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yer sarsınt ıs ından meydana gelen d u r u m u tes
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İğdır 'a gidecek heyetin Başkanlıkça seçil
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İstanbul Üyesi Ki fal Öztürkçine, komisyon
larda bekliyen tasarı ve teklifler hakkında ko
nuştu ve Başkan, Cumhuriyet Senatosu koınis-
vonlarında ancak iki lasarı bulunduğunu, diğer 

tasarı ve tekliflerin tamamen netieelendirildi-
ğini geniş şekilde açıkladı. 

Ay d ıh Üyesi Fikre t Tu r hangi I; Yasama 
.Meclisleri hakkında gazetelerde çıkan yazılara 
dair beyanat ta bulundu. 

üye lerden Suat Seren. Gav.si Uçagök ve Ca
hit Akyar 'a izin verilmesi hakk ındak i Başkan
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Kastamonu üyes i Nusre t Tuna i ı ın , 7o ve 
Kayseri Üyesi Hüsnü DıketüigiFin 79 sayılı 

sözlü soruları , ilgili bakan bu birleşimde hazır 
bulunmadığından, gelecek soru gününe bıra
kıldı. 

Gündemde görüşülecek başka iş kalmadığın
dan, 11 . D . 1902 Salı günü saat 15 te toplanıl 
inak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kati]) 
Sııa</ ffayri (ryüplü Niğde 

Kudret Hay han 
Kât ip 

Ordu 
tiv-vket Koksal 
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SORULAR 

Sözlü soru 
' I. Cumhuriyet Senatosu (Çanakkale Üyesi 

Ali Aksoy'un, Çanakkale mevkiindeki askerî 
ııııntakalara dair, sözlü soru önergesi. Millî Sa
vunma ve Maliye 'Hakanlıklarına gönderi I mis
li r. (o7<)5) 

Yazılı soru 
I. --- Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 

Macil Zeren'in, hariçte tasarrufu bulunan mu
ayyen kimselerin bedelsiz mal ithal edebilmele
rine dair, yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/51) 

GELEN KÂĞITLAR 

h'aporlar 

1. 11)55 maiî yılı Kesin hesap kanını tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet. 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/47, C Senatosu 1/52) (('Um
deme) 

2. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü l!)55 
hülçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. Mec
lisi .1/48, C. Senatosu 1/5H) (Gündeme) 

'•\. •-•- 1956 yılı Kesinhesap kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/52, C Senatosu 1/54) (Gün
deme) 

4. - - Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine .dilekçeyle başvurmaları ve di
lekçelerinin incelenmesi ile karara bağlanma
nın, düzenlenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 2/25:>, C. Senatosu 2 24) 
(Gündeme) 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrei 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN lül esini! acivorum. 

BAŞKAN -~ Yoklama, yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN --• Çoğunluğumuz var, oturumu 
acivorum. 

4. — DBMEOLER VE SÖYLEVLER 

/. —- İmar re İskân Bakanı Fahrettin Kerim 
(iökuıfın, İğdır deprem, ve Demirci yanym felâ
ketleri re Hükümde e alınan tedbirler hukkınekıki 
demeci, 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istiyen İmar 
ve İskân Bakanına söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
İM Ali YK İSKÂN BAKAM KA..HRKTTİN 
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KERİM GÖKAY (İstanbul Milletvekili) —- Sa
yın Başkan, muhterem, senatörler, Yüksek hu
zurlarınızı işgal edişimin sebebi, memleketimiz
de son. iki hafta içerisinde vukubulmuş olan iki 
felâket karşısında Hükümetin alınış olduğu ted
birleri arz etmektir. 

Bu felâketlerden biri Kars ilimizin İğdır il
çesinde vukubulan zelzele felâketidir. Felâket 
mahalli valilikçe vekâletimize bildirildikten 
sonra, îmar ve İskân Bakanlığı olarak, derhal 
gereken yardım yapılmış; Kızılay da hem para, 
hem de 1 500 çadır göndermek suretiyle vazife
sini yapmıştır. Diğer taraftan, mahallî vali ve 
ordu kumandan vekili de zelzele mahalline git
miş, askeriye de 400 büyük çadır, ki, esasında 
1 600 çadırdan, büyük odalar teşkil ettiği için 
400 çadır diye ifade ediyoruz; derhal vaka ma
halline göndermiştir. 

Vaziyet şu merkezde idi : Merkez ilçesinde 
bulunan 3 000 ev tamamen oturulamayacak hale 
gelmiştir, vatandaşların hepsi sokağa dökülmüş
tür. 

Diğer taraftan ; 53 köyü bulunan İğdır'da bu 
köylerin birinde tamamen, çoğunda, ise 35 - 85 
arasında evler yıkılmış vaziyettedir. 

Mahallî vali ve askerî kumandanlar, ilk za
manda vaka. mahalline yetişmişler ve vaziyeti öğ
renince Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Yusuf Azizoğ-
lu ile beraber Kars yolu ile İğdır'a gittiğimiz za
man gördüğümüz manzara bu idi. Zelzele devam 
etmektedir, dün de zelzele olmuştur, gittiğimiz 
gün de zelzele olmuştur. 

Vatandaşlar, kendilerine Hükümetin ilk an
dan itibaren gösterdiği ilgiyi teşekkürle karşıla
dıklarını bildirdiler yalnız çadırların kifayetsiz
liği dikkati çekmişti. 1 500 çadır Kızılay tara
fından, 50 çadır civardan, 400 büyük çadır da 
askeriyenin göndermiş olmasına rağmen kâfi gel
miyordu. Köylerde de durum aynı idi, vatandaş
ların çoğu dışarıda bulundukları için bizden, ça
dır istediler. Bu vaziyet karşısında ilk yapılma
sı lâzımgelen âcil yardımlar İmar ve İskân Ba
kanlığı, Kızılay ve Sağlık ve. Sosyal Yai'dım 
Bakanlığı tarafından yapıldı. Bunun yanı başın
da gıda maddeleri de gönderildi. Şayanı şükran
dır ki, ölü yoktu, yalnız bir ölüden bahsedildi. 
Bunun da komada, bulunan bir hastadan galat 
olduğu sonradan anlaşıldı. O da komadan kur

tulmuştur. Tanrıya, şükürle*- olsun can kaybı 
yoktur. Yalnız .yirmiyi mütecaviz yaralı vardır. 
Hastane ve resmî daireler oturulamaz hale geldi
ğinden memurların hepsi dışarıda, çalışıyor, has
talar da çadırlarda barınıyorlardı. Binaenaleyh 
bu durum karşısında, Hükümet olarak derhal 
vaka mahalline İmar ve İskân '.Bakanlığından bir 
jeoloji mütehassısı ve Plânlamadan da bir mimar 
götürdük. Mahallî Nafıa Müdürü, Kızıla)-- Mü
dürü de oraya, geldi. Bilâhara Kızılay Umum 
Müdürü de vaka mahalline tetkike geldi. Ayrıca 
İçişleri Bakanlığından, Mahallî İdareler Umum 
Müdürü de geldi, vaziyeti hem asayiş, hem de 
idare bakımından tetkik etti. 

Bu durum karşısında, ilk olarak alınması lâ
zımgelen tedbirleri tesbit ettik. Fırınlar da ha
ra]) olmuştu. Kkmek Kars'tan veya civar vilâyet
lerden geliyordu. Tabiî bu kâfi gelmiyordu. Va
liliğe verdiğimiz talimatla derhal fırın inşasına 
başlanmasını istedik ve fırının yapılmasına baş
landı. 

Doktor arkadaşlar da çadırlarda çalışıyor
lardı. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı oraya 
baraka, göndermiştir. Yani daimî şekilde bara
kada kalınacaktır. 

Fakat, vatandaşların birtakım dilekleri var
dır, 'bunları Yüksek Senatoya arz etmek isterim. 
Bunlardan birisi: Kış gelmeden -e-vvel birer bi
naya sahip olmak istiyorlar. Bu mevzuda oraya 
gitmiş olan ihtisas heyetinin v-n-oeoği rapora gö
re karar verilecektir. Kvlcrin kısmı azamı ker
piçten. olduğu için .yıkılmış vaziyettrdir. Fakat 
orada askeriyenin, yaptırmış olduğu 2 katlı bir 
binayı gezdiğimizde, bu bin ava zelzelenin hiç 
hasar yapmamış olduğunu gördük. Binıaonal.yh, 
zelzele -bölgesinde bina yapılırken arkadaşların 
vereceği rapor üzerine bir inşaat sistemi kabul 
edilerek tahsisat ver'ümek sureliyi" muhtelif 
tiplerde olmak üzere yaptırılma yolluna gidile
cektir. Fakat kış yaklaşmıştır. Kışa kadar <bııu-
'ları ''birer mesken sahibi yapabilir miyiz? Bunun 
hakkında kati ifadede 'bulunmamıza imkân yok. 
Yalnız. Vekilin- JU'yetü orası için elinden gelen 
ödeneği çıkarmayı kabul etmiş. Maliye Bakanı
na, da bu hususta salâhiyet vermiştir. Ancak 
oraya gitmiş olan tetkik heyetinin vereceği ra
pora göre karar alınmak suretiyle derhal hare-, 
ke-Le geçeceğimizi arz -.tmek ist erim. 

Diğer taraftan, vatandaşların bu seneki pa
muk mahsulü bir zarara uğramamıştır. Vatan-
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C. Senatosu B ; 81 
dallar mahsulün Hükümet tarafından mubayaa
sını, borçlarının tecilini istemektedir. Bu husus
ta Ziraat Bankası ve diğer bankalarla teşebbüse 
geçildi. Ziraat Bankası, resmî bir banka oldu
ğu için, bu mevzuda kolaylık yapacak, D5ğer 
hususi bankaların tabiatiyle kendilerine göre 
biri akım şartları mevcuttur. 

Ayrıca vatandaşlar hayvanlarının mubayaa
sın], damızlık olan hayvanları için de barınak 
yapılmasın] istediler. 

Mektepler de yıkılma tehlikesi gösterdiği 
için, Millî Eğitim Bakanlığı oraya barakalar I 
göndermek suretiyle çocukların tahsil meselesi
ni halletti. 

Vatandaşlar bizden, ayrıca, kredi istediler. 
Emlâk ve Kredi Bankasının orada bir şube aç
masını talep ettiler. Hükümetin yapacağı yar
dımlarla ve kendi imkânları ile derhal evlerini 
yapacaklarını ifade ettiler. Bir kısmı varlıklı 
vatandaşlardır - ama bunlar azdır - alacakları 
'krediyle evlerini yapacaklardır. 

Arz etmek istediğim şudur: Bir felâket kar
şısında Hükümet olarak -vatandaşların ıstırabı
na derhal koşulmuş, gerekli ilk tedbirler alındı
ğı gibi bundan sonra yapılması lâzım gelen iş
ler derhal ele alınmıştır. 

İkinci felâket de bundan iki hafta evvel, Ma
nisa'nın Demirci İlçesinde vukubulan yangın fe
lâketidir. Orada geceleyin çıkan bir yangın 141 
evin yanmasına sebep olmuştur. Evlerin bir 
kısmındaki halı tezgâhlar] da. yanmıştır. Bu va
tandaşların bu ıstırabı karşısında, bir taraftan 
m intak ada bulunan ve civar illerden gelen itfa
iyenin yardımları ile yangın söndürül meye •çalı
şılmıştı r. Sokakları gayet dar ve binaları ahşap 
olan bu m intaka büyük bir tehlike geçirmiştir. 
141 ev tamamen yanmış, 176 aile açıkta kalmış
tır. Binaların çoğunun üst kısımları yanmıştır. 

Yangından 24 saat sonra, Devlet Bakanı Ay-
bar, İçişleri Bakanı Kurutluoğlu, Bayındırlık 
Bakanı Seçkin ve bendeniz derhal vaka mahal
line gittik ye acıklı manzarayı gördük. Yanan 
kısımda 141 evin yerine, yeni tipten, lüks değil, 
fakat içinde rahat edilebilecek şekilde 50 ev ya
pılabileceği anlaşıldı. Bunun üzerine bir geniş
leme sahası kabul edildi. Bu sahanın her ne ka
dar parselasyonu yapılmamış ise de beraber gö
türdüğümüz bir kadarstro heyeti halen çalış
maktadır. 'Bu tetkikler neticesinde yapılacak 
birtakım kanuni formaliteler vardır. Burada va
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pılacak istimlâkler mevzuunda kanunlar müsait 
bulunmaktadır. Fakat vatandaşa orasını tahsis 
etmek bir ay kadar bir ilân müddetini istilzam 
ettiriyor. Halbuki Demircililer bir an evvel evle
rinin yapılmasını istiyorlar. Biribirlerine çok 
bağlı ve çalışkan insanlar. Bakanlar Kurulu der
hal bu meseleyi ele almış ve Demirci için 3,5 
milyon lira tahsis etmiştir. Şimdiki halde, De
mirci'de her hangi bir vatandaş açıkta değildir. 
Birer eve sığınmışlardır. 

Demirci, İğdır'a nazaran daha süratle imar 
ve ikmal edilebilecektir. 

İğdır'ın bir hususiyeti var: Ook mutedil ve 
âdeta bir Çukurova iklimi gösteriyor. Binaena
leyh, eğer inşaata geçmek imkânını bulursak 
belki devam etmek imkânını da elde etmiş oila-
. cağız. 

Her iki ilçemizin de mâruz kaldığı felâketi 
Muhterem Senatoya arz eder ve almış olduğu
muz tedbirlerin Yüksek Senatonun tasviplerine 
iktiran edeceğini umar, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

-2. — İçişleri Bakanı S ahir KuruMuoğlu'nun, 
Doğu - Bayazıftaki deprem hakkında demeci. 

HİLMİ OBEN (İzmir) — Doğu Beyazıt'ta 
yeni bir zelzeleden bahsediliyor. Acaba Vekil 
Beyefendinin bu hususta malûmatı var mı? 

BAŞKAN — Buyurun İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKAN! SAHÎR KURUTLU

OĞLU — Muhterem arkadaşlar; bir saat ev
vel addığım haberde,, Doğu - Bayazıt 'ta gece 
saat ikide bir sarsıntı başladığı ve iki defa 
tekerrür ettiği, birçok binanın çatladığı bil
dirilmektedir. İnsanca biir zaiyat yoktur. İğ
dır'a yakın bir köyün % 60 ı da bu şekilde ha-
rabolmuştur. Meselenin derinliğine bildirilmesi, 
Kars vilâyetinden istenmiştir. Allahtan gelen 
bu gibi felâketlere karşı memleketimizi Allah'ın 
muhafaza etmesini temenni ediyoruz. Bu arada 
elimizden gelen her türlü yardımın, vatandaşla
rımıza ulaşacağından emin olabilirsiniz. Müste
rih olunuz. (Alkışlar) 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Müsaade 
ederseniz ben de Erzincan için konuşmak isti
yorum. 

BAŞKAN 
efendim. 

.•Mevzulunuzla ilgisi yoktur, 
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FEHMİ BAYSOY (Devamla) Doğuda, 

meydana gelen bir felâketin, ya r ın da Erzin
can 'da başımıza gelebileceği kanaat indeyim. 

BALKAN —- Şimdi bunun yeri yoktur . Bu
yurun Rakip Önal. Gündem dışı söz istemiştiniz. 

.•>. Adana f'yesi Sakıp Onarın, Konya'nın 
Kulu kazasında Atatürk büstünün kırılması ola
yına dair demeci re İçişleri Bakanı Sahir Kurul-
Iuoç/'lu'n un arıklaması. 

S A K İ P ÖNAL (Adana) —• Ook sayın Serin
in Başkanı ve Cumhur iye t Senatosıınım sayın 
üyeleri. Ayın dokuzunda, Konya vilâyetinden 
Ankara 'ya gelmekle iken, yol üzerinde bâzı va
tandaş la r durmuşlar , geçerken bizi kahve içme
ye davet ettiler. Burada şöyle bir şikâyet vâki 
oldu : 

Ata tü rk 'ün mareşal üniformalı ufak bir-
büstü kaymakamın bahçesine a t ı larak parça
lanmış, kirletilmiş ve üzerine bir de m ek
ilip bırakılmış. Haber verdi&i.m bu hâdise .Mec
lisin açılmasından, bir gün evvel Pazar günü. 
yani. ayın ikisinde cereyan etmiştir. Fakat 
bugüne kadar bu mevzuda ne matbuat tan, in: 
de resmî makamlardan her hangi bir şey işitme 
dik. Fvet Atatürk, 10HS de öldü. Onun cisınani 
varlığı bugün Anado lu ' nun bağrında, Anı t tepe ' 
de. Anıt - Kabirde yatmaktadır . Onun mânevi 
varlığının ise bütün Türk milletinin vefalı göğ
sünde ebedî istirahatgâhını bulduğuna kaanii / . 
(Alkışlar) Ve onun fikirleri ebediyen, Türk 
milletinin kaderini daima elinde tu tacaklar ın ve 
mesu 1 makamlarda ot uracakla rın. ka fala rı nda 
dalgalanacaktir . (Alkışlar) 

'Bu itibarla onun bir büstünün bu şekilde 
lecavüye uğraması dolayısiyle büyük bir isi ıran 
ve üzüntü ile karşılaşmış bulunuyoruz. 

Mahalline kadar gitlim, kaymakam Beyi ye
rinde bulamadım. Kaymakam vekilinden, bâzı 
hususları aydınlatması için ricada bulunduğum 
zaman, «Evet böyle ufak bir hâdise oldu, tahki
kata başlandı, neticesi hakkında bir malûmatını 
yoktur» , dedi. 

Kaymakam Bey ilk yakalanan şahsı anahtar 
deliğinden bahçede görmüştür . Buradan müd
deiumumi beye git t im; «evet, böyle bir hadis,' 
vardır , bize intikal etmiştir, t ahkika t sa fili aşırı
dayız» dedi. 

Hâdise ayın 2 sinde olmuştur Hâdise mahalli, 
benim çeneme gelen yükseklikte taş duvarla çev-
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rili bir bahçe ile, evin müştemilatına demir bir 
kapı ile girilen bir binadır. Bir gürül tü duyan 
kaymakam, üzerini giyerek «bu gürül tü nedir?» 
diye anahtar deliğinden bakmış, bıyıklı bir şa
hıs görmüştür. Onu takibederek kim olduğunu 
tanımış, jandarma ile takibata girişmiştir. Ne
ticede onu yakalatarak tevkif ett irmiştir . Affe
dersiniz, buna, te.A'kif denilemez. I İn kilken ol
madığım için bu şekilde hata, yaparsam, sürçü 
lisanım olursa atfımı rica ederim. 

Kaymakam bu salısı nezarete aldırmıştır . Sav
cı da tahkikata başlamış, tevkif edilmesi kaydiy-
le sulh ceza hâkimi yerine bakan Sorgu Hâkimi 
(Vliloğlu'na tevdi etmiştir. 

Savcının açıkladığına göre : Bir defa bahçeye 
giren arkadaş mesken masuniyetini ihlâl el misi ir. 
Çünkü demir parmaklıklı bir duvarı allıyarak 
bahçeye girmiştir. 

İkincisi; Atalürk Kanununu ihlâl etmiş, büs 
I ii parçalamıştır. 

Üçüncüsü; bu kâğıt üzerin re - bâzı noktalar 
açıklanmamıştır. - Devle! Başkanına ve Büküme; 
.Başkanına küfürler edilmiştir. 

Dördüncüsü; yine bu kâğıt üzerinde «sizler 
falanı astınız, yakımla biz de sizi öldüreceğiz, biz 
de sizi ipe çekeceğiz» üibi yazıla.rın yazılması do 
layısiyle de Tedbirler Kanunu ihlâl edilmiştir. 

Bu dört maddeden Sulh Ceza. Mahkemesine 
sevk edilen arkadaş maalesef serbest bırakılmış
ın'. Bu arada şunu arz edeyim; bu paıi i , o par
ti, hangi parti olursa olsun arkadaşlar , bu, ister 
(hımlıuıiyet Halk Partisi, ister Adalet Partisi, 
ister Cumhuriyet(:i Köylü Millet Partisi ve ister 
Yeni Türkiye1 Partisi olsun, ben yine buradan 
bu şekilde konuşacağım. Onun için bu momlekel-
te partiler üstü hizmet etmiş, Türk milletinin 
banisi, yaratıcısı Ata tü rk için •elbette ki bu ka 
darcık hassasiyetimiz olacaktır. Bunu arz el inek 
islerim. (Alkışlar) 

Şunu da arz edeyim ki, şayet bu adanı benim 
öz babam olsaydı hiç çekinmeden ona gereken 
cezayı verir, onu asmak lazımsa asardım. Sonra 
da öldü diye ağlardım. Burada bu şekilde hare
ket etmek mecburiyetindeyiz. (Alkışlar) 

Deliller : Mesken masuniyeti var, Atalürk 
Kanununa aykırılık. Tedbirler Kanununa aykı
rılık ve Hükümet Başkanına sövme var. Bu dört 
esas mevcudolduğu halde, bu esaslara göre sevk 
edildiği halde delil kifayetsizliğinden bırakıyor 
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İar. Ayrıca şahitler tir var : Abdullah Kale, Ha
cı Bekir Aytekin... Bıınlaı* da o adamı oradan 
çıkarken gömüşlerdir. Kaymakam, bizzat gör
müştür. Hangi partiden olduğunu bildiği yok.. 
Zaten yeni gelmiş 'bir arkadaş., .jandarma ile 
yakalatmış, ancak mevkuf hale geldiği zaman 
kim olduğu anlaşılmıştır sanığın... Burada savcı 
da, vazifesini tam yapmamıştır. Zira Asliye fe
za Hâkimine müraca;at edebilirdi. »Şayet o da 
bırakmaydı o zaman bir diyeceğimiz olmazdı. 
Burada da bir hata olduğu görülmektedir. 

Bu arada da 'Konya: 'Valisi gelmiş, bu ada
mı kurtarmak iehı çalışmış olduğu söyleniyor. 
Bu valinin kim olduğu, gazetelerde yazılıdır. 
Her hakle okumuşsunuzdur. Birkaç şekilde ifa
de vardır. Meselâ .«Bu adanı ('. H. P. tidir, 
Atatürk düşmanı olamaz.» denilmiştir. Tahki
kat bitmeden böyle söylemeye hakkı yoktur. 
Hangi partiden olduğu beni alakadar etmez. 
Eğer Hükümet olarak., adlî kuvvet olarak, jan
darma, polis kuvveti olarak.yardıma ihtiyaç 
varsa verilir. Fakat kim olursa olsun tutularak 
adliyeye teslim edilsin demesini beklerdim. 
Fakat maalesef bu böyle olamamıştır. Dahası 
var : 

Yine hâkim arkadaşın hanımı bu seçimler
de kadınlar kolu başkanı imiş. Halâ da Kulu 
ilçesi ilçe idare heyetinde 'kadınlar kolunda âza 
imiş. ( Hangi partinin sesleri) (\ II. Partisin
den. Arkadaşlar bunun parti ile alâkası ola
maz, beni hiçbir parti alâkadar etmez. Yalnız 
burada sonunu dinlerseniz bâzı neticelere vara
cağınız tabiîdir. Bu arkadaş nezaretten çıkarı
lıyor, (Sağdan, suçlu sesleri) sonra Cumhuri
yet Halk. Partisi ilçe başkanı, ile hâkimin Kulu 
sokaklarında koîkola gezdiği bütün vatandaş
lar tarafından söyleniyor. 

BAKAŞN — Lütfen hatibin sözünü kesme-' 
yin. Buyurun efendim. (Arkadaş diye hitab-
ediyor. Arkadaş değil suçludur, sesleri) 

SAKIP ÖN'AL (Devamla) — Evet, sanık 
olaraık tanınan Abdullah hâlâ Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe idare kurulu âzasıdır. ((lürültü-
lcr, soldan yok öyle şey sesleri) Orada bize 
öyle söylediler, gazeteler öyle yazıyor, temen
nimiz olmamalıdır. Valnız efendim bu arka
daş babam olsa cezai hükmünü giyecektir. 
Adalete eminiz, aranacak» bulunacak, ispat 
edilecek, bir neticeye varılacaktır. Onun için 
müsaade buvurun bu mevzuu bitirelim. 

Burada bugüne . kadar bâzı siyasi teşekkül
lerin hatipleri, kongrelerinde, gazetelerinde 
bâzı siyasi partileri Atatürk ilkelerine karşı 
imişler gibi ithamlarda bulunmaktadırlar. Onun 
için böyle bir itham bir siyasi parti tarafından. 
bir diğer siyasi parti aleyhine tevcih edilirse 
memleketin âli menfaatleri haleldar olur. Bu 
kimse A. P. li olsun, V. T. P. li olsun, (V K. 
M. I*, li* olsun, (Mİ. P. li olsun, ne olursa 
olsun, cezasını görecektir. Eğer bu işin altılı
da. böyle bir fecî komplo varsa, bu memlekette 
Türk Milletinin istikbali bakımından endişe 
duyarım. (Alkışlar) Biz, bu millî sınırlar için
de, Atatürk'ün emanetlerine, onun bir büstüne 
de olsa, yapılan, ihanetleri tarihin hiçbir dev
rinde affetmiyeceğiz. Bunun için muhtacoldıı-
ğıımuz kudreti. Aziz Atatürk'ün dediği gibi. 
danıarlarımızdaki asıl kanda bulacağız arkadaş
lar. Lâfla peynir gemisi yürümez. Bir hâdise 
vardır ve ben bunu duyan bir 'arkadaşınız ola
rak buraya, getirmenin bir vazife olduğuna 
kaaniim arkadaşlar. Yoksa şu veya bu partiyi 
itham için değil. Soruyorum ; Kulu ilçesinde 
dört O. II. P. li milletvekili bulunduğu söyleni
yor. Niçin bu arkadaşlar bu olayı vekâlete. 
matbuata d uyu miadı hır şimdiye kadar.' Ata
türk hepimizindir, bu memleketin kurtarıcısı-
dır, bânisidir. İlkeleriyle bu memlekete ışık 
saçmıştır. 

Son söz olarak şunu süyliyebilirim ki; Ata
türk, rahat uyu! Ruhumuzdaki, kal İllerimizde
ki ebedî varlığın ilelebet yaşıyacaktır. Senin 
ilkelerin ve yaptığın işler ebediyen fikirleri
mizde dalgalanacaktır. Senin mânevi varlığını 
niçbir zaman kalblerimizden çıkarmıyacağız. 
îcaüederse bu uğurda, bu vatan için seve seve 
öleceğiz. Allahaısmarladık. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın içişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI SAH İR KUKUTLV-
OOLII — Çok muhterem arkadaşlarım, muhte
rem Sakıp Bey arkadaşımızın kürsüye keüruıiş 
olduğu hâdise maalesef .1.9.1962 tarihinde Ku-
lu'da cereyan etmiş bir hâdisedir. LMeselenirı 
nraddi zaviyeden delilleri veya takibatın aldığı 
istikametten ziyade, kendilerinin de ifade bu-
yunlukları gibi, bu memlekette Atatürk'ün 
mânevi varlığına, ilkelerine; bu memlekete ver
diği istikamet ve bu memleketin istikbalini, 
emnivelini teinin eden fikirlere vâki en ufak 
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•bir tecavüzü hiçbir Türkün affetmiyeceğı esa
sını müdrik olarak, 'bu işe el kyomuş bul tın
maktayım. Buna emin olsunlar. (Alkışlar ve 
bravo sesleri) 

Bu bedbaht, bu talihsizin, yaptığı hareketin 
sübutu halinde cezasını elbette kanun tayin 
edecek. Hâdisenin sübutu hailinde, memleket 
içindeki mevkiini Türk Milletinin vicdanı tâyin 
edecektir. Buna da bu milletin çocuğu olarak 
inanıyorum. Şurasını sarahatle ve açıkça ifade 
etmek isterim ki, yapılan takibatta suçlu oldu
ğu sanılan hu bedbahtın intisabı şu1 dakikaya 
kadar Dahiliye Vekilinizi düşündürmemiştir. 
İster Oiımilrariyet Halk Partili olsun, ister baş
ka her hangi bir siyasi teşekkülün malı olsun. 
bu. siyasi teşekkülün içine »irmiş bir insanın iş
lediği fiilin neticeleri, sonuçlan işleyiş tarzının 
hududu içerisinde, ya kendisinin malı veya si
yasi teşekkülün malı olacaktir. Bir siyasi te
şekkülün malı olduğuna dair en ufak bir şüp
he olmadığı gibi, sizi temin ederim ki, htı bed
bahtın bir siyasi teşekküle sâlik olduğu hak
kında en ufak bir bilgiye sahi]) değilim. 

Atanın mânevi, ve kutsal varlığına tecavüz 
edecek her bedbahtın, neı-ede olursa ofsun, ne
reye nıensubohırsa olsun. İTnn'gi partiye 111011-
subolursa olsun, aynı şiddet ve nefretle ve has
sasiyetle karşılıyaeağımızdan emin olmanızı is
tirham ederini. Hürmetlerimle .(Alkışlar) 

NACİ TOROS (Eskişehir) - Sayın Bakan
dan rica ediyoruz. Acaba hadiseye Konya Va
lisinin müdahalesi vâki mıdır? 
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İÇİŞLERİ BAKANİ SAHİR KllRUTLU-

OGLU (Devanda) • Naci Bey bugün gazete
de okudum. Bana verilmiş olan notta "böyle bir 
dıııumdan bahsedil mi'nıektedir. Mevzu arkadaş-
kırimızca tetkik ve tahkik konusu yapılacaktır. 

OSMAN ALİŞtROĞLU (Ankara) Usul 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN -- Buyurun efendim, ancak usul 
konuşmasını geçirmemenizi rica ederim. 

OSMAN A I J Ş İ R O G L U (Ankara) Muhte
rem arkadaşlarını; adalete intikal eden bir me-
seyeyi bu kürsüye getirdiler. «Hâkini niçin 
müdahale edip tevkif kararı vermemiş, Cumhu
riyet Savcısı bu karara niçin itiraz etmemiş» 
diye enine byouna hâdiseyi adlî zaviyeden tahlil 
ettiler. Bâzı delillerin mevcudiyetinden de bah
settiler. Orada seyirci kalındığından şikâyet et
tiler. Anayasî»nıızın i'12 nci maddesinin ikinci 
fıkrası sarihtir. «Görülmekte olan bir dâva hak
kında Tasama Meclislerinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili, soru •sorulamaz, görüşme 
yapılamaz veya her hangi bir beyanda bulunula
maz.» (Sağdan, Atatürk ilkeleri •.mevziinbahis 
beyefendi, Atatürk...) 

BAŞKAN Müsaade buyurunuz efendim. 
Son derece ehemmiyetTi bir mevzu üzerinde 
konuşan arkadaşımızın yani Atatürk'ün şahsi
yetine vâki tecavüz üzerinde konuşan arkadaşı
mızın sözünü kesmek katiyen caiz olmadığı için
dir ki, devamına müsaade edilmiştir. -(Bravo 
Reis Bev sesleri ve alkışlar) 

:. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. •-- Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Crupu Başkanlığının Vartiden ayrılan üyeler 
hakkın dahi tezkeresi. 

BAŞKAN - (umdeme geçmeden evvel bir 
tezkere vardır. i.'kufuyoruın. 

('umtıuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda isimleri yazılı .senatörler par'timüz-

d.eıı i'stifa etmişlerdir. Bilgilerinize arz eylerim. 
A. P. (\ Senatosu 

Grup Başkanı 
K;erit Alpiskender 

Blâzığ : Rasim Giray 
Zonguldak : Tarık Remzi Baltan 

BAŞKAN -- Bu arkadaşların partilerinden 
istifa ettikleri tarih eskidir. Fakat bize yeni in
tikal ettiği içindir ki. ıttılaınıza şimdi arz edil
miş bulunuyor. 

Gündeme geçiyoruz. 

,'.'. - - Cumhuriyet Senatosu [•yeleri ihsan 
Sabri Çağlıyeıngit, Cemal Tarlan ve -Hüseyin 
Otan'a İzin verilmesi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi (H/iUi) 

BAŞKAN •- Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları vazıh Cıımnutivel Sena fosu 
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üyelerinin hizalarında gösterilen müddet ler le 
izinleri, Başkanl ık Divanımın 7 . 9 . 1962 tar ihl i 
toplantısında karar laş t ı r ı lmış t ı r . 

Keyfiyet yüce tasvipler ine arz olunur. 

( f ımhuriyef Senatosu: Başkanı 
Su a d Hayri Ürgüplü 

O.-Senatosu Bursa Üyesi İhsan Sabri Oağlı-
yanıgil has ta l ığ ına ilüıaen 1 ay :> . 9 . 19(12 tari
hinden it ibaren 

O. Senatosu Tek i rdağ Üyesi Oemal Tar lan 
liul-italığına binaen 1 ay., 1 . 9 . 1902 tar ihinden 
i t ibaren. 

O. Senatosu •.Burdur Üyesi Hüseyin Olan ma
zeretine binaen 10 gün 5 . 9 . .1908 tar ih inden 
i t ibaren. 

BAŞKAN — Teker teker oylarınıza arz ede
ceğim. 

Rapora müstenidolarak izin talebinde bulu
nan İhsan Sabri Çağlayangi l ' in bir ay iznini 
ka'bul 'edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Keza Cemal Ta r l an ' i n aynı sebeple bir ay iz
nini ' kaibul edenler... Etmiyenler.. . Kabul edil
miştir. 

Mazeretine ibinaen Sayın Hüseyin O tan 'm 10 
gün mezuniyetini kabul edenler... Etmiyenler. . . 
Kaibul edilmiştir. 

(lündemimizin m üt a a kıp maddesine geçiyo
ruz. 

3. — Bütçe Komisyonunda acı]: huhnuın dört 
üyenin seçimi. 

BAŞKAN — Komisyonlarda açık bulunan 4 
üyelik için seçim yapı lacakt ı r . 4 üyenin 2 si Ye
ni Türk iye Par t is inden, ibirisi Cumhuriyet Ha lk 
Part isinden olmak üzere Bakanlığa seçilmiştir. 

Bunlar ın yenine Yeni Türkiye Par t i s inden 2 
üyenin, Cumhuriyet Ha lk Part is inden bir üye
nin, keza vefat etmiş olan merhum 'Fikret Kuy-
t a k ' m yerine 'bir üyenin seçilmesi icabetnıekte-
dir. Siya.si teşekküller namzetlerini 'bildirmişler
dir, isimlerini okuyorum. 

Muammer Obuz ; Hıfzı Oğuz Bekafa'mıı ye
rine, 

Şükran Özkaya ; Fikret Kuytak ' ın yerine, 
Azmi Erdoğan, Sabahat t in Orhon ; Mehmet 

Fzmeıı ve Riiat Öçten ' in yerine, teklif edilmiştir. 
Ileylerinizi istimal etmenizi istirham ediyo

rum. 

Evvelâ Tasnif Heyetini seçeceğiz. 
Nevzat Sengel. 'Buradalar. 
Şevket Koksal. Kendileri Divan Kâtibidir

ler. Olmaz. 
Cevdet (İeboloğlu. Yok... 
Ya s ti Cerger . Yok... 
Cahit Aikyar. Buradalar . 
Nurullah Esat Sümer. Burada la r . 
Şimdi lütfen reylerinizi kullanınız efendim. 
(Ekrem Aeuner 'den başlanarak oylamaya 

geçildi.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyaıı a rkadaş

lar iûtfen 'oylarını kullansınlar . Oylama mua
melesi .bitmiştir. Tasnif Heyeti lütfen yerler ini 
alsınlar efendim. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN - - Tasnif Heyeti raporunu oku
yoruz. 

Cnnihuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu 
m'ünhallerine yapılan seçime (91) üye i ş t i rak et
miştir. Nisap olmadığından seçimin t ekra r l an
ması gerekmektedi r . Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Oum. Bşk. Kontenjanı Denizli 

Nevzat Sengel Cafiıit Aikyar 
İstanbul 

Nurul lah Esat Sümer 

BAŞKAN — Okunan rapordan da anlaşıldı
ğı veçhile seçime 91 arkadaşımız işt irak etmiş
tir, nisap yok tu r . Binaenaleyh, bu seçim önü
müzdeki Birleşimde -tekrarlanacaktır . • 

Clünelenıe devam ediyoruz. 

•/'. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik İ'yesi Ta
lât Ova-n'ın, Meclis araştırması hakkındaki öner-
yesi ve üç kişilik araştrrma heyetinin seçilmesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
Cumhur iye t Senatosu Yüksek -Başkanlığına 

14 . 8 . 1962 Pazar tes i günü 'Bilecik Valisi 
Ali Aklsoy'u makamında Milletvekilleri Orhan 
Tuğru l ve Sadi 'Binay ile bir l ikte vilâyet mese
lelerini görüşmek üzere ziyaret etmiştik. 

Halkın dilekleri nıeyanında o lup kendisim1 

mütaaddi t defalar duyurduğumuz halde yeri
ne get i rmediği Pazaryer i 'kazası ile Bilecik mer
kezindeki va tandaş la r ın 'bu çok sıcak günlerde 
kahvelerin ve dükkânlar ın önündeki i ro tuvar-
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larda sandaiya .-itip ol urmalarını menetme key
fiyetini 'bir defa daha halııialmışli 'k. Faka t bu 
ricalarımızı yer ine »etirmiyeıi ve <>'et irmiyeceği-
ııi bildiren Valiye hitaben ben de. sen insan 
düşmanınıısınız 'k.i vatandaşlara bu eziyeti yapı
yorsunuz demeni üzer ine: Bana. haıkaret ediyor 
sunuz, şimdi sizi 'kolunuzdan tu tup pencereden 
atarım dedi. Bununla da yet in m iverek masanın 
üzerinde bulunan Çardağ'ı eline alarak üzerime 
a tmak üzere iken Milletvekili Orhan Tuğrul çok 
ileri gidiyorsunuz diyerek' kolundan tu tup mâni 
oldu. 

Ben ise; siz İteni 'buradan alamazsınız, zira 
ben 'burada millî iradeyi temsil ediyorum «iç
mem ürerine ben seni değil Reisicumhuru bile 
dışarı atarını, bak şimdi görürsün seni nasıl dı
şarı att ır ır ını diyerek zile bastı. Odacı işeri »'ir
di. bunun üzerine odacıya 'hitaben polisi çağır 
bu 'Senatörü dışarı atsın dedi. Odacı bir lıarekel-
le bulunmayınca Vali ne duruyorsun ben emir 
veriyorum 'dedi. 'Bunun üzerine iki milletvekili 
daha valıinı bir hâdiseye meydan vermemek 
için odacıyı dışarıya çıkardı lar . Ben ise sükû
netle hadiseyi olduğu yerde bıra'kara'k Valinin 
kemlisine memleket meselelerini görüşmeye de-
ıııaııı etmeınizü rica etlim. İki milletvekili ile bir 
saatten fazla 'bir zaman vilâyet meselelerini gö
rüşüp makamından ayrı ldık. 

Frtesi günü yukarda arz ettiğim hususları 
ımılılevi 'bir telgrafı 'Baş'bakana ve içişleri Ba
kanına çektim. Aradan oiıiki *»• i i 11 geçmesine ve 
telefonla İçişleri Vekiliyle sürüşmeme rağmen 
Vali hakkında hidbir işlem yapılmayınca 
'11 . S . HHi2 tar ihinde bu defa iki milletvekili 
W e birlikle keyfiyeti Başba'kana bir defa daha 
telgrafla 'bil d irdik. T>una rağmen Vali hakkın
da hivlur idari t ak iba t yapı lmamış olup kendisi 
halen Bilecik'le vazifede 'buluonnfktadır. 

Vırkanda 'bahsettiğini 'hâdiselerin Anayasa
nın 1)0 ncı ve İçtüzüğün 177 nci maddesine müs
teniden taibkikı zımnında bir tahkikat encüme
ni teşkilini r ey a Meclis araşt ırması yapılması 
imkânlar ının .Başkanlık Divanında tetkikini ıııii-
Uuıkıp Senatomuz (îeırel Kurulunda karar is
tihsaline tevessül (-dilmesini derin saygılarımla 
arz ve rica ederim. 

Bilecik Senatörü 
I)r. Talât Oran 

BAŞKAN Talât Oran arkadaşımızın Bi
lecik' Valisinin odasında mâruz kaldığı muamele 
hakkında »'ecen oturumda kendisi taraf ından 
bize izahat verilmişti. O oturumu müteakip va
linin gazetelere vâki beyanatiyle müessif hâdi
selerin cereyan ettiği ve hakaret yollu bâzı söz
ler sari' edildiği neticesine varılmıştır . Talât 
Oran arkadaşımızın beyanımı »üre. Hükümetin 
bu hususta lâzımgelen işleme tevessül etmediği 
neticesine varılmış o lduğundan. Anayasanın S s 
nci maddesi mucibince bir araştırına, yapılması 
Riyaset Divanınca muvafık görülmüştür . Araş 
tırma. demek, yine aynı maddede1 ifade edildiği 
veçhile «Meclis araşt ırması belli konuda bilgi 
edinilmesi için yapılan incelemeden ibaret t i r» 
denilmektedir . Bir üyenin veya üç Meclis üyesi
nin vali taraf ından hakaret gördüğü kanısında 
bulunan Kiyaset Divanınız bu kamda saki l ka
lamazdı, onun için bu kararı vermiş bulunuyor. 
Bilmem acaba İçişleri Bakanlığınca tenvir edile
cek bir husus var mıdır .'. 

FSAT MAHAIIT K A R A K l ' R T (Tr fa ) Va
li bu Senatörü kolundan 1u1up t inıarhaneye »'ön
deri}) muayene ett irecektim demiş. Bunu gazete
lerden öğreniyoruz, bu ne dereceye kadar doğ
rudur, bunun hakkında da izahat lütfederler mi .' 

S A K I P ÖNAB (Adana) Beyefendi, bu na
sıl konuşma, hakaret ediliyor. Mademki delidir. 
Parlâmentoya, seçilmemesi lâzımgelirdi, kanun 
vazıhtır. Arkadaşımız hakkında böyle konuş
mak doğru mudur .' 

BAŞKAN' I{'ıyasel Divanının karar ını bil 
direceğinı. 

İçişleri Bakanının izahatını dinlemek fayda
lıdır. 

Buyurun. 
İ r İ Ş L F R İ BAKANI S A H İ P K l ' R l ' T U ' O Ö -

LF - Muhterem arkadaş la r ın ı ; maalesef Talât 
Oran arkadaşımızın Vüksek (1ıımhuriyet Sena
tosunda. bahse mevzu ettiği hâdise cereyan etmiş 
bulunmakladı r . 

Bize int ikalinden sonra hâdisenin bir lalı kik 
mevzuu olup olmaması hususu bir esasa ve karara 
bağlıyabilmek için her şeyden evvel validen mese
lenin. vâki olup olmadığı hususunun sorulması yo
luna gidildiğinde, kendisinin verdiği cevapta, hâ
diseyi açıklığı ile izah eden bir yazıyı gönderdi. 
Kendisini celbettim, dinledim. Mesele, Bilecik ili
nin Pazaryeri kazasının. Bursa anayolunun »ec 
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fiği bir kaza .merkezinin yolu üzerindeki kah
velerin Iretuvarına, iskemle koyarak vatandaşla
rın bu rada oturmalar ını temin edip, etmemek 
yüzünden çıkmış bulunuyor . 'rl'M sayılı Kanu
nun t r o t u v a r ve yol lar ın daimî sure t te işgal edi-
lenıiyeceğine dair hükmüne ve ırıüntehap beledi
ye Meclisince alman ve Zabıta Tal imatnamesine 
intikal ettiri len bir hükme dayanılarak, eski bir 
tar ih te , yasak edilmiş bir mevzu olarak devam 
etmektedir . İş te bu yasağın ka ld ın I masun muh
terem arkadaşlar ımız validen istemişler. V a l i ; 
belediye meclisince müt tehaz k a r a r gereğince 
konulmuş olan bu yasağı , kendisi t a ra r ından kal-
dıramıyacağını ifade etmiştir . 

Aralarında, geçen hâdiseyi teferruat ı ile arz 
etmek istemiyorum, bu hakikaten üzücüdür. Vi
lâyet makamında, Muhterem Senatör a rkadaş ı 
mız Talât Oran ile vali arasında bir hâdise cere
yan etmiş bulunmaktadı r . Hâdisenin bir yasağın 
kaldırı lması veya. kaldırı lmaması zaviyesinden 
idare ile alâkası ve ittisali mevcudolmakla bera
ber ; cereyan eden hâdise Türk Ceza Kanunu
nun hududu içerisinde mütalâa edilmesi gereken 
bir suç teşkil edecek mahiyet te ise ancak, Türk 
Ceza Kanununun 1251 nci maddesinin t a tb ik in i 
gerekt iren bir adlî vaka olarak mütalâa edilme
si icabetmektedir . Bu da ancak iki t a r a f t an biri
nin şikâyetine vabeste olarak bir dâva mevzuu 
olabilir. Talât Oran arkadaşımız taraf ından şim
diye kadar dâvaya, mevzu teşkil edecek bir ta
lepte bulunulmamışt ı r . Valinin, de müracaat ı 
tamamen kendi takdi r ine bağlıdır . 

l>u hususları tesbit et t ikten sonra a r t ık bir 
tahkikat ve teftiş mevzuunun lüzumsuz olduğu 
kanaat ine varılır. Bundan sonra, icabeden mua
melât varsa, İçişleri Bakanlığının hizmet ölçü
sü ve anlayışı içinde bir muameleye tâbi tu tula
caktır . Meclisin bu mevzuda, aydınlanması hu
susunda, vereceği karar , elbette Dahiliye Vekili 
taraf ından, hürmet le karş ı lanacakt ı r . Ne açıla
bilir ne de açılamaz yolunda hiçbir düşüncemiz 
ve ricamız mevcut değildir . Riyaset Makamının 
t akd i r i hangi is t ikamet te tecelli ederse, bunun 
neticesi bu kürsüde daha, rahatça belli olur. 

NACİ TOJÎOS (Eskişehir) — Hu mevzuda 
Sayın Dahiliye "Vekilini tenvi r e tmek zımnında. 
Yüksek Heyetiniz müsaade ederse konuşmak is
terim. 

BAŞKAN'— Müsaade buyurun, valinin beya-

ııalını arkadaşlarımız okumuşlar imdir.'... (Oku
muşlar ki i ş t i rak ediyorlar sesleri) 

.Bu muamele muvacehesinde, meselenin ne şe
kilde cereyan, ett iğinin Senatoca öğrenilmesini 
Riyaset Divanı muvafık görmüş ve bu maksat la 
üç zatın bii' araştırma, yapmasını tensibetmiş-
tir. .Bunu Riyaset takdir inize arz edecektir . 

KİKRKT T i n i H A N d l L (Aydın) — Usul ba
kımından bir mâruzâtım, vardı r . 

BAŞKAN — Buyurun . 
F İ K R E T T r i U I A N G Î L (Aydın) — Efendim ; 

Riyaset, Makamı bu meselenin Senato Meclisi 
adına üç kişilik bir komisyon marifet iyle ma
hall inde veya sair delilleri top lamak suret iyle 
t e tk ika t yapmasını uygun bulmuştur . Sayın İç
işleri "Bakanımızı da dinledik. Sayın İçişleri Ba
kanımız daha ziyade şahısların şahsi •hukukunu 
ortaya koydular. . 

Meselenin Bakanlığını i lgilendiren nokta
sını çok kapalı bir vaziyette geçtiler. Bugün
kü gazetelerdim okuduğumuza, göre, bir sena
törü t ımarhaneye göndermek fikrini taş ıyan 
bir valinin yanma Yüksek Senatodan seçile
cek :> kişilik bir heyetin gitmesini ve bu heye
tin böyie bir vali ile karşılaşmasını Sayın 
İçişleri Bakanı nasıl karşı l ıyorlar? 

Kvvelâ. bu meselenin halli lâzım. Orada 
bulunan bir senatör ve milletvekiline bu şekil
de hareke t te bulunan bir şahıs yarın Senato 
Meclisinden seçilecek ve bütün Meclisinizin 
mânevi şahsiyetini üzerinde taş ıyacak ?> kişi
lik heyete aynı reaksiyon ve hatayı gösterdiği 
anda, mesele nereye varacak t ı r? Bu cihetin 
takdir ini , ondan sonra, reye gidilmesini usul 
bakımından arz ediyorum. 

Hürmet ler imle . 

BAŞKAN - - Mehmet Hazer. 
M KUM ET HAZKR (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar , hâdise cidden üzücüdür ve Sena
tonun hassasiyetle üzerinde durması lâzımgelen 
bir t a rzda cereyan etmiştir . Bu i t ibar la va
linin hareket ini sadece hususi h u k u k çerçe
vesi içinde şahsi dâvaya bağlı bir mevzu te
lâkki etmenin yersiz olduğu kanaat indeyim. 

Yalnız belli olmuş bir mesele için Hükü
metin yapması icabeden muameleyi, bekleme
den, Meclisin H ü k ü m e t yerine kendini koyma
sı, bu işde Senato ile Hükümet i i ler ide karşı 
karsıva getirebilir . Meselenin inkâr olunan. 
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itiraz ol ima ıı bir tarafı yoktur. Hükümete 
intikal ot iri iş bir mecaledir, tahkik olunacak
tır. Tahkikat neticesi .'Meclise arz edilecek
tir. Alâkadar arkaadşımız esasen bu meseleyi 
Meclise1 yanlış yoldan getirmiş. Bu, bir sual 
mevzuu olabilirdi. Bunun neticesinde Hükü
met yaptığı tahkikatın neticesini burada 
izah ederdi. Tatmin olunmamak halinde baş
ka yollara başvurulabilirdi. Şimdi eğer, bu 
yolu aşarak, yani, her- meselede Meclis tah
kikatın!, Hükümet icraatına takdim eder bir 
ikameye kalkışırsak selâmetli bir neticeye 
varamayız. Hükümete intikal etmiş bu mesele
nin mevzu hükümler dairesinde tahkikatı za-
ıurel halinde ve vazife halindedir. Bu vazi
feyi. ifa edip neticelendirdikten sonra Yük
sek Heyetiniz meseleye muttali olacak ve 
alâkadar arkadaşların bu mevzuda, dâvaları 
varsa, ayrı yoldan yürütülebilecektir. 

Bu itibarla şimdiden, yarın bir nahiye mü
dürü fiilen hakaret etti, bir savcı fiilen bu 
işi yaptı, bunun için Meclis tahkikat heyeti 
gönderelim ve bir tahkikat açalım şeklindeki 
düşünceler yeni kurulmuş olan Senatonun 
fonksiyonunu aksatır, vekarma da zarar ve
rebilir. Bu itibarla Hükümet tahkikat yapsın, 
Hükümetin yapacağı tahkikatı beklemeden ora
ya. gidecek.bir heyetin, aynı vali ile karşılaş
ması halinde, Fikret Bey arkadaşımızın temas 
ettikleri gibi, yeni yeni meselelere yol açılabi
lir. Onun için Hükümete intikal etmiş olan şi
kâyetin neticesini Hükümet tetkik etsin, şim
dilik ayrıca bir heyetin gönderilmesine lüzum 
ve mahal, yoktur. 

jlâruzatıın bundan ibarettir 

BAŞKAN •-- Nedim Evliya. 
NEDİM EVLÎYA (Maıaş) Sayın Baş

kan, Sayın, senatörler; 
Hükümet namına konuşan Sayın İçişleri 

Bakanı . hâdiseyi şahsi şikâyete bağlı mahi
yette görerek, tahkikat icra etmiyeceğini katı 
bir ifade ile beyan buyurdular. (Öyle değil 
sesleri ı Zabıtlar okunsun. Şahsi şikâyete bağlı 
görerek onun için başka -muameleye mahal 
görmüyor buyurdular, hata ettim ise özür dile
rim. Tekrar lütfetsinler, ne demek istediklerini 
izah etsinler. Benim anlayışım iböyledlr. Böyle 
olduğuna göre .her halde Yüksek Senato Umu
mi Heyeti hâdiseyi' mahallen tetkik etmek üze-
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re üç kişilik bir komisyon teşkil edip mahalli-, 
ne gönderirse Dahiliye Vekilimiz de tetkike gi
decek arkadaşlara, aynı valimiz, şu veya bu şe
kilde hissiyatına mağlubolarak kötü bir 'mua
mele yapmasına mâni olmak için, onu bir müd
det burada tutmak kiyasetini elbette göstere
ceklerdir. Esasen tahkikatların, tetkikatların 
selâmetle cereyanı için bütün muamelâtta böy
le olur. Bendeniz, •hâdisenin vukuu, adomivu-
kuu 'hakkında -bir mâruzâtta bulunnııyacağım. 
Hâdise vilâyet makamında vukübulduğuna gö
re, ve yine Sayın Bakanımızın ifade etmek is
tedikleri gibi, vazifeyle alâkalı bulunduğu için 
hâdisenin şahsi şikâyetle bir alâkası bulunma
dığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN Buyurun Sah ir Kurufluoğlu. 
İÇİŞLERİ BAKANİ s A İTİ K K r t U T L U -

OÜLI —- .Muhterem arkadaşlar, özür dilerim 
fikirlerimi isabetle ifade edemediğimden mazur 
görmelerini istirham ederim. Hâdisenin ikiye 
tefrik edilerek mütalâa edilmesi bir zaruret ta
şımaktadır. Bunun birinci safhası; idarede 'hiz
met görenin vazife makamındaki davranışı, 
ikinci noktası; cereyan eden 'hadisenin suç za
viyesinden hukuki makiydi. Hâdisenin hukuki 
mahiyeti şahsi şikâyete bağlı hıv suçun hudu
du içinde görülebilir, bunu ifade ettim. Bunun 
gerisinde 'hâdisenin ikinci hüvive'ti idari anla
yış ve tatbikatın neticesi bakanlıkça tezekkür 
edilmekte olduğunu ve bir neticeye bağlanaca
ğını söyledim. 

Bu itibarla sadece meseleyi bir şikâyet 
mevzuu kabul edip diğer safahatı ile alâkadar 
olmamak gibi bir vaziyet mevcut değildir. 

Bendeniz şunu ifade ettim; İçişleri Bakanı 
olarak. Muhterem Senato bizim tahkikatımızın 
neticesini beklemeden meseleyi aydınlanma nıa-
.hiyetinde bir lo-tkika tâbi tutmak kararına va-
racaksa bir İçişleri Hakanı, böyle bir tahkika
ta varmayın, demeyi elbette ki, faydalı ve lü
zumlu görmez. Bunu ifade için arz etmiştim ki ; 
eğer bir tahkikat mevzuu olacak ise Yüksek 
rıımhuriyot Senatosunun takdirlerini lıiirmet-
le karşılarız. Ama kendisinden istizah ile alı
nan cevapta ve meselenin bir senatör arkada
şımızla işlenmiş olmasına sebep bütün açıklığı 
ile A'ali tarafından bildirilmiş olmasına rağmen 
idari şekilde bir tetkikat ve tahkikat mevzuu 
olmasını tabiî görmüş bulunmaktayız. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ri

yaset Divanı İçtüzüğün 177 ne i maddesinde. 
«Bir madde hakkında reWu nıalûmat edinmek 
isterse, bir tahkikat komisyonu kurar.» diyor. 
Kiyaset .Divanı re'sen malumat edinmeyi fay
dalı görmüş ve karara varmıştır. Takdir He
yeti Oelilenizindir. Kiyaset Divanının vermiş 
olduğu kararı reyinize arz edeceğini, kabul 'bu
yurduğunuz takdirde 88 uei maddede zikredii-
diği vecjhile .Meclis araştırması yapmak üzere 
?> kişilik ıbir heyet seçebiliriz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) - - Muhte
rem arkadaşların beyanları üzerine İçişleri Ba
kanı verdiği izahat karşısında Kiyaset Divanı 
aynı ıgörüşü muhafaza ediyor u m ! 

BALKAN — Rivaset Divanı kararını ver

miştir, yeniden müzakere mevzuu yapılmasına 
mahal görülmemektedir. Bu hususu takdirleri
nize arz eder; reddedilirse hürmetle, kabul edi
lirse yine hürmetle karşılarız. Bunun haricin
de, yapılacak bir şey yoktur. 

Bu 'mevzu için o kişilik araştırma heyeti 
kurulmasını kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler... 18 e karşı IÎ7 reyle 
üç kişilik araştırma heyeti kurulması kabul 
edilmiştir. 

Heyetin «e e imle teşkil edilmesi veya Heye
tin teşkilinin 'Divana bırakılması hususunu rey
lerinize arz edeceğim. >> kişilik heyetin seçil
mesi hususunun Divana bırakılmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, sözlü sorulara geriyoruz. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — tfÖZLV ÜORl'LAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna-nın, köy mahalle muhtar ve ih
tiyar heyeti, belediye, umumi meclis seçimleri
nin geciktirilmesi sebebine dair sözlü sorusu ve 
İçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun cevabı 
(6/73) 

BAŞKAN — Nusret Tuna ve İçişleri Bakanı 
b u r a d a 1 a r. S o r uy u oku t uy o ram. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Daıhiliye Vekili 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlarınızı saygılarımla arz ederim. 

26. 5 . 19(52 
O. Senatosu Kastamonu üyesi 

Nusret Tuna 

Huzurun teessüsüne büyük hizmeti olacağı 
muhakkak bulunan ve bütün memleket tarafın
dan sabırsızibkla beklenen, köy. mahalle muh
tar ve ihtiyar heyeti, belediye, umumi meclis 
seçimlerinin bu kadar geciktirilmesiniıi sebebi 
nedir? Ne zaman yapılacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
İÇÎŞLEKİ BAKANI SAHİK KUKUTLC-

OĞLT.T — Efendim, muhteremi arkadaşım Nusret 
Tuna'nm sorusuna cevap arz ediyorum : Beledi
ye il genel meclisi, köy, mahalle muhtar ve ihti
yar heyeti seçimleri kanunlarının yeniden tanzim 
ve düzenlenmesi zarureti mevcut idi. Evvelce ha

zırlanmış bulunan kanun teklifleri yeniden göz 
den geçirilerek; aslî büyük değişiklikler mevcud-
olnıaksızm, tatbikat zaviyesinden ilerde güçlükler 
'doğurabilecek hususların ref'i maksadiyle yeni
den tetkik edilerek Bakanlar Kuruluna sevk edil
miş bulunmaktadır. 

En .yakın tarihte Meclisi- intikal edecektir. 
Biliyorsunuz ki, maJhallî idareler seçimlerinde 
5545 sayılı eski Milletvekilleri Seçimi Kanununa 
atfen birtakım mekanizmalar ihdas edilmiş bu
lunmaktadır. Gerek 298 sayılı Seçimlerin Temi1! 
'hükümleri ve seçmen kütükleri Kanunu, gerek
se Mllletıvekilleri, Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
seçimi Kanunu ile seçim sistemimiz yepyeni bir 
istikamet almış olduğundan bu kanunların da 
aynı istikamette yeniden düzenlenmesi zarureti 
kendiliğinden doğmuş bulunmaktadır. Yakında 
bu kanunlar müzakere edilmek üzere Meclisi Ali
ye gelecektir. Yoksa geciktirme veya geç. bırakma 
endişesiyle hareket edilmiş değildir; hürmetle
rimle arz ederim. 

BAŞKAN —- Buyurun, Sayın Tuna. 
NUSKET TLNA (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; bu sözlü sorum, ma
hallî seçimlerden hiç bahsedilmediği bir zamanda, 
Birinci Koalisyon Hükümeti zamanında veril
miştir. MaJhallî seçimlerin çok gecikmiş olduğu 
'bir vakıadır. Henüz parlâmento seçimleri yapıl
madan «mahallî seçimler yapılsın mı, yapılmasın 
mı» gibi bir münakaşa mevzuu vardı. Parlâmento 
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seçimlerinin hemen akabinde bu seçimler in yapı
lacağı ve kütüklerden istifade edileceği bildiril
mekte idi. Muhakkak ki, yeni Anayasa muvace
hesinde bâzı kanun tadillerine ihtiyaç, vardı. Fa
kat bu, bu kadar uzamayı icabeti irecek mahiyet
ti; değildi. Bugün, mahallî seçimlerin neden ge
ciktirildiği hususu üzerinde, şimdi durmakta iç
timai bir fayda görmüyorum. Yalnız şunu ifade 
etmek isterim. Yüksok malûmlarını / olduğu veç
hile, demokrasinin bir tarifi de halkın kendi ken
disini idare etmesidir. Köy, mahalle, 'belediye, 
umumi meclis gibi mahallî teşekküllerde halkın 
idareye iştirakini temin etmek suretiyle demok
rasi kâmil şeklini bulur. 

Muhterem senatörler, şuna katı olarak inan
mak lâzımdır ki, Türk milleti demokrasinin fa
ziletine inanmıştır. Seçtiği insanları daima is ba
şında gürmcik istiyor. Bu imkân kendisine sağ
lanmadığı müddetçe huzursuz ve mustaripti! ' . 
Bugün yurdun her tarafında, gezdiğimiz her yvv-
de mahallî seçimlerin, ne zaman yapılacağı âva/."-
leri ve sualleri ile karşılaşıyoruz. Kanunları w 
l Teyel i Vekil eve intikal <vit iğini öğrenmiş bulu
nuyoruz, inşallah kısa. zamanda çıkar ve bu saha
da huzur avdet eder. Şuna itimat . etmelidir ki. 
mahallî se<*imleri ne kadar öne alırsak o sahadaki 
huzur o kadar önce avdel edecektir. 

Soru vermek suretiyle Vekil Beyi rahatsız et
miş bulunuyorum, kendilerine teşekkür ederim. 
Cümlenizi hürmetle selâmlarını. 

BAŞKAN" — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. - Cumhuriyıt Senatosu Kayseri İyesi 
Hüsnü DikecligilMu, vilâyettir ve eevrdi rind< 
hakkaniyet esaslarına dayanan bir idarenin ih
dası yolunda, ya intan eahsmaUırın neler olduğuna 
dair sözlü sorusu ve içişleri Hakanı Sahir Kurut-
luoğlunun eeveıbı (b/79) 

B A Ş K A N — Soru sahibi Sayın Hüsnü Dikeç 
ligi] buradalar mı.' Buradalar. . . Sayın İçişleri 
Bakanı. ' Burada. . . Soruyu okutuyorum. 

29 Haziran 1902 

Cumhuriyet Senatosu Yüce "IVaşkaııhğma 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 27.0.1902 

tarih ve 738 - 0/09 - 970 sayılı gündem
den düş tüğü bildirilen içişleri Bakanl ığından 
sormuş olduğum sözlü sorunun İçtüzüğün 154 
ııcü maddesinin son fıkrası gereğince aşağıdaki 
sorumun sözlü olarak Sayın İçişleri Bakanı ta

rafından açıkaMiııasıua tavassutunuzu arz ve 
rica ederim 

C. Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçigil 

Türkiyeınizde tarafsız, faziletli bir idarenin 
dolayısiyle idare âmirlerinin hasretini milleti
mizin özlediği ve istediği gerçek bir (hakikattir. 
Bu böyle olunca bilhassa Dahiliyi1 Vekâleti 'vi
lâyetler ve çevrelerinde büyleeesine hakkan iye t 
esaslarına dayanan bir idarenin ihdası yolunda 
gayret ler i ve çalışmaları neler o lmuş tur ve bun
dan böyle neler o l a c a k t ı r ' Bu meyanda İçişleri 
Bakanlığı KayseriMe tarafsız bir mülki idarenin 
olduğuna kaani midir. ' Valinin tu tumu ne mer
kezdedir. ' Krkilet Nahiye Müdürlüğüne1 vekâlet 
eden zatın uhdesinde kaç vazife v a r d ı r ? Hacı
lar ' 'Nahiyesinin durumu ne merkezdedir . ' Vilâ
yet buğday dağıtımı adilâne olmuş mudur? C.î5ı-
zi Osman Başa mahallesinde fakir, işsiz, peri
şan vaziyette olan vatandaşlar ın evleri, ne şe
kilde yıktır ı lmış ve y ık t ı r ı lmak tad ı r? Bu du
rum Sayın Bakana söylendiği vakit ne gibi 
tedbirleri olmuştur'.' Yahyalı kazasında, asayiş 
memuruna karşı valinin tu tumu nasıl o lmuştur? 
Valinin bu tu tumunu bugünün zihniyetine, (iz
lenen ve beklenen idare anlayışına uygun bul
makta inidir? Bulmuyorsa. Vekâletin t ut umu 
neler olmuştur ve neler olacaktır: ' 

BAŞKAN. Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞliUKİ BAKANI SABİK K U R I T U ' 
<M ILI' -- .Muhterem arkadaşlar ın ı . Hüsnü l)i 
keçligil a rkadaş ımın idarenin tarafsızlığına la 
"abuk eyliyen sorularına cevap arz ediyorum. 

İdarenin tarafsızlığı hususunda ne g'ibi ted
birler alındığı ve bundan sonra ne yolda ted
birlere devam edileceği soru lmaktadı r . 

Şurasını sarahat le ve açıkça ifade etmek is
lerim ki, âmme hizmetleri mııv'acehesindc va
tandaş, sahibolduğu hakları , ik t isaplar iyle de
ğil, insanlık sıfat ve vasıflariyle ölçebilecek 
tarafsız idarenin yerleşmesi Türk Milletinin 
kalbine insi rai ı verecektir. Bendeniz bu inanç
tayım. Bıınd'an emin olmalarını bilhassa istir 
hanı ederim. Kanun muvacehesinde vatandaşlar , 
ik t idarda olanların keyif ve arzularına g-öre 
değil, hak ve hakkaniyet rs'asları dâhi l inde ve 
adlî is t ikamette muameleye tâbi tutulm'.ıdıkça 
karşılıklı sevgi ve saygıyı tesis etmedikçe, bu 
milletin istikbalinin karanl ıklara doğru yitme-
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sinden ve vatandaşl 'arın bi ı lnrierhıe düşmanlık. 
kin ve nefret dolu hislerle ıneıulfı olacağından 
şüphemiz olmanıalıılır. Memleketimizin selame
t inde tarafsız idarenin, aydınlık bir nokta ola
rak belirmesi alıassü âmalimizdir. .Bu yoldan in
hiraf ettiğimiz, ha t an ı di' olsa inhirafa meyli
miz tecelli ettiği zaman. Yüksek Senatonun 
mulvterem âzalarının ikazlarına, irşatlarına, 
ınuhtaeoldıığıımuzu ifade etmekten zevk duya
nın. gayreti eri m bu yoldadır . Hüsnü Beyefendi. 
Şimdi Kayseri 'ye taal lûk eyliyeıı münferi t hâ
diseler hakkınd'aki sualleri ayrı ayrı cevaplan
dırmak isterim. 

1. Kayserimin Krkilet Nahiyesi Müdür ve
killiğine 5.9.190J ta l ih inden bu yana Köy Bü
rosu Şefi .Mehmet Taşovah inn , i lacı lar Nahi-
yı\si M ü d ü r vekilliğine 28/2.BMİ2 ta l ih inden bu 
yana Hacı lar ilkokulu, öğretmeni 'Bayram L\ol-
suziın vekâlet etmekte oldukftırı ve bu şahıs
ların aynı zamanda sözleri edilen yeı- belediye 
başkanlıklarına, da bakt ıklar ı biı- vakıadır . 

2. Kayseri Vilâyetine tahsis edilen 4 42!) 
ton Amerikan yardımı buğdayın tevzi şekii. va
linin başkanl ığında ; kaymakamla r ve ziraat 
teknisyenleri ile yapı lan toplant ıda karar laş t ı 
rılan prensipler dairesinde f> 254 sayılı Mi ılı taç 
çiftçilere ödün*: tohumluk verilmesine dair 
Kanundak i komisyonlar marifetiyle, bu kanun 
hükümler ine ve 4f> yünlük beslenme esasına 
irüre nüfus l/aşına 20 ser kilo olmak üzere adi
lâne tevzi edilmiştir. 

1. Oazi Osman Basa Mahallesinde usulsüz 
olarak inşa eedilmis olan 50 evden 2t) unun yı
kılmış, mütebaki yayıinıeııkuliin 21 i hakkında 
da Danıstaya müracaat edilmiştir. Buıılar<laiı 
bir tanesi hakkındaki hüküm bozulmuştur. Di
ğerleri hakkında İmar Kanununun âmir hüküm
lerine .yöre aykır ı inşaat olduğundan, gerekli 
işlem yapılmışt ır . Yıkılmasına kara r verilmiş 
olan binaların durumu, idari kaza yolu ile tetkik 
edilmekte olduğu için. tetkik, neticesine talik 
edilmiştir. Yoksa keyfî bir tasa rufla vatanda
şı!: ikametgâhı vık ılın ıs değildir. 

Krkilet Nahiye, Müdürlüğüne vekâlet 'den 
zat hakkındaki suallerine gelince; lOrkilct Na
hiyesinde vazife yören Mehmet Taşovalı hakkın
da Bakanlığımıza verilen raporda çalışkan, dü
rüst bir insan olduğu, vazifesinde l i r kusur 'bu
lunmadığı belir t i lmektedir , Bu vasıftaki bir me

murun âmiri taraf ından teşci edileni iveceği gi
bi taraf tutan bir idarenin art ık Türkiye 'de te
sisine imkân olup olamıyacağını takdir ler inize 
a r / ederim, 

Sayın arkadaşımızın isim tasrihi suretiyle 
dört madde halinde verdikleri suallerinin ce
vapları bundan ibaret t i r . 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN Sayın Dikcçliyil. 
11ÜSNI"T DİK KALİCİ fi, (Kayseri) Muhte

rem Başkan, Muhterem arkadaşlar ını , Sayın İç
işleri Bakanının nazik" cevaplar ından dolayı ken
dilerine şükranlar ımı arz ederim. 

Bendenizin bu soruyu sormaktaki maksadını, 
şahıslar üzerinde durmak değildir. Türkiye 'nin 
istikbaline matuf meselelerden birisini dile ye
t i rmek içindir. 

Bir misalle arz edeyim. Bendeniz çok zaman 
senatör kisvesinden sıyrı larak halkın arasında 
dolaşırım, halkın arasına girerim. Bundan önce 
soru soran a rkadaş la ra cevap veren. Sayın Ba
kan hakikaten tarafsız idare edilmesini is t iyor 
ve bunun için ile çalışmalarda bulunuyor. Ama 
her nedense sayın valilerimizde tarafsız idari ' 
e tmekte endişeler var yibi yetiyor bana. Daha 
ziyade bir tarafa dayanıyor lar . Yalnız bu de
virde değil, muhtelif devirlerde de bir tarafsız 
ve mülki idare o tur tamadık . Büyün vatandaş
ların ist irabı bu noktadandır . 

Biı- misal olarak arz 'edeyim; bendeniz Mer
sin e yiderken Koçhisar 'da otobüsümüz durdu . 
Orada elma satan bir vatandaşa rasladını. Biraz 
konuştuktan sonra adanı bana ne işle nmşyul 
olduğumu sordu. Ticaret adamıyım dedim. Da
ha sonra luın.yi part iden okluğunu sordum ne 
yalan söyliyeyinı I laik I 'artisindenim, dedi. 'Bu 
köylü vatandaş dahi l ıakkaniyet le muamele edil
mediğini, hakkaniyet le muamele edildiği takdir 
de vatandaşlar ın huzur içerisinde olacağını, ka
rakollarda. vatandaşa, fena muamele yapıldığını 
söyledi. Ayrıca idare âmirlerinin tarafsız olma
dığı hakkında da deri yandı. Temas ettiğimiz 
va tandaş lar vaktiyle bundan şikâyet ediyorduk. 
Şimdi daha fazlası oluyor, dediler. 

Muhterem senatörler , birçok vilâyeti dolaş-
lık. ( îötürü veryi kalktığı halde bâzı yerde yö-
lürü veryi tahsilat ının devam ettiğini yorduk. 

Memleketin bekası mevzııubalıistir. Tarafsız 
biı- idare kurmadığımız takdi rde Türkiye 'de hu-
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zur olnııyacaktu-. Tarafsız bir idare kurulma
dıkça. Türkiye 'de iş hayat ı canlanamaz. 

27 Mayısı yapan a rkadaş la r buradadır . 27 
.Mayıs yapıldı . Kakat 28 Mayıstan sonra da ka
yırmalar , .yaranmalar d ova m etti. Hor devirde 
yersiz kayırtmalar ve başkalar ına dayanmala r <!<*-
'layısiylodir ki, idare adamlar ından bâzıları, gü
nünü gün etme politikası içinde çal ışmaktadır-
lar. Benim bulunduğum Kayseri'de/ki vali Se-
dar. Tolga vaktiyle Vali Kemali Aygün'e dayan
mıştı. Bugün do başka zovat;ı, daha doğrusu Tur
han h'oyzioğlu'ua. Şimdi Ankara 'da hariç mem
leketlere sefir olmak irin vası talar a ramak tad ı r . 
Demek ki, yine '•başkalarına dayanma, başlıyor. 
Dil zihniyetle uğraşmak lâzımdır, Benim kana
atinle göre, işi oh i): ellere vermek, ehil elleri 
aramak: gerekiyor. Mülki ve âmiri olacak kinişe, 
tam 'bitaraf bir idare adamı olması lâzımdır. 
Ancak, böyle kimseler idare adamı olurlarsa. 
o /aman tarafsız idare ile memleketin işlerinin 
yürü tü lmes i mümkün olaoaktir. 

Köyde, kasabada, şurada, burada halkın ko
nuşmalarını dinleyiniz;. Bu mevzu memleketin 
her yerinde konuşulmaktadı r . Hürriyetsizlik 
meselesi vardır. Şuna emin olmanızı i s t ' r im ki, 
senatör olarak lanınmıyacak bir şekilde halkın 
arasına, karış ın, dolaşın, va tandaş lar la konuşun, 
hepsinin burada söylediğim şekilde Devlet ida
resinden yakınmalarını göreceksiniz. Bundan 
dtilayı. biraz evvel anlattığını gibi, bir Konya 
Valisi vardı. 

Beyefendiler, Türk Milleti sabırlı ve temkin
lidir. Tarihimizi tetkik' b u y u r u n ; Adil bir idare 
her zaman hükümran olmuştur. 

Osmanlı İmpara to r luğunun temelini atan 
Osman Gazi zamanında Eskişehir 'de Müslüman 
Türk bir va t andaş Kum bir vatandaşı şikâyet 
ediyor. Osman Gazi durumu tetkik ediyor ve 
Müslüman Türk 'e «sen haksızsın» diyor. Adanı, 
ama ben Müslüman Türk 'üm diyor. O s m a n (lazi 
o zaman, «iyi ya şimdi daha fazla haksızsın» 
diyor. Durum böyle olunca da idare uzun müd
det pay ida r kalıyor. Bu idarenin bozulmasın
dan sonra da keşmekeş bir idare başlıyor. 

Bir Mardin hâdisesi, bir Yeşilyurt hâdisesi 
valilerin tarafsız idare etmeyişinden ileri geli
yor. Beyefendiler, Türk Milleti içine gömülmek
tedir. Ben arz edeyim ; senatör ler bu çatı altına 
girdikten sonra parti düşünmezler. Meselâ, 
Anadolu 'da Celâli isyanları vardır . Bu isyanlar 
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bir tarafsız idarenin kuru lamamasmdau ötürü 
olmuştur. Yakalanan bir Oolâliye son sözün ne
dir, demişler. «Zulmü, haksızlığı kaldırmak- isti
yorduk, muvaffak olamadık, çekin ipimi» de
miştir. 

Muhterem [(üsleri Bakanına güveniyorum. 
Hakikaten tarafsız bir idare kurmak için uğra
şıyor. Bu. memleketin selâmeti için lüzumludur. 
İdare ehil ellere bırakılmalıdır . Şuna, buna da
yanarak. sal tanat sürülmemelidir . 

İdare âmirleri niçin tarafsız olamıyor. ' Bir 
insanın dört beş yerde vazifesi olmaz. Nedense 
bize maddiyat hâkim oldu. Vali özel idareden 
HOO lira alır, makam tazminat ı alır, belediyeden 
maaş alır. Ayrıca da harcırah alır. Mlbette bun
ları kaçırmak istemez. Yani kula kul olma ta
raftarı görünür . Bunu Hükümet de istemez 
ama, bu onun için hakika-tin ifadesidir. 

Demin arkadaşımızın da izah ett ikleri gibi. 
bir an önce, kim kazanırsa kazansın, ister ikti
dar, ister muhalefet, mahalli idareler seçimine 
geçmek mecburiyetindeyiz. Arz ettiğim gibi, o 
zaman tarafsız bir idare kurulabil ir . 

Mrkilet nahiyesindeki kâtibi ben tanırını . 
Yaliye ya ranmak için, onun işini yapmakta 
olan partizan zihniyete sahil) ' n ı ' kimsedir. Bu
nun üç vazifesi vardır . Bir kişi üç vazifeyi ya
pabilir mi ? 

Öğretmen vardır, dörl vazife yüklenmişt i r . 
İlkokulda öğretmendir , müdürdür . Ortaokulda 
ek görev alınıştır. Bir de Ilacılar 'ın Belediye Reisi
dir. Böyle vazife yapılabil ir mi.' Yahyalı mese
lesi içine göınüklü. Gidip gördük, idare adam
ları meşgul olmadılar. .Ama, orada vaktiyle.... 

BAŞKAN •- Beyefendi sual mevzuundan dı
şarı çıkıyorsunuz. Sual müessesesi belli bir hâ
dise hakkında bilgi a lmaktır . Bğer tatmin edi
yorsa, ediyor dersiniz. Yok etmiyorsa, etmedi
ğini bildirirsiniz. 

HÜSNÜ D İ K B C I J G I B (Devamla) — Müsa
ade buyurun izah edeyim. Başçavuş nıeeslesi va
linin dediği gibi değildir. Başçavuş başka yvve 
tâyin edilmiştir. Yali arabasına a t layıp Anka
ra'ya gelmiş, başçavuşu orada bıraktırın ist ir. 
Sonradan t ek ra r başçavuşun tâyin edilip gidi
şinden sonra kaza düzelmiştir . 

Benim sualim Birinci Koalisyon Hükümetine 
ait t i . Sorum şimdiki vekile ait değildir. Onun 
için. meseleyi belir t iyorum, 
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Arkadaşlar, 10 bin nüfuslu Hacılar nahiye

sine buğday verilmemiştir. Maalesef vali yaran
mak için Amerikan buğdayının ismini «Turhan 
Fcyzioğlu buğdayı» koymuştur. Ben Turhan 
Feyzioğlu'nun Amerika'da bir çiftliği olduğuna 
kaani değilim. Buğday tevziatı âdilâne olma
mıştır. Bunlara ait zabıtlar elimdedir. Zengin
ler almış, fakirler almamıştır. Amerikalılar bize 
âdilâne yardım ediyorlar, fakat bizim idare 
âmirlerimiz tarafsız hareket etmiyorlar. 

Hacılar'ı sormaktan maksadım; 10 bin nü
fuslu bu yere bir kilo buğday bile verilmeme-
sindendir. Kayseri Valisinin partizan ve gittiği 
yerde huzursuzluk çıkaran nafıa başkâtibini 
vilâyette başka hiç kimse yokmuş gibi her açı
lan kaza kaymakamlıklarına vekil tâyin etme
sini önlemesi bakımından sayın muhterem 
'Bakama teşekkür ederim. Hattâ, mu baişkâtlbin 
vekilliği sımasında Yahyalı kasabasında bekçi 
paralarının da cezalı alındığını, mahallimden 
getirdiğim makbuzlarım da gösterebilirim. 

Beyefendiler, Yeşilhisar kazasında kayma
kamın evinin camları kırılmüş. Bunu kıran 
kimse bulunamaz. Bu valinin tarafsızlığı nereye 
kadar varacak? 

Gaziosmanpaşa mahallesinde evi yıkılan 
bir kadın valiye müracaat etmiş. Bu evimi 
yıktırmayın/ diye. Çocuklarımı nereye bıraka
yım? demiş. Sonra, evi .yıkılan kadına valinin 
verdiği cevap şu olmuş : Çocuklarım yurda 
yerleştiriniz, sen de umumhaneye gir, denil
miştir. Bir Türk kadınına, bir Türk anasına 
bir vali bu şekilde hitapta 'bulunamaz. Doğru 
değildir. Niçin böyle yapıyor, çünkü yârana 
dayanıyor, böyle bir idare muvaffak olamaz. 
Bu hareket hiçbir zaman doğru değildir. 

Ve burası gecekondu maıhallesidir. Vatan
daşın evi yıkılamaz. Ben size Devlet Şûrasının 
karar]anını gösterebilirim, takdim edebilirim. 
Sözlerimin sulâbası : Beyefendiler, bizim, bil
hassa. Senatodaki arkadaşların hepisinin mem
leket sevgisi vardır. Kim gelirse gelsin, şu top
rak üzerinde âdil bir idare ikame edilmesini 
istiyecektir. 

Sözümü şu sözle bitirmek istiyorum ; «Şüphe
siz ki Allah size emanetleri ehil ve erbabına 
vermenizi, insanlar ara«ında hükmettiğiniz za
man adaletle hükmeylemenizi emreder..» En-nisa 
Suresi 58. Sayım Bakam maneviyatçı' bir baba

nın oğlu olduğu için kendisine bu âyeti kerî
meyi armağan ediyorum. 

ESAT MAHMUT KARAKÜRT (Urfa) — 
Âmin... 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGÎL (DevamÜa) — Sözüm 
«ize değil. Sen, 'babamın oğlusun. Vaktiyle de
delerin inanırlardı, mesuttu. Benim hitabım 
mânevi âleme sahip bir babanın evlâdı olan iç
işle ri Bakaanm'adır. 

Hürmeti e ri'ml e e fendim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, korunmaya muhtaç ço
cukların yurt ve tahsisatlarına dair Milli Eğitim 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/80) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Burada. 
Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanları yoklar. Soru gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1950 - 1962 yılları ara
sında öğretmenlikten ayrılanlara ve öğretmenlik 
meslekinin cazip hale getirilmesi için neler dü
şünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/81) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradadır. Millî 
Eğitim Bakanı yoktur. Sorunun cevaplandırıl
ması gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu 31 araş Üyesi Ne
dim Evliya'nın, geçen yıl üniversite ve yüksek 
okullara devam imkânı bulamıy anlarla bu yıl 
liselerden mezun olacak öğrencilerin üniversite
lere devamı için ne gibi tedbirler alındığına da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/82) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradadır. Millî 
Eğitim Bakanı yoktur. Sorunun cevaplandırıl
ması gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu 31araş Üyesi Ne
dim Evliya'nın, İzmir Senatörü Ömer Lûtfi Boz-
cıdı'nın Kayseri'de yaptığı konuşmaya dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/83) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı yok. Bu da 
gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâtif 
Aykut'un, Cumhurbaşkanının 21 Haziran 1962 
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tarihli ('umhuriyrt gözdesinde çıkan beyanatına 
dair HİhlTı norusa re Iiaşbakan adına Devlet Ha
kanı flif.i! (}(ju;: HekoJa/nın cevabı (6/84) 

BAŞKAN" ----- Lâtif Aykut, jmiada. Başbakan 
a..;!.;;;. in••. Icd Bakanı cevap vereceklerdir. 

No.' uyu okutuyorum. 

Oumlmriyet Senatosu Başkanlığına 
2 ı. j inzivan 1962 tarihli Cumhuriyet Gazete

sinde, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilen 
bevanatita (Bu Molla Mustafa'nın gayreti değil 
birtakım gizli memhalarm ve emellerin bir tahri
kidir. Biz bunun nereden geldiğini ve neyi he
def tuttuğunu gayet iyi biliyoruz. Bu tahrikler 
devanı cdeı^e Şarkta çok ıstırap çekecekler ola
caktır. Biz kendi hudutlarımız içinde bu gibi ha
reket leıi yıldırım hızı ile bertaraf -etmek azmin
deyiz.) 

jKinci paragrafta (Bizdeki eşkiyalık olayları 
gaz. içlerde yazıldığı kadar yaygın değildir. Sik
ici merkezi Sdı\ bölgesi bulunan bu hareketleri]] 
sebebi, müsamaha ve halkın hürriyetine gösteri
len saygının suiistimal edilmesidir) denilmekte
dir. 

Hükümet, Sayın Cumhurba,şkanmm bu nok-
lai nazarlarını terviç etmekte ise, aşağıdaki sual
lere cevap vermesine tavassutunuzu talebederim. 

1. Şu tarzı ifadeye nazaran, maksut tahrik
ler devam ettiği surette, Şarkta yaşıyan insan
ların, kimler tarafından ıstırap çektirileceği, di
ğer bir ifade ile mevcut ise, şekavet olaylarını 
yapan, eşhasın dışında kalan geniş bir kütlenin 
bu şakilerin hareketlerinden dolayı tecziyesi ci
hetine gidileceği anlaşılmaktadır ki, böyle bir 
temenni veya, beyan cezanın şahsiliği prensibi'mu
vacehesinde .1 ıukııkan gayrikabili izahtır. 

2. Bu şekavetlerin sebebi beyanatta saraha
ten işaret olunduğu gibi, müsamaha ve halkın 
hürriyetine gösterilen saygıdan ileri geldiği ka
bul olunduğuna göre, akla gelen cihet bu bölge 
sakinlerine diğer bölge .sakinlerinden daha geniş 
ve müsamahakâr bir hürriyetin bahsedildiği his
si doğmaktadır. Halbuki vakıalar halin tamamen 
aksine olduğu ve bu bölge sakinlerinin, sebk eden 
Hükümet tasarrufları nazara alındığı surette, 
diğer bölge sakinlerine bahşedilen hürriyet ve 
müsamaha hudutlarının çok dununda, bulunduğu
nu, bu bölge insanlarının, nimet ve külfette di
ğerlerinden ayrı. bir muameleye tâbi tutuldukla
rının, ve nüfusun yüzde sekseninin çok iptidai 

bir hayat seviyesinde bulunduğunu ve bunların 
İrendi kaderlerine terk edilmiş olduklarım gör
mekteyiz. 

Bu 'hakikatler muvacehesinde Sayın Reisicum
hurun, beyauatiyle, neyin kastedildiğini anla
makta, müşkülat çekildiğini, keyfiyetin sözlü ola
rak dükünü İçe tenevvürüne delâletlerinizi say
gılarımla, arz ederini. 

23 . 7 . 1962 
Siirt Senatörü 
Lâtif Aykut 

(BAŞKAN _ Sayın Balkan. 
BAŞBAKAN ABINA DEVLET BAKANİ 

SAYIN HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — 
(Muhterem Başkan, muhterem, arkadaşlar, Siirt 
Senatörü Sayın Lâtif Aykut'un sözlü sorusuna. 
Hükümet adına, cevaplarımızı arz ediyorum : 

Sayın Devlet Başkanına, sorulan suallerden 
/birincisi Türk hudutları dışında cereyan etmekte 
olan bir (hâdiseye taallûk etmektedir. Verilen ce-
viap sadece bu istikamete müteveccihtir. 

Bu itibarla, tahriıkleriıı devamından doğabile
cek ıstıra.plandan kastedilen, de bu hâdiselerin, 
'hudutlarımız dışındaki şark memleketlerine geti
rebileceği ıstıraplardır. 

'Olayların, hudutlarımızdan içeriye nüfus et
me çajbaları halinde, memleketin emniyetini koru
mak için gerekli bütün tedbirlerin süratle alına
cağından ise kimsenin şüphesi olmamak icalbeder. 

Esasen verilen cevap da ayrıca bu hususu te-
yid etm ektedir. 

Eşkıyalık olayları hakkındaki :ooru ile birinci 
KOVU avratsın da her hangi bir irtibat bahis mevzuu 
değildir. 

Buna verilen cevapta, bu olayların faillerine 
tmüsama'ha .gösterilmiveceği açıkça ifade olun
muştur. Bumun aksini iddiaya ise elbette imkân 
yciktur. 

Hükümetiniz, Sayın De/vlet Başkanı tarafın
dan verilen cOvalbı böyle anlamaktadır ve bunun 
dışında bir mâna taşımadığı kanaatindedir. 

BAŞKAN — Sayın Aykut. 
LÂTÎF AYKUT (Siirt) — Savın Devlet Ba

kanının vermiş olduğu şu izahattan Hükümetin ga
zeteye akseden Sayın Reisicumhurun beyanatına 
(gazetede yazılı olduğu üzere bir mâna vermek 
istemediğini ve Hükümetin bahsi geçen bölgede 
aturanlara bir eza yapılabileceğini dahi düşün
mediğini görmekle bu yoldaki izahatından dolavı 
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endişemizin zail olduğunu Sayın Devlet Vekilin'1 

•beşaretimle hirlikte arz eder ve teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplamdırılenştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul t'yesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul Üniversitesi Rek
törü Sıddık Sami O nar'a dair Millî Eğitim. Ba
kanından sözlü sorusu (6/85) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Millî Eği
tim Bakanı burada mevcut değildir. Bu soru da 
gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

(ründemde başka madde bulunmadığından 13 
Eylül 1962 Perşemlbe günü .saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum, efendim. 

Kapanma saati : 16,50' 

B YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Czunhasanoğlu'nun, Bolu'nun ve çevresinin tu
ristik bakımdan gelişmesi ve inkişafı için neler 
d.üsünül düğüne dair yazılı soru önergesi Basın -
Yayın ve Turizm Bakanı Celâl Tevfik Karasa-
pan'ın cevabı (7/27) 

O umh u riy et S en atosu B aşk ani ı ğm a 

Turistik vilâyetlerimizden Ibiri olan ve hat
tâ onların 'başında gelen Bolu'nun ve bütün ka
zalarını teşkil eden çevresinin turistik ıbakım
dan gelişmesi -ve inkişafı için neler düşünül
mekte olduğunun, düşünülmüyorsa neden dü
şünülmediğinin? Düşünülüyorsa ne zaman icra
sına başlanıp tahakkuk safhasına, gireceğinin'? 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığınca yaızılı 
olarak ıbildirilmesine delâletlerinizi arz ve tek
lif ederim. 

29 .3 .1962 

Bolu Senatörü 
•Sim Ilzunhasanıoğlu 

T. O. 
Basın. - Yayın ve Turizm 8 .9 .1962 

Bakanlığı 
Dairesi: Tur. III 

Özel sayı: 2159 
(İ en el «ayı: 9689 

Konu : B'olu (Senatörü Sırrı 
Uzunhasanoğlu'nun soru öner
gesi 

(-umhuriyet Senatosu Başkanlığı 
İlgi: 29 .3 .1962 tarih Genel ^Sekreterliği 

Kanunlaı- Müdürlüğü 7-27 ve 516/700 sayılı 
yazınız. 

Bolu vilâyetimizin turizm alanındaki inki
şafı aşağıdaki konularda düşünülmektedir. 

1. Bolu kaplıcalarının ıslahı, 
2. Millî park ve mesire yerleri ihdası, 
3. Ankara - Istanlbul yolu güzergâhında 

trafik emniyeti. 
Bütün bu hususlar 5 yıllık plânda nazarı iti

bara alınmaktadır. 
Saygılarımla arz ederim. 

O. T. Karasapan 
Basın - Yayın ve Turizm 

Bakanı 




