, içinde 
idik, sesleri) 

BAŞKAN — Ahmet bey; rica ederim; Mec
lise taallûk edebilecek bir şeye geçmeyiniz. Siz 
kendi noktai nazarınızı beyan ediniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Şu 
halde tahkikat yapmayan Riyaset Divanı bizzat 
o günkü hâdisenin bir tarafını teşkil etmiş olan 
İdareci Üyelerden Resai Güreli vasıtasiyle okut
tuğu şey arkadaşlar, asıldan, hakikatten, insaf
tan mahrum bir ifadedir. Onun için Riyaset Di
vanı aleyhinde bu iş tarihe geçmiş bir Htizaoı 
vesikasıdır. 

BAŞKAN — Riyaset Divanı bu ifadenizden 
münezzehtir. ZatiâKniz keaıdi kanaatinizi ifade 
edînk. ^imki sabıan da bir hududu vardır. Sü
kunetle, şahsi bâr durumunuz için tüzük muci
bine*) size sez verdim. Fakat bunu, içtüzük hü-
kümferme mugayir duruma gotürmeyiıa. BUBU 
tekrar rica edecini. 

AfiMBT TAHfAKIMÇ (Devamla) — Ar- , 
kâsdaşlav, hâdiseni» bu seyrim böylece ifade- et
tikten sonra, 30 yaşını hasta^yatağSnâa geşfeen 
bir kardeşim, buraya yetişemediği için, bu işde 
salaş haysiyetine, aile haysiyetine dokunacak 
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bur şey var un diyor. Onun için müsaade eder
deniz sözümü bir hikâye ile tâtbeceğim. Vak-
tiyitt bir Türk 'köyünü eşkıyalar sarıyo*. Örmen 
civarında bir köymüş. Bayram s&hahı pusu fca.-
ruyott, bekliyorlar ki ilk şafak sefcsün ve köyü 
talan etsinler. 15 yaşındaki bir Türk çocuğu 
tayını yedeğine alıyor, çeşmeye sulamağa geli-
riyo*. O sırada çeşmeye canavarlar geliyor - Çeş* 
menin savağı dar, ya tay su içecek* ya canavar. 
Delikanlı canavarla döğüşn^eye başlıyor. Cana
varı öldürüyor ve tayını suluyor; arkasından 
da ağlamağa başlıyor. Bu dehşet verici manza
ra karşısında eşkıya irköiyar ve gocuğa soku
lup soruyorlar. Canavarı Shlfcrdüa, tayını sula-
dm, niçin ağlıyorsun diyorlar. Anam bana eve 
gidince soracak; bayramlık entarisini insan ca
navarla döğüşürken yırttırn* u 4fr*. 

Arkadaşlar, ben siyasi mücadelemde muvaf
fakım. Fakat bu hâdisenin meydana gelmesi 
dolayısiyle bunun ıstırabı nesillerime intikal 
edeeektir. Bunu siz hissetmiyorsunuz, b«tüû 
Türk Mületi bunda müttefiktir. 

Ben yine tekrar edeceğim: «Ne mümkün 
ztthn - ile bidad-île imfeayı hifrrîyet, çaÎJş id
raki kaldır, muktedirden ademiyetten» (Soldan 
gürültüler iade ederiz sesleri.) 

BAŞKAN — Rica ederim kürsü hürriyeti 
muayyendir, bunun haricindeki sözlerin hiçbir 
kıymeti yoktur. 

Çok rica ederim, Yüksek Meclis sükûn ile, 
sabır ile» kendi kemaline yakışan bir vakarla 
sizi dinledi. Fakat bu Büyük Meclisin şahsiye
tini, bu kürsüyü ye * arkadaşlarımızın şeref ve 
haysiyetini mütemadiyen incitici vaziyetlerinize 
nihayet vermenizi size tavsiye ederim. 

Dr. AZİZ ÜRAS (Mardin) — Lütfen sözünü 
kendi&iûe iade ediniz. 

BAŞKAN — iade ediyorum. Meclis bunu 
kabul etmez. Divanı Riya&ete tevcih ettiğiniz 
sözlerin de bu yönden hiçbir kıymeti olma
dığına «rzederim. 

Arkadaşlar; Demokrasinin ruhu, birbirimizi 
saymak, sevmek ve birbirimize hürmet etmek
tir. Ve Yüksek Meclis müşterek müessesemiz 
olduğu için daima bu »aslara riayet ederek 
ketim* ve sözlerimizi kuUanaÜm. Yoksa-teeavü-
zatın sonu gelmez. Birbirimizi kırmanın-.«onu 
gelmez. Bunu bilhassa dikkatinize spu^ıum. 

Buyurun Reeai Bey.- r -
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Dr. AZIZ URAS (Mardin) — Bitsin bu me

sele; Allah aşkına, temcit pilâvı burada bitsin. 
RECAÎ GÜRELİ (Tokad). — Muhterem ar

kadaşlarım, Kütahya Milletvekili Ahmet Tah-
takılıç şimdi verdiği beyanatında dediler ki, Ri
yaset Divanı namına Recai Güreli okuduğu 
beyanatta, söylediği sözlerde tahkikat yapmak
sızın sahtekâr kelimesini Tahtakılıç 'm kullan
dığından dolayı iftira etmişim veyahut böyle 
bir şey vâki olmadığı halde kendisine isnat et
mişim. 

Arkadaşlar, sahtekâr kelimesini kullandığını 
şimdi isim zikretmeksizin beş on arkadaşla tes-
bit ettim ve ondan sonra bu beyanatımı yap
tım. 

İkincisi; dediler ki, Reeai Güreli bu hâdise
ye bilfiil karıştığı halde ve benim üzerime 
hücum ettiği halde, kendisi bu beyanatı yap
mıştır. 

Sizi yüksek huzurunuzda şerefimle temin 
ederim, her birinizin gördüğü gibi, Tahtakı
lıç'm üzerine ne yürüdüm, ne de Tahtakılıç 'ı 
böyle kavga sırasında veyahut hâdise sırasında 
görmüş dahi değilim. Yalnız gördüğüm şudur; 
Maalesef Tahtakılıe o günü gözü kararmış, ira
desini keybetmişti, asabiyete kapılmıştı, sağını 
solunu gömüyordu arkadaşlar. Benim yaptığım 
şey şudur; şurada oturuyordum, vaziyet bura
da karıştığı zaman, Ahmet Oğuz şurada «Genç
liği boğuyorlar» diye bağırmakta iken kendisi
ne sarıldım ve kapıdan dışarıya çıkardım. Baş
ka bir şeye hiçbir suretle müdahale etmiş de
ğilim. Maalesef demin de arzettiğim gibi; Tah
takılıe o an için esasen kürsüde asabiyetle ve 
tehevvürle konuşması sebebiyle, iradesini kay
betmiş, gözü kararmıştı. 

Sizi temin ederim arkadaşlar, bütün muha
lif arkadaşlar da hakkalinsaf söylesinler. 
değil Ahmet Tahtakılıç'a, her hangi bir arkadaş 
üzerine yürümek, yahut tecavüzde bulunmak, ve
ya bir söz söylemek gibi bir harekette bulunmuş 
değilim. Yalnız şunu yaptım, Ahmet Oğuz arka
daşımız, fena halde sinirleımıişti. Gençliği boğu
yorlar demesi üzerine kollarından tuttum dışarı
ya çıkarttım. Müdahalem budur, hâdise tahkikat 
raporu ile tesbit edilmiştir, mâruzaitun bu fc&dar. 

KAMİL-GÜNDEŞ (Kayseri) — Birsiraİİsora-. 
cağım. 

timM GÜRELİ (Tokad) ~ Milletvekili, Mil-
IetyekiHûd«n sual soramaz. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun, söz vereceğim 

size de. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bir tek sual 

soracaktım. 
RECAİ GÜRELİ (Tokad) — ismim mevzuu-

bahs olduğu için kürsüye geldim. Yoksa bir Mil
letvekili, bir Milletvekilinden sual soramaz. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — idareci üye 
olarak mı konuşuyorlar. 

RECAI GÜRELİ (Devamla) •— Kâmil Gün
deş arkadaşım itidalinizi muhafaza edin, ben ida
reci üye olarak konuşmuyorum. Ahmet Tahta-
kılıç benim ismimi mevzuubahis ettiği için sözüm? 
cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Siz İdareci Üyelerden sual sor
mak istiyorsanız isminizi kaydediyorum. Lütfen 
.sıranıza intizar edin. 

SAİT AZMİ FEYZİ OĞLU (Kayseri) 
Efendim,., usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Arkadaşlar, tekrar riea ediyo
rum, Meclisle geçen oturumda geçmiş hâdiseler 
dolayısiyle, yeni baştan, içtüzüğün 95 nci maddesi 
mucibince söz istemiş olan Tahtakılıç'a söz ver
dim. Ondan sonra adı geçen bâzılarının tavzih 
edecekleri noktalar olabilir. O itibarla kendilerine 
söz vermeye Tüzük mucibince mecburum. Şunu 
Yüksek Heyetinizden bilhassa rica ederim ki, bu 
görüşmeyi lâzım gelen sükun, ve itidal, sabru ta
hammülle yapın. Sait Azmi bey buyurun efen
dim. Usul hakkında söz istediniz, görüşmeyi ya
pın. 

SAİT AZMl FEYZİOGLU (Kayseri) 
Muhterem arkadaşlar, Tahtakılıç arkadaşımızla 
bâzı arkadaşlar arasında bir hâdise oldu. Bun
dan dolayı teessür duymamak elden gelmez. Ol
maması şayanı temenni idi. Bir defa kristal bar
dak elden düştü ve kırıldı. Bunun üzerinde de
vamlı ve ısrarlı bir tarzda münakaşa yapmak 
daima yeni bir bardağı kırmak olacaktır. 

Sayın Taihtakılıç'm sözlerinde beni inşiraha 
VÖ ferahlığa sevkeden Ve zevkle dinlediğim iki 
kısım vardır. Zevkle dinlediğim kısım; zaten çok 
temiz olduğunu bildiğimiz ailesi hakkında, esa
sen malûm olmakla beraber bize veötniş olduğu 
bilgidir. Bunu zevkle dinlediğimi arzediyorum 

Ferahlık ve inşirah veren kısmı da şu olmuş
tur : >B«n s^tekârlar demedim. Za/ten bir söz 
uzun boykı Mv mööaks^amn tevlit ettiği «asabi 
yet içinde söylenmiş olsa dahi, onu söylemedim, 
dedikten sonra söylenmemiş f&rsetsaek icabeâe-
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ce#hu takdir buyurursunuz. Bu da bana aynea 
bir*erefchk verdi. 

Şimdi usul kısmına geliyorum: Arkadaşlar. 
Siyaset MaJsamı, B^jük Mükt Meclisinin ken
disine verdiği sölâkiyetle *e liselisi temsil etmek 
ü*er© Riyaset Tazilesiııi ifa eder. Bir topluluk 
kendi üyeleri hakkında inzibati ce*a almak, yet
kisini haiz olmazsa çalışamaz, dağılır. Riyasetin 
tavz^ takibi, sadece a-vdet talebi, çahsiyatia vığ-
rasmak intan Yüksek Meclis »amma yapılmış 
olmaktadır. Maalesef buna itaat ve hürmet lâ
zımdır. Arkadaşlarımız muvafık, (muhalif, bir 
topluluğun icabı, Tüzüğümüzün icabı ve btf Mec
lisin şerefi ve istikbali için İtan ve zaruri okn 
ksatı göstermiyorlar. Maalesef inlemiyorlar. 
Bu fena bir itiyattır. Riyaset Makamının mü
nasip görmediği bir hareket dolayıaiyle ittihaz 
ettiği rey* Meclisin tasvip eylediği bir karar tek
rar bu kürsüden erteya konup münakaşa edile
mez. Riyaset Bstunraın teklifime zavallı bir 
tekliftir, köle yetiştiriyoruz ve her hangi bir 
şahsiyata taallûk eden söz ve hareketler îçtüzü-
ğemuhaKftir. Bu gibi söz ve hareketlerin cezan en 
aşağı ihtar, teberru? ederse kmaana, tekrar yapar 
sa Meclisten çıkarmadır. Halbuki biz her kürsüye 
çıkışta bunu yapıyoruz. Ve müteeelsilen yapıyo
ruz. Arkadaşiarm şahsiyle uğraşıyoruz. Onun 
ie^n bu itiyattan hepimiz vaz geçmeliyiz. Ve şah
siyata taallûk eden hususlar haiklkında - ki olu
yor T Makamı Riyasetin içtüzük hükmünce söz 
vermemesini kendüttmden ve Yühpek.Meclisten 
rba ediyorum. Bu şayanı esef hâdiseyi her ne 
saman tekraıiaaak yine esef ve teessürü mucip 
olacak yeni bir safha aemış otacağız, yeni bir 
hâdise ^ılifttnur İmluaııcağız. Bundan vaz geçe
lim. 

BÎR SES — Söylediği «özleri her arkadaş 
yaıpraıyor, taehih etsin. 
.-.•: BAŞKAN-^ Ark»dafiınîz; Sait Azmi ' Pey-
2İoğlu'nun, söylemiş olduğu sözler, Yüksek Hey
etiniz' takdir buyurur ki, müzakereleri idare 
•ddeıı aıfeadöşiann valifeleTİui kolayiaştıneı ma
hiyettedir. B iaşemi frsyfe Yüksek Heyetinizin 
ajmı mütalâakrttîiştirâfc edeceği kanaatinde
yim 

Ben de şunu. flive; etmeliyim ki, Meclis mü 
zsksydferini ideıte -unsurunun esaa ruJıu; haküea-
tiu'fcezahürü veıniktetm selâmetin*•» uyguBuetiee-
lenariataimamı üyn daima müaakegrierin gmiktu 
neticelere ulaştırılmasını igtihdaf "*der. Riyaset 

.1949 O : 1 
Makamı hiçbir MiltetveÎKlmi diipsudea ayımaaz 
ve her hakikat Meal» kerarı seda *ldmgjUL,«en»ö 
tecelli eder. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlar; şu görü?» 
me münasebetiyle, Yüksek Heyetûsrizi teşkil eden 
ve hıertsri ayrı ayrı bu milletin muhterem mü
messili olan arkadaşlarımızdan tekrar riea ve 
istirham «derim ki, löyasetMsiounımn vazifesini 
kolaylaştırmak için İçtüzüğün hrikümleri dâhi
linde kalmak, şahsiyatla uğraşmamak» birbirine 
hakaret etmemek ve hangi kmsta otersa ölaun, 
yani Meclisin «erek çoğunluk kısmı olsun, gerek 
azhk kısmı okun ve gerek azlık kısamı terkip 
eden muhtelif eüzüler olsun, bunların birbirine 
saygı göstermesi ve birinin diğerini d iğetiudt n 
az>ölmediğini lka»en tekrar ve kalb*ı kabul ey
lemesi lâzımdır. 

Yalnız bir noktayı arzedeyim ki; sükûn ve 
itidali» Jkeuufskm, birbirimizi incitmiyeünı. Bü-
hassa Lstirhaınun budur. 

ŞEREF ÜLUĞ (Diyarbakır) — Efeadim, 
bendeniz hakkımda Tahtakılıç arkadaşım; «Şe
ref Uluğ mensup olduğu kadroya delikanlıca 
bir hizmette bulundu» diye ismimi mevzuuba-
his ettiği için söz almış değilim. Şahsım için ga
zetelerde çıkan başka sözler de vardır. Onlara 
da cevap verecek değilim. 

Yalnız burada bir hakikat meydana çekmiş
tir, çok memnun oldum. Tahtakılıç diyor ki; 
evimden çıkarken annemden aldığım nasihat 
şudur: Bu işi yapma, bu sözü söyleme, yapmjş 
olduğun veya söylemiş olduğun bir sözü geri 
almamak. Tebrik ederim. Ve hiçbir vakit yalan 
söylemesini de varit görmediğim, ki mutlaka 
doğru konuşmak hilkaten esas olduğu için Sa
yın Jieeai Güreli'nin dediği gibi; bu takdirde 
Tahtakılıç'in o anda vaziyetinin sinirli olduğu
nu ve ne söylediğini bilmez bir halde olduğunu 
kabul etmek lâzımdır. Bir defa bu hâdise, mü
essif hâdise diyelim, bu müessif hâdisenin kür
sü ile alâkası yoktur, küreü söz hürriyeti ile alâ
kası yoktur. Reis celseyi tatil etmiştir, Taktaki-
ljçvkfi^üdeu inmiştir, Hamdullah Suphi'nin ya-
m$# kadar varmıştır. Binaenaleyh kürsü hürri
yeti üe,katiyen alâkası yoktur. 

Ŷ kMZ, İfadelerinden şimdi öğreniyorum ki, 
«İtsin «HfÜDiVİf -kesti» diyor. Yani iki celse arası
nı birbirine bağlar vaziyette, kabul ediyor ve o 
a j^^^h^^yşe^^maA^Hİ^ses l^M^kte-
lâkkâ^yoy..B4ftdeu1w öyle değil. 

m 
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1 Yüksek • Meclis tatil edildi, Tahtakılıç kürsü
den indi ve şurada bir noktaya kadar vardık
tan sonra hâdise oldu. Bir defa kürsü ile karış
tırmamak lâzımdır. 

Halbuki Tahtakılıç diyor ki, müessif hâdise 
milletvekilliği vazifesini yaparken, cevap hak
kımı kullanırken olmuştur. Bu, böyle değildir, 
bıi, hakikatin ifadesi değildir. 

ikincisi; şimdi sarahatle dediler ki, ben 
«sahtekârlar» demedim. Bunu ben sarahaten 
işittiğim gibi, orada bulunan Sivas Milletvekili 
Öl. Fikri de «ben de işittim» dedi. Malûmu âli
niz işitmedim şeklinde şahadet kabili istima 
olamaz. Şahadet bir iddiaya müstenit olacaktır. 

Sonra ben delirmiş olmalıyım ki, Tahtakı
lıç'm da dediği gibi, ben kendisini tanımam, 
kendisi beni tanımazken, birbirimizi ancak ko
ridorda karşılaştıkça hürmetle selâmlar geçer
ken, Bütçe Komisyonunda iki arkadaş olmamiz 
ve birer milletvekili bulunmamız hasebiyle bir
birimizi hürmetle selâmlar geçerken, ben tecen-
nün etmiş olmalıyım ki, Ahmet Tahtakılıç hiçbir 
şey söylemediği halde bunu yapayım. Benim o 
anda irademi kaybetmem için hiçbir hâdise de 
geçmiş değildir. Ama Ahmet Tahtakılıç'in ken
di heyecanı içinde böyle birşey ağzından çıkmış 
olabilir. Ahmet Tahtakılıç burada hakikaten 
«ben söylemedim» demekle ağzından nasılsa -
iradesi haricinde böyle bir kelimenin kaçmış ol
ması vaziyeti biraz daha müsaitleştirebilir. Ken
dilerine tavsiyem; lütfetsin, annesinden aldığı 
vasiyete riayet ederek söylediği bir sözden dön
mesin. Bunu biz kendi aramızda paylaşabilir, 
anlaşabiliriz. Fakat dediğim gibi, annesinin va
siyetine sadık kalarak burada sarfettiği bir sö
zü inkâr etmek küçüklüğüne tenezzül etmesin. 
Ancak o vakit Tahtakılıç'in kendine sahip oldu
ğu fikrine ve asabına hâkim bulunduğu fikrine 
varılabilir. Değilse, bu hükümde isabet olmamak 
lâzımgelir. 

Ahmet Tahtakılıç'm gazetelerde yazdığı ya
zılarda : «Çoğunluğun siperine sığınmış ve fikre 
fikirle mukabeleden âciz bir bedbahtın âni ola
rak karşıma çıkmasından doğmuştur ve o müf
ritlere yaranmak için bunu tercih ediyorlar», 
Deniyor. Burada doğrudan doğruya şahsıma taa-
ruz vardır, yani «fikre fikirle mukabele edemi-
yecek bir bedhahtan» kasıt, benim. Ve nihayet, 
ayni kelimeyi küllahmiyor, bir «yardakçı» oldu-
ğumıi söylüyorlar. Ben de kendime gdre konut* I 
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mamı bilirim^ Kendisi de... Eğer ben, böyle değil
ken, benim hakkımda böyle konuştuğundan dolayı 
kendi kendine düşürtür, ben böyle bir sözü hiçin 
sarf ettim diye düşünür, tanımadğun bir arkadaş 
hakkında böyle ağır söz sarf ettim diye her halde 
kendi nefsine karşı utanır diye buna da cevap 
vermiyeceğim. (Soldan bravo sesleri) 

Yalnız burada, bir sözü tekrar söyliyeceğim : 
Kürsü ile, bizim aramızdaki hâdise arasında bir 
alâka ihdas etmesinler, alâka yoktur, oturum 
tatil edilmiştir ve hâdise şurada olmuştur, ben 
mecnun değilim. 

Pardon, birşey hatırıma geldi. Buraya kadar 
hücumlar vâki oluyordu, istemiyoruz, riyaset 
müdahale ediyor.. Filân bunları hep bırakıyo
rum. 

Beni diğer arkadaşlarıma da sorarsa anlıya-
bilir, ben daima yerinde o kadar sâkit ve samit 
bir adamım, nattâ silik biı adam vaziyetinde 
kahrım ve şimdiye kadar i öyle bir hareket yap
mış adam değilim. Kendisi ile Kurdoğlu arasın
da böyle geçimsizlikten, atışmalardan dolayı 
şahsan büyük bir teessür duyup da kendimi kay
betmem için bu, bir sebep değildir ve bu hâdi
sede benim nefsime sahtekâr diye hitap etse idi 
affederdim, fakat sahtekârlar demekle namu
sumla, vicdanımla müdafaasına borçlu olduğum 
bir ekseriyete hakaret etmiş oldukları içindir ki 
bu hâdise vâki olmuştur. Ben, rica ederim, her 
arkadaşıma hürmetten başka bir his beslemem. 
(Soldan alkışlar, bravo sesleri) 

Bu vesile ile bir noktayı daha söyliyeceğim; 
Tahtakılıç geliyor, dilini hançer yapıyor, hem de 
zehirli bir hançer, kolunu pala yapıyor, kalemini 
kalkan yapıyor, beni gülünç görülecek bir göz
le... Hâk verin. Artık buna karşı kalkan da mı 
kullanmıyalım? Bana da o kadar hak verin. 

Kendileri çıktıkları zaman Reis beyin işaret 
ettikleri gibi, lütfen daha sükûnetti ve daha 
hürmetkar konuşsalar, fikire fikirle cevap ver
seler, elbetteki çok daha yolunda milletvekilliği 
vazifesini yapmış olurlardı. Af buyurun beni, 
şayet içinizden bir arkadaş çıkar da; Şeref bana 
bugün hürmetten başka bir şey yaptı derse, ka
bul ederim, fakat benim karakterim buna müsa
it değildir, ben daima arkadaşlarıma hürmet 
beslerim, bu kusur öyle midir, böyle midir; bu
na cevap vermelidir, bu ayrı bir meseledir, buna 
en insaflı taraf hükmünü versin. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar). 

~ «B 
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CEVDET KERÎM İNCEDAYI (Sinob) — 

Aziz arkadaşlar; Tahtakılıç, muhalefet yaptığı 
gündenberi Devlet ve Millet meselelerinde, içti
mai hadisleri iş ye dâvaları, ilim, hakikat ve rea
litelerle karşılaştırıp bu esas ve ciddiyet yolun
dan, en ağır tenkitleri, hattâ töhmetleri yapma 
yerinde, daima bir şahsa, bir teşekküle, bir ka
labalığa hattâ rejime tecavüz... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Za
bıtlar vardır. 

BAŞKAN — Bti yerinizden söz kesme huyu
nu bırakalım. 
f CEVDET KERİM İNCEDAYI (Devamla) 
Tecavüz reviş ve itiyadını benim için de Cevdet 
Kerim Incedayı vaktiyle istanbul'da çalışırken 
gençliği köleleştirmek zihniyetiyle çalışmıştır. 
Ondan hürriyet fikri, demokrasi zihniyeti bek
lenir mi gibi sakin ve Cumhuriyet edebi ve ter
biyesi içinde yetişen bir genç arkadaşa yakışmı-
yacak tarzda tekrarlamıştır. İtiyatlarının bir te
cellisi olan bu söze cevap vermek için huzurunu
za çıkmadım. Ondan ben müstağni ve muarra-
yım. Bu benim için şayanı şükrandır, bir mazha
riyettir. Ben bu naçiz şahsım hakkında Türk 
Cumhuriyetinin nesli olarak yetişmiş gençler 
arasında Tahtakılıç gibi bu kadar yakışmaz ve 
iftiracı konuşacak ikinci bir'insan tasavvur ve 
tahayyül'edemem bu mazhariyet ve-bunun sevin
ci bana yeter. 
-Arkadaşlar, ben yine ona asla bu mevzuda 

eevap vermek tenezzülü ile çıkmadım. Ama in
sanlar, şeref, hürriyet ve hakikat derken şeref, 
hürriyet ve hakikat, ı- medlullerinin hiç; olmazsa 
ilk-harfleri kadar bttndan kendisini nasibedar 
bilmeli ve saymalıdır. Cumhuriyet, Hürriyet, 
demokrasi insanda evvelâ bu idrak, takdir ve 
terbiyeyi ister. Ondan mahrum olan... 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Ondan 
sen mahrumsun. 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Devamla) 
— Mütemadiyen bu ruh haleti içinde olanlar 
hürriyeti, demokrosiyi, millî hâkimiyeti bilmez
ler ve benimseyemezler ve onlardan böyle şey 
beklenmez. 

KÂMİL üÇİŞpBV (Kayseri) — Tecavüz 
etmiyor mu Reisjfiey; 
. .-|ÎAjŞKAN r r . Size tecavüz etmiyor. 

&ÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) ^ Daha naıni 
tecavüz; etsin, isim mi zikretsin? 
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CEVDET KERİM İNCEDAYI (Devamla) 

— Ben gayet ölçülü ve bilgili konuşuyorum. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bana da ar

kadaşınla da tecavüz etmiyor m u ! 
CEVDET KERİM İNCEDAYI (Devamla) 

— Arkadaşınız benim için konuşurken niçin bu 
hassasiyeti göstermediniz ? . • • 

BAŞKAN — Yapmayın. Kâmil Bey rica ede
rim. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Siz bizden 
itidal rica ediyor, fakat arkadaşınıza müsamaha 
ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Cevdet Kerim Bey, siz de lüt
fen dikkat ediniz. 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Devamla) — 
Sayın, Başkanım, sizin bütün dikkatinizle takip 
buyurduğunuz bir müzakere içinde konuşuyo
rum. Arkadaşımın bana karşı kullandığı lisan
la mukabelede bulunmamak esasen terbiyemin ye 
tabiatimin icabıdır. Fakat ayrıca bu hususta 
dikkati mahsusa da sarfediyprunu 

Arkadaşım, daima babalariyle övünüyorlar. 
Babalariyle övünmede hakları vardır. Ben de 
babalarını bir ağabey bir amca gibi sayar ve 
elini öperdim. Ama, müsaade ederlerse ben de 
bir babadan bahsedeyim. Benim babam, 
Mitat Paşa Akkâ'ya sevkedilirken aynı hâdise
den dolayı evvelâ idama mahkûm olmuş sonra 
2 - 3 yıl boynunda lâle Sinob-da bir zindanda 
kalmıştır. Mütaakiben Mitat Paşa öldürüldük
ten sonra Sinob Hapishanesinde ve daha sonra 
Meşrutiyete kadar Sinob'da sürgün kalmış bir 
babadır, bir hürriyet ve inkılâp mücahididir. 
Ben, millî hâkimiyet; millet hürriyeti, istiklâl 
ve iradesinin müemmen kılınması ve bu uğurda 
durmadan mütemadiyen ve ölünceye kadar çar 
lışmak terbiyesini ilk olarak o zindan lâleleri 
boynunda yaşayan babamın manzarasından al
dım. Ondan sonra, ben Hârb Okulunda, Akade
mide ordu saflarında, Türk inkılâbının İlk gü-
nündenberi meydanlarda, kürsülerde, konfe
rans salonlarında konferansları, yazıları ve eser
leriyle Türk Milletinin hürriyet ve hâkimiyeti, 
milliyet esası üzerinde en ileri gitmesi için öm
rünü tijketen bir adam oldum. Tahmin ederim 
ki, Kendileri de birçok def % bu mücadelelerimin 
önünde bulunmuş ve iaydalanmıştır.;. tJ 

, AjkadajlarımV ^iîıxm^. ^afrurj5nj^|pc(^ce 
telâkki İmyirmamajıız riçaaiyle bir şey daha ar>. 
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zedeceğim. Ben kendimin dünyaya gelişimi Türk 
Milletinin şeref, hürriyet ve saadeti için hizmet 
mukadder olarak yaratılmış sayan bir insanım, 
Ü ne söylüyor? 

BAŞKAN — Rica ederim, sakin olunuz. 
CEVDET KERİM ÎNCEDAYI (Devamla) — 

Ve bir fâni ancak bu hizmet ahlâkiyle yaşarken 
cemiyet onun ferdî nafakasını, ferdî mevkiini 
verir. Bu tâli bir şeydir, düşünülemez. Ben 
hayatı böyle mütalâa ve kabul eden insanım. 

Ben uzun yıllar istanbul'da çalışırken Türk 
gençliğine naçiz hizmetleri yapmak yolunda 
elimden geldiği kadar durmadan aşk ve fera-
gatla çalıştım. Bugün, bu gençlerden her biri j 
Cumhuriyet vatanının sathında, millet hizmetle
rinde, muhtelif mesleklerde, başarılı işlerde, şe
refle hizmet yolundadırlar, her ayak attığım, 
gittiğim yerlerde bunlardan bir çoğunun yetiş
miş olduğunun, Büyük Millet işlerinde çalışır gö
rür ve sevgi tezahürleriyle karşılanırım, gözle
rim yaşarır. 

Tekrar ediyorum ki, bana bu ithamı yalnız 
Tahtakılıç yapmış oluyor ve yapmış olsun,. 

Arkadaşlar; Eğer ben İstanbul'da çalışırken j 
Anadolu'nun muhtelif yerlerinden irfan aşkı ile | 
yetişip Türk Milletine hizmet şevkiyle gelmiş 
muhtaç yurt çocuklarına orada burada, gecemi 
gündüzüme katarak onlara iş bulup, tahsillerine 
medar olacak üç, beş kuruş kazanmalarını temin 
etmiş isem, bununla vicdan huzuru duyarım. Ar
kadaşlar o zaman Türkiye 'de yurt mefhumu yok
tu, o Ermeni pansiyonunda, o bilmem nerede, bu 
bilmem nerede, denizi, treni biirniyerek, doğduğu 
kasabadan doğduğu gibi gelmiş Türk çocuklarını 
yurtlarda yetiştirip, gece gündüz, buraya niçin 
geldiklerini, nasıl çalışmaları lâzımgeldiğini, va
tanın onlardan neler beklediğini, sihhatimi, isti-
rahatimi terkederek, kurduğum yurtlarda onlar
la haşrü neşrolarak çalışan bir kimseye bir gün 
onlara ekmek verip de iş bulup da tahsillerini ko
laylaştıracağım diye köleleştirildin diyecek bir in
sanın çıkacağını ve söyleneceğini bilseydim, şa
şar* kalırdım. Ve bu şekilde vâki olan ifadesinden 
de asla teessür duymuyorum. Çünki bu şekilde 
ancak Tahtakılıç konuşabilir, bir ikinci insan 
söyliyemez bunu. Biz Türk gençliğinin hakikaten 
mahşere kadar yayacağına inandığımız Türk 
milletinin her geeen güatûsden gelecek gününü iyi 
y&p&eak iktidara gelmesi için çalışıyoruz, o emek
lerle ötofiı&ftşş geçmiştir, bundan sonra da o emek-
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j lerle geçecektir. Türk genci yetişmesi için sarfe-

dilen hiçbir hizmeti fenaya almaz ona köleleşmek 
I iftirasını kimse yapamaz. 

Arkadaşımın geçende scylediği şiir üzerine 
buradaki sözüme sıkılmasına gelince: Müsaadele
riyle onu da şöyle cevaplamak isterim. Başkanlık 
kendilerine çoğunluğun kendisinin sözlerinden 
hakaret kastı çıkardığı için, Başkanlığın teklifi 
ile bir ceza anında veyahut vermeme anında iken, 
Başkanlığın kendilerine çoğunluk öyle telâkki edi
yor böyle ise, ceza teklif edeeeğim, değilse izah 
buyurun, dediği zaman 25 nci yılını biraz evvel 
bitirdiğimiz ve 25 yıl içte, dışta arızasız her gün 
şerefi artan bir Cumhuriyet İdaresini topyekûn 
zülûmla, istibdatla, kahirle tavsif için yeri olmı-
yan ve yerinde olmıyan bir şiiri müdafaası yerin
de kullanıp inen bir vatandaşın önünde hassas ol
mamak yerinde midir, mümkün müdür? Bu has
sasiyeti gösteren bir insana, ondan hâkimiyeti 
millîye fikri, ondan hürriyet fikri, ondan demok
rasi fikri beklenemez ne demek ne derece müna
sebetidir? Yüksek takdirinize bırakırım. 

Arkadaşlar, bu milletin 25 yıldır çiğneyip, ezip 
bitirdiği zulüm ve istibdadın geri dönmemesi ve 
ileri bir hâkimiyeti milliye deveranınm tekevvünü, 
tekâmül ve mahşere kadar arızasız devamı için 
çalışan topyekûn bir rejime bu kürsüden zülüm, 
istibdat, bilmem ne isnat ederek inen, bir aıka- / 
daşın bu günahkâr hali karşısında bütün ömrü, 
bütün hüceyratı hürriyet, istiklâl ve demokrasi, 
yani hakimiyeti milliye için, çarpan bir adamın 
hassasiyetini niçin yerinde bulmuyorlar? 

Arkadaşlar; bu memlekette zulüm ve istibdat 
hiçbir zaman geri gelmiyecektir, şu bu arızalarla, 
şu, bu türlü hareketlerle bu selâmeti i seyri boz
mak istiyenler daima hacil kalacaklardır, daima 
betbaht olacaklardır, daima mahkûm olacaklar
dır arkadaşlar. (Soldan alkışlar) 

Millet herşe.yi, herkesi biliyor, 
Rica ediyorum, bizim Millet işlerinde görüle

cek milyonlarca işimiz var bir aydır bu gibi 
böyle safsatalarla milletin işlerini geciktirmesinler 
geciktirmiyelim, vazifemize, asli işlerimize döne
lim. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

HİLMİ ŞEREMETLİ (Balıkesir) — Sayın 
arkadaşlarım, bugün benim de söz söylemek 
için bu kürsüye çıkmama yegâne sebep, Tahta
kılıç arkadaşımın kendi hislerine, kendi arzu» 
larma ram olarak, Meclisin toplantı yaptığı 

— ( * - . . 
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gönlerde olduğu gibi, bugün de tahripkâr, if-
tirakâr ve tecavüzkâr birçok kelimeler sarf et
mek suretiyle, yine bizim millî hislerimizi tah-
rik etmiştir. 

Geçenlerde, burada Muvakkat Bütçe konuş-
maları eenasında, memurların maaş almalarına, 
bir gün kalmıştı bu maaşı alamazlarsa ıstırap 
çekeceklerdi. Bunu bildikleri halde, muhale
fette bulunan arkadaşlardan bir çoğu, Meclis 
müzakerelerini uzatıp, nihayet maaşların geç 
verilmesine âmil olmak için ellerinden geldiği 
kadar, lüzumsuz konuşuyorlardı. (Sadede ses
leri) 

BAŞKAN — Rica ederim. 
HİLMİ ŞBREMETLİ (Devamla) — Bu ko

nuşmalar Meclisi fevkalâde tekeyyüee düşür
müştü*. Bu heyecanlı konuşmalar dolayısiyte 
de birçok arkadaşların söz söylemesine sebep 
olmuşlardı. Bu arada ben de rahatsız olduğum 
için, kürsiye çıkmayı arzu etmiyerek ve konu-
şulan şeylerin yerinde ve doğru olmadığını bil-
diğmı halde, Tahtakıhç arkadaşımı iskât etmek 
içia» doğrudan do$rnya onun burada kahra
manlık göstermesine sebep olan, duyduğum 
bir tevatürü, oturduğum yerden söyledim. Söy
lediğim de şu idi: Arkadaş, senin baban intihar 
etmiş, intiharmm sebeplerini bize izah edebi
lir misin dedim, bunu iftira şekline sokuyor, be
ni mahkemeye •«reeeğmi söylüyor. Mahkeme 
ile beni tehdit etmekle korkutamaz. Nihayet 
söylediğimi tekrar ediyorum. Babasının intihar 
ettiğini tevatüren duymuş vaziyetteyim, bunu 
açıklamasını kendisinden rica ettim. N.asılin,ti-
har etmiştir, babası diye (Sağdan gürültüler) 
kendisi, babaasıı meth ediyor, ben de meth ede
yim. » . . 

Millî Mücadelede çalışmış, bu mücadelede 
pek büyük hizmetler başarmıştır. Memlekette 
hizmetleri vardır. Ama iyi babanın iyi evlât
ları olur. Bir baba bazan miras, hazan evlât 
bırakır. Ben Tahtakıhç'a susun, busun diye 
bir şey söylemedim yalnız, babasının intiharının 
sebebinin kendisinden sorulmasını istedim. 

Souta, ikmed afiesele, tabanca meselesi var,* 
tabanca meselesi de başka bir şekle, başka bir 
k a y » sokulmuş ve nihayet gazetelere intikal 
cttküraiş, Mzim Arkadaslanmımn iıea* biri hak-
kgfcâftgşsvvm.-Jsptıfckrı«ihi, biti «e£er :<îe rbe-
nhn istaiûü - gazetelerde zikreftelek; *auuctiyiç 
g*3ra memleketteki ienhB.i3«vgij» azaltacaâtltti\ 

i Sevgi böyle azalmar, hakikati ifade etmekle, 
iyiyi, doğruyu seydemekle e t e . 

Bana isnat edij^n Ubaöca meselesine gelin
ce; burada biran bilen .arkadaşlar da var, bu
rada kavga bitmiş, halledilmiş bh' vaziyette idi, 
kavga eden arkadaşlar da dısarjya çıksaştı, 
ben de oradan şaşıya <îoğru iniyordum iaerkstt 
Cihad Baban'la karşılaştım, ona dedim M: A*< 
kadas, bu yapiağıraz hareketler doğru değil* 
dir, bilhassa sen muhalif a r k a ç l a r amamda 
mütemadiyen sağa, sola komjamak ve onları tak* 
rik etmekle burada bir hâdise mi çıkarmak isti
yorsunuz? işte hâdise çıktı, İm hâdisede tokat 
varmak doğru muydu, dedil Hayır dedim. Ama 
hadiseleri bayie ileri g&türüraefciz baaka hâdi
seler de çıkarabilirsiniz, siz işi mütemadiye* 
tahrik ediyorsunuz dedim, fin yaptığınız iyi kir 

i şey değüdttv dedi. Tokat kördür aaaa^sizmyap» 
tığınız daha kötüdür, böyle devam ederseniz iş 
daha kötüye gider, tabanca da nathyabilir de
dim. Fakat bunu kemali samimiyetle söyleye
yim; onların anladığı ve yazdığı mânada söy-

i lemedim. Ben Millî Mücadelenin ' bidayetinden 
nihayetine kadar her safhasında, elimde silâh 
canımla basımla çalıştım ama, şimdi orada hı-
raktım, yanmada bugün çakı bile taşımam. Bu
nu gazetelerle ilân ederek; tabanca ile muhalif * 
lerri tehdit ediyormuş, gibi bizi tezyif etmeye 
çakmaları yeriade -bir hasek^t nâdir? (Kâfi, 
kâfi sesleri) Binaenaleyh şimdi ben bunu s5y* 

| lerken arkadaşlarıma tekrar teknır rica ederim, 
böyle önlerine gelen arkadaşa taş atmaları, 
memlekette onlar için bir menfaat temin etmez, 
bilâkis kendi aleyhlerinde hareket tevlit eder, 
bunla*ı yaitoıamalarmı tamye .ederi». Bu kür-

; sü, memleketin menfaati ieabı olan şeylerin ko> 
1 nusuknası iç«ıdir; 
j Arkadaşlar, rahatsız «tüm, zaten dilim de 

kuruyor, bu itibarla *özüm# burada kesiyorum, 
j affınızı rica ederim. 
İ AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — B u 
i husustaki zaptın okunmasını rica ederim. 
! BAŞKAN — îcabederse okunur. 
j AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya)—Okun-
j sun rica «derim-
| BAŞKAN ~ OkudunL. 
İ ABDULLAH YAYCIOĞLÜ Cttaraş) — ••• 
| M ^ t e j ^ arkadaşlar; fiajm.TtiUakşbç Wıim 
i de>- w i m i : karıatusdığı - ifcdatfeıde sûfcüııdtn 

— * • 
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bahsetti. Ailesi şayanı hürmet olabilir ve bu
nunla iftihar edebilir. Zaten onun kötülüğü hak
kında kimse bir şeyler söylenmiş değildir. Ben 
de ailemin tercümei halimi iki satırla arzedece-
ğim. (Gürültüler, lüzum yok sesleri). 

Ben de Birinci Devrede B. M. Meclisine me
bus seçilen bir babanın evlâdıyım. Babam bu 
memlekete yıllarca hizmet etmiş ve ailem efra
dı üç dört İstiklâl Madalyası almıştır. Bunların 
içinde şehit olanlar da vardır. Onun için ben, 
böyle bir ailenin çocuğuyum diye, bu sakfm al
tına toplanan çok kıymetli millet temsilcilerini 
kötülemek, vatanseverlikte, millet hizmetlerin
de kendimizden, noksan görmeye ne hakkımız 
vardır. Burada öyle kıymetler vardır ki, kendi
sinin sırtında tuğla taşıyarak memlekete hediye 
ettiği bir mektep değil, geceyi gündüze katarak, 
açıkta yatarak on mektep hediye etmiş, kimseler 
vardır, gerek muhalefette, gerek iktidarda. 
Onun için hiç kimseyi kendimizden noksan gör
meye hakkımız yoktur. (Bravo sesleri). 

Tecavüz işine gelince; beni mütecaviz diye 
tavsif ettiler. Ben mütecaviz değilim. Baktım, 
Şeref arkadaş sıranın üzerine yıkılmış ve ona 
hücum ediliyordu. Ben bu vaziyeti gördüm, bir 
arkadaş daha vardı, birlikte Tahtakılıç 'ı tuttuk, 
sıraya oturttuk. Ben tokat atmış değilim. Tokat 
atmış olsaydım, şerefli bir insan olarak ve ceza
sına razı olarak söylerdim. Şerefli bir insan ola
rak, tokat atmadığımı, huzurunuzda ifade ediyo
rum. Hattâ o gün, Enver Kök, benim tokat vur-

.1949 O : 1 
duğumu söylemiş, arkadaşlar, haber verdiler. 
Gittim, kendilerine, benim için böyle söylemiş
sin dedim. Kendisi böyle bir tecavüzde bulun
madığımı söyledi ve kendisinin benimle beraber 
olduğunu ve yanlış ifade edildiğini söyledi. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, mevzu tenevvür et
miş, herkes söyliyeceğini söylemiştir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Zaptı 
okuyun. 

BAŞKAN — Zaptın neresini okuyalım? Ri
ca ederim, zabıt okumak diye bir muamele raev-
zuubahis değildir. Şimdi ruznameye geçmeden 
evel Hüseyin Ulusoy arkadaşımız bir önerge ver
miştir. (Gürültüler) Bir görüşme açmadığımız 
için önergeyi kâtip arkadaşa okutmuyorum. Yal
nız Yüksek Huzurunuzda bir noktanın muğlak 
ve müphem kalmaması için Ahmet Tahtakılıç '-
tan bir noktanın tavzihini rica eder mahiyette 
bir önergedir. (Okutmaya soldan lüzum yok ses
leri) (Gürültüler) 

Rica ederim, Riyasetin biraz hakkını verin, 
aksi takdirde bu işi başka türlü idare etmek için 
kuvvei kutsiye sahibi olmak lâzımdır. Rica ede
rim, burada oturan arkadaşınızın vaziyetini, 
tahammülünü hesaba katmak gerekmektedir. 

önergede, «Ahmet Tahtakılıç, hikayesiyle ne 
kast etmiştir.» (Soldan eşkiyalar sesleri) «Açık
lamaya davetini rica ederim» denilmektedir. 

(Ahmet Tahtakılıç yok sesleri) 
Pekâlâ cevabı alınmış demektir. 
Gündeme geçiyorum. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırse-
verHn, köy okullarında kullanılan inşaat malze
mesiyle bu işler için tahsil olunan para hakkın
daki sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tahsin Ban-
guoğlu'nun sözlü cevabı (6/235) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Köy okullarından bir kısmı daha tamamlan-

* madan, malzemenin kötülüğünden ve yapı işle
rinde gösterilen ihmalden dolayı, çürük addedi
lerek yıktırılmasına rapor verildiği gibi, bâzıla
rının da kullanılmıyacak bir durumda olduğu 
görülmektedir. 

Her okul için fakir köy halkından tahsil edi
len (10000) on bin liradan fazla paranın ve ay

larca devanı eden bedenî hizmetlerinin, yok ol
masına sebebiyet verenler hakkında tahkikat 
açılmış mıdır? 

Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü 
olarak açıklanmasını rica ederim. 

Saygılarım ile. 
Çanakkale Milletvekili 

Ali Rıza Kırsever 

' MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGU-
OĞLU (Bingöl) — Soru sahibi sayın arkadaşım 
sorularında vaka zikretmiyorlar. Müşahadeleri 
nereye aittir, bilmiyorum. Sondan ile bâzı mek
tepleri kastediyorlarsa onları tasrih etmeleri iyi. 

urdu. Eğer bütün mektepler bu haldedir de
mek istemişlerse, bu varit değildir. Yalnız ör-

68 — 
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nekleri kendi seçim bölgelerinden aldıklarını 
tahmin ederek Çanakkale ilinin köy okulu inşaa
tını gözden geçirdim; Orada bu soruyu alâka
dar eden iki vaka vardır, arzediyorum •: • 

Dört yıl kadar önce yaptırılmaya başlanmış 
olan Gelibolu ilçesinin Galata köyü okulu, ki du
varları çıkılmış, çatısı örtülmemiş bir haldedir, 
temelleri çürük görüldüğünden yıkılıp yeniden 
yapılmasına karar verilmiştir. Fennî raporla. 

Ezine ilçesi, Araplar Köyü okulu inşaatında 
kanuna aykırı haller görülmüştür. Köy muhtarı 
ve ihtiyar heyeti mahkemeye verilmiştir. Mu
hakemeleri devam etmektedir. Okul yapımı işle
rinde bu türlü münferit hâdiseler mevcuttur. 

Yüksek^malûmunuz olduğu üzere, bu okullar 
3803 ve 4274 numaralı kanunlarla köylünün mü 
kellefiyetine dayanarak, Köy Kanununa göre ve 
köy ihtiyar heyetleri eliyle inşa edilmekte idi. 
Bunların kontrolü ve.plânları Millî Eğitim Ba 
kanlığınca yapılmakta idi. 

Bu kontrol mevcut imkânlara göre mahallin 
Bayındırlık mühendisleri, ve merkezden gönde
rilen kontrolörler tarafından murakabe edilegel-
miştir. Bununlaberaber bâzı çürük inşaat, bâzı 
hatalı inşaat olmuştur. Bunlar ıslah edilmekte
dir, ıslah yolundadır. 

Bu yolda suçlular da derhal takip ediliyor. 
Yukarda bir misalini arzettiğim gibi mahkemeye 
veriliyor. Yüksek Heyetinizin kabul buyurdu
ğu 5210 sayılı Kanuna göre bu okulların masraf
larını Devlet üzerine almıştır. Halen bu inşaatta 
köylü sadece bedenî mükellefiyete tâbidir. Bu ka
nun bu işi bizim daha yakından, daha sıkı kontrol 
etmemizi mümkün'kılmıştır ve bunu icabettirmiş-
tir . Bunun için köy okulu inşaatının plân işleri 
evvelkisine nazaran daha iyi bir şekilde tanzim 
edilmiş bulunmaktadır. Geçen senelerden nata
mam kalmış okullardan- ehemmiyetli bir kısmı 
bu yıl ikmal edilmiştir. 1949 programında bir 
kısmının daha ikmali mevcuttur. Inşaallah ümit 
ederim ki gelecek yıl sonunda böyle, natamam 
okul binamız kalmıyacaktır ve bütün yaptığımız 
okulları temelinden inşaya imkân bulacağız. 

Arkadaşımın işaret ettiği köylerden alınmış 
on bin lira köyler üzerine seyyanen yüklenmiş 
biF'mükellefiyet -değildir.- Numaralarını arzetti-
ğisöf kanunlar mueibahce Tm okulların irişasr vak
tiyle tamamen köylüye terkedİlmffigbulunduğun-
dans ihtiyaç Ölçüsündeı köylüden para ahnıriıştır. 
Afe&aın bu paraladın miktan ekser köylerde on 

bin liradan çok aşağıdır. 
Hulâsa, her sene yaptığımız -birkaç bin bina 

arada böyle birkaç sakatlık olur.;Bu sakatlıkların 
bundan böyle çok daha azalacağını ümit etmek
teyim. 

ALÎ RÎZA KIRSEVER (Çanakkale) — 
Muhterem arkadaşlar, köy okulları hakkında Hü
kümetin hazırladığı plâna göre her okul binası 
âzami 15 bin liraya mal olduğu tecrübeler neti
cesinde anlaşılmıştır. Fakir köy halkının ba 
ağır yük altından kalkamıyaeağı ifei yıl önce 
Yüksek Mecliste devam eden münakaşalardan 
sonra anlaşılmış ve kabul edilen bir kanun ve 
ödenekle okul binalarına ait masrafın mühim 
bir kısmı Devlet Bütçesinden Ödenmesi münasip 
görülmüştür. 

Bundan evvel yaptırılan okullar içki mektep 
parasını ödemeye kudreti olmıyanlar müşkül 
durumda kalarak geçim vasıtası olan hayvanla
rını ve ,hattâ yemeklik zahiresine varıncaya ka
dar satmak suretiyle hayat sıkıntısına katlan
mışlardır. Bu bahsi tekrar etmenin sebebi bu 
kadar müşkülât ve zorluklar içinde toplanan bu 
para ile yaptırılan okul binalarından bâzılarının 
duvarları muhtelif yerlerinden ayrılmış, çatısı
nın keresteleri parçalanarak çökmüş bîr harebe 
halini almıştır. Bilhassa gezdiğim yerlerde gö
rebildiklerimden ezcümle Hasköy, Gelibolu'da 
Karaburgaz ve Galata köylerindeki binalar bu 
kabilden olup tamiri kabil olmıyacak kadar ha
raptırlar. Yaz tatilinde bu durumu Çanakkale 
Valisine bildirdim. Kaymakamla birlikte, ma
halline gidip Galata Mektebini gördüler ve bu 
binada hayır yoktur, yenisinin yapılmasının za
ruri olduğunu söylediler. 

80 hanelik fakir bir köy halkı emeklerinden 
başka binlerce lira verdiği halde yine mektebine 
kavuşamamıştır. Parası da, emekleri de heder 
olmuş, sermayesizlikten çalışma kabiliyetleri sar
sılmıştır. Yeniden yapılacak mektep için yine 
bu halk işini bırakıp çalışmaya mecbur tutulacak, 
halk işini bırakıp çalışmıya mecbur tutulacak, 
aynı zamanda millet hazinesinden daha o kadar 
para harcanacaktır. 

fitt İşin başlangıcından sonuna kadar köy hal
kının. durumu yalnız aranılan pahayı nafakasın
dan keiip "vermek ve emredilen hizmetleri.yap
maktan ibarettir. •; . -. 

Malzeme tedariki ve şaire hususun^ müta-
ahhitîerle anlaşan" W paiMârı harcayan mr ki-
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»im idare âmirleri ve köy muhtarları da okul 
binalarını» daha tamamlanmadan harap olmala
ra* ânül o t a sebep nedir? ihmal ve idaresiz
likten başka malzemenin mubayaasında ve bil
hassa senesi içinde parçalanan kereste üzerinde 
tahkikat yapmak, mevcut delâile göre suç varsa 
mesullerini mahkemeye vermek Hükümetin va
zifesi ieabmdan olduğu halde, iki yıldır hareket
siz kalınması hâdiseden zarar gören köylülerimi
zin teessürünü artırmaktadır. 

Sayın Bakan bu defa bâzı mektepler için ha
rekete geçtiklerini söylediler. Bunun için kendi
lerine teşekkür ederim, Kendi parası ve emeğiy
le yapmıya mecbur tutulduğu bu binalardaki fen
nî ve sair hataların aranmaması köylüyü dilhun 
etmektedir. Mektep seferberliğine, elinde, av
cımda bir^şey bulunmadığı halde eşyasını, ve yi
yeceğini satarak katılan ve bu uğurda her türlü 
bedenî mükellefiyete nza gösteren köyü, döktüğü 
terler ve harcadığı paranın böylece heba olup 
gitmesi karşısında haklı olarak; Allah köylünün 
yardımcısı olsun, demekten kendini alamıyor. 

2. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'-
nun, hayvan yemlerine dair olan sorusuna. Baş
bakan adına Ticaret Bakam Cemil Said Barlas'm 
sözlü cevabı. (6/237) 

Yüksek Başkanlığa 
Bu sene kış çok erken başlamış ve aynı za

manda çok şiddetli olarak devam etmekte oldu
ğu eihetle yurdun birçok yerlerinde ve bilhassa 
Orta Anadoluda kar ve soğuğun fazlalığı yü
zünden hayvanat tamamen elden beslenmek za
ruretinde kahnıştır. 

Bu hal devam ettiği takdirde hayvanat iaşe
si yüzünden hayvan sahiplerinin sıkıntıya düşe
cekleri ve iaşe yetistiremiyec ekleri cihetle hay
vanatın açlıktan ölmesi muhakkaktır. 

Bu vaziyet karşısında Hükümet elinde bulu
nan arpa ve yulaf gibi hayvan yemlerini peşin 
veya kredi ile münasip merkezlerde hayvan sa
hiplerine temin edeeek midir? 

Yoksa yine bn iaşe maddelerini harice sat
maya devam ederek serveti milliyeden olan 
hayvanatın zıyaına karşı bigâne mi kalacaktır? 

Bu hususun sözlü olarak Başbakanlıkça ce
vaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

3 . 1 . 1949 
Eskişehir Milletvekili 

Abidfn Fotuoğhı 
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| BAŞKAN — Başbakanlık Adırta Ticaret 
| Bakanı cevap verecektir. 
j TİCARET BAKANI CRMÎL SAÎD BAR-
I LAS (Gazianteb) — Arkadaşlar Abidi Potu

oğlu arkadaşımızın sözlü sorusunda da belirtti-
j ği veçhile, bu sene bilhassa Orta Anadolu'da kış 
] fazla olmuştur. Ancak bu böyle olmakla bera-
j ber, bugün saat 12 de tekrar Eskişehir'le tele-
ı fonla yaptığım temas, gerek Ofis kanaliyle ve 
( gerekse vilâyet kanaliyle yaptığım tahkikat 
| gösteriyor ki bugün için ve bir müddet için da-
•\ ha orada bir arpa sıkıntısı mevzuubahis değii-
j di'r. Vaziyeti daha iyi belirtmek için kendileri-
j ne şunu arzedeyim ki, ayın 20 sinden bugüne 
| kadar borsada 50 ton arpa satışı olduğu gibi, 

bugün depolar hariç, pazarlarda 138 ton kadar 
j arpa mevcut olduğu tahmin edilmektedir. 
j Muhterem arkadaşlarımın da pek güzel bil

dikleri veçhile hayvanlar, ayrıca arpa ve yu-
I laftan gayrı ot ve kepekle beslenmektedirler. 

Bugün Eskişehir değirmenlerinde kepek kâfi 
{ miktarda olduğu gibi, Trakyada da otun kâfi 
i miktarda olduğu ve hattâ Trakya Milletvekil-
| lerinden bâzılarının bana ot ihracatına müsaade 
| etmem hususunda vâki müracaatleri ile de sa-
j bittir. Sürü sahipleri hayvanlarını beslemek 

için lâzım olan gıdayı da bu suretle temin ede
bilirler. Kaldı ki geçmiş yıllardaki tecrübeden * 
istifade etmek her Bakanın vazifesidir. Ben 
şöyle bir şey hatırlarım: 

Tohumluk diye buradan Eskişehir'e götürü
len hububatın, tohumluk olmadığını söyliyen 
kimseler, onları Eskişehir'de borsada kendi buğ
daylarından fazla fiyatla sattıkları vâkıdır. Ar
pada da aynı hatayı tekrar etmek ihtimali var
dır, bu da arpayı piyasaya sürmek suretiyle 
vâkıdır. 

Kaldı ki, hiçbir zaman, hiçbir devrede sürü 
sahiplerinin hayvanlarını Devlet yardımı ile 
beslemeleri de faydalı bir himayeden ziyade, 
zararlı bir himaye yoludur. Ve arpaları müs-
tahsıldan ziyade tacirlerin daha fazla fiyatla 
sürmesine yol açabilir. 

Arkadaşımızın buyurdukları millî servetin 
zıyaına sebep olmak yolunda hububat ihracını 
men keyfiyetine gelince: 

1948 senesinde bir defa yalnız 15 bin ton 
arpa ihraç edilmiştir. Bunun sebebi de muhte
rem heyetin malûmu veçhile, geçen senenin 

I Martında Türkiyede hububat kıtlığı dolayısiyle 
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buğday ithal ederken mukabilinde arpa ihraç 
etmek suretiyle döviz ziyamı telâfi yolunda ol
muştur. Hükümet elinde tuttuğu arpayı Millî 
Savunma ihtiyacını temin yolunda saklamakta
dır. Bn suretle piyasadan Millî Savunma ihti
yacı için ayrıca müdahaleler suretiyle arpa sa
tın almayı Önlemiş olacaktır. Bu da bir nevi 
piyasada hayvan sahiplerini koruma demek ola
caktır. . 

ABÎDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Bir 
sual rica edeyim. 

Ofisin elinde ne miktar arpa ve yulaf var
dır? 

TİCARET BAKANI CEMİL SAÎD BAR-
LAS (Gazianteb) — 31 bin ton arpa mevcut
tur. bin, bin küsur da yulaf. 

ABÎDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim önergemde de arzettiğim gibi, hakikaten, 
sayın Bakan da bunu kabul ediyorlar. Bu sene 
Orta Anadolu'da kış çok şiddetli hüküm sür 
mektedir, yani hepiniz bilirsiniz ama, kışı An
kara'nın asfaltları üzerine ölçmek hiçbir zaman 
doğru değildir. Meteoroloji istasyonlarının ve 
Meteoroloji bilginlerinin de itiraf ettikleri gibi, 
görülmemiş bir kış içerisindeyiz. Bir defa kış 
vaktinden çok evvel gelmiştir. Yani 45 - 50 gün-
denberi kış devam etmektedir. Daha da iki, iki 
buçuk aylık bir kış devresi vardır. Bugün aşağı 
yukarı zemherinin yirmisidir. Yirmi günlük 
zemheri elli günlük de hamsin vardır. Şu halde 
daha asgari yetmiş günlük kışımız var demektir. 
Vaziyet böyle olunca, hayvanların ot, yem ihti
yacı karşısında bulunuyoruz. Efendim; şöyle 
denebilir, ne yapalım hayvan sahipleri işi Alla-
ha bırakmasınlardı, kendileri vaktiyle, yazdan 
tedarik ve ihtiyaçlarını temin etselerdi. Hakika
ten bu hayvanat sahipleri eskisi gibi işi Allaha 
bırakmamışlardır. Bu işte az çok herkesin bir te
dariki vardır. Fakat tedarikleri bu seneki kışla 
ölçülecek vaziyette değildir. Böyle Orta Ana
dolu'da dört beş ay kış devam etsin veya devam 
etmek ihtimalinde bulunsun, bu, mevzuubahis 
değildir. Muhakkak ki daima bir hayvan yemi 
ihtiyacı ve zarureti karşısındayız. Bugün hayvan 
sahipleri, köylüler, ellerindeki ot, saman, yem 
gibi şeyleri mütemadiyen, 40 - 45 gündür yedir
mektedirler. Belki beş on gtih kadar daha yedi-
ı-ebilirler. Ondan sonra da üç beş gün arpa ve yu
laf tohumlarını yedireceklerdir. Fakat öyle bir 
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f zaman gelecek ki, "yem bulamıyacaklardır, her 

yerden şikâyetler başhyacaktır. Şimdiye kadar 
harekete gelmiyen Hükümet belki o zaman hare
kete gelecek, lâkin iş işten geçmiş olacaktır. 

Bunun neticesi ne olacak? Arzedeyim : Mem
lekette 50 milyon davar var bunun :% 10 u telef 
olsa, 5 milyon eder, % 20 si telef olsa 10 milyon 
hayvan eder. Bundan daha fazla olması da, Al-

j lah korusun, ihtimal dahilindedir. Bugün 1% 20 
I telefat olursa, bunun kıymeti 200 - 250 milyon 
I lira tutar. Arkadaşlar bunu hiç istisgar etmiye-
I lim, Hükümet bugün buna ehemmiyet vermiyor 
j ama, bir iki ay sonra burada tekrar bu mevauda 
I konuşacağım, emin olsunlar, sonra pişman ola-
i eaklardır- Fakat o zaman da iş işten geçmiş ola

caktır. 1-2 ay sonra arpayı, yulafı davarın aya-
J ğma da götürsen para etmiyecek. 
1 Buyurdular ki ; arpa sıkıntısı yok, tüccarda 
I var. 

I Tabiî var tüccarda bundan 1,5 ay evvel 15 
kuruşa olan arpa bugün Eskişehir'de 25 kuruşa, 
falan yerde 27 kuruştur. Eskişehir'de arpa ol-

I duğunu tetkik etmişler de bunu niçin tetkik et
in emişler f Bugün 25 kuruşa on gün sonra 30 ku-

I ruşa olacak, belki de bir ay sonra 40 kuruşa bu-
lunamıyacaktır. 

Bu ihtiyaca karşı, Hükümetin elinde arpa, 
I yulaf ve çavdar gibi mahsulât varken bunu 
I müstahsıla vermeyip de 200 - 300 milyon lira

yı sigortasız bırakmak, bir bezirgan zihniyetiy
le. elinde 30 bin ton yulaf, 20 bin ton çavdar 

J tutması hiçbir zaman doğru değildir • 
Bunu zamanla görüşeceğiz. 
TİCARET BAKANI CEMİL SAİD BARLAS 

(Oazianteb) — Efendim, sözlü soruya cevap 
vermek için tekrar kürsüye çıkmamak isterdim. 
Yalnız iki noktanın açıklanmasında fayda gö
rüyorum. 

Kendileri bu işte Hükümeti alâkasızlıkla it
ham ediyorlar, Halbuki Hükümet bu işle çok 
alâkadar olduğu için, elindeki istokunu da ve
rerek, Millî Müdafaanın piyasadan mubayaa ih
tiyacını durdurmuş ve bu suretle piyasaya ge
nişlik vermiş ve bir nevi tanzim vaziyeti ihdas 
etmiştir. 

Eskişehir'de arpanın kilosunun 23-25 ku
ruş olduğundan, kendi şehirleri olan Sivrihi
sar'da ise 24 kuruş ohtirgundan bahis buyurdu-

I 1ar. 

- « -
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ABİDİN POTUOÖLU (Eskişehir) — Ser. 

best piyasada.. 
TİCARET BAKANI CEMİL SAİD BARLAS 

(Devamla) — Piyasayı takip ediyorum. Bu sa
bah tahkik ettim, kendilerini şu kürsüden da
vet ve rica ediyorum, sürü sahiplerine söylesin
ler, Trakya'da ihtiyaçtan çok fazla hayvan bes-
liyecek ot vardır. Memleketin bu hayvanlarım 
korumak için sürü sahipleri, servetlerini riske 
ederek değil, servetlerinin artması için oradan 
ot getirsinler; ben kendilerine yardım edece
ğim. 

ABİDİN POTUOÖLU (Eskişehir) — Evet, 
24-25 kuruş. Kendileri Ofis namına kaça aldı
lar? 15 kuruşa aldılar. Bugün 25 kuruştur, ya
rın kırk kuruş olacaktır. 

Sonra Trakya'da ot var buyuruyorlar, getir
sinler diyorlar. Şunu arzedeyim arkadaşlar, hay
van böyle uzun müddet otla beslenemez. Belki 
3 - 5 gün idare eder ama 3 - 5 ay ot yiyen hay
van yaşıyamaz. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Zaten koyun 
ot. yemez. 

3.— Burdur MiUetveküi Ahmet Ali Çınar'ın, 
Adana'da yaptırılacak baraj ve projeleri hakkın
daki sorusuna Bayındırlık Bakanı Nihat Erim'-
in sözlü cevabı (6/238) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say -
gılarımla rica ederim. 

1. — Adana Ovasının feyezanlardan korun
ması hususunda fiilî bir hareket görülmemekte 
ve iş proje safhasını hâlâ aşmamış bulunmakta
dır. 

2. — Projenin bir toprak barajı ihtiva ede
ceği söylenmektedir. Daha ucuz ve daha cezri 
hal tarzlarına rağmen baraj şekline gidilmesi 
sebepleri nelerdir. 

3. — Baraj projesinin memleketimiz dâhilin
de ve i§ yerinde yapılmayıp Amerika'da yapıl
ması ve yalnız proje bedeli olarak 700 000 lira 
gibi büyük bir paranın ödenmesi sebepleri ne
lerdir. 

Burdur Milletvekili 
; Ahmet Çmar 

BAYINDIRLIK: BAKANI NİHAT ERİM 
(Kocaeli) •— Efendim, sayın milletvekilinin soru 
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önergesinin birinci maddesi bir soruyu ihtiva et
mediği için cevaptan müstağni bulunuyorum. 

İkinci maddesinde: daha ucuz ve zecrî hal 
tarzlarından bahsediliyor. Mütehassıslar en zecrî 
ve en ucuz ve en istifadeli hal tarzı olarak şimdi 
bizim projesini yaptırmakta olduğumuz hal tar
zını göstermişlerdir. 

Üçüncü madde; projenin niçin memleketimiz 
dâhilinde yapılmadığını soruyorlar. 

Biz projenin nerede yapılacağını düşünme
den evvel, memleketin menfaatine uygun ve en 
iyi bir şekilde kimin tarafından yapılırsa ona 
vermeyi düşündük, araştırdık ve böyle yapıl
mıştır. 

Niçin iş yerinde yapılmadı, proje 'i 
Proje iş yerinde yapılmaz, büroda yapılır. 
Niçin 700 000 lira veriliyor? 
Yapılan mukavele mucibince 160 000 dolar. 

bugünkü rayici ile 450 000 lira tutmaktadır. Bu 
baraj 40 - 45 milyon liraya mal olacaktır, elek 
trik santrali ile beraber. Verilen miktar % 1 tut
maktadır. Mühendislerin dediklerine göre % 
3 hattâ beşe kadar proje için ödendiği vardır. 
Biz % 1 lc dünyanın en tananmış, şimdiye ka 
dar yüzlerce baraj yapmış bir firmaya emniyeî 
içinde bu işi tevdi etmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Ahmet Ali Çınar. 
AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Efendim. 

bu Seyhan meselesi hepinizce malûmdur, mühim 
bir meseledir. 

Birinci sualimde Seyhan hâdisesi hâlâ ele 
alınmamıştır demekteyim, Bakan bu sualimi mü
him telâkki buyurmadılar. Fakat bendenizce bu 
mühimdir. 

Arkadaşlar; tarih boyunca bu mmtakada fe
yezanlar vâki olmuştur, hattâ tarihten evvel bile. 
Çukurova'da yaşıyanlar mütemadiyen bununla 
mücadele etmişlerdir. 

Mısırda çıkan bir ansiklopedide okuduğuma 
göre bin sene evvel vâki olmuş bir feyezana işaret, 
edilmektedir. Orada deniliyor ki, bin sene evvel 
vukuagelen bir feyezanda burada oturan insanlar 
kamilen boğulup ölmüştür sellerden boğuldukları 
cihetle kimse kalmadığından bunlar haliyle kal
mış» ve bu yüzden havayı nesimi bozularak bir v&-
ba hastalığı ortalığı kaplamıştır. O zaman dağlık 
kısımda bulunan kimseler de bu vebadan kurtu
lamamışlardır. O zaman ki Hükümet civar mahal
lerden ahali getirerek burada yerleştirmiştir. Şu 
hakikattir ki, Seyhan, Çukurova'yı daima tehdit et-
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mistir ve daima felâketler getirmiştir. Ve bizde 
görüyoruzki bu felâketler tekerrür etmektedir. 

Eski insanlar bu f eyazanlarla mücadele etmek 
üzere ovada höyükler yapmışlardır. Feyezan vuku
unda hayvanlariyle birlikte bu tepeciklere, höyük-. 
lere çıkarlar ve kendilerini korurlarmış. Ecdadımız 
da bu feyazanlara karşı gelmek üzere Adana ci
varında setler yapmış ve ovada Seyhan'ın fazla 
sularını götürmek için Ramazan oğullan kanal
ları açmışlardır. Ve bu kanalların vakfiyeleri de 
hâlâ vardır, fakat kanallar dolmuştur. Biz ise ta
rih boyunca insanların mücadele ettiği bu ova da 
hiçbir şey yapmamış bulunmaktayız. Feyazanın 
ovayı istilâ etmesi bir tarafa, feyezan vukua geldik
ten sonra bu ovadaki insanlara haber verecek te
lefon tesisatımız dahi mevcut değildir, bu acı bir 
şeydir arkadaşlar, nasıl bir idare sistemine bu 
memleketin tâbi olduğunu takdirlerinize arzediyo-
rum. Tarih boyunca ve tarihten evvel burada, bu 
ovada mücadele yapılmış, biz felâketin, feyezanın 
gelişini haber vermek için Çukurova köylerini 
Adana'ya bağlıyan bir telefon tesisatı bile yapma
dık, nasıl mücadele ettiğimizi takdirlerinize arz-
ederim. 

Arkadaşlar; bu vesile dolay isiyle bir hâtıramdan 
bahsedeceğim: Çanakkale civarında, truva harabe
leri civarında bir bataklığı kurutmakla meşgul bu
lunuyordum, çalışıyordum. Birkaç arkadaşımız 
Truva Harabelerini gezelim dediler. Gittik, gez
dik, Temelleri taştan yapılmış binalar, ve Ame
rikalıların bu harebeleri tetkik etmek üzere bu
rada binaları var, tâ Amerika'dan geliyorlar ve 
bu binalarda her sene oturuyorlar, tetkikat yapı
yorlar. Biz Truva harabelerini gördük, dönerken 
bir arkadaşımız şöyle dedi : 

Biz burada iken gelip bu Truva harabelerini 
tetkik etmiyoruz da, Amerikalılar ta Amerika-
dan gelip bu harabeleri tetkik ediyorlar, ne de
rece meraksız insanlarız dedi. O sırada biz saz
dan, çerden çöpten yapılmış bir köyden geçiyor
duk. Bir arkadaşımız da biz kablettruva yaşa
mıyoruz, çünkü Truvalılar taştan binalarda 
bizse sazdan binalarda yaşıyoruz dedi. 

Hakikaten vaziyet bu kadar acıklıdır. Bu te
lefonun olmayışı geçen sene Hadırlı hâdisesini 
vukua getirmiştir. On üç kişinin ölümü ile neti
celenmiş ve köy tamamen harap olmuştur. 

Bendeniz burada tetkikat yaptım, köylülerle 
temas ettim. Dediler ki eğer bu feyzan bize iki 
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saat evvel haber verilseydi bu felâketi önlerdik 
veyahut da bu feyezan bizi uykuda yakalayıp 
öldürmezdi, dediler. 48 saat evvel haber verilmesi 
mümkün olan feyezan felâketi köye vaktinde ha
ber verilememiştir. Bizim hangi devirde yaşadığı
mızı takdirinize arz ederim. Geçen seneki felâkete 
benzer bir felâket 1937 de vukuagelmiş ve 37 
vatandaşımız ölmüştür. O zaman Başbakan olan 
İnönü bu hâdiseyi yerinde tetkik etmiş, emirler 
vermiş ve Meclisten tahsisat almıştır. O yandan 
bu yana bu feyezanları önliyecek tedbirler alın
mamıştır. Sayın inönü Cumhurbaşkanı olarak 
aynı hâdiseyi 10 sene sonra aynı dekor içinde 
müşahede etmiş ve emir verilmiştir. Aradan 13 
ay geçtiği halde tetbirler alınmamıştır. Geçen 
sene bir sözlü sora münasebetiyle Bayındırlık 
Bakanı şöyle bir beyanatte bulunmuştu : 

Âcil tedbirler almak kararındayız. Bakanlık 
işin ehemmiyetini müdriktir. Acele tedbirler al
mak ve sel tehlikesini karşılamak için gerekli 
tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler şunlardır : 
Nehrin iki tarafında 1000 -1500 metre mikâp 
su alacak setler yapacağız. Ovayı bu setlerle 
1200 metre mikâplık sellerin tahribatından ko
rumak mümkün olacaktır. Ancak bâzan gelen 
soller 1700 - 2000 metre mikâbı bulmaktadır. 
Bu gibi hallerde fazla seli ovanın muayyen yer
lerinden denize akıtacağız. Bu âcil tedbirlerden 
iyi neticeler alınırsa belki o vakit bu bara.i etüd-
leri üzerinde de müessir olacaktır. 

Acele başlıyacağı beyan olunan bu setlere 
henüz başlanmamıştır. Bundan sonra acele kay
dının yanma bir de yemin ilâve edilmesi lâzım 
gelecektir, bizim inanmamız için. 

Bakanın şu iddiasını tahlil edersek görürüz ki; 
Bakan diyorlar ki, Seyhan'ın 2 tarafına acele 
set yapacağız, geçen sene yapacaklardı, hâlâ 
başlamamıştır, bu hal tarzı 400 M. 3 suyu 3 mis
line çıkararak 1200 M. 3 suyu taşıma imkânı
nı verecektir. Yani Seyhan'ın yatağına 3 misli 
su taşıma kudreti verilecektir. Anormal feye
zanlar olursa ki, bu da 10 - 15 senede bir olur, 
ozaman fazla suyu muayyen yerlerden ovaya 
taşıracak ve feyezan feyzini ovaya bıraktıktan 
sonra onu, ovada bırakmamak kaydiyle, kanal
larla denize akıtacağız. Eğer bu aldığımız ted
birler iyi netice verirse baraj yapmaktan sarfı 
nazar edeceğiz, vaziyeti Bakan bu şekilde ifa
de etmişlerdir. Bakanın huzurunuzda ifade 
buyurdukları bu tarzı hal bu havza için en gü> 

67 ~ 
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zel tarzı haldir, çünkü 5 - 6 milyon liraya bu 
iş olacaktır, esasen baraj da yapılsa bunu yap
mak zorundayız. Binaenaleyh evvelâ bunu ya
palım. Bu 5 - 6 milyon lirayı sarf ettikten' sçnra 
neticelerini görelim. Eğer iyi netice almışsak 
barajdan sarfınazar edelim. Suyun kanunları 
ve suyun tabiatı tedrici bir muameleyi daha iyi 
karşılar esasen bizim ekonomik durumumuz da 
.50 milyon lirayı birden bire sarf etmek kudre
tinde değildir. Bu hâdise ekonomik durumumu
za da uymaktadır. Ağır ağır, bir tedriç siste
mine göre hareket edeceğiz. Biz eğer bu 5 - 6 
milyon lirayı sarf ettikten sonra ki, bunu. baraj 
yapılsa da yapılmasa da srfedeceğiz, neticeyi 
görelim, iyi netice alırsak 50 000 000 luk baraj 
masrafından memleketi kurtaralım. Bu barajda 
bir elektrik santirali de yapacağız dediler, o 
havalide bir Kadıncık mevkii vardır, zaten bu 
Kadıncık mevkiinin elektrik santrali projesi 
hazırlanmıştır. Hususi teşebbüs dahi bunu ya
pacak durumdadır. Hükümet organize ettiği 
takdirde bu Kadıncık santralinin hususi eller
le yapılması mümkündür. Binaenaleyh bu ba
rajın yapılması bir elektrik işine bağlanamaz. 

Tekrar ediyorum, biz bütçemizin açık bu
lunduğu bu günlerde, Bütçe Komisyonunda ay-
lardanberi müzakere edilen ve yakında huzuru
nuza gelerek günlerce tetkik edilecek olan büt
çede (L) cetveline memur almak, memur çı
karmak pahasına tasarruf yapmayı düşündü
ğümüz bir zamanda 3 - 5 kişinin kararı ile böy
le 50 milyon lira. sarf edemeyiz. Eğer bu mu
hakkak yapılmak lâzımgeliyorsa bir heyet ku
rulmalıdır, Teknik Üniversiteden sular fen he
yetinden ve Su îşleri müdürlerinden müteşek
kil bir heyet. 

ALÎ ZIRH (Rize) Zati âliniz de. 
AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Eh, ten

sip buyurursanız bendeniz de bulunurum. 
5 - 6 milyon lira ile bugün başlamak zorunda 

olduğumuz ve muhakkak yapacağımız bu set
leri iki üç sene tetkik edelim, iyi netice ver
mezse, ondan sonra 50 milyon liranın sarfım 
Komisyon marifetiyle tetkik edelim. 

Sonra, bu barajın yapılmasındaki mahzurları 
da huzurunuzda arzedeceğimı, 50 milyon liranın 
sarfı bdr tarafa, 'baraj yapılacak yerin zemininim 
bu işe ne derece müsait olduğu meşkûktür. 

Sonra Adana gibi büyük bir şehrin üç-'kilo-'' 
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metre, üstünde 500 milyon tonluk bir barajı ko 
yamayız. Bu barajın yıkılması neticesinde Ada
na, Çukurova ortada yoktur, hâk ile yeksan ola
caktır. 

Sonra, böyle hâdiseler vukuagelmiştii'. Bir 
toprak baraj 20 sene çaılıştıktan sonra yıkılmış
tır, Amerika Mâ, Sanfransisko'da 20 sene bir 
toprak baraj çalıştıktan sonra yıkılmıştır. Ayrıca 
bir harb anında, bir bombardıman esnasında bu
nun yıkıldığımı f arzedersek, Adama ovası 'yok ola
caktır. Bu cihetleri iyice tetkik edilmek lâzıır-
dır. Demoklesin kılıcı gibi bir baraj, Adana'nm 
üstüne koyamayız. 

Sonra baraj da nehirlerin getirdiği teressü-
batla dolarlar. 

Bunun da dikkate alınması lâzımdır. Elli se
ne sonra 50 - 60 milyon lira sartayle tekrar mı 
yine bir baraj yapacağız? 

Kolarado de Bulder barajı bunum yüz misli 
büyüklüğündedir, 50 milyar metre küb su al
maktadır, bumun da 120 senede dolacağı nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Arkadaşlar; ayrıca bu Seyhan Barajı 25 000 
dönüm vatandaş arazisini su altında bırakacak
tır. Binaenaleyh Ekonomik durumumuz suyua 
tabiâti ve kanunları ve sonra barajın ge
tireceği tehlikeler göz önüne alınarak bu barajın 
ciddî bir tetkika tâbi tutulması lâzımgelir. 

Sonra barajın projesi nia yapılışına gelince: 
Bendeniz barajın projesi için 700 000 lira demiş
tim, Bakan 160 000 dolar dediler. 160 bin dolar 
üzerinden konuşalım. 

Bu, bir defa dışarıya çıkacak paradır. Sonra 
bu proje memleketimiz dâhilimde yine bir müte-
•hassıısm nezareti altında bizim mühendislerimiz 
tarafından yapılabilir ve esasen baraj yerini tet
kik eden iki mütehassıs şöyle demişlerdir. 

«Biz dünyada çok memleketler gezdik, fakat 
Türk mühendislerini kendi seviyemizde bulduk.» 

Bu, meslekim olmak itibariyle benim için, 
ve Türk Mîlletinin bir ferdi olmak itibariyle he 
pimiz için şayanı iftihar bir şeydir. Bu müte
hassıslar dünyamın birçok yerini gezdikleri ve 
Türk mühendislerini kendi ayarlarında bulduk
larını söylemişlerdir ve demişlerdir ki, bu pro 
jeyi sizin mühendisleriniz yapabilir, zamıan za 
man bizim kritiğimiz kâfidir, bu ifadeler Ba
kanların huzurunda olmuştur, yani bu yalnız 
mühendis arkadaşımıza söylenmiş şeyler de
ğildir, Bakanların 'huzurunda ifade edilmiştir 
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ve Türk mühendisi Babanlar ihuzurunda bu şe- I 
kilde ifade edilmiştir. Binaenaleyh biz bu pro
jeyi Türk mühendislerine yaptırmış olsaydık ve 
bir mütehassıs getirseydik bunu 20 - 30 bin1 lira
ya mal edecektik. Ayni zamanda bu mütehajssı 
sm ihtisasından da geniş ölçüde istifade edecek 
tik. Hattâ mütehassıslar demirlerdir ki; siz ken
dinizi dan görüyorsunuz, bulunduğunuz seviye
nin alttında görüyorsunuz, demüşterdir. Mütehas
sısların' bu ifadelerime rağmen bizim vekillarimi-
zin ıbu Türk mühendisinim ne dlduğunu bülmiyor, 
çünkü kendileri mühendis olmıya<n Vekillerin 
elinde Türik mühendisliği lâyik olduğu muamele
yi görmemektedir. Bumu da huzurunuzda ifade 
etmek isterimi. 

Bundan 18 yıl evvel kültür seviyemiz 
bu derecede değil iken biz Çubuk Barajını bu 
anlayış içerisinde, bu görüş tarzı içerisinde 
hallettik. 

Mütahassısa bu barajı yaptırmadık. Müta-
hassısı buraya çağırdık, Türk mühendisi ve Türk 
mütaalıhidinin bu işi yaptığını iftiharla söylemek 
isterim. Endişe ediyorum şimdi, biz bu proje
yi ecnebilere yaptırdık bu işin yapılışını da bir 
Türk mühendisinin elinden alıp bir ecnebi fir
maya vermiyelim. Bizim mühendislerimiz, mü-
taahhîtlerimiz bu projeyi ve işi yapacak durum
dadır. Ancak hariçten bir mütehassıs getirmek 
mevzuubahis olabilir. 

Arkadaşlar; Ameriakda bu projenin yapılış 
tarzı hakkında elimde bir mektup vardır, müsa
adenizle ondan bahsedeceğim. Orada bulunan 
bir doçent arkadaşımız, Amerika'da tetkikleri
ni yaparken Mersin Barajının bir genç Amerika'lı 
tarafından projesinin yapıldığını görüyor. Onun 
üzerine bu mektubu yazıyor. Bu mektubu yazan I 
genç Amerika'da 30 000 kişilik üniversitenin en 
mümtaz talebesidir, yani sözüne itimat edilir 
bir doçent arkadaşımızdır. I 

(Mersin'de yapılacak bir baraj projesi Ame- I 
rika'lılara havale edilmiş. Projeyi yapan genç I 
bir Amerika'h mühendistir. Monter of science 
değil Baealor of seince dir. Yani mektepten ye- j 
ııi çıkmış bir gençtir. Benden de beş yaş kü- I 
çüktür.) Benim arzetmek istediğim; mütehassıs 
projeyi bütün detaylarına kadar yapmaz; o sür- I 
veye eder. Binaenaleyh proje memleketimizde 
yapılmış olsaydı bizim genç mühendislerimiz ya- 1 
pacak ve Amerika'lı mühendis yerinle pizim genç 
mühendisimiz yetişecekti. Aynı zamanda Ame- ( 
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rikan ölçülerine göre değil, paramızı Türk öl
çülerine göre ödeyecektik. Arzetmek istediğim 
nokta budur. Velhasıl biz projeyi kendi memle-
ektimizde yapacak dışardan bir mütehassıs ge
tirecektik. Bunda da hata olduğu meydandadır. 

Arkadaşlar; Adana Ovasının ve Adana proje
sinin başından sonuna kadar arzettiğim bütün 
teferruatı bu memleketin nasıl bir idareye tâbi 
olduğunu gösterecek bir durumdadır. Ve bu 
topraklar üstünde Türk Milleti daha iyi ve daha 
mesut bîr hayat seviyesine lâyıktır. Eğer bu ha
yat seviyesini Türk Milleti bulamaraışsa bu, 25 
senedenberi bu milletin idaresini beceremiyenler 
yüzündendir. (Soldan gülüşmeler). 

BAYINDIRLIK BAKANI NÎHAT ERİM 
(Kocaeli) — Efendim, sayın . milletvekilinin te
mas ettiği noktaları birer birer cevaplamak isti
yorum. Çünkü Yüksek Heyetinizde ve memle
ket efkârında zehirli bir zihniyetin yaratmak 
istediği kötü havayı önlemek, Cumhuriyet Hü
kümetinin Bayındırlık Bakanı olarak benim va
zifemdir. (Soldan, bravo sesleri). 

Ahmet Çınar, su mühendisidir. Fakat Tür
kiye'de su mühendisi yalnız Ahmet Çınar 'dan 
ibaret değildir. Bakanlığımda benimle teşriki 
mesai eden onun gibi 100 kadar, belki de daha 
fazla su mühendisi vardır ve ondan daha çok tec
rübeleri vardır. Şu anda onlar memleketin muh
telif köşelerinden gelmişler, Umum Müdürlükte 
toplu haldedirler. 1949 yılında, Mmhterem Meclis 
kabul buyurduğu takdirde, şu işlerine ayrılacak 
paranın ne suretle ve hangi işler için şarfedilece-
ğini tesbit ile meşguldürler. 

Mühendislerin ekserisi bu fikirde değildir de
diler. Bunu bir anket mi, yapıp da öğrendiler 
ascaba. Vakıa sık sık Vekâlete geldiğini duyu
yorum. Sayuı Milletvekili Bakanlığımla temas et
mek isterlerse ben her zaman emirlerine amade
yim. lîendisi için gezeceği malumat istiyeeeği 
yer, orası değil benim odamdır. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Arkadaş
larımla görüşmeye de mi müsaade etmiyorsunuz? 

BAYINDIRLIK BAKANI NÎHAT ERÎM 
(Devamla) — Ben Türkye Cunıjıuriyetinin Ba
yındırlık Bakanı olarak katiyetle ifade ediyorum 
ki, ihtisas işlerinde ekseriyetle hareket edecek 
adam değilim. En tecrübeli ve en mütehassıs bir 
mütehassıs bama.bu işteki en iyi yolu izah eder 
ve gösterirse ve ben ona itimat edersem, 99 kişiye 
karşı onu alır ve bütün mesuliyeti omuzlarıma 
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yüklenerek, onun üzerinde duracak ve bu yolda 
yürüyeceğim. (Soldan, bravo sesleri). 

Demin, bilerek sordu, onlara girmekten ihtiraz 
ettim, ne yapılacağını biliyorum. T laf tada, on 
günde bir manşetlik sözler lâzımdır, onun için 
sordu. Demin tafsilâtına girmedim ama, şimdi 
gireceğim. 

Arkadaşlar; Seyhan'da hem baraj yapılıyor, 
hem şedde yapılacak, hem de denize savma yolları 
yapılacaktır. Bunların hepsi aynı zamanda ele 
alınmak icabetmektedir. Baraj yapıyoruz, bir de 
elektrik meselemiz var. Sulama işleri için bü
yük elektrik takatine lüzum olduğunu bilirsiniz. 
Bunu hem bizim mütehassıslarımız, hem de bey
nelmilel mütehassıslar raporlariyle teyit etmiş
lerdir, beraberce fikirlerini bildirmişler ve be
raberce bu yola gitmişlerdir. Bunu, bir he
yet tetkik etmiştir. 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) - Kaç kişi
lik bir heyet, sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
BAYINDIRLIK BAKANI NİHATT ERİM 

(Devamla) — Suali usulü dairesinde sorarsınız, 
Tüzük'ün 151 nci maddesi mucibince sorarsınız, 
ancak o zaman cevap verebilirim. 

BAŞKAN •— Müsaade ediniz, müdahale et
meyiniz, söz kesmenin ne netice verdiğini bili
yorsunuz. 

BAYINDIRLIK BAKANİ NİHAT ERİM 
(Devamla) — Arkadaşlar; Yüksek Heyetin 
zihninde bir şüphe hâsıl olmasın, Sayın Seyhanlı 
hemşerilerimin zihinlerine bir tereddüt gelme
sin. Bugün bütün dünya beton barajı terke t -
mekte ve toprak baraj usulüne gitmektedir. Bu 
kürsüden bilerek ifade ediyorum, isveç'te ve 
hattâ Amerika'da yüzlerce toprak baraj inşa 
edilmiştir. Toprak baraj hakikaten tetkikinde ve 
inşasında nezaket istiyen bir iştir. Adana'da be
ton baraj yapmıya esasen imkân yoktur. Çün
kü istinadettiriiecek yer yoktur, işte memleke
timizde bu kadar büyük ölçüde tatbik edilecek 
bir baraj olduğu için çok ileri bir eser olduğu 
için mühendis yetiştirme tecrübesini sayın sele
fim bu vadide tatbik etmek mesuliyetini üzerine 
almamış, onu bundan dolayı muatep tutmak 
değil, ancak takdir etmek lâzımdır. 

Ama biz, mühendislerimizin bir vadide tecrübe 
kazanmasını istiyoruz ve ben bütçenin çıkmasını 
bekliyorum. îki kıymetli mühendisi yollıyaeağım, 
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projeler yapılırken çalışsın, ve bu projelerin tat-
bikında nezaret etsin diye. Mühendis böyle yetiş
tirilir. Milletin parasını, mühendis yetiştireceğim 
diye, milyonlarca liralık; ve neticesinden emin ol
madığım bir yere sevkedemem. 

25 000 dönüm arazi su altında kalacakmış. 
Bilmiyorum, belki kalacaktır. Ama bu baraj ya
pıldığı zaman, memleket ekonomisinde, o bölge 
ekonomisinde ne gibi faydalar hâsıl olacaktır? 
Bununla karşılaştırılır da, mahzuru faydasına ga
lip gelirse o zaman böyle bir teklif ile ortaya çı-
kılu. 

Ahmet Çınar, kendi mühendislik meslekine ta
allûk eden mütalâaları arasında tuz, biber mi di
yeyim, bu kabilden, (25 senelik rejim) diye bir
takım sözleri de sıkıştırmayı ihmal etmediler, ba
zılarınca mûtat olduğu veçhile. 

Arkadaşlar; bu 25 seneye herhangi bir taraf -
dan tain edilebilse bile, benim ve onun yasında o-
lanlar tam etmemelidir. 

Çünki 25 senede hiçbir şey yapılmamış bile ol
sa* böyle A. Çınar gibi kıymetli arkadaşlar yetiş
mişti. Bu devreyi takdir etmelidirler. 

NAŞlT FIRAT (Samsun) — Onlar takdir er
mezle?. 

BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT ERİM 
(Devamla) — 25 senede ne yapıldı? Yalnız Ba
yındırlık Bakanlığında yapılan işleri saymam 
icabederse, burada beş gün içtima etmeliyiz. Bu 
kadar da nankör olmamalıyız. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Nankör kelime
sini tasrih ediniz. 

BAYINDILIK BAKANI NİHAT ERİM 
(Devamla) — Tasrih edeyim: Benim yaşımda bir 
adam çıkar da 25 senede bu memlekette bir şey 
yapılmamış derse, o adam nankördür. 

25 senedir çok şey yapılmıştır. İstediğimiz her 
şey yapılmamıştır. Ama yapılacaktır. Çünki her 
sene daha ileriye gitmekteyiz. Her sene daha kıy
metli insanlar yetişmektedir. Her şeye rağmen da
ha ileriye götürecek; değil yalnız Türkiye'nin 
hattâ bütün dünyanın demogogları bir araya gel
se, götürecekler ve götüreceğiz Ahmet Ali Çınar 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar), 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) - Bakana 
her halde dokunan bir şey oldu, Ondan hiç bah
setmediler. Ama benim sandığıma göre şu olmuş
tur : Memleketin mühendisini, mühendisin ne ol
duğunu bilmiyen Bakanlar elinde bu memleket 
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mühendisleri iş yapamamaktadırlar. (Soldan gü- î 
rültüler) 

BAŞKAN — Müsade buyurun, Bakanlara ha
karet mahiyetinde konuşmayınız. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Hayır, 
müsaade buyurun, şahsıma o da taarruz etti. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bu kürsü
den Bakanlara hakaret olmaz. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Bayın
dırlık Bakanlığı şimdiye kadar hep kendisinden 
olmıyan (belki kıymetli ve zeki insanların, onun 
için bir şey demiyorum,) mühendis olmıyan in
sanların elinde yanlış istikametlere sürüklen
miştir ve sürüklenmektedir. (Seni mi yapalım 
sesleri). 

Bunu beyan edeyim de ben, siz nasıl tefsir 
ederseniz edin, bu benim şahsi kanaatim ve mü
hendislik âleminin kanaatidir. 

100 kadar mühendis, kıymetli mühendisler 
burada toplanmıştır, su işlerinde bunlar vardır 
buyururlar. Ben de kendileri ile beraberim. Bu 
arkadaşlarımız faziletleri ile, bilgileri ile tema
yüz etmiş arkadaşlardır. Bunu eenebi mütehas
sıslar dahi takdir etmişlerdir ve demişlerdir Jşi; 
sizin her birerleriniz Amerikan mühendisleri 
ayarmdasmız. Soruyorum kendisine kıymetli 
mühendislere bu projeyi niçin yaptırmamışlar
dır? Bir mütehassıs getirtip, o mütehassısın ne
zareti altında bu işi yürütmemişlerdir ? Bunun 
Amerika'lılara yaptırılması sebebini soruyo
rum kendilerinden ?• Bu tezadı nasıl izah edebi
lirler? 

BAŞKAN — Rica ederim, tavzih sadedinde 
konuşunuz. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Ben de 
tavzihetmek için konuşuyorum. Sonra bu baraj 
ve setler ne olacak? îkisi aynı zamanda yapıla
cak. 

Arkadaşlar, yedi milyon sarf ederek bu set
leri yapacağız, çok güzel. Bunun neticesi ne ola
cak? Onu görelim bir defa. Bizim ölçülerimiz Ame
rika 'Uların ölçülerine benzemez. Biz fakir bir 
milletiz. Elli milyon lirayı bu memleketin sır
tından çıkarmanın sırası değil. Şu halde bu set
lerin neticesi ne olacak? Bir görelim. Bunlar 
şimdiye kadar yapılmamıştır. Seyhan'ın taşma 
kudreti dört mifline çıkarılacak, biz bir defa 
neticeyi alalım. Benim gibi birçok arkadaşlar 
da bu kanaattedir ki, bu setler ve buua bağlı 
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tedbirler bu meseleyi halle kâfidir ve hallede
cektir. Hattâ bir arkadaşımız, bunun ismini de 
verebilirim. «Benim idamımı bir tarafa koysun
lar» ben beş altı milyon lira ile alınacak tedbir
lerle Adana Ovasının kurtulacağına kaniim. 
Bu setler Adana Ovasını kurtaracak durumda
dır. Şu halde bu realiteleri bir tarafa bırakarak 
niçin 50 milyon liralık bir projeyi yapıyoruz. 
Bu proje iktisadi bünyemize uygun mudur? 

Sonra arkadaşlar, su sert muameleden hoş
lanmaz. önce sarf edeceğimiz bu beş altı milyon 
liranın neticesini alalım. 50 milyon liranın sar
fı gerekiyorsa bu parayı bunlardan alınacak ne
ticeden sonra sarf edelim. Bundan daha tabiî bir 
şey olabilir mi? Binaenaleyh Sayın Bakandan 
tekrar rica ediyorum; kendileri buraya bu me
seleyi sırf münakaşa olsun diye, meselenin poli
tik portesi vardır diye getirdiğim kanaatinde
dir. Ahmet Çınar böyle küçük şeylerden uzak
tır, çünkü ben memleketimi seviyorum. Memle
ketin 50 milyon lirası için buraya bu sual tak
ririni getirdim. Bir tedriç sistemine göre hare
ket edelim; evvelâ bu setleri yapalım on
dan sonra, ieabediyorsa barajı yapalım. Benim 
arzetmek istediğim Mdise bundan ibarettir, iki
sini bür ânda yapmıyalım. 

BAŞKAN — Tavzih kısmı bitti artık. 
AHMET ÇAKIR (Devamla) — Hayır daha 

devam ediyor. 
Sonra bu barajdan elektrik istihsal edileceği 

ni söylediler. 
Arkadaşlar, Kadıncık Santrallinin projeleri 

hazırdır, 15 milyon lira "ile Adama Ovasının elek
trik ihtiyacı temin edilecektir. Hattâ bunu Hü
kümet değil, hususi teşebbüsler yapacaktır. Hü
kümet, hususi teşebbüslere yapitırmak hususunu 
bile beeeı^mıemdştir. 

Sonra Sayın Bakan dediler ki; 25 000 dönüm 
arazi su altlında (kalacaktır, bu barajm yapılma
sına mâni değildir dediler. 

Bu da sebeplerden birisidir her halde dinle
memiş olacaklar tekrar kendilerinle arzediyorum. 
Yapılmasının mahzurları nelerdir? Bir defa bir 
set yapılacağına göre barajın yapılması zaruri 
de olsa setlerden alınacak nettieeye göre bu ay
rıca 'kabili münakaşadır. Bunu bir heyet doğ
ru bulmuştur dediler; Soralım bu heyet kaç ki
şilik bir heyettir. Rica edemm Yüksek Heyeti
niz birkaç milyon Bira, tasamıtf edeyim dâye üç 
dört aydır Bütçe Komisyonunda ve burada ko-
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nuşmakta iken 4 kişinin imzasını taşıyan bir ra
porla bu yola gidiMyor ve 50 000 000 sarfedili 
yor. Ben iddia ediyorum, su mühendisliğinin 
mühim bir kısmı barajın aleyhkildedir. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Yeşülirmak'ta 
yaptırdığın mehmuz işi değildir bu. 

•AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Çünkü 
setler yapıldıktaki sonra barajın yapılması son
raya bırakılmalıdır, 500 milyon M3 LSU alacak bu 
baraj bir defa Adana'nm o kilometre üstünde 
olması tehlikelidir. Tabiî arızalarla yıkıl 
ması hali, - en büyük tehlike ihtimali 
budur - ddlayisiyle bu baraj yakılacak olur
sa Adana Ovası hâk ile yeksan1 olacaktır. Sonra 
İn barajın temelleri bu baraja ne derece müsait 
tir1? O da kabili münakaşadır. Sonra baraj dola
cak yapılan masraflar heder olacak, yeniden mil
letin sırtına ye;ıi masraf yüklenecektir dedim; 

ondan bahsetmediler. 
BAŞKAN — Tekrar oluyor, yeni bir şey 

varsa ilâve ediniz. 
AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Sonra 

nankörlükle itham ettiler. Muhltenem arkadaşlar; 
hâdiseleri arzsttıim, Çukurovamn bir telefon te 
sisatı dahi yoktur dedim. Asırlardamberi, tarih 
ten önce ve tarihten soıma bu ova felâketlere mâ
ruz kalmıştır ve kalmaktadır. 1937 de 37 kişi 
ölmüştür. İnönü Başvekil olarak ozajma.ı tetkik 
etmiştir. Çukurova on sene sonra tekrar felâ
kete uğramıştır. Aklana Ovasında hâlâ bir tele
fon tesisatı yoktur. Felâket geliyor diye Vait'an 
daşlara haber vermek durumunda dahi değiliz 
Sel ve felâket vatandaşları uykusunda yakala
maktadır. Bana da id& re diyorsak ve bu ciheti 
de tenkide nankörlük 'diyorsak; ben nankörlüğü 
kabul ediyorum. 

NAŞtT FIRAT (Samsun) — İşte barajı bu 
halleri önlemek için yapacağız. 

BAYINDIRLIK BAKANI NÎHAT ERÎM 
(Kocaeli) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Efen

dim, soru soruldu, cevap alındı. Bu hususta bir 
de önerge vermiştim. 

5. — SEÇİMLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu famn.nm inceliyen Geçici Komisyona 
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BAŞKAN — Soru sahibinin ileri sürdüğü 

noktalara tabiati'yle muhtasar olarak cevap vere 
çeklerdir, 

BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Muammer Alakant; benim sözlerim
den niye korkuyorsun? Efkârı umumiyenin önün 
de, memleketin 50 milyon lirası havaya gide 
çektir diyor. Buna cevap vermiyeyim mi? 

Arkadaşımın söylediği hususlar, bütün nok
talar, yetkili mütehassısla rca tetkik edilmiş ve 
edilmektedir. Baraj yerinin bugün hâlâ etüdleri 
yapılmaktadır. Bunu Seyhan Milletvekili arka
daşlarımız bilirler. Neticede hangi mülâhazalar. 
hangi mütalâalar galip gelirse ona. karar verece
ğiz. Böyle körü körüne Adana'yi tehlike önünde 
bırakacak değiliz. İşte bunun için, bu işleri bi-

| len ve yüzlerce baraj yapmış olna firmaya ver
dik. Bu kürsüden beni daha fazla söyletmesin, 
tecrübesiz mühendis elinde işin nereye vardığı 
nı, beni bu içtimadan sonra görürse kendisinin 
kulağına söylerim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; soru bitmiştir. 
Bakan arkadaşımız, nankörlük, dîye bir keli 

aÜMiarfettiler. Bu, kendisinin mensup olduğu 
nesli yetiştiren bu rejimi kendi münevver mevcu
diyetimizi işhat ederek söylemişlerdir ve bu ne
sil tarafından Cumhuriyetin 25 senelik verdiği 
eseri karşısında bir tereddüt olmıyacağmı izhar 
kastiyle söylemişlerdir. Bu noktanın zapta geç
mesi için arzetmekteyiın, hiçbir arkadaş kaste-
dilmemiştir. 

Arkadaşlar; rica ederim, dağılmıyalım, Riya
setin mâruzâtı vardır. 

Ölüme çarptırılma cezası hakkındaki rapor 
dün dağıtılmıştır. 48 saat; tamam olmamıştır. 
Kazanç Yergisi Kanuna ek Kanun tasarısı da 
dün dağıtılmıştır ve 48 saat tamam olmamıştır. 
Fakat bütçe bakımından bu tasarının bir an ev
vel görüşülmesine ihtiyaç vardır. Müsaade eder
seniz yarın saat 15 te toplanma karan alalım. 
(Muvafık seselri). 

Yarın saat 15 te toplanılmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

Ulaştırma ve Bayındırlık Komisyonlarından 
üçer üye ayrılması. 

— n — 
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BAŞKAN — Bayındırlık ve Ulaştırma Ko

vu isy onlarının bir maruzatı olacaktır; buyurun, 
ULAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ 

RİZA EBEM (Çoruh) — Efendim, Emekli Ka
nunu tasarısını müzakere etmekte olan Geçici 
Komisyonuna Ulaştırma Komisyonu arkadaşları
mızdan bir kaçının dahi iştiraki Komisyonca 
karar altma alındığı için bu karan Yüksek Heye
tinize arzediyorum. Çünkü Devlet Demiryolları. 
Denizyolları, Havayolları ve Posta Telgraf ve 
Telefon gibi Devlet kadrosunda mevki almış 
memurların hemen 1/3 ünü ihtiva eden büyük 
bîr kütlenin mukadderatı mevzuubahiatir. Onur 
için müsaade buyurursanız Ulaştırma Komisyo
nundan da üç. arkadaş bu Geçici Komisyona ay
rılsın. 

BAŞKAN — Efendim, bu teklifi... 
SIRRI DAY (Trabzon) — Müsaade buyu-

rurnı usunuz? 
BAŞKAN — Buyurun. 
BAYINDIRLIK KOMİSYONU BAŞKANI 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, bahsettik-
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lerl kanuu cok mühim ve çok şümullü bir kanun
dur. Bir Geçici Komisyonda müzakeresi tasvip 
buyurulmuş olduğuna göre Bayındırlık Komis
yonu da, arkadaşımızın izah ettikleri sebeplerle 
Ulaştırma Komisyonu gibi bu Komisyona iştira
kine müsaadenizi rica etmektedir. 

BAŞKAN — Bayındırlık Komisyonunun bu 
Emekli Kanunu tasarısını ineeliyen Geçici Ko
misyona katılmasını kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsınlar... Kabul buyurmıyanlar... Kabul Du
yurulmuştur. 

Ulaştırma Komisyonunun aynı Komisyona ka
tılmasını kabul buyuranlar... Kabul buyurmı
yanlar... Kabul Duyurulmuştur. 

Ulaştırma ve Bayındırlık Komisyonlarından 
üçer üye Geçici Komisyona katılacaklardır. 

Gündemimizde başka madde yoktur. Yarınki 
Perşembe günü saat on beşte toplanmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma, saati : 17,32 
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