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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Demeçler ve söylevler 
1. —• Artvin Milletvekili Fehmi Alp

aslan'ın, Meclislerin tatile girme şayiası 
karşısında, komisyonlarda bekliyen müs
tacel mahiyetteki tasarı ve tekliflerin bir 
an evvel kanunlaşmasının teminine dair 
demeci. 494:495 

2. — Başkanın; Cumhuriyet Senatosu 
komisyonlarında ancak beş tasarı veya 
teklifin bulunduğunu, müstacel mahi
yetteki münakale tasarılarının henüz 
Cumhuriyet Senatosuna intikal etmedi
ğini ve Meclislerin tatil yapmamasına ka
rar verildiği hakkındaki demeci. 495 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları. 495 

1. — Acık bulunan içişleri Bakanlı
ğına Hıfzı Oğuz Bekata'nm tâyin edil
diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/134) 495:496 

2. —• Rahatsız bulunan Millî Savun
ma Bakanı ilhamı öancar'a, görevine baş-

Sayfa 
laymcaya kadar içişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz Bekata'nm vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/13G) 496 

3. —• Hıfzı Oğuz Bekata'nm içişleri 
Bakanlığına tâyini ile açılan Devlet Ba
kanlığına, Millî Eğitim Bakanı Şevket 
Eaşit Hatipoğlu'nun vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/135) 496 

6. — Görüşülen işler 496 
1. —• 2644 sayılı Tapu Kanununun 15 

nci maddesinin ikinci fıkrasının son cüm
lesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu içiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/152, 
C. Senatosu 1/67) (S. Sayısı : 89) ( 496:497 

2. —• istanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel idareleri Teşkilât ve Tesisatının 
istanbul Belediyesine devrine dair 3645 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu içişleri Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/144, C. Senatosu 
1/76) (S. Sayısı • 90) 497 



Sayfa 
3. -•- 1.9 Ekini 1.960 tarihli ve 105 sa

yılı Kanunun kaldırılması hakkında ka-
ııun teklifinin Millet Meclisince kabul 
onman metni ve Cumhuriyet Senatosu 

1. GEÇEN TU 

Üyelerden Vasfi Gerger ile Ferit Alpisken- I 
(.hr'e izin verilmesi ve 

Hastalığı dolayısiylc iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit I 
Alpiskender'c tahsisatının verilebilmesi hak
kındaki Başkanlık tezkereleri okundu ve ka- j 
bul olundu. I 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Bayın
dırlık Bakanı llyas Seçkin'e, dönüşüne kadar, 
Maliye Bakanı Feri d Melen'in vekillik edeceği- I 
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, I 
bilgi edinildi. I 

Bilecik üyesi Talât Oran'm Meclis Soruş
turması teklifi üzerine seçilen 3 kişilik Araş
tırma Heyetinin raporu üyelere dağıtılmış 
bulunduğundan okunmasına lüzum olmadığı 
kabul edildi. | 

2. — GELEN 

Raporlar j 
1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü J 

1957 bütçe yılı Kesinihesap kanun tasarısının | 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum- i 
huriyet Senatosu Sayıştay ve Cumlhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(M. Meclsi 1/64. C. Senatosu 1/64) (Günde- j 
me). 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1956 bütçe yılı Kesinihesap kanun tasarısının I 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sayıştay ve CumJhuriyeft Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu I 
(M. Meclisi 1/55. C. Senatosu 1/65) (Günde- I 
me). 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1959 bütçe j 

Sayfa 
ve İçişleri, Sosyal işler, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/29, C. Senatosu 2/27) (S. Sa
yısı : 91) 497:526,527:529 

ÖZETİ 

I Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve 
bütünlüğünün korunması hakkındaki kanun 
teklifi ile 

I Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kıs-

j men affı hakkındaki kanun tasarısı gündeme 
I alınarak öncelik ve ivedilikle görüşüldü ve ka-
I bul olundu. 
I Vakit gecikmiş bulunduğundan 18 . 10 . 1962 
I Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere 

Birleşime son verildi. 
I Başkan Kâtip 

Başkanvekili Niğde 
thmn Hamil Tiç/rel Kudret Baykan 

Kâtip 
Ordu 

I Şevket Koksal 

KÂĞITLAR 

| yılı Kesinlıesaıbı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-

! huriyet Senatosu Sayıştay ve Cumlhuriyet Se-
j natosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu 

(M. Meclîsi 1/35, C. Senatosu 1/80) (Günde-
me). 

I 4. - - Orman Genel Müdürlüğü 1956 bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/58, C. Senatosu 1/81) (Gündeme). 

| 5. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1957 bütçe 
I yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-
I huriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Se-

• I • • > I • 
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natoısu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/7.2, C. Senatosu 1/82) (Günde
me). 

6. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1958 bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/85. C. Senatosu 1/83) (Günde
me). 

7. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1958 
bütçe yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu .ra
poru (M. Meclisi 1/78. C. Senatosu 1/84) (Gün
deme). 

8. — Orman Genel Müdürlüğü 1957 bütçe 
yılı Kesinhesaıbı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/71, C. Senatosu 1/85) (Günde
me). 

9. — Orman Genel Müdürlüğü 1958 bütçe 
yılı Kesinhesaıbı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Se
natosu Heisaplarmı inceleme Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/84. C. Senatosu 1/86) (Günde
me). 

10. — Orman Genel Müdürlüğü 1955 bütçe 
yılı Kesinhesaıbı hakkındaki .kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Se
natosu. Heisaplarmı inceleme Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/50, C. Senatosu 1/87) (Günde
me). 

11. —• Petrol Dairesi Başkanlığı 1959 bütçe 
yılı Kesinhesajbı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Se
natosu Heisaplarmı inceleme Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/37, C. Senatosu 1/88) (Günde
me). 

12. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1957 
ibütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kaibul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu 

Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/135, C. Senatosu 1/90) (Gündeme). 

13. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1958 
'bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kaibul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/83. O. Senatosu 1/9,1) (Gündeme). 

14. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1959 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kaibul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/32, C. Senatosu 1/92) (Gündeme). 

15. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1956 
ibütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kaibul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını inceleme oKmisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/59, C. Senatosu 1/93) (Gündeme). 

16. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1957 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince ka,'bul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/73, C. Senatosu 1/94) (Gündeme). 

17. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1958 
(bütçe yılı Kesin/hesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/34, C. Senatosu 1/95) (Gündeme). 

18. — Vakıflar Genel'Müdürlüğünün 1959 
hütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kaibul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/44, C. Senatosu 1/96) (Gündeme) 

19. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1956 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sayıştay 
ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/54, C. Sena
tosu 1/97) (Gündeme) 

20. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1957 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sayıştay 
ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme 
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Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/63, C. Sena
tosu 1/98) (Gündeme) 

21. —• Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1908 bütçe yılı Ke>sirihesap 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sayıştay 
ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/77, C. Sena
tosu 1/99) (Gündeme) 

22. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sayıştay 
ve Curnihurîyet Senatosu Hesaplarını inceleme 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/36, C. Sena
tosu 1/100) (Gündeme) 

23. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı Kesinlhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Se-
na/tO'Sü Hesaplar ını inceleme Komisyonu r aporu 
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(M. Meclisi 1/53, C. Senatosu 1/101) (Günde
me) 

24. --» Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1957 bütçe yılı Kesinlhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/61, C. Senatosu 1/102) (Günde
me) 

25. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1958 bütçe yılı Kesinlhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarım inceleme Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/76, C. Senatosu 1/103) (Günde
me) 

26. — Ankara Üniversitesinin 1956 bütçe 
yılı Kesinlhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu He
saplarını inceleme Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/51, C. Senatosu 1/104) (Gündeme) 

» • • < « » - •• 

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

BAŞKAN — Baskanvekilleri îhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN - Yoklama, yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gün
demdeki maddelerin müzakeresine başlıyoruz. 

1. DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

/. - - Artvin Milletvekili Fehmi Alpaslan'ın 
Meclislerin tatile girme şayiası karşısında ko
misyonlarda bekliyen müstacel mahiyetteki ta
sarı ve tekliflerin bir an evvel kanunlaşmasının 
teminine dair demeç* 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Gündem 
dışı söz istiyorum* 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Sena

tomuzun ve Başkanlık Divanının çalışması hak
kında^ 
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BAŞKAN — îyiee anlıyamadım efendim... 
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Kürsü

den izah ettiğim zaman daha iyi anlaşılacaktır, 
efendim. Senatomuzun ve Başkanlık Divanı
nın, üzerinde durulan bâzı kanunların görü
şülmesi mevzuundaki tutumları hakkında ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, o halde efendim. 
FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 

arkadaşlarım; Başkanlık Divanının, vazife, 
salâhiyet ve mesuliyetini müdrik olarak, mese
lelerin halledilmesi, Yüksek Senatoda görü
şülmesi gereken kanunların bir an önce çıkması 
hususundaki gayretlerini, onları bu anlayışla 
ele aldığını şahsen kabul ediyorum. Amma 
bâzı ufak tefek mevzular var ki bunlar haki
katen Cumhuriyet Senatosunun ve topyekûn 
T. B. M. M. nin çalışması üzerinde, halk efkâ
rında kötü tesir bırakmaktadır. Misâl olarak 
arz edeyim. Lütfedilip şurada Bulvar Palas 
Devletin taahhüt işlerini üzerlerine almış olan 
ımütaahhitlıer, aktarma muamel'eleırindn yapıla
mamasından dolayı, aylardır orada oturmak
tadırlar. Ve olmadık sözleri söylemektedirler 
Bu konuşmalar karşısında, Mecliste vazife al
mış insanlar olarak perişan olur haldeyiz. 

Yine kanun Meclisten çıktığı halde, hepi
miz memuriyetten gelmiş insanlarız, birgün 
daha maaşı eksik veya alamamak gibi bir hal 
karşısında kıyametleri koparırız, Mahkeme 
Zabıt kâtiplerinin maaşlarına ait bir mevzu var
dır, 3 - 4 aydanberi kanunen verilmesi lâzım-
gelen maaşlarını alamazlar, aktarma muamele
si yüksek huzurunuza gelmemiştir. 

Anayasa Anayasa der dururuz. Her mev
zu da titizlik gösteririz. Bir de Yüksek Hâkim
ler Kurulu mevzuu vardır, sayısız Türk Hâki
mi bu kurulun biran evvel teşekkülü ile 
vazifeye başlamak suretiyle kendi hak ve imkân
larının korunmasını beklemektedirler. Buna rağ
men bugünlerde, Yüksek meclislerin Başkan
lık Divanlarının karşılıklı bir anlaşmaya vara
rak, tatile girmesinin bahis konusu olduğunu du-
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yuyoruz. Gece gündüz çalışılmak suretiyle müs
tacel kanunlar nasıl çıkarılabiliyorsa, yine aynı 
şekilde bu kanunlar için de çalışmak icabeder. 
Fakat bu şekilde Başkanlık Divanlarının anlaş
ması suretiyle tatile girilecekse, nâçiz kana
atim o durki; bizzat kendi kendimizi ağır bir 
tutum içerisine atmış olacağız. O itibarla, Yük
sek Riyasetten istirham ediyorum; böyle gün
lük hayatımıza taallûk eden kanunlar da ay
nı titizlikle ve gece gündüz çalışmak suretiyle 
ele alınarak çıkarılsın; teklif edilen bu tatile 
de ondan sonra gidilsin. Hürmetlerimle. (Al
kışlar.) 

2. — Başkan'm, Cumhuriyet Senatosu komis
yonlarında ancak beş tasan veya teklifin bulun
duğunu, müstacel mahiyetteki münakale tasa
rılarının henüz Cumhuriyet Senatosuna intikal 
etmediğini ve Meclislerin tatil yapmamasına ka
rar verdiği hakkında demeci. 

BAŞKAN — Gönül arzu eder ki, Muhte
rem hatip Riyaset Divanının bu mevzudaki fik
rini öğrensin ve ondan sonra konuşmaları icap 
edip etmediği ve konuşmalarında isabet olup ol
madığını takdir etsinler. Evvelâ şunu arz ede
yim ki, Senato Komisyonlarında ancak 5 tane 
kanun kalmıştır. Diğerlerinin hepsi çıkmıştır, 
kalanlar da baskıdadır. Senato komisyonları 
çalışmaktadır. 

Zabıt kâtiplerinin ödeneklerine ait kanun ise 
Senatoya henüz gelmemiştir. 

Üçüncü olarak, tatil kararı üzerinde durul
muş ve tatilin muvafık olmadığına Riyaset Di
vanı karar vermiştir. (Alkışlar) Bu itibarla, 
Sayın Alpaslan Heyeti Celilenizi işgal etmeden 
önce Riyasetle konuşmuş olsaydı bu işgallerine 
lüzum kalmazdı. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Arkadaş
larıma meseleyi arz ettim, bu da benim hakkım
dır, Heyeti Celileyi işgal etmiş değilim. Heye
ti Celileyi asıl işgal eden Riyaset Divanıdır. 
(Gülüşmeler) 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Açık bulunan İçişleri Bakanlığına Hıf
zı Oğuz Bekata'nm tâyin edildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/134) 

BAŞKAN — Müzakerelere başlıyoruz efen
dim. Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, oku
tuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Açık bulunan İçişleri Bakanlığına Devlet Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata'mn tâyininin, Baş
bakanın teklifi üzerine, muvafık görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

2. — Rahatsız bulunan Millî Savunma Baka
nı îlhami Sancar'a, görevine başlayıncaya kadar 
İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'mn vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/136) 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Rahatsız bulunan Millî Savunma Bakanı tl-

hami Sancar'a vazifesine avdetine kadar, içişleri 
Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'mn vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, muvafık görülmüş ol

duğunu arz ederim. 
Cumhurbaşkanı 

Cemal Gürsel 

3. — Hıfzı Oğuz Bekata'mn İçişleri Bakanlı
ğına tâyini ile açılan Devlet Bakanlığına, Millî 
Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/135) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Bakam Hıfzı Oğuz Bekata'nın içişleri 

Bakanlığına tâyini ile açılan Devlet Bakanlığı
na Millî Eğitim Bakam Şevket Raşit Hatipoğlu'
nun vekillik etmesinin, Barbakanın teklifi üzeri
ne, muvafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinildi. 

6. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

Bir takrir vardır okıituyorum. BAŞKAN 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunların sözlü sorulardan önce müzakeresi

ne karar verilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Ankara Diyarbakır 
Niyazi Ağırnaslı Azmi Erdoğan 

BAŞKAN — Kanunların sözlü sorulardan ev
vel görüşülmesi teklif ediliyor. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kanunların sözlü sorulardan evvel 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Kanunlara ait ivedilik ve öncelik önergeleri 
vardır. Okunduktan sonra sıra ile oylarınıza arz 
edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler 'kısmında 

bulunan 89 sıra sayılı kanun tasarısının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

içişleri Komisyonu Başkanı 
Muğla 

Haldun Menteşeoğlu 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler kısmında 

'bulunan 90 sıra sayılı kanun tasarısının öncelik 

ve ivediükle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
içişleri Komisyonu Başkam 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

bölümünde bulunan 91 sıra sayılı kanun tekli
finin, esbabı mucibesinde yazıldığı şekilde gün
demdeki diğer işlerden daha önce ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
Komisyonu Sözcüsü 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Her üç kanunun da müstafteien ve tercihan 
görüşülmesi kabul edilmiş bulunuyor. Şimdi 
sıraya uyarak müzakerelerine başlıyoruz. 

1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri Komisyonu raporu (M. Mec-
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lisi 1/152, C. Senatosu 1/67) (S. Sayısı : 89) I 
(D 

BAŞKAN — Kamınım tümü üzerinde söz 
istiyen var mıf Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. -Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin 
iîdnci fıkrasınnı son cümlesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanunu
nun 15 nci maddesinin ikinci fıkrasının son 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu takdirde, gayrimenkulun bataklık ha
lindeki gerçek karşılığı olarak arazi sahibine I 
ödenecek bedelinin tesbitinde 6830 sayılı İs
timlâk Kanunu hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen l. 
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler^ 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... tftmiyeuler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti ıımumiyesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. I 

2. — İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İdareleri Teşkilât ve Tesisatının İstanbul Bele
diyesine devrine dair 3645 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyo- I 
mı raporu (M. Meclisi 1/144, C Senatosu 1/76) 
(S. Sayısı : 90) (2) 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen?... Yok. Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 89 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

(2) 90 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. I 
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İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel idareleri 
teşkilât ve tesisatının İstanbul Belediyesine 
devrine dair 3645 sayılı Kanunun 10 ncu mad

desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. —3645 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Genel müdür, 'belediye başka
nının inhası üzerine İçişleri Bakanı tarafın
dan; genel müdür yardımcıları, genel müdürün 
teklifi, belediye başkanının inhası ile vali ta
rafından; kısım müdürleri, ^enel müdürün in
hası ile belediye başkanı; diğer memur ve 
müstahdemler doğrudan doğruya genel müdür 
tarafından tâyin olunurlar. 

Mühendis, minTar ve îen memurları ılıak-
kında, 3611 sayılı Kanunun 28 nci maddesi 
h ü kmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

•MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —- Bu kanun hükümlerini İçiş
leri, Maliye, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel 
ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen?... Yok. Kanunun heyeti ıımumiyesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Ka
nunun kaldırılması hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri, Sosyal İşler, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/29, C. Senatosu 2/27) (S. Sayı
sı :91) fi) 

BAŞKAN — 48 saat evvel dağıtılmıştır. 
.Raporların tekrar okunması veya okunmaması 
hususunu reylerinize arz ediyorum. Kabul 

(1) 91 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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ledenler... Etmiyenler... Tekrar okunmasın a lü
zum görülmemiştir. 

Bu mevzuda konuşmak isleyenlerin isimleri 
şunlardır. 

Sayın Sami Küçük, Neş'-et Çetin t aş, Fikret 
Turhangil, Niyazi Ağırnaslı, Cemal Tarlan, 
Veysi Yardımcı, Esat Çağa, Ahmet Yıldız, 
Burhanettin Uluç, Hüsnü Dikeçligil ve Sadık 
Artüknıaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ben is
mimi yazdırmadım efendim. 

BAŞIKAN — .Bunlardan grupu adına konu
şacak olanlardan Sayın Sami Küçük 'buyurun. 
(Orta sıralardan ve soldan «Hükümet yok ses
leri,» «İmar Bakanı burada» sesleri) 

BAŞKAN — Hükümeti temsilen her hangi 
bir Bakan bulunabilir efendim. Sayın Sami Kü
çük, buyurun. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan ve İkinci Cumhuriyetin sayın senatörleri, 

Bugün burada, toplum düzenine denge sağ-
lıyan ve hakiki demokrasinin vücut bularak halk 
kütlelerine inmesini ve onların inalı olmasını te
min eden, her türlü istismar ve mütegallibe zih
niyetini reddederek onları tarihin karanlıkla
rına gömmek istiyen tasarruflardan birisini da
ha kaldırmayı hedef tutan bu tasarıyı müzake
reye başlamış bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlarım ; 
Ne garip tarihi ve talihi vardır bu saf, ce

sur, vefakâr, kendilerine hiçbir şey veya poik 
az şey verilmesine rağmen halinden fazla şikâyet 
etmeyen vatanperver ve temiz kalmış Anadolu 
ve bilhassa Doğu - Anadolu halkının, 

Malına, canına, ve bir kolime ile her şeyine 
sahibolan ağanın, âdeta bir esiri gibi yaşıyan 
bölgenin bâzı talihsiz insanları, Devlet gücü ile 
ağaların sürülerek zaman zaman rahat nefes al
dıkları olmuştur. Bu rahat nefes almanın ne ba
ha biçilmez bir değer taşıdığını Eylül 1960 
ayında Doğu - Anadoluya yaptığımız bir gezide 
müşahade etmiştik. Ağaların ve şeyhlerin dön
memesini istiyen halkın haykırışları dalga dalga 
semaları kaplıyor ve dağlarda akisler yapıyor
du. 

Ağanın zulmünden ilk kurtuluş, zannedersem 
19 neu yüzyılın ilk yarısına rastlar. Fakat gi
den ağanın yerini Devletin yönetici, eğitici, öğ
retici yani kısaca sosyal ve ekonomik hizmetler 

getirici müşfik eli alamadığından, sürülenin 
yerini en kısa zamanda yeni bir zorba almış ve 
sömürmeye devam etmiş veya sürülen ağa, haki
ki sebebi her zaman meçhul kalmış bâzı saikler-
Je, sürenler tarafından, sömürmesine daha şid
detle devam etmesi için yerlerine iade edilmiş
lerdir. Bu facia ile karışıl; komedi imparator
luk ve Cumhuriyet devrinde, hafızalarımız bizi 
aldatmıyorsa tam yedi defa tekerrür etmiştir. 

Hepimizin kolayca hatırlıyacağı gibi, Cumhu
riyet devrinde de Devletin-bütünlüğünü ve .mil
letin birliğini tehlikeye düşüren Doğu isyanla
rı zamanında, Devlet birkaç, defa bu sürgün işi
ne tevessül etmiş ve son defada, uçurumun ke
narına, itilen Devi (»t ve milletimizi kurtaran 27 
Mayıs Millî İhtilalini takibeden günlerde olmuş
tur. 

Birinci Cumhuriyet devrinde sürülenler, söz
de tövbekar olarak 1948 yılında, yerlerine iade 
edilmiş, 27 Mayıstan sonra sürülenler de, kabul 
edilirse bu kanunla, sÖmürmeyen, mütegallibe 
ruhu taşımıyan, dinî istismar etmiyen, bölücü fa
aliyetlerde bulunmayan, insan hak ve hürriyet
lerine gayejt riayetkar ve mâsumaüiıc bir tavırl ı 
ve bu tavırları Büyük Millet, Meclisince de tescil 
edilerek, yerlerine daha güçlü olarak dönecekler
dir. 

Sayın arkadaşlarım ; 
105 sayılı Kanunun gerekçesi ile bu kanu

nun şümulüne giren kişilerden bâzılarının özel
lik ve faaliyetleri hakkında, bundan evvelki top
lantılarda bilgi verilmiş ve bu kanunun bölge
de kültürel, ekonomik ve sosyal reform tedbir
lerinin alınmaya başlamasından evvel kaldırıl
ması halinde doğabilecek mahzurlar izah edil
mişti. 

Türk vatanının ve milletinin, Batı anlamın
da, çağdaş uygarlık seviyesine yükselmesi için 
iktidarda bulunduğu devrede Millî Birlik Komi
tesi, sosyal, iktisadi ve kültürel reformlar üze
rine eğilerek çalışırken, şimdi bu Parlâmentonun 
çalısı altında yer alan siyasi parti ve bu parti
lerin yöneticileri, bu köklü reformların parlâ
mento düzeninde de kolayca, yapılabileceğini ve 
millete maledileceğini, hattâ tasarılarının dahi 
mevcudolduğunu ifade ederek, bu yolda, köklü 
reformlara teşebbüs eden Komiteye kalıcılık vas
fı izafe edilerek onlara şüphe ile bakmışlardı. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Millî Birlik Komitesi sözünde durdu ve hem 

de birçok müşkülleri yenerek durdu, iktidarı, 
memleketin âcil birer ihtiyacı haline gelen re
formları yapacaklarını vadeden siyasi partilere 
devretti. Fakat görülen manzara maalesef hazin
dir. Değil köklü izahata gitmek Komitenin ıslâ
hat konusunda yaptığı tasarruflar dahi birer 
birer budanmakta, ne kendi İslâhat projelerini 
getirmek, ne de Komite zamanında hazırlanarak 
devredilmiş olanlara el uzatmak medenî cesaretini 
göstermektedirler. 

Sayın arkadaşlarım, 
Kaldırılması istenilen kanunun birinci mad

desini okuyalım: 
1. Dinî his veya gelenekleri veya yabancı 

ideolojileıri alet etmek veya cebir ve şiddet kul
lanmak sureti ile ikametgâhının veya malik ve
yahut zilyedi olduğu gayri menkûlünün bu
lunduğu mmtakada yaşayan halkın tamamı 
veya bir kısmı üzerinde tesis eylediği nüfuza 
dayanarak, 

a) O mmtaka sekenesini maddeten veya ma
nen tehdidettiği veya huzurunu bozacak sair 
hareketlerde bulunduğu veya istismar eylediği, 
yahut; 

b) Fertlerin hukukuna tecavüz ettiği ve
ya tahakküm ve tagallûp ile, (haklarını kullan
malarında iradelerine müessir olduğu, yahut; 

c) Millî menfaatlere zarar verecek her 
hangi bir faaliyette bulunduğu. 

Görülüyorki bu madde, sosyal devletin te
mellerini teşkil eden, dinin istismarını, şahıs 
ve zümrelerin şahıslar ve zümreler üzerinde ha
kimiyet tesisini men eden, İkinci Cumhuriyetin 
üzerine bina edildiği Anayasanın asla tecviz 
edemiyeceği sömürücü, mütegallibe, insan hak 
ve hürriyetlerini tanımıyan orta çağdan kalma 
feodal nizamın yalnız geri kalmış ülkelerde hü- j 
küm ferma olan ağalık müessesesi ile dinî istis
mar eden şeyhlik müessesesini, rejimi hedef 
tutan nurcuları ve nihayet bütünlüğümüzü ve 
millî birliğimizi tehdit eden bölücü ve muzır 
faaliyetleri ortadan kaldırmak gayesine matuf
tur. 

Bu kanunun Anayasaya, insan hak ve hü
rriyeti rine aykırı olduğu ve nihayet antide
mokratik bulunduğu söylentileri vardır. 

Hayır arkadaşlarım, bu kanun temellerinde 
sosyal devlet yatan Anayasamızın madde ve 
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ruhuna tamamen uygundur. Esasen Anayasa
mızın 11 ve 18 nci maddeleri toplum düzeninin 
gerektirdiği <bu gibi işlerin yapılması gayesi 
ile kaleme alındığı bir vakıadır. 

Sayın Senatörler, 
Bu kanunun Anayasaya aykırılığı, bu te

mel yasanın temsil ettiği esprinin, büyük kit
lelerin malı lOİmasına engel olan ve tahakküm 
arzularını kaldıran Anayasanın 11 ve 18 nci 
maddelerinin uygulanmasını sağlamasında, 

insan hak ve hürriyetlerine aykırılığı, çok 
az sayıda insanın hudut tanımıyan haksız istek
lerine karşı onların sömürdükleri kütlelerin hak
kını korumasında 

Antidemokratikliği de, vicdani kanılara gö
re halk iradesinin tecellisine fırsat veraıiyen 
mahdut sayıda insanı, demokrasiye engel olan 
bu şekil tasallutlarından alakoymasmdan iba
rettir. 

Görülüyor ki arkadaşlarım bu kanun insan 
haklarına ve Anayasayı koruyan temel bir ka
nundur. 

Sayın senatörler, 
Hangi bölgede ve ne kisvede olursa olsun 

ağaların ne kadar sömürücü, ne kadar mütegal
libe, devrimlerin ne kadar düşmanı, kendi ço
cuklarını yüksek okullarda okuttukları halde 
halkın cahil kalması için ne kadar gayret sarf 
ettikleri, şeyhlerin islâm dini ile asla bağdaşa-
mıyan Allah ile kul arasına girerek hakkın dinî 
duygularını her bakımdan istismar etmeleri, 
nurcuların saltanat ve bilhassa hilâfet lehine 
ve Cumhuriyet aleyhine faaliyetleri ve bölücü
lerin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne kaste
den çabaları, komisyon ve umumi toplantılarda 
misaller de verilmek suretiyle izah edilmişti. 

işte sayın arkadaşlar realiteler hu kadar acı
dır. Hal böyle iken 105 sayılı Kanunla bulun
dukları 'bölgelerde ikametleri menedilenler ara
sında yukarda vasıfları çizilen ağalar, şeyhler 
(bölücü ve muzır faaliyetlerde bulunanlar varsa, 
bunları bu faaliyetlerine daha serbestçe devam 
etmeleri için yerlerine iade edecek miyiz? 

Bu ifadelerimle bölgelerinde ikametleri men 
edilen bu vatandaşların hepsinin kötü kişiler ol
duğunu ve Türkiye'de de bu gibi istismarcıların 
yalnız bunlardan ibaret bulunduğunu söylemiyo
ruz. 

Mevcudiyetleri her gün türlü vesilelerle teza
hür eden ağalık ve şeyhlik gibi, insanların maddi 
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varlıklarını ve inanma d uygularını istismar eden I 
orta cağ kalıntısı müesseselerin insan 'hakları ve 
Anayasamızın madüe ve, rıı'hnna tamamen aykı- I 
n olmasına binaen kaldırılmaları veya nüfuzları- I 
nm hiçe indirilmeleri gerekirken, hükümetin 105 
sayılı Kanunu 1 nci Kanna 'Hükümetin ilgili ba
kanlarının muhalefetine rağmen kaldırma teklifi 
ile Ibıı müesseseleri yaşatma çabası içinde olduğu
nu görmek cidden hazin ve elem vericidir. Bu 
durum (gösteriyor ki, memleketimizdeki şahıs ve 
müessese mücadeleleri ibir zihniyetin değil, bir 
ikbal ve oy alma endişesinden doğmaktadır. I 

Sayın arkadaşlarım, I 
Bu gerçekler karşısında, şeyhlikle bağdaşamı- I 

yan, «Lâik Cumhuriyet ilkeleri» ve ağalıkla bağ-
daşamıyan «Halkın mutluluğu» prensibi için et- I 
t. iğimiz yemine sadık kalarak vicdanlarımızın se- I 
sini dinliydim ve her türlü .politik kaygudait 
uzaklaşarak, kendi secim 'bölgelerimizde, hu tip 
insanların meveudolup olmadığını, varsa toplum 
düzeni için bunların zararlı hulunup bulunma
dıklarını bir an düşünelim ve eğer zararlı olduk
ları kanısına varırsak, 105 sayılı iKanunu olduğu 
gibi ipka ederek, Hükümetin 'bu tasarısını red
dedelim. Hükümetten ayrıca, 105 sayılı Kanu
nun tatbikatından doğan aksaklıklar olduysa 
bunların [bertaraf edilmesi ve Ibıı suretle 56 lamı 
durumlarının yeniden tezekkür edilmesi için yet
ki ist iyen bir kanun tasarısı getirmesini temenni I 
ederiz. 

'BAŞKAN - Sayın Çetintaş. 
MÎLLET PARTİSİ OEıIJPU ADINA NE

ŞET ÇETİNTAŞ (Yozgat) — ıSayın Başkan, 
sayın senatörler. 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
105 sayılı Kanunun meriyetten kaldırılması için 
müzakeresine başladığımız kanun teklifinin tümü 
üzerinde Millet Partisinin ^görüşlerini arz edece
ğim. 

Partimiz bu kanunun kabulünü hak, adalet ve 
eşitlik duygularına (bağlılığımızın hir delili say
makta, aynı zamanda bâzı vatandaş ve bölgeler 
arasında eşitsizlikler yaratan bir durumun düzel
tilmiş olacağı kanaatini taşımaktadır. 

Yüce Senatonun âdil bir karara yaracağından I 
emin bulunmaktayız. 

27 Mayıs L9ı60 da memleketimizde meşru bir I 
ihtilâl olmuş hu ihtilâlin dünya ihtilâl tarihinde 
raslanmıyacak derecede müsamahakâr (birtakım. 
tasarrufları olmuştur. 105 sayılı Kanunun meri
yetten kaldırılması, meşruiyeti Anayasa ile tescil j 
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edilmiş ibir ihtilâli manen zedeliyecek hir mahi
yet taşımama k ta di r. 

'Bugünkü nizama temel olan Anayasamıza 
uygun olmaması .sebebiyle 105 sayılı Kanunun 
kaldırılmasında bir zaruret görmekteyiz. 

Bu 'suretle bâzı vatandaşlar ve bölgeler ara
sında hâsıl olan eşitsizliğin düzeltilmiş olacağına 
inanıyoruz. Zira, 27 Mayıs H)G0 İhtilâli ta ilk 
günlerinde demokratik nizam içindi1 memlekette 
sosyal adaleti, eşitliği, hak esasına dayanan bir 
idareyi igetireceğini vâ'detmiş hunu !) Temmıc. 
.1961 Anayasasiyle gerçekleştirmiştir. Ve 15 Kkim 
l!)6i seçimleriyle hukuk devletinin bütün icaııla-
riyle yürütülmesini, yetkisini milletin güvenin
den alan 'büyük Meclise- devretmiştir. Bundan 
sonra; 'bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve ta
sada ortak bölünmez bir bütün halinde mütalâa 
eden Anayasamızın ışığı altında vatandaşları eşit 
Ulaklara ısahip hir ibütün olarak yaşatmak teşriî 
meclislere düşen başlıca vazifelerdendir. 

ıBu vazifenin başında mevcut kanunlarımızı:'] 
mer'i Anayasa'miza uygunluğunu temin etmek ve 
kanunların vatandaşlar arasında eşit tatbik edil
mesini sağlamak gelir. İşte 105 sayılı Kanunu 
Anayasamızın getirdiği ruh bakımından tetkik 
edersek bâzı hak ve hürriyetler yönünden va
tandaşlar ve bölgeler arasında eşisizlikler ya
ratmış olduğunu görürüz. 

105 sayılı Kanunun A. B. O. bentlerinde. 
şümulü çok geniş tutulmuş ifadelerle yazılı fi
iller isnat edilerek 55 vatandaşımızın başka yer
lere iskân edilmişlerdir. 

Bu iskânlar yapılırken yerleşme ve seyahat 
hürriyeti tahdit edilmiştir. 

Her ne kadar Anayasamızın 18 nci maddesi
nin 2 nci bendinde seyahat ve yerleşme hürri
yeti sosyal ve tarımsal gelişmeyi gerçekleştir
me amaciyle sınırlanabilir derse de bu kanun
la idareye tanınan hakkın ve tasarrufların yi
ne Anayasamızın kazai murakebeye tâbi tutul
ması esasında kapsamaktadır. Böyle olunca 
yerleşme ve seyahat hürriyetini idare tasarruf
larla tahdit eden 105 sayılı Kanunun kaldırıl
masının uygun olduğuna kaaniiz. 

Zira. 55 vatandaşımız muhtelif kazai merci
lerde yapılan mahkemelerde beraet etmişlerdir. 
Diğer bir hususta Anayasamızın 37 nci madde
sinde Devlet topraksız olan veya yeter toprağı 
bulunmayan çiftçiye toprak sağlama amaciyle 
gereken tedbirleri alır, der. 
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Bu 55 kişinin arazileri çiftçiye verilmemiş I 

olup üçüncü şahıslara satışları yapılmak üzere 
tasfiye komisyonları kurulmuştur. 

Arazilerin vergi kıymeti üzerinden gerçek 
değeri verilmeden tasfiyeye tabi tutulması Ana
yasamızın mülkiyet hakkım teminat altına alan 
36 neı maddesinin ruhuna aykırıdır. 

Yine Anayasamızın 38 nci maddesinde Dev
let kamu yararının gerektirdiği hallerde ger
çek karşılıklarım ödemek şartiyle, özel mülki
yette bulunan taşınmaz malların kanunda gös
terilen esas ve usullere göre, tamamını veya bir 
kısmını kanı ulaştırmaya yetkilidir, der. 

105 sayılı Kanunun 3 neti maddesi, kamulaş
tırılan topraklar hakkında 4753 sayılı Çiftçiyi I 
Topraklandırma Kanununun hükümlerinin tat
bikini âmirdir. 4753 sayılı Kanun, kamulaştırı
lan arazinin 1944 tarihinde Arazi Vergisine 
esas olan kıymetinin 4 misli üzerinden istimlâk 
edilmesini âmir bulunmaktadır. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere arazilerin j 
1944 yılındaki değeri ile bugünkü gerçek de
ğeri arasındaki fark pek büyüktür. Böylece. 
bugün gerçek değeri 400 - 500 lira olan bir kı
sım arazi vergi kıymeti üzerinden 150 ilâ 200 
kuruşa istimlâk edilmiş oluyor ki, bunda büyük 
bir adaletsizlik olduğuna kaaniiz. Bu da Ana
yasamızın yukarda zikredilen 38 nci maddesi
nin ruhuna aykırıdır'. 

Anayasamızda menkul mallara ancak fevka
lâde hallerde ve fevkalâde hal kanunlarında 
gösterilen hallerde el konulabilir, der. 

Bu vatandaşlar için böyle bir halin bahis 
konusu olmıyacağı fevkalâde bir hal olan 27 
Mayıs İhtilâline takaddüm eden günlerde bu 
şahıslar tarafından millî huzuru bozacak en 
ufak bir hareket vukubulmamıştır. 

Diğer bir husus da 105 sayılı Kanunun ce
zanın şahsiliği prensibine uygun olmayışıdır. 

Hiçbir kimse başkasının işlediği suçtan do
layı tecziye edilemez. Halbuki bu kanun bir 
şahsın işlemiş olduğu bir suçtan dolayı yakın
larının ve bunların 4 ncü dereceye kadar olan 
sıhrî ve kan hısımlarını da cezalandırmaktadır. 
Bu hal ise, ceza hukuku ve cezaların şahsiliği 
prensibine uymamaktadır. 

Ceza Kanunumuzda sürgün cezaları için 
âzami bir had kabul etmiş olmasına rağmen 
105 sayılı Kanunla tâyin edilen sürgün cezaları 
ebedîdir, tsnadedilen suclarden beraet eden bu 
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55 kişi için ebedî sürgün cezasını vaz'eylemekle 
büyük bir eşitsizlik yaratılmıştır. 

Bu insanların yeniden yurtlarına dönmeleri 
halinde, isnadedilip* de beraetle neticelenen 
suçları işlemeleri sonucunda, ceza kanunları
mızda o suçlara ait hukuki müeyyidelerin mev-
cudolduğu bu suretle huzurun yeniden bozula
cağı endişesi varit değildir. 

Milletlerin seyyareleri fethetmeğe çalış
tığı sürat asrımızda yurdun bir bölgesinde 
asayiş ve millî güvenlik endişesiyle 5 kişinin 
yuvalarından başka yerlere gönderiknesi çok 
iptidai bir Ortaçağ usulüdür. 

Bu gibi haller millî bütünlüğümüzü zede
lemek gibi büyük zararlar tevlit etmektedir. 

Ağalık, şeyhlik, beylik, gibi asrımızın ve 
demokratik memleketlerin geride bıraktığı mü
esseselerin hukuk devleti fikriyle bağdaşması 
mümkün değildir. 

Ağalık ve şeyhlik, gıdasını cehalet ve se
faletten alır. Kötü ve âdil olmıyan idarenin 
altında neşvünema bulur. 

Bu unvan iddialarının demokratik bir ni
zam içerisinde hususiyetlerini kaybetmesi pek 
tibiîdir. 

İcra organları böyle temayülde olanların 
her an için hakkından gelebilecek ve bunlar, 
zararsız hale getirebilecek kudrette olmalıdır. 
Bu kudret icraya Anayasamızla ikâfi dere
cede tanınmıştır. 

Eğer biz Doğuyu hiç kimseden ve idare
den şikâyetçi olmıyan mesut bir kütle haline 
getirmek istiyorsak asık suratla, dipçikli, ida
re yerine, müşfik güler yüzlü ehil idareyi ora
lara götürmeliyiz. 

Zengin 5 - 10 kişinin üzerinde değil o mın-
takanm iktisadi, sınai, kültüreli ve sosyal 
gerçeklerin üzerinde ciddiyetle eğilmeliyiz. 

Yukarda saydığımız eksik tutum ve yan
lış davranışlar mevcut iken 55 kişi ve efra
dı ailesini uzaklaştırıp perişan etmekle cemi
yete hiçbir faidenin temin edilmiyeceğine Ikaani 
bulunmaktayız. 

Bu hatanın tashihi memlekette huzursuz
luk âmillerinden bir hususu daha ortadan kal
dırmış olacak ve bu suretle Anayasaya uygun 
bir tatbikat yapılmış olacaktır. 

Millet BartüiSÜ adına hepinizi saygımla se
lâmlarım. 

— 501 — 



C. Senatosu B : S 
BAŞKAN — Sayın Turhanğil. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA FİK

RET TURHANĞİL (Aydın) — Muhterem Baş
kan, sayın senatörler : 

2510 sayılı Kanuna ek 19 Ekim 1960 tarih 
ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına mütedair bulunan kanun hakkında Ada
let Partisi Grupunun görüşünü arz etmeme 
müsaadenizi istirham ederim. 

105 sayılı Kanunun tedvinini biz fevkalâ
de zamanlarda alınması zaruri olan tedbirler
den biri olarak mütalâa etmekteyiz. 

Tedbirlerin muayyen zaman ve şartvfvra bağ-
lığığı aşikârdır. Bu kanunda da aynı zavi
yeden mütalâa edildiğinde daimî ikâmet za
ruretini doğuran bir hüküm değil, muayyen 
bir zamanın tedbiri olarak düşünmek lâzım
dır. Kabul buyrulmak üzere bugün gündeme 
alman kanunun esprisinde böyle bir düşün
cenin mevcudolduğunu düşünmekteyiz. 

Şu hale göre kaldırılmak üzere bulunan 
kanun ihtilâl içinde tedbir mahiyet ve sını
rını aşmıyan tasarrufun normal zamana geç
me ve normal siyasi fonksiyonların faaliye
tinden sonra devamını düşünmek veya müta
lâa etmek memlekete malolmuş bulunan Ana
yasamızın sosyal adaleti temel ittihaz eden ana 
fikir ve düşünceleriyle kabili telif bulunmadığı 
kanaatindeyiz. 

Normal zamanlarda zorlayıcı kanun tedbir
leriyle fevkalâde haller mevcutmuşcasına ted
bir almak veya bu yolda kalmak alınmış olan 
bu gibi tedbirlere göz yummak veya devami-
nı düşünmek, Hükümete inancı, itimadı ve 
emniyet ,his ve duygularını rencide edeceği 
şüphe götürtmlez bir hıakâkattir. 

Şu halde toplum içinden ayrılıp koparılan 
55 veya 56 vatandaşımızın yerlerine, doğup 
büyüdükleri vatan topraklarından bir parça
sına kavuşmalarının önüne geçmek veya buna 
karşı koymak düşünülemez ve düşünülmemeli-
dir. 

Bu sebeple Adalet Partisi mezkûr kanunun 
kabul edilmesini şiddetle arzu etmektedir. 

Tarihimizde Doğudan Batıya olduğu gibi, 
Batıdan Doğuya olmak üzere birçok kanuni 
iskânların yapıldığını görmüş bulunuyoruz. 

Bunlardan en mühimmi de Şeyh Sait isya
nından sonra Doğudan - Batıya birçok vatandaş-
larımıziin nakledilmeleridir. 
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Bu nakillere rağmen Büyük Atatürk, alınmış 

bulunan bu kararın gaye ve neticesini görüp is
tihsal ettirten ve Hükümetçe alman tedbirlerin 
artık kalkması lüzumuna inanmakla bu muamele
ye tâbi bulunan vatandaşlarımızın yerlerine, yurt
larına iadelerinin uygunluğuna inanmış ve bugün 
Yüksek Senatonun tasvip etmek suretiyle kabul 
edeceği kanunun yakın tarihimizde de emsalleri
nin mevcudiyetini belirtmek isteriz. 

Kadîm Yunan ve Roma tarihinde de aynı ha
reketlerin yapıldığını görmek mümkündür. 

Kanunun tümünü tasvip etmekle beraber 2 
nci maddede yer almış bulunan 5 000 dönümlük 
arazilerinin kendilerine iadesine ve geri kısımla
rının Tapulama Kanunu gereğince bu vatandaş
larımızın ellerinden alınması neticesini doğuran 
maddenin hukukun ana prensiplerini iki yönden 
zedelediği için a'leyhindeyiz. 

1. Anayasaya aykurlığı kabul edilen ve bin-
netice bu fikirden doğan kanunun evvelki bir 
kanunla vaz'edilmiş olan bütün hükümlerinin 
kalması ve hâdisenin aslı sabıkına ircaı ica'betmek-
tedir. 

2. Bunun yanında kanunların hadz olması 
lâzımgelen umumiyet prensibi ve sıyyanen tat
biki zarureti de ortaya çıkmaktadır. 

Bu kanunun Millet Meclisinden geldiği şek
liyle kabulü kanaatimizce hukuk fikir ve anlayı
şını yukarda arz ettiğimiz iki oktadan zedelemek
tedir. 

Sayın Senatörler, 
Yüksek Senato Meclisinin kanaatimizce en bü

yük parlmanter fonksiyonu Anayasa mevzuun
da hassas olmasıdır. 

Bir tedbir mahiyetini aşmıyan 105 sayılı Ka
nunla )55 - 56 vatandaş Doğu'dan - Batı'ya gönde
rilmiş ve bütün gayrimenkullerine el-konmuştur. 

Şimdi topraklarına dönecekler ve fakat 5 000 
dönümden fazla topraklarının sahibi olamıyacak-
lar. 

Bu madde kanunu klsıtlıyan ve umumiyet 
prensibini ihlâl eden bir hükümdür. 

ıŞöyleki: Kanunun tatbikatından istifade ede
cek 55 - 56 şahıs bulunduğu hailde kanunun 2 nci 
'maddesine tabi tutulan 6 ilâ 10 vatandaştır. Ve 
bu kanun ancak 6 ilâ 10 vatandaş hakkında tat
bik edilebilecek 2 nci maddeyi muhtevidir. 

Mer'i bir Toprak Kanunu vardır. Toprak Ka
nununun yalnız Doğu'da miktarı yukarıda da arz 
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eftitiğimiz gibi çok cüzi bulunan şahıslara tatbiki
ni asla tasvibetmiyoruz, 

Toprak Kanunu mevcııdolmasına göre bu ka
nunun Hükümetçe Doğu - Batı bölge sistemi ve 
şahıslar gözetilmeksizin siyyanen tatbikini iste
mek ve beklemek vatandaş ve Devlet anlamlarının 
(tabiî bir neticesidir. 

'Başka türlü düşünmeye ve başka açıdan me
selenin münakaşa edilmesine imkân olmadığı ka
naatindeyiz. Birçok zengin varlıklara ve haslet
lere sahibolan Doğu illerimiz ve onun üzerinde 
yaşıyan vefalı insani ar yüz yıllardan beri, Dev
letimizin kurulmasında, yaşamasında büyük his
se sahibi olmuşlardır. 

Hal böyle iken Osmanlı devrinde bütün ül
kede bir idari tedbir olarak tatbik olunan nefi 
ve tağrip, buralarda da zaman zaman tatbik 
olunmuştur. Ancak bu iptidai tedbirin fayda-
sızlığı ve hattâ zararlılığı anlaşılarak Abdülha-
mit'le birlikte bu sakîm usul kaldırılmıştır. Cum
huriyet devrinde ise pek mahdut sahalara ve 
şahıslara inhisar ettirilen nakil tasarruflarının 
faydadan çok zararları ve bilhassa tatbikatta 
görülen çok büyük hataları dolayısiyle 1948 se
nesinde tamamen kaldırılmış ve Garb'a menkul 
eşhas bilaistisna yurtlarına iade edilmişlerdi. 

Doğu bölgemizde vazife gören geniş bilgi ve 
yetkiye sahip Devlet adamlarımız Türkiye ile 
birlikte Doğu'nun da nasıl ve ne surette kalkııı-
dırılacağı hususunda etütler yapmışlar ve za
manın hükümetlerine çok faydalı raporlar ver
mişlerdir. Bu raporlarda tutulacak yol iki kıs
ma ayrılmıştır. Birincisi, zaman ve programa 
bağlı işler, diğeri ise hemen yapılması mümkün 
olanlardır. 

Acil ve hemen yapılması lâzım işlerin başın
da Doğu illerimizde vazife gören idare âmiri 
ve memurların intihabında ve bu elemanların 
murakabesinde çok titiz hareket edilmesi, ka
nunların bütün vatandaşlara eşidolarak tatbik 
edilmesi, şahsi veya mahallî de olsa suiistimal
lerin katî olarak önüne geçilmesi gelmektedir. 
Filhakika o zamanın hükümetlerinin bu hususta
ki titizlikleri sayesindedir ki1 Doğu illerimizde 
uzunca bii' müddet gerek asayiş ve gerekse sair 
hizmetlerde halk ve Hükümet münasebetleri sa
lim bir yolda yürümüştür. Herkesçe bilindiği 
gibi Cumhuriyet devrinde Doğu illerimizde top
luca veya münferiden vukua-gelen hâdiseler bü-
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yüklü küçüklü oralarda vazife görenlerin çok 
kötü tutumlarından doğmuştur. Ağayı, şeyhi, 
mütegallibeyi - başka fatörler de olmakla bera
ber - kötü idare tevlidetnıiştir diyebiliriz. Hal
kının hemen hepsi sâf ve temiz insanlardan iba
ret olan Doğu bölgemizde ağa varsa, şeyh var
sa, mütegailibe olmaya meyilli insanlar çıkıyor
sa bunu da tutuşumuzdaki isabetsizliğe bağla
mak şaşmaz bir kanaat olur. Zira halkımız ada
lete, eşitliğe ve iyiliğe tabiaten meyillidir ve bu
na susamıştır, bundan başka bir şey istememek
tedir. 105 sayılı Kanun da evvelkilerde oldu
ğu gibi müspet bir sonuç vermemiş, 56 kişinin 
nakli bütün Doğu illerimizle birlikte memleketi 
müteessir etmiştir. Bekjenen salâh yanlış tatbi
katla da aksi netice vermiştir. Zira Hükümete 
düşen gerekli ödevler yerine getirilmeden umu
mi efkâra yanlış olarak deklere edilen ağalar 
zararlı idi iseler sadece 56 sının nakilleri mas
lahatı temin edemiyecektir. 

Sebepler ortada durdukça Doğu illerimizde 
mahallî yetkili yetkisiz organlara dayanarak 
asayişsizlik vatandaşın vatandaşı çiğnemesi gi
bi olaylar devam edecektir. Pek eskimiş bulu
nan bu tatbikattan şiddetle sarfınazar etmemiz 
ve usullere katî şekilde son vermemiz gerekir. 
Bu kanun münasebetiyle söylemek zorundayız. 
Bugün Doğu illerimizde, ilçelerimizde kaymakam 
ve nahiye müdürü yoktur, öğretmen yoktur, 
emniyet âmiri, jandarma kumandanı yoktur 
veya yok denecek kadar azdır. îlçe jandarma 
kumandanlıkları ekseriya onbaşıların, nadiren 
astsubayların idaresindedir. Kazalar yerli tahri
rat .kâtiplerinin, nahiyeler ise keza yerli kifa
yetsiz kimselerin elindedir. Bugün 5 ilçesi olan 
Hakkâri ilimizde validen başka idare âmiri yok
tur. Bunlara nasıl çare bulunur, Devlet hiz
meti halkın ayağına nasıl götürülür? Biraz ev
vel işaret ettiğimiz raporlarda çok etraflı bir 
şekilde izah ve hal şekilleri vardır.- Bu tedbirle
re hiç vakit geçirilmiyeeek derhal tatbikatına 
Hükümetçe geçilmelidir. Yumuşak tabiatli mem
leket hizmetlerine fasılasız katılan ve vefalı in
sanlar diyarı Doğu illerimize adaleti, şefkati 
ve Devlet hizmetlerini eşidolarak götürüp tatbik 
edebildiğimiz nisbette halkla Devlet arasına gi
recek kimse kalmaz. 

Yukarda izahına çalıştığımız hukuki ve sos
yal sebeplerle kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddele
rinin tasarıdan cıkarılmasmı teklif ediyoruz. 
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Yüksek Senatonun da bu ana fikir ve düşünce 
etrafında reylerini kullanacaklarını muarız. 

Türk parlâtııentolaTimn şahsi ve ferdî ka
nunlar çıkarmamasını teinin ve temenni eder, 
mezkûr kanunun kabulü halinde büyük Türk 
Milletine ve alâkalı vatandaşlarımıza hayırlı ol
masını temenni ederiz. (Sağdan : Alkışlar) 

BAŞKAN ~- C, K. M. Partisi (iraptı adı
na Niyaza Ağı mayii. 

CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PAR
TİSİ GRUPU ADINA NİYAZİ AĞIRNASLI 
(Ankara) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun kıymetli üyeleri; yüksek huzuru
nuzda müzakere mevzuu ittihaz edilen kanıttı 
eğer prensip itibariyle 'bütün memlekete tatbik 
edilen bir hüküm silsilesi içinde mütalâa edil
miş olsaydı, aleyhinde bulunmamayı düşüne
bilirdik. Fakat, tatbikat itibariyle ihtiva ettiği 
yanlışlıklar, aksaklıklar ve ihtilâl idaresi za
manında kısmen de, benden evvel konuşan 
arkadaşımın da, ifade ettikleri gibi, tedbir ma
hiyetinde alınmış telâkki edilmesine daha zi
yade müsaidolan -bir hükmün, İniğim ortadan 
kaldırılması ve Millî Birlik' tasarruflarının 
iptali mânasından ziyade, muvakkat, bir ted
birin ıslahı mânasını anlıyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, muihterem Sami 
Küçük 'arkadaşımizm beyanlarındaki İfadeler
den memleket şümul 'bir mülâhaza ile şöyle bir 
düşünceye varacak olursak, insanın insan ta
rafından, köle gibi 'kullanılması sistemine kar
şı olmamak mümkün değildir. Biz de bu sis
temin, elbette ki karşısındayız. İnsanlar, 'küt
lelerin mallarına, canlarına hükmed em emeli
dirler. Muhterem arkadaşımın bu fikri ile ta
mamen mutabıkız, ama birçok yerlerde, halâ 
insanların canlarına, mallarına, emeklerine 
nüfuz etmenin mümkün olduğunu kabul bu
yursunlar. Şu halde, bir sistem dâhilinde, bü
tün memlekete, etap etap bir kanun yolu ile 
tatbikat düşünülürse, kendileriyle beraber olu
ruz. Ama, bu mevzuda, sadece Şar'k'taki bâzı 
insanlara (ki, bâzı insanlar demek zarureti 
vardır) tatbikatında, tamamen «Ağa» denile
bilecek birçokları bu kanunun dışında bırakıl
mıştır, ağa denilmesi için insanın dili varmı
yor, birçok insanlar ağa olarak böyle bir tat
bikata uğramışlardır. Ben bunlardan tesadü
fen yabutta parti temasları münasebetiyle 4 
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veya 5 ini tanıdım, burada isimlerini zikret-
miyeceğim, yalnız bunların hiçbirinin ağalıkla 
ilgisi bulunmadığını ve hattâ tam aksine emek
leriyle yaşayan, avukat, doktor gibi insanlar 
olduklarını hayretle müşabade ettim ve üzüntü 
duydum. Pakat, 'bunların hakikaten ağa deni
lebilecek ya kinleri arasında işbu tatbikata uğ
ratılmamış kimseler de var. Ama biz bunları 
demekle diğerlerini serbest hıraikın da onları 
bu tatbikata uğratın diye her hangi bir te
mennimiz de yok. Bütün memlekette kardeşlik 
havasını yaratalım, kütleler arasında ahengi, 
bütün şümulü ile, yayalım diye düşündüğümüz 
şu günlerde bir cemile ve atıfet telâkki edile
bilecek de olsa, ki İnsan Hakları Evrensel Be
yannamesi ve Anayasamızın sarih hükümleri 
karşısında bunun tatbika/tmı durdurabilmek te 
mümkün olmıyaeaktır. Su halde 105 sayılı 
Kanunun huzurunuza, geldiği şekilde kabul 
edilmesinde biz yine içtimai birtakım yaraların 
sarılmasına matuf bir 'tedbir 'mahiyeti olarak 
görüyor ve bunu benimsiyoruz. Ağa denilen 
bu zevattan birçokları mahkemelere sevk edil
miş, hepsi beraet hükmünü almışlardır. Bizim 
elimizde onları suçlu telâkki edebilecek bir de
lil bulunmadığına, göre, sadece memleketimizin 
müdafaasiyle ilgili birtakım mmtakalarda otu
ruyor olmalarından hareket ederek, bu halka, 
bu tatbikatı doğru bulma'-k da mümkün olmaz. 
Memleketin âmme vicdanının temsilcisi olan 
Teşriî meclislerin kendilerini böylece bağırla
rına basıp, kendilerini yurtlarına iade ettikle
rini gördükten sonra, bunların içinden, mem
leket menfaatlerine aykırı hareket edebilecek 
cibilliyette bir insanın çıkabileceğini tasavvur 
etmiyorum. Hattâ, talihleri itibariyle, öylele
rini duydum ve gözlerim .yaşardı ki, babaları, 
büyük babaları geçmiş asırlarda, serbatlerin en 
sert müdafiilert olmuş ve geçmiş idareler za
manında dayanalc noktalarımızı teşkil etmişler
dir. Şu halde bunların çocukları, kendilerinde 
kati bir suç gördüğümüz takdirde, memleketin 
neresinde oturursa, otursun, kim olursa olsun 
cihetteki umumi kanunların takibinden kendi
lerini kurtaraııııyacaklar, ama sadece bir mın-
tiakanm insanı olmalarını bir günah telâkki 
etmemize de imkân yoktur. 

-Muhterem arkadaşlarım, Şark?a asırlardan 
beri lüzumu kadar şefkatin ve lüzumu kadar 
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ümranın ve bunların icabettirdiği faaliyetlerin 
gösterilmediğini kabul etmemize imkân yok
tur. Memleketimizin bakımsızlık ve ihmal için
de olan birçok bölgelerinin 'başında Şarkın gel
diğini kabul ütmek zorundayız. Şarkın birçok 
yerlerinde kuş uçup kervan geçmez. Birçok 
yerlerinde kovuk ve dam altı bulamıyan in
sanlar vardır. 

Evet belki birçok yerlerde vatandaşı is
tismar edenler de vardır. Bu istismar keyfiyeti, 
demin de işaret ettiğim, gibi sadece Şarka mah
sus bir şey değildir. Bu istismar keyif yetinin 
yavaş yavaş Anayasamızın tuttuğu ışık altın
da önlenmesinin tahakkuk ettirileceğine ina
narak. bu defa yine 105 sayılı Kanunun kal-
dırlımasmı istihdaf eden bu kanuna, arz etti
ğim sebeplerle, beyaz oy verelim ve vatandaş
larımızın yurtlarnıa iadesinde bir mahzur 
görmiyelim. 

Sonra bölücülük zihniyetinden bahsettiler, 
bu, hatalı çarpık bâtıl, bir zihniyettir. Eğer 
ben şahsan Çerkezsem, Çerkez ırkı hepsinden 
üstündür. Yahut, «Türk ırkı bütün ırklardan 
üstündür;» ididasmda olursam, o zaman bir çin
genenin de çıkıp, «Çingene ırkı bütün ırk
lardan üstündür» demeye hakla olur. Şu halde, 
bu bölücü zihniyet oradan gelmiyor. Bu bölü
cülük zihniyeti; asırların, artık, yıprana yıp-
rana demode olmuş bizdeki kalıntılarını, maa
lesef muhafaza etmekte bulunduğumuz bir zih
niyettir, belki oraya, da kısmen sirayetinden 
ibarettir. 

Eğer, ben eminim ki, gelen idarelerin tutu
mu ile bugünden başlıyarak, Şarka yollar, 
Şarka mektepler, Şarka iş sahaları ile sımsıkı 
bağlanıp uzanırsak, emin olun, Şark enaz, Ege 
bölgesi, Orta - Anadolu bölgesi kadar vatan
perver olacak, sımsıkı bu toplaralara sarıla
cak ve bu memleket bütünlüğünün birer âbi
desi olarak Şarkın bekçiliğini yapacaklardır. 
Bu itibarla, ben, kanuna, Cumhuriyetçi, Köylü 
Millet Partisine mensup arkadaşlarımızın be
yaz oy vereceklerini ve bu sebepledir ki, bu 
şartlar altında gadre uğramış sayılabilecek 
vatandaşların, .yurtlarına memleketlerine ve 
ocaklarına döndükleri zaman vatanperverce 
memleket hizmetlerine sarılacaklarına emin bu
lunduğumuzu tekrar sözlerime ilâve ederek 
hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Senato 

Grupu adına Sayın Cemal Tarlan. 
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADINA 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyelerLY. T. P. Meclis Grupu adına söz almış 
bulunuyorum. 

İlk tatbikatı 2510 sayılı Kanunla ba^lıyan 
ve zaman zaman bu kanuna istinaden vukubu-
lan tasarruflar üzerinde bâzı tadilât yapıl
masına rağmen bugüne kadar mevcudiyetini 
'muhafaza eden bu kanun hükmünün toptan 
kaldırılmasını sağlıyan bir tasarının müzake
resine başlamış bulunuyoruz. 

Bu tasarının istihdaf ettiği ana fikir etra
fında Parlâmentoda mevcut partilerin birleş
miş olmaları, Hükümetin tutumunda şüphe 
yok ki, müessir olmuş ve nihayet mevzu tasarı 
halinde Meclise sevk edilmiştir. Encümenler
de tasarı üzerinde birçok müzakereler ce
reyan etmiştir. Kanunun sağlıyaeağı netice, in
san haklarının korunmasını istihdaf etmesi ba
kımından tatbikatta bulunan hükümlerin kal
dırılması lehinde savunulan fikirlere hürmet
kar kalınarak ve bu hükümlerin kaldırılmasiyle 
teessüs edecek yeni nizam üzerinde enine bo
yuna görüşmeler cereyan etmiş ve niyet tasarı 
olduğu gibi kabul olunarak Meclise tevdi 
edilmiş ve burada .la hiçbir itiraza uğrama
dan oy birliğiyle tasvip ve kabul olunmuş
tur. 

Yeni Türkiye Pa risi Senato Grupumuz, \ri 
safahatı büyük bir hassasiyetle takibetmiş ve 
bu kademelerden geçen ve hiçbir itiraza uğ
ra mıyan bir tasarının C. Senatosunun gizli top
lantısındaki müzakereleri de göz önünde tu
tarak tasarının kanunlaşmasında memleketimiz 
için büyük fayda sağlıyacağını mülâhaza et
tiğinden hakkında müspet oy vermeye karar 
vermiş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadarki tatbikatta daima bir böl
ge sakinlerini alâkadar etmiş bulunan bu ka
nun hükmünün tamamen kaldırılmasiyle alı
nacak netice üzerinde de kısaca durmayı fay
dalı görmekteyiz. 

Grupumuz bu kanun hükmünün kaldırıl
masiyle bundan istifade edeceklerin sadece 55 
kişi olduğuna da kaani değildir. 
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Bundan asıl faydalanacaklar, bu bölgenin 

hâlis Türk olan topraklarında asırlarca yaşa
mış ve senelerce başlarında Demokles'in kılıcı 
gibi sallanan kanunun insan haklarına aykırı 
olarak yarattığı bir korkudan halâs bulunan
lardır. 

Dün de, bugün de, yarın da bu bölgede ya-
şıyan vatandaşlarımıza diğer bölgelerde ya-
şıyan vatandaşlardan farklı hiçbir muameleyi 
reva görmemekte ve buna aykırı olan her 
türlü fikrin evvelemirde tesisine çalıştığımız 
kardeşlik hislerine aykırı olacağını düşünerek 
sırf bunu tadil etmek maksadiyle bu ilâveyi 
de yapmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu kanunun, bundan evvel çıkarılan bir 

kanun gibi zararlı netice vereceğinden en
dişe duyarak aksi mütalâada bulunanlar da ola
bilir. 

Grupumuz bunları da bir fikir olarak hür
metle karşılamakta ama bize de inanmalarını 
hassaten rica etmekteyiz. 

Maruzatımızı detaylara girmeden tekrar 
hulâsa etmek isteriz ki ; mesele insan haklarına 
aykırı olması bakımından ele alınmaktadır. 

Bu kanunun Yüksek Senatoca kabul edi
lip kanunlaştığı zaman memlekete ve Türk 
milletine büyük rahatlık getireceğine emin bu
lunduğumuzu ve insan haklarının muhafaza 
ve müdafaası yönünden Yüksek Meclislerin 
gösterdiği ve göstereceği anlayıştan dolayı 
dünya efkârı umumiyesinde de memnuniyetle 
tasvibedileceğini ilâve etmek isterken hayırlı 
olmasını diler ve hepinizi hürmetlerimle selâm
larım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Veysi Yardımcı. 
VEYSt YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 

Başkan ve saygı değer Senato üyeleri; Milâttan 
önceden itilbaren Hükümet ve cemiyet reislerinin 
unvanları birçok istihaleler geçirmek suretiyle 
günümüze kadar gelmiştir. Bilhassa Türkler de 
bidayette baygo, han, kağan, hakan, sultan, hü
kümdar olarak; cemiyette ağa, efendi, bey olarak 
dile gelmiştir. Bu meyanda oldukça ıgeniş bir ma-
ziye dayanan ve tarihî bir müessese olan ağalık 
müessesesi kahramanlığın, cesaretin ve misafir
perverliğin bir sembolüdür. Kökü Asya'da cemi
yet hayatında Başbuğlardan kinaye olarak bize 
kadar bu isim gelmiştir. Fikir ve vicdan hürriye-
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tinin beşiği olan münevvcrlerce de bilinen bu tâ
bir tarihî devirlere yöneltilince değişik hüviyeti 
ile devirden devire süzülmüştür. Orta zaman 
hristiyan dünyasında feodalite ve şövalye haya
tına bağlamak icabederse Türkiye'deki mânası ile 
değildir. Avrupa'da bu devirde toprak sahipleri 
toprağında çalışanlara esir muamelesini yapar ve 
icabederse toprakla beraber satılırdı. Vicdan hür
riyetine Engizisyon mahkemeleri vasıtasiyle tüy
ler ürpertici işkence usulleriyle hâkimdiler. Hal
buki asîl Türk milleti bu haleti ruhiye ile asla 
bağdaşmamıştır. Türkiye'de ağa ismi vardır. Bu 
isim bir semboldür. Anadolu'da hâlâ birçok aile
ler kendilerinden büyük olan kardeşlerine ve hat
tâ babalarına da ağa tâbiri kullanmaktadırlar. 
Avrupa nizamsız ve kanunsuz idare edildiği de
virlerde Milâttan evvel dahi Avrupa'ya medeni
yet ışığını saçan Türk milletinin, demokrasinin 
beşiği dedikleri İngiltere'den evvel memleket ida
resi hususunda kıdemi vardır. Memleketin tâbi 
olduğu kanunlar ki, «Türe» deniliyordu, Türk 
mütefekkiri Ziya Gökalp Beyi burada analım, 
onun Türk Tarihi Medeniyetinde bu kanun; mil
let geleneği, hükümdarın buyruğu kurultayın ka
rarının birleşimidir. Bu kanunun maddei mahsu
suna göre toprak tevzi ve idare edilir, ölenin top
rağında çalışmak suretiyle ahfadına verilirdi. 
Müslümanlığı kabul eden Türklerde de meselâ, 
üaznelilerde, Harzemşahlarda, Karahanlarda, 
iSelçuklarda ve hattâ Osmanlıların ilk devirlerin
de tatbik edilmiştir. Has, tımar ve zeamet usu
lünce, bu usul ile toprak edinmiş olanlar tarihî 
bir hak olarak babasından intikal eden toprağım 
işletmiş, satmamış, üzerinde şimdi olduğu gibi 
bir köle gibi çalışarak zamanla geniş toprak sa
hibi olmuşlardır. Topraklarında çalıştırdıkları 
insanları da kendileri kadar nimetlendirmeyi 
ihmal etmemişlerdir. Bu tip insanlar bulunduğu 
köyün, kasabanın ve hattâ şehrin camiası içinde 
hürmet ve sempati ve itibar kazanmıştır. Haki
katen cesur ve kahraman Türk Milletinin her 
ferdi gipoi milletin sadık bendesi gelmiş ve giden 
misafirlerine kapısı açık, misafirlerine gönül 
zenginliği ile bağlı olanlara ağa denilmiştir. 
ölüm kokan düşman istilâlariyle zaman, zaman 
yıkılmış ocaklarından başka bu senhad adamları
na üç defa sırf siyasi mülâhazalarla mütegallibe 
lâkabı takılarak hicrete tâbi kılınmıştır. Bu bed
bahtların günahı nedir? Haddizatında bu satıh
ta ağalık, beylik, şeyhlik yoktur. Bunu bünyemiz 
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yaratmaktadır. -Bu müessese orta <çağ metodu ile 
kaldırılamıyacağmı söylemek isterim. -İnsaf di
nin yarısıdır. Politikacıların insafsızca hareket
leri farkına varmadan ini memleket çocuklarını 
yaralamaktadır. !Bu ycv değiştirme tedbirinin 
yalnız Doğuya tatbiki elem (vericidir. Bu ele
min büyüklüğü de tezvir ve iftiraların ve ihbar
ların tesiri altında olusudur. Hattâ ihtilâlin va
tanperver valileri ile (Millî Birlik (Komitesinin, 
ihbar .ve isnatların hilafı hakikat olduğu takdir
de muhbirlerin on büyük cezaya çarptırılacağı 
beyanı üzerine tezvir makinası durdu yoksa 55 
kişi yerine yüzlerce kişi ağadır diye yurtların
dan ayrılmaları mukadderdi. <Bu tehcir yerine 
Sayın Hükümet iBaşkanmın seneler evvel dediği 
gibi Doğu halkının yaşamış oldukları mağara üıa-
yatıdır. Arkadaşımız Ahmet Yildız Bey ıgizli top
lantı önergesinde bu tabloyu daha da ıgüzel can
landırdı. Hükümetin ihmalinden de bahsettiler. 
O halde bu Doğu halkını kurtarmak vicdan ve 
tefekkür zebanisi ortaçağ cehaletini yok etmek,. 
milleti nura (götürmek, 'huzura götürmek lâzım 
iken neden bu akıbetler reva .görülür ve hem de 
yalnız Doğuya tatbik edilir? Bu memlekette her
kes particilik temayülünden sıyrıldığı zaman 
•beşerî histeri o tertemiz .kaynağım içinde vie, vic 
danmda duyacaktır. Siyasi politika terbiyesini 
de verimli 'olabilmesi için evvelâ benliğimizde id
rak şarttır. H. Gassen derki; «irade insanî düşün
cenin çekicidir.» Herkes yüksek bir karakter ben
liği altında çalışacak (olursa milletin o nisbotte 
refah ve saadete ulaşacağı tabiîdir. Hâdiselere 
derinliğine göre bakmak lâzım. Devrimizin husu
siyetlerini, anlayışını topluca 'görmek mümkün. 
ıBu devrin misallerinde şehzade yok, haramiler 
yok, ağa çıkan sergerdeler yok. İnsanların şahsi 
saadeti kâfi değil, toplum huzuru da lâzımdır. 
.Sosyal nizam lâzımdır. Sosyal şartlardan endişe 
etmemek lâzım. Mânevi kıymetler, ihanetler, kin
ler, yalanlar «anki hep bir renk içinde develope 
oluyor. Yer yüzünde hiçbir fert ve topluluk hür
riyet yerine hürriyetsizliği seçmez, aramaz ve hu 
yolda yürüyenlerin arkasına takılmaz. Hakkın 
hu meşalesinin bu vatanda 'her 'zaman olduğu gibi 
yine de payidar olması heklenir. Türk Milletinin 
vakur ve ihtişamına has edası tarihin sesidir, ve
sikasıdır. Tam bir vicdan (hesabı içinde memle
kete hizmet etmeyi iibadet sayan Türk Milleti ve 
(Büyük Meclisiniz hukuki anlayış bakımından da 
dünya tarihi ve milletleri karşısında imtihan ver-

18.10.1962 0 : 1 
inektedir. 'Ve örnektir. Büyük millet, millet kud
retinin ve onun yüksek menfaatlerinin mevki id ir. 
Bu vatanın sahipleri billur ıgibi berrak ve kud
retli bir şuura sahiptir. Millet namına istimal 
edeceğiniz kudret ve kararın büyük değeri oldu
ğu kadar ilâhi adalet de tecelli edecektir. Mem
leket nefine her kararınız birer millî destan olu
yor. Peygamberimiz Muhammed'in dediği >gibi 
«kuvvetli insanlar hissi yenen insanlardır» Bu
lgun (göstereceğiniz kemalin parlaklığı her Türk 
çocuğunun yâdı olacaktır. İçtimaiyatçılar dahi 
der ki «iyi ve ıgüzel düşünce tohumları tabiat ta
rafından kalbine atılmamış insan pek azdır», in
san hak ve hürriyetlerine ve müsavat prensiple
rine iktidar ve muhalefet riayete mecburdur. 

ıÇiçero der ki : '«Adalet, atıfet ve şefkat bir 
milletin parlak !bir ümit ışığıdır». Âdil bir millet 
adalet müdafaasını kolaylıkla yapar. Adaletin ic
rası ve temeli ceza ile kaim değildir. 

Gandi de eserinde: Kanunlara dayanan adlî 
mahkemeden daha büyük bir mahkeme vardır ki 
o da insanların kendi vicdanıdır. Bu itibarla Tan
rımın ve içti'maii 'adaleti ruhunda sahiandıran bü
tün. ikııvviöt ve iman ımüessesıenız. İhtıOâlin ted
birleri cümlesinden olan bu 105 sayılı Kanuüla 
vatandaşlar toprak!arından ayrılınştı. Bu vatan
daşlar, 55 1er mahkemenin huzurunda heraet ka
rarını almıştır. Bunlar için yapılan isnatlar halk
larında hususi dosyalar tertibinden başka, bir şey 
değildir, Türk hâkimine iman lâzımdır. Millet 
Meclisince bu kanun kaldırılmakla bu tasarruf 
iptal edilmiştir. Esasen bu kanun Anayasaya ve 
İnsan Hakları Beyannamesine aykırıdır. Bu zec
ri tedbirler şunu, bunu yurtlarından uzaklaştır
mak değil kültürel, içtimai, iktisadi, ve zirai dâ
valara en 'kısa bir zamanda Hükümet tarafından 
eğilmesi ve bütün ısamilmiyeti ile kalbini bu böl
genin imâsının vatandaşlarına- açtığı gıın bu dâva
lar kendiliğinden halledilmiş olacaktır. Bu suret
le beşerî adaletin ilâhi adalete yaklaşması insan
lara inşirah verir. Herkes işine, gücüne sıtkiy-
le, huzur ile sarılır ve (memleket kalkınır. Millet 
tatlı ses ister, fein ve fesat makinasını istemiyor. 
bıkmıştır şikâyetten. 

105 sayılı Kanun hukuk müesseselerinde du
yulan inancı sarsıcı mahiyette olmuştu. Bu ka
nun, adalet mülkün temelidir prensibini çiğno-
.mökle kalmamış Anayasayı da zedelemiştir. Ada
let aşkı, adaletsizlikten ıstırap cekmeık endişesin
den doğmuştur. Adaletsiz kuvvet zalimdir. Ve 
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daima töhmet altındadır. Kuvvetli olan âdil ol
malıdır. 

Türle Ceza Kanununda sürgün cefası üç sene 
iken bu. kanunla ebedî olmuştur. Bu şahıslar 
mahkemelerde beraet etmelerine rağmen sürgün 
cezası devam ediyordu. Bu kanun şahsa ve böl
geye tatbik edilmiştir. Maksat toprak ağaları ise 
Doğu/dan daha Cazla Harp'ta toprak, ağaları var
dır. Anayasa ve .sosyal Dev]ot hukukuna aykırı 
olarak sürgün, yobaz, keşiş, hırsız ve daha bir
çok küfür edebiyatı, 'de haysiyetleri kırılan bu 
yurttaşlar iki sene sefalet çöktükten sonra şimdi 
adalet tecelli etmiştir. Millet Meclisi karar verdi. 
Büyük Meclisin i zıhı de bu karara uyacağı ümidi 
içindeyiz. Mademki bu kanun kalıdırılıyor top
rak reformu tatbik edilinceye kadar tasarrufun 
tamamının, da kalkma.sı icabeder. Sosyal adalet 
budur. Bu kanuna tâbi olanları biribirinden 
ayırmak hatadır... Millet Meclisinin 5 000 dönüm 
kararının yerine arazinin tamamının iadesi husu
sundaki temayülünüzü rica ederim. Hürmetle
rimle. Bu kanunun da memlekete hayırlı ol
masını dilerim. 

BARKAN --Sayın Esat Çağa, 
ESAT CAĞA — Muhterem arkadaşlar; hepi

nizi saygiyle «damlarım. (İçrek -kanun, tasarı la
mındaki esbabı mueİbeler ve gerekse arkadaşların 
buradaki beyanları, iki meselenin birlbirine karış
tırıldığı zeha'bıtn uyandırıyor bendenizde... Bir 
tanesi bizatihi kanun, ikincili, bu kanuna istina
den yapılan icral tasarruf... icrai tasarruf, İhti
lâl zamanında olmuş. Belki içine tezvirat ka
rışmıştır. Kendilerine icraıi tasarruf tatbik edi
len vatandaşlarımız, ihtimal haksızlıklara uğra
mışlardır. Fakat burada bu icrai tasarruf mese
lesinin şu kanuna müessir olmaması ve ikisinin 
ibiribirinden tefrik edilerek mütalâa edilmesi ik
tiza eder. Eğer meseleleri bu yönden ele alırsak 
zannederim ki, daha mâkul 'bir netice verir. Bir 
icrai tasarrufu diğer bir icrai tasarrufla her za
man tada] etmek mümkündür. 

Millî Birlik Hükümeti, 55 vatandaş hakkında 
bu kanunu tatbik eder iken her halde bâzı malû
mat ve tahkikata istinadetmiştir. Bu malûmat 
ve tahkikata bâzı tcz'virat karışmış olabilir. Ma
dem ki, bir huzur âmili olsun isteniyor, 'bunların 
iadesini, daha bu kadar zaman geçmeden, Meclis
lere uğratmadan Hükümetin ele alması ve eski 
tasarrufu tâdil ederek, haklarını vererek haksızlı
ğı tamir eylemesi iktiza ederdi. Bunun yapılın a-
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ması Hükümetin bir kusuru olsa gerektir. Den/ile-
•bilir ki, •birtjok badireler geçirdik. Hükümet'bunu 
ele alıp tetkik etme imkânını bulanuvımştir. 

Kanuna, gelince; arkadaşlarımız, 'kanunun bir 
rezil mahiyetini taşıdığım, insan haklarına, Ana
yasaya, İnsan Hakkın Evrensel Beyannamesi 
ne aykırı olduğunu iddia, ettiler. Bir kere ceza 
nedir"' Hukukta ceza, memnu bir fiilin işlen 
nıesi halinde, cemiyetin tatbik ettiği müeyyide
dir. Ya ma m deke teveccüh eder. ya şahsi hür
riyete veya cana teveccüh eder O halde bu -ec
za değildir, kakat yine öyle tedbirler vardır-ki. 
cemiyetin menfaati namına ihtiyar edilir, ağır
dır, La/ku.1 ceza, mahiyetini, imiz değildirler. Bn 
105 sayılı Kanundaki tedbirleri ceza, olarak mü
talâa etmeye imkân yoktur. Arkadaşlarımız 
bu cezayı sürgün cezasiyh mukayese ettiler. 
Sürgün cezası, muayyen bir yerde oturmayı 
istihdaf eder ve oradan başka, yere çıkamazsı
nız, şahsi hürriyetleriniz münseliptir. Halbuki 
haklarında bu kanun (hükümleri tatbik edilen 
vatandaşlar, kanun tetkik edilince görülecek 
tir ki, kendileri hakkında başkaca bir tahdit 
'koymamıştır. Seyahat hürriyetleri ve diledik
leri yerde ikametgâh tesis etme hakları vardır. 
Demek ki, kanunun taşıdığı mâna yalnızca 
Anayasalım İH nci maddesinde tanınan ikamet 
hürriyetinin bir tahdidi olarak görülüyor. 

Simdi;, 1.8 nci maddenin ikinci fıkrasun 'bü
kere daha gözden geçirelim; ana, hüküm sudur 

«Herkes, dilediği yerde yerleşme hürriyetine 
sahiptir; bu hürriyet, ancak millî güvenliği 
sağlama,, salgın hastalıkları önleme, kamu mal
larını horuma, sosyal, iktisadi ve, tarımsal ge
lişmeyi gerçekleştirme zor unluğu ile ve kanun
la sınırlanabilir.» 

Meselâ, yarın, öbür gün, ormanların içinde 
bulunan 'köyleri kaldıracağız, köylülere başka, 
is bulacağız. Onları başka arazide iskân edece
ğiz. T'îıı sürgün müdür? Barajlar yapıyoruz, ba
raj sahası içinde bulunan köyleri mecburi ola
rak oradan kaldırıp başka tarafa gönderiyoruz. 
Bu, sürgün müdür'İ Değildir. Mahiyeti icabı 
bu iş de böyledir. Bâzı eşhas, bulundukları 
mmtakadaki halkın iktisadi, kültürel gelişme
leri için, tehlike teşkil ettikleri 'takdirde, yine 
bu Anayasanın J8 nci maddesinin ikinci fıkrası 
ve 10 nen maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 
bunların ikame i hürriyetleri tahdidedilebiJir, 
Bu itibarla, bu kanunun Anayasaya mugayereti 
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iddia edildiği yoktur, bilâkis .Anayasanın hü
kümlerinin yerine getirilmesi için bu şekilde ıbir 
kanunun yapılması lâzımgelir. 

Bu kanun, İhtilâl zamanında yapılmıştır. 
Belki Anayasanın şu maddelerinde tanınan tah
didi aşmıştır iddiasında bulunulabilir. Fakat 
bu. kanunun ortadan kaldırıknası sebebini teş
kil etim ez. 

Beklenirdi k i ; Anayasa, Devletin, sosyal Dev
let olması dolay isiyle şahsi hürriyetlere koymuş 
olduğu tahditleri nazarı itibara alınarak bu ka
nunun Anayasaya aykırı olan noktaları, tatbi
katta görülen aksak noktaları tadil etmekle ik
tifa edilmeli idi. Bir kanun ile 56 vatandaşın 
yerlerine iadesi için teşriî bir tasarrufa lüzum 
yoktu, ierai bir tasarrufla kaldırılmış, ierai 
bir tasarrufla yerlerine iade edilebilirdi. Bende
nizin kısaca mâruzâtını bundan ibarettir. 

Kanun yanlış mülâhazalarla önümüze gel
miştir. Tutulan yol yanlıştır. Bilâkis bu ka
nunun ortadan kaldırılması, Anayasaya aykı
rıdır. Bu itibarla bendeniz kanuna muhali fim. 
(Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler: 
Aynı mevzu, aynı Anayasa ve aynı memle

ket gerçeklerini, çok avlun zaviyelerden gören 
ve tartışan bir münazara devam ettiriyoruz, in
tibaı bende uyanmıştır. 

Realiteler ortada, raporlar ortada. Devletin 
dosyaları burada okundu; birçok hususlar teş
hir edildi. Aynı memlekette yaşıyoruz, aynı Ana
yasayı okuyoruz. Bütün, bunlar karşısında gö
rüşlerimiz (Tâbirimi mazur görün) zoraki bir 
münazarayı andırmak suretiyle devam ediyor. 
Bunu böylece teshil etmek mecburiyetindeyiz. 
Böyle olunca, farklı düşünüş tarzlarının mevcud-
olduğu intibaı ister istemez bende uyanıyor. 
Evet; biz hiçbir suretle iddia etmedik ki, 105 
sayılı Kanun sadece 56 kişiyi hedef tutan. onl;ı-
rm naklini istiyen basit bir tedbirdir. 105 sayı
lı Kanun, çok önemli memleket gerçeklerini şü
mulüne alan bu maksatla hazırlanan bir kanun
dur. 20 nci yüzyılın ikinci yarısında, ortaçağ 
zihniyetini andıran bir yaşayışın tanığı olmıyan 
bilmem içimizde kaç kişi vardır/ Bu kürsüden 
söylenmiyor ama, ben gördüm, ben okudum, 
hem de okuvan ve törenlerle konuştum. Bütün 

bunları gördüğüm zaman, bu tartışmayı anla
makta güçlük çekiyorum... Bir hatip arkadaşım, 
«füze devrinde yaşıyoruz» dedi. Evet, füze dev-

' Kinleyiz. Bu füze devrinde böyle şeylerin yaşa
ması bir tezattır. Kanunun uygulanmasında ha
talar vardır. Olabilir. Kabul ediyoruz. 56 kişiye 
değil, daha çok kişilere teşmil edilmesi lâzımdır. 
Bunu da saygiyle karşılarım. Nakledilenler, nak
le değer ve bu vasıfta kimseler değillerdir. Bu 
da doğru. Ama bunlar, bu kanunun kaldırılması 
için bir sebep değildir. Bu memleketin gerçekle
rini inkâr edecek, yok edecek âmiller değildir. 

Meselâ geçen sene, seçim sathı mailinin yok
landığı günlerde, komitenin çok meşgul olduğu 
bir devrede bu kanun tatbik edilmiş, bâzı hata
lar olmuştur. Hepsinin düzeltilmesine vakit yok
tu. Vakit olsaydı yine hata olabilirdi. 105 sayılı 
Kanun, bir tılsım idi, bütün bu meseleleri hal
ledecekti demedik. Böyle bir iddiada bulunma
dık. Ama çok önemli memleket meselelerinin 
mevcudolduğunu söyledik, bunların çözümünü 
bulalım ve ona saygı besleyelim. 

Ayrıca, evet bu bölge çok ihmal edildi, doğ
rudur. İhmal edilen bu vasatta, bu bölgede dav
ranışı gördük, gerçektir. Devletin himmet ve 
hizmet ellerinin uzanmasından mutluluk duy
mamak mümkün değildir. 

Anayasaya aykırı, insan haklarına aykırı, 
antidemokratik, dendi. Müsaade ederseniz biraz 
da bu mefhumlara dokunayım. 

İnsan hakları insanlar tarafından ortaya atıl
mış bâzı anbargoların kaldırılmasından ibaret
tir. Evet hudut tanımıyan, aşırı isteklerini tat
min etmek istiyen kimselerin ellerinden mağ
durları kurtarmak amacını güden bir hak aykı
rılığı bulunabilir, yoksa- insan haklarına aykırı
lığını ben başka türlü düşünemedim. Anayasa
ya aykırıdır deniyor. Evet, temel yasa hudutla
rına sokulamıyan, Devlet otoritesi yerine, en 
azından kendi otoritesinin alternatifi sayan kim
selerin hareketlerine aykırı olması bakımından 
Anayasaya aykırıdır. Denebilir ki, insan hakla
rını ve bu hakların insan oğluna bağışladığı ha
reketleri bu bölgeye getirecek ve insan oğluna 
haysiyetiyle mütenasip bir şekilde bulunmasını 
sağhyacak teşebbüslerin önüne geçen maniaları 
kaldırmak suretiyle, Anayasanın 10 ve 18 nci 
maddesini uygulama sahası bulduğu için mi Ana
yasaya aykırıdır, antidemokratiktir? Demokra
tik haklardan ve bilhassa oy alışverişi (affeder-
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siniz) oy alışverişi komisyonculuğu ve toptancı- | 
lığını kaldırdığı imi nıi, antidemokratiktir? I 
Evet, bir kimsenin vicdanı kanaatleriyle millî 
iradeyi tecelli ettirecek oyunu kullanırken, bâzı I 
nüfuzluların tesiri altında oy .kullanması ve hat
tâ bâzılarının 5 - 10 bin oyu bir toptancı sıfa-
tiyle kullanması demokratik, oluyor da vatan- I 
daşm vicdaniyle karşı karşıya kalarak oy kul- I 
lanması imkânını getiren kanun antidemokratik-
oluyor?... Ben, bunu anlamadığımı açıkça ifade 
etmek isterim. Bu mesele ve bölge hakkında ye
ter bilgi sahibi olan herkesin, bu ifadeleri red- I 
detmiyeceğine, en azından vicdanen reddedemi- I 
yeceğine inanıyorum. 

Turhangil arkadaşım, «zamanında çıkmıya-
caktı, Anayasaya aykırıdır...» dediler... Hakika
ten üstün kavramlı bu ifadeleri burada, dinlen
di. Bizim de ruhumuzda bir özlem uyandı... Bu 
hatalı durum devam ettikçe Anayasanın sosyal 
denge, hukuki d üzen sre. lıa klar bakımından kul
landığı bütün deyimlerin kötü şekilde istimali 
de devam edecekti»'. LJu yüksele kavramlı deyim
ler, bâzı tesirler dalayısıyle maalesef, tatbik sa
hası bulamıaz ve her nüfuz sahibimin nüfuz böl
gesi üzerinde dolaşan mevhum kavramların hu
duduna giremiyen, nüfuz edemiyen anlamlar 
halinde yaşamaya mahkûmdurlar. Bu bölge halkı 
da bu derdine çare bulunmadığından ümitsizlik 
içinde idamei hayat edip gidecektir. 

Kanunu, müsaade ederseniz daha teferruatlı 
olarak Anayasanın esprisi yönünden inceliye-
lim. 11 nci madde, özü yok edilmemek şartiyle; 

«Temel hak ve hürriyetler, kanun ile sınır
lanabilir» der. 

Bir vatandaşa, Edirne'ye uğramayacaksın, 
fakat istediğin y^vc gidersin dersek; seyahat 
hürriyetinin özü kaldırılmış olmaz. Bir kimse
ye, şöyle bir yazı yaznnyacaksm, fakat istedi
ğin hususlarda yazacaksın dersek, basın hür
riyetinin özü yok edilmiş olmaz. 

Bir vatandaşa şu bölgeye gitmiyeceksin, fa
kat başka istediğin bölgeye gidebilirsin de
mekle onun yerleşme, hürriyeti kalkmıyor, sa
dece sınırlanıyor. Anayasanın 18 ncİ maddesi
nin ikinci fıkrası ile; «Herkes dilediği yerde 
yerleşme hürriyetine sahiptir; bu hürriyet, an
cak millî güvenliği sağlama, salgın hastalıkları 
Önleme, kamu mallarını koruma, sosyal, iktisa
di ve tarımsal gelişmeyi gerçekleştirme zorun-
luğuvla ve kanunla sınırlanabilir.» der. Bunlar ! 
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üzerinde durmak isterim: Sosyal, ekonomik ve 
tarımsal gelişmeyi gerçekleştirmek zoruııluğu 
ile ve kanunla sınırlanmasını emretmiş, kabul 
etmiştir. Bunlar zannedersem kanunun gerek
çelerini teşkil eden başlıca konulardır. 

Esasen, Anayasadaki sınırlamaktan maksat 
da budur. Diğer devrim kanunlarımız da Ana
yasaya aykırıdır, antidemokratiktir, diye müna
kaşası edilebilir. Ama, topUınusal dertlere çare 
olduğu müddetçe yaşaması zaruretine inanıyo
ruz. 

o(î ncı maddeyi müsaadenizle okuyayım: 
«Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 
Bu haklar, ancak kamu yararı anıaciyle kanun
la sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılma
sı toplum, yararına aykırı olamaz.» İşte size gü
zel bir gerekçe daıha, müsaade ederseniz '.î8 nci 
maddeyi de okuyorum; ilk fıkrası: «Devlet ve 
kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdi
ği hallerde, gerçek, karşılıklarını peşin ödemek 
şartiyle, özel mülkiyette bulunan taşınmaz mal
ların, kanunda gösterilen esas ve usullere göre, 
tamamını veya bir kısmını kamulaştırmaya ve
ya bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya 
yetkilidir.» 

Aleyhte olarak gösterilen dördüncü madde 
kanaatimce buna. gerekçedir. Görülüyor ki. Ana
yasamızda, 105 sayılı Kanunun çıkarılma ve 
uygulanmasını yalnız mümkün kılan değil, ay
nı zamanda emreden hükümler mevcuttur. 

Sayın Çetin taş arkadaşımın da. belirttikleri 
giibi, mahkemede beraet ettiler. Aleyhinde şa
hadet etmek mümkün ol miyarı kimseler için ta
nık bulunalbilir mi'I 

Ben size en canlı bir misal vereyim: Trab
zon'un Tonya ve Vakfıkebir bölgelerinde Cum
huriyet devrinde ölüm vakaları devam etmek
tedir. Fakat failleri mahkemede beraet ederler.. 
Neden? Çünkü, 8 - .10 kişinin yanında insan vu
rulur, bir tek şahit dahi bulunmaz. Zira hapse 
giren kimse bir müddet sonra çıkacak diye, kor
kudan kimse şahadet yapamaz. O halde, «vurul
madı bu şahıs» diye mi kabul edeceğiz bu vak
ayı? 

Muhterem arkadaşlar; olumlu hiçbir ted
bir almadan 105 sayılı Kanunu kaldırmak isti-
yen Hükümet ve Muhterem Heyetinizden, böl
genin mağdur halkının duygularına tercüman 
olacak birkaç sorum olacaktır. Zekât toplıyan, 
ölüm fetvaları çıkaran, vatandaşı mezhep ha-
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linde yaşatan ve birçok vatandaşın bütün ka
derine hâkim olan, siyasi partileri yüz kızartı- j 
cı oyunlarına alet sayan kimselerin ellerinden, j 
Doğu illerinin fedakâr, cefakâr, cahil ve fakat i 
nâmuskâr, ihmale uğramış halkını ne zaman ı 
azat edebileceğiz ? Haysiyeti kırıcı durumdan \ 
'bunları ne zaman kurtaracağız?... Ne zaman i 
Devletin himaye ve hizmet ellerini götürerek j 
gadre uğramış halkın imkân nisibetinde yüzle
rinin gülmesini sağlıyacağız?.. işte bu sorula-
rım cevaplanacak olursa duygularına tercüman 
olduğum bölge halkı da çok memnun olacak
tır. Bir aralık, üzüntümüzü burada söyledim. 
Bâzı arkadaşlarının onları, ağaları savunmala
rına şahidoldum. 

Bâzı arkadaşlar. Devlet otoritesine yetiyor, 
Devlet otoritesini ifade ediyor, diyor. İşte biz I 
bu görüşün karşısındayız. Devlet âciz değil
dir. Devlet otoritesi yerine ikame edilen ağa, 
zannedersem Devlitten evvel kendine hizmet 
diyor. 

Ağalar, yalnız 56 tane mi? Değil. Daha çok 
miktarda ağa bulunabilir, memleketin her ta
rafında bulunabilir. Biz müesseseden bahsedi
yoruz, şahıslardan değil. 56 lar kusursuz ola
bilir, tekrar arz ediyorum; biz, şahısları mev
zuun ahis ederek konuşmuyoruz. Bütün bu gü
zel kavramları görüyoruz, yalnız şunu söylemek 
isterim ki, biz bir sürü hukuki ve edebî teori- I 
lerle ördüğümüz örtü karşısında, bu bölge dert
ler içerisindedir. Affedersiniz, bütün bu güzel 
şeyler yüz kızartıcı hâdiseleri örtmez, aynı çıp- I 
laklık meydanda durmaktadır. 

Burada bâzı acmdırıcı ifadeler duydum. I 
Evet bir tarafta refah içinde yaşıyan insanlar. I 
öbür tarafta hakları çiğnenen ıstırap içerisin- I 
de yaşıyan yüzler, binler. Bu insanlar hakkın
da da bu kürsüden aynı heyecanı iştimek biz
leri çok mutlu kılardı, ihtilâl idaresi söylemek- I 
ten çekinmediği birçok memleket gerçekleri gi- I 
bi, buna da cesaretle teşhisini koymuş ve isa
betinden asla şüphe edilmiyen bu kararma di- I 
ger tedbirleri de ilâve ederek bir hukuki 
çare olarak da 105 sayılı Kanunu çıkarmıştır. I 
Kanunda, şimdi arz ettiğim gibi yeter kaynak
lar ve âmir hükümler olmasından başka geçici I 
maddeyle de ancak, yasama organlarınca kaldı- I 
rılabileeeği teminatı mevcuttur. Keşke Sayın I 
Ağırnaslı arkadaşımızın ifade buyurdukları I 
gibi, bugünkü Hükümet bu kanunu bütün m em- J 
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lekete uygulayabilirse, bütün Meclis de bunu 
desteklese veya uygulama noksanlıklarını dü
zelterek bu memleketin realitelerine göre bir 
uygulama mümkün olsa. Bu yalnız bizleri de
ğil, bütün istibaldeki bizden sonra gelecek ku
şakları dahi minnettar edecektir. Fakat tabiî 
bu, ancak bir hayalden ibarettir. Ama temenni
miz budur. Arz etmek istediğim, esasen fikirle
rimi arz ederken alınmış bir kararın, yasama 
organında tescili mahiyetinde görüşmelere mü
essir olarak, kanunu değiştirmek gibi bir iddi
ada değilim. Ama mesuliyetin burada da tescili 
ve bu kanunun bir daha görüşülmesi ve kana
atlerimizin aydınlığa varmasını isterim. Ve bu
nun millet huzurunda açıkça bilinmesi kas-
diyle konuşuyorum. Uygulanmasında bâzı ha
talara tanık olan İhtilâl idaresi, kendisinden 
sonra gelen meclislerin daha bol zaman içinde, 
eksikleri tamamlıyan hukuki tasarruflarla bu 
meseleyi ele alacağına inanıyordu. Hele çıkar
dığı kanunların değiştirilmesi arzusu üzerinde, 
27 Mayısın getirdiği ortam içinde kurulacak 
meclislerin, bunları ıskatını asla düşünmemiş
tik. 

Efendim, elbette bu hususta söylenecek lâf 
çok fazladır. Ama arz ettiğim gibi, çok farklı 
görüşlerde olduğumuz için birleşmemiz güç ola
cak. İhtilâlin esprisine uygun olarak hazırla
nan, Anayasanın hatalara ve toplum dertlerine 
çare olacağı düşünülen çirçok temel reform- • 
larla temel kanunların da hiçbiri şu ana kadar 
gelmemiş iken, 2 - 3 gün içinde bu zihniyetin 
pek kolay kolay savunulamıyacağı iddia edile
bilecek tasarrufları, ilk anda çıkarmasını üzün
tü ile kaydetmek isterim. Toprak reformu, 19 
komisyon bir seneden fazla çalıştığı halde, se
çimden sonra hâlâ bu kanunu ortaya getire
medi. 19 komisyon, mütehassıslardan müteşek
kil uzun müddet çalışarak bütün hazırlıklarını 
Hükümete devrettiği halele ve bu kürsüden mü-
taaddit defalar söylendiği halde o kanun bir 
türlü gelmedi. Ama toprak reformunun tam 
zıddı olan bu kanun tasarısı bugün gelmiş bu
lunuyor. 

Sonuç olarak şunu arz etmek isterim ki, ifa
deye çalıştığım, âcil şekilde çözüm istiyen bu 
memleket dâvaları için, bu 105 sayılı Kanunun 
bence çare olmadığını tekrar beyanetmek isti
yorum. Fakat en büyük üzüntümüz ve ümidi
miz, Devlet otoritesini ve kanuna saygısızlığı 
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resmen teşvik eder mahiyette bir vesika oldu
ğundan endişe beslediğimiz bu tasarı, kolay ko
lay benimsenmiyceektir. Bunlar gidecek ve di
yecek ki, «Devlet otoritesine rağmen bir iki yıl 
evvel, çıkan bu kanuna rağmen çoğunluğun 
vicdani kanaatlerine rağmen ben yine geldim» 
Devlet anlayışı ve kanun anlayışının bu duygu 
ve düşünce karşısında nasıl zedelenmekte oldu
ğunu üzüntü ile arz etmek isterim. 

Diğer taraftan, bu dâvaya gerçekçi bir çö
züm yolu bulamamak igibi bir durumun, oldu
ğu gibi bırakılmasına hiçbir mâkul gerekçe gös-
terilemiyeeeğini de önünüzde esefle belirtmek 
isterim. Evet yine mesel bütün çıplaklığiyle 
ortada kalıyor. Realiteler devam ediyor. Füze 
asrında, 20 nei asrın ikinci yarısındayız. Fakat 
bizim bu bölgemizdeki tezatlar beraberce yaşı
yor. Bu bir aradaki tezatlar rekor sayılacak 
bir seviyeyi1 erişmiştir. 

Benim de bu hususta dört teklifim vardır; 
bunlardan birisi, 6 . 1 . 1962 tarihli İçişleri 
Bakanlığının, Başbakanlığa yazdığı bir yazıya 
uygun olarak, bölgenin bu durumunu tesbit 
(;den yazıda; «Kanunun kaldırılması, ancak bu 
meseleleri halledecek bir kanunun tedviniyle 
mümkün olacaktır» diyor. İşte böyle bir tasar
rufla bu meselenin hail edilebilmesini teklifimin 
birinci şıkkı olarak arz ettim. 

îkincisi : Bu gibi kişilerin zararının da ko-
runulması şarttır. Bölgeye kültürel, ekonomik 
ve sosyal kalkınmayı sağlıyacak Devlet himmet 
ve hizmetlerinin yöneltilmesi lâzımdır, çünkü, 
orada bu kimselerin bulunduğu müddetçe böyle 
hizmetlerin başarılı sonuçlar vereceğine bir 
türlü, inanamıyorum. Bu bakımdan, sosyal, kül
türel ve ekonomik kalkınmanın iyi netice vere
bilmesi, böyle kişilerin verimin artmasına olan 
engellemelerini önlemekle mümkündür. 

Ü< umcüsü : tyi yetişmiş idarecilere, bölge
nin gerçeklerini bilen âmir, öğretmen ve me
murları bölgeye göndermek, bu kişilerin yeter 
derecede külfetlere katlanabilecekleri şekilde 
tatmininin sağlanması ve hele mahallî memur
ların oraalrda kullanılmamasının bir an evvel 
t ah akk uk ettirilme si. 

Dördüncüsü : Toprak reformu kanununu tat
bik ederek bölgedeki fazla araziyi bölge halkı
na dağıtmak şartiylc Doğu - Karadeniz bölge
sinde taşan nüfusu bu bölge nüfusiyle karıştır
mak suretiyle ayrı bir gelenek, ayrı bir çalış-
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ma temposu, ve biraz ela bilgili bir davranışla 
farklı olan bu halk topluluğundan iyi bir kay
mış mayi a, iyi bir birleşim meydana getirildiği 
takdirde, karşılıklı iş birliği halinden demin 
arz ettiğim tedbirler sayesinde bu bölge, siyasi 
bir vatan parçası olmaktan kurtardı]), gerçek 
Türkiye'nin bir vatan parçası haline getirilme
sinin bu arz ettiğim tedbirler sayesinde gerçek
leşeceğine inanıyorum. Köklü bir şekilde yapı
lacak bir kalkınma. Doğu meselesini hallede
bilir. 

Birinci çare zannediyorum, hukuki tasarruf
tur. Eğer bu bakımdan kanun bu şekilde değiş
tirilir ve böyle bir kanun Hükümet ihtiyacın
dan doğarsa, Hükümetin alacağı bütün tedbir
leri desteklemeyi bir vazife sayarım, saygıla
rımla. (Alkışlar) 

BUIHTANETTİN ULÜÇ (Cum. Bşk. Kon.) 
-- Türkiye'mizde ağalık diye bir müessese var 
mıdır? Maalesef bu suale yoktur diyemiyeceğiz. 
Oiinkü Türkiye'de fertlerin iradesine siyasi, ik
tisadi ve içtimai açılardan tesir eden böyle bir 
feodal sistem, derebeylik kalıntısı nizam daha 
doğrusu nizamsızlık vardır. 

Demokrasi hailem idaresi demekse halk yı
ğınlarım :')-.r) bin oy grupları halinde ardından 
sürükleycbİlen nüfuzlu, kudretli şahıslar da 
varsa bu müesseseyi ister şeyhlik »adı altında 
ve din istismariylc, ister sınırsız ve geniş öl
çüde toprak sahibi olmakla, ister menşei ve 
mahiyeti itibariyle insanın insanı istismarın
dan doğan gayrimeşru servet iktisabiyle temin 
etmiş olsunlar muthıka demokrasinin mânaları 
gözüyle bakmak gerektir bunlara. 

Ama bunların ortadan kaldırılması kolay 
mıdır? Devlet içinde Devlet, Hükümet içinde 
Hükümet fonksiyonu icra edebilecek, kadar güç 
I eri müsellem olan bu ağlı demokratik ve Or
taçağ bakiyesi müesseselerin objektif ve ilmî 
usuller ile, iktisadi, malî ve içtimai tedbirler ile 
ve hukuki tasarruflar ile tesviye, tanzim ve il
ga edilmesi gerektir. Millî Birlik Komitesinin 
bir teşriî tasarrufu ile coğrafi mekân tebeddü
latına. tâbi tutu han 5fi ağanın durumu belirtti
ğim esaslar içinde mütalâa edilirse hukuki ga
ye itibariyle tamamen yerinde bir tasarruf sa
yılmalıdır. Ancak «eçirn yapılırken mahallî 
mülkî amirliklerin yanılmaları, mahallî kin ve 
husumetlerin yanıltmaları vâki olabilmiştir. 
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Hattâ Türkiye'de yalnız muayyen bir partide I 
değil muhtelif partilerde veya partiler dışında 
56 nm çok üstünde ağa, bey, şeyh, patron gibi 
demokrasi geçidinin engelleri bulunabilir. Ama 
bir ihtilâl rejiminim iyi niyetli tasarrufunun 
loptan geri almak değil, hatalı ve adaletsizlik
lere yer vermiş taraflarını düzelterek meseleye 
daha köklü ve etraflı acılardan bakarak ted
birler düşünmek lâzımdır. Meselâ: Esaslı bir 
toprak reformu ile, Anayasamızın da imkân I 
verdiği ve hattâ emrettiği mülkiyet tehditle
riyle maliyeci Oaldor'un teklif ettiği vergi sis
temleriyle, hukuki ve malî açılardan cesaretli I 
ve elzem Parlâmento ve Hükümet tasarruf] a-
riyle Ortaçağın feodalite nizamına son vermek I 
yolunu ihtiyar etmek gerektir, Türkiye'mizde. 

Meselâ : Zirai Gelir Vergisi, meselâ; ada- I 
letli bir vergi reformuyla yani herkesi kazancı- I 
na göre vergi mükellefiyetine sokmak suretiy- I 
le, müterakki vergi sistemiyle, dar gelirliyi ve 
emekciği korumak ile Batılı anlamda ve ger- I 
çek bir demokrasinin zeminini hazırlamak ile I 
ağalık müessesesi çatırdayabilir, Türkiye'miz- I 
de. Bunun için ben oy çoğunluğunun şeklî cazi- I 
besi için bir 27 Mayıs millî devrim tasarrufu- I 
nun daha iptaline gitmek değil, sosyolojinin, I 
iktisadın, ziraatın, maliyenin, hukukun, bir ke- I 
lime ile ilmin hakiki mürşitliğine bu hususta I 
başvurmak lâzımgeldiği kanatinde bulunduğu- j 
mu muhterem arkadaşlarıma arz ederim. (Al- I 
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Kayseri) — Muhte

rem Başkan, muhterem ar'kadaşiarım, bendeniz I 
Doğu - Anadolu'da vazife görmüş bir insan sı- I 
l'a tiyle ve hakikaten yakından tetkik ettiğim I 
bu bölge hakkındaki fikirlerimi arz edeceğim. I 

Efendim, Doğu - Anadolu'daki kardeşlerimiz 
çok iyi insanlardır. Misafirperver, civanmert I 
ve hanedandırlar. Aynı zamanda hassas ve din- I 
dar insanlar olup, eğer bir ekmeği varsa onu I 
yarıya böler ve arkadaşiyJo, misafiriyle birlik- I 
te yer. Bunu arz etmekten maksadım şudur : I 
Arkadaşlarımız şeyhliğe temas ediyorlar. Arka- I 
daşlanm, Doğu - Anadolu'daki kardeşlerimiz I 
dindardır. Onların bu duygularım söküp at- ] 
maya. arnikan yoktur. islâm dîniiındie istismar I 
yok. fakat bizde dini istismar eden yok dersek 
aldanırız. Ben buraya vazifeli olarak gittiğim- I 
de bu meselenin üzerine eğildim, ve tetkik ettim. I 
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Şükürler olsun, islâm dinini orada daha iyi 
anlamak fırsatını buldum. 

Şimdi, ağalı'k meselesi burada olabilir. Or
taçağda da bu müessese Avrupa'da bulunuyor
du. Halk vasillere tâbi bulunuyor idi. Avru
pa'da bu nasıl kaldırılmış? Bunu tetkik etmek, 
araştırmak lâzımdır. Meseleyi böylece ortadan 
kaldırdığımız takdirde tartışma da kendiliğin
den kalkar. Arkadaşlarım darılmasmlar, ağaları 
sürdüğümüz zaman yarm yerinde yenileri türe-
yebilir. Doğu Anadolu'da Diyarbakır'a gittim. 
Vazifem icabı diğer yerleri de dolaşmak sure
tiyle köylü vatandaşların içlerine girdim. Yi
ne bu seyahatim sırasında oranın ileri gelen 
bir şahsı ile münakaşa ediyorduk. Ben kültür 
bakımından okull'arın açılmasını ve ağalığın, 
istismarcılık noktainazarının ortadan kalkma
sını savunuyordum. Arkadaşım bana dedi ki, 
«biz ağaları ortadan kaldırsak bile, biz yine 
ağaları yaratırız.» şimdi ağa yaratma meselesi 
üzerinde durmak istiyorum, niçin böyle olu
yor? 

Arkadaşlar bu fikri izah etmeden evvel mer
hum Ziya Ciökalp'ın millet hakkındaki bir be
yi t ini okuyacağım. 

«Millet usancı dinci, ırkçı ve hars üzerinden 
müşterek olan yani aynı terbiyeyi » 

O halde 'beyefendiler, Ziya Gökalp Türki
ye'nin -milliyetçilik meselesini söylcuuiş oldu
ğu bu beyti ile izah etmiştir. Ama, şimdi bir li
san birliğini, bir kültür birliğini, müşterek din 
inancı birliğini ve bir- ıhars birliğini meydana, 
getirebildik mi? Doğu Anadolu'daki halkın he
yeti umum iyesi lisan 'bilmediği için her hangi 
bir yerde meselâ, resmî dairelerde olan işini 
başkansına gördürmek ister. ÎBunuıı için halk, 
bâzı vasıtalar arar. Dolayısiyle bu vasıtalar sa
yesinde işini gördürür. Halkın işini gören bu 
vasıtalar zamanla, ağalık mevkiine doğru yük
selirler. O halde şimdi arkadaşlarım darılma
smlar, bunları alıp müşterek bir kültür potası 
içinde eritmezsek, bunlara lisan öğretmezsek 
mutlaka 'bunlar bir hami 'arayacaklardır. O hal
de bir meseleyi hallederken, bu meseleyi halle
debilmek için bu meselede âmil olan faktörleri 
aramak ve ona göre önleyici tedbirler almak 
mecburiyetindeyiz. Şimdi bunun için arkadaş
larımız blrço'k fikirler ileri sürdüler. Ben de 
ileri filerimi ileri süreceğim. 
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Ağaları iki kısma -ayırmak: lâzımdır. Bir 

kısmı, 'hakikaten hanedandır, eli açıktır, ser
vetini yer, kaybeder. Bâzı istismarcı olanları 
da vardır. Şimdi arkadaşlarımız, 'bu durumu: 
tetkik etmiş değiller, incelemiş değiller. Yani 
bir süzgeçten geçirmiş değiller. Belki de müh-
•telif yollardan işikâyetlerle arkadaşlar haklı 
olarak böyle bir kanunu getirebilir. Ama illeti 
ortadan kaldırmak, için Doğu Anadolu bölgesi
ni bu 'hale getiren âmilleri araştırmak lâzımdır. 
Bu da Hükümetin vazifesidir. 

Diğer taraftan, din adanılan da. 'böyledir. 
Dindar kimseler dine bağlı oldukları iç'in tanı 
mânası ile dine bağlandıklarından ve lisan da 
'bilmediklerinden istismar mevzuu oluyorlar. 
Bu bir realitedir. Bunu ortadan 'kaldırmak için 
ne yapmak lâzımdır? Bence bu kanun üzerin
de durmaya, değmez. 'Bunlardan başka., 40 - 50 
köyü olan çok, daha çok ağa vardır. Yerlerin
de duruyorlar. Mesele bu değildir. Şimdi, Hü
kümetin meselenin üzerine eğilmesi lâzımdır. 

Bir defa Doğu Anadolu'da 'bir asayişsizlik 
vardır. Asayişsizliği önleyemediğimiz müddet
çe, halk, kedini 'himaye etmeye muktedir bir 
ileri gelen insanın etrafında toplanacak. O 'hal
de, Doğu Anadol'da 'bir defa Hükümetin asa
yişsizlik meselesini halletmesi iktiza eder. 

İ'kincisi, 'kalifiye ımemur meselesi; Ahmet 
Yıldız arkadaşımızın dediği gibi bu meselenin 
halli zaruridir. Doğu Anadolu'yu tetkik ede
cek olursanız, isyanların âmili kötü temayül
lerin ve kötü davranışların !bir eseri olduğunu 
göreceksiniz, bu bir realitedir. Tarihî iyi ve ta
rafsız bir gözle tetkik ederseniz, bâzı isyanla
rın kötü memur tatbikatından doğduğu gerçe
ğine varırsınız. 

Meselâ, bana geçenlerde 'hâkim olan bir ta
lebeni söyledi. Bir memurun 4 sene Şark'taı 
kalmak suretiyle '80 bin liraya sa'hi'bolup bir 
apartman alacağını ifade etti. O halde bizim 
Doğu'ya gönderdiğimiz memurlar Doğu'yu 
kalkındırması, yükseltmesi vazifesini istismar 
•vasıtası olarak kullanmaktadır. 

Yine geçenlerde genç bir subaydan mektup 
aldım. Doğu'da ki hayvan kaçakçılığının içyü
zünü anlatıyor ve (halkın malını satacak insan 
bulamadığını ifade ediyordu. Şayet Hükümet 
içtimai ıgözle meseleyi tetkik edip lâzım'gelen 
tedbirleri alırsa durum düzelecektir. Memur 
Doğu'ya ^gönderilirken kalifiye ve iyi ahlâk 
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sahibi olması, ayrıca servet beyannamesine ta
bi tutularak gidişinde ve dönüşünde hu beyan
nameler kendilerinden alınmalıdır. 20 - 25 yıl 
hizmet eden diğer memurlar bir ev sahibi ola
mazken dört sene Doğu'ya gitmekle apartman 
sahibi olunmaktadır. 

Diğer taraftan arkadaşiar,kültür meselesi 
burada yarımdır. Ziya. Oökalp Beyin dediği 
gibi, lisanca, harsça, milletçe beraber olmak 
mecburiyetindeyiz. Bütün dünya, milletlerinin 
tarihinde lisan faktörü 'başta gelir. Maalesef 
40 senelik bir zaman geçmesine rağmen Türki
ye Cumhuriyeti maarifi 'bunu halledememiştir. 
K'öy öğretmenleriyle yaptığım bir toplantıda 
hepsi kendine göre ;bir metot kullanmakta ol
duklarını beyan ettiler. 'Bu metot endirekt bir 
metottur. Kullandıkları .metodun köylüyü eği
tim bakımından kalkındıracak bir metot ol
madığını anladım. Maarif Vekâleti burada is
tihdam etmek üzeri hususi surette öğretmenler 
yetiştirmelidir. Mahallî şartlara göre 'bir maa
rif sistemi kurulmalıdır, icabında ilkokul 5 se
ne olabilir. Okula gitmek için bir iki saat yü
rümek icabeden yerler vardır. Maarif Vekâleti 
'her vilâyette etütler yaptıktan sonra 5 - 6 sene 
içinde münevver insanlar yetiştirebilir. Bunlar 
yetiştiği takdirde bu bölgenin derdi de orta
dan kalkacaktır. 

Arkadaşlarım, diğer .bir mesele de din adam
ları meselesidir. Beyefendiler, Diyanet İşlerimiz 
var, ıhamd'olsun Devlet -Vekâletine 'bağlı, ama 
Türkiye'nin umumi durumunu mütalâa edersek, 
bu mesele (halledilmiş değildir. 'Buranın 'halkını 
tenvir edecek dinî neşriyat yoktur. Orada, kuv
vetli bir radyo merkezi de yok, yabancı radyo
lardan istifade ederler maalesef. iBıı d uru ma rağ
men münevver din adamı da (gönderilmem. Ar
kadaşlarım, Türkiye'de münevver din adamı gön
derilecek tek yer Doğu - Anadolu 'bölgesidir. Bu
raya (göre din adamı yetiştirip göndermediğimiz 
takdirde din istismar edilir ve din istismarcılığı
nı da önlemeye imkân yoktur. Dinimizi tetkik 
eden bir arkadaşınız sıfatiylc şunu söy] ivebil irim 
ki, islâmiyet'te istismarcılık yoktur. İslâmiyet'e 
'vericilik, dağıtıcılık vardır. İslâm iye tin ilk de
virlerinde ıllazreti Ehû Bekir gömleğine varın
caya kadar hütün eşyasını halka dağıtmıştır. O 
halde, Türkiye'de hu mesele nasıl 'halledilebilir, 
ibunun yollarını arıyalım. Bu mevzuda Hükümeti 
ikaz edelim. Bu meselenin kültür voliyle, eğitim 
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sistemiyle 'halledilebileceğine inanmaktayım. 55 
ağa gitmiş 'gelmiş, mesele bu değil. Bu selbeple 
Iböyle kanunlarla, böyle tedibirlerle bu mesele 'hal
ledilmez. Türkiye'de bütünlüğü, kültür dâvasını, 
millî kültür dâvasını lisan meselesini hakikaten 
halletmek lâzımdır. Arkadaşlarımız bir noktaya 
temas ettiler. Ben de bu noktaya işaret edeceğim. 

(Beyefendiler, hakikaten bu bölgede halkımızı 
köylere yerleştirmek mecburiyetindeyiz. Bu hu
susta kanaatimi arz edeyim, 40 köy hir adamın 
veya bir kaza hir adamın olamaz. Burada îbeşyüz, 
altıyüz hanelik köyler kuralım, beş sınıflı ilkokul
lar kuralım. Ondan sonra kültürümüzü ayağa 
kaldıralım. Bu takdirde -S-- 5 sene zarfında bu 
işin .halledileceğine emin .olabilirsiniz. Doğu Ana
dolu'da yaşıyan insanların çok temiz insanlar ol
duklarını yukarda belirtmiştim. Bizim de ataları
mız Doğuda doğmuş, 'büyümüş ve Batıya gelmiş
lerdir. Her şeyleriylc tertemiz olan bu insanlar, 
(bütün örf ve âdetleriylo bizdendir. Maalesef bun
ları istismar edenler de vardır. Bunlara mâni ol
mak lâzımdır. Bu dâvanın (halli için bütün arka
daşlarımız müspet oy versinler ve böylece bu me
seleyi de halletmiş olalım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet 
tahriri vardır. Fakat şahısları adına henüz 5 ar
kadaş konuşmuştur. 6 ncı arkadaş ta konuştuk
tan sonra takriri okutup, oylarınıza arz edece
ğim. Söz sırası Balı mi Sanalanhn. Buyurun efen
dim. 

.'PiiABMt SAN ALAN (Erzurum) — Sayın 
Başkan, Sayın senatörler 105 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkındaki tasan münasebetiyle 
bundan evvelki ıgizli oturumda lehte ve aleyhte 
konuşan arkadaşlarımızın, (gerçek diye ifade (bu
yurdukları faaliyet veya vakaları dikkatle ve 
hürmetle dinledim. 

'(ierek lc'hte ve gerekse aleyhteki mütalâalara 
hak vermemek mümkün değil. Ancak 'bu faaliyet 
ve vakaların sebep ve menşeleri üzerinde durul
madan sadece vakıalara dayanarak tasarının red
dini istemek asıl dert ve dâvayı kökünden hallet
meye yetmez kanaatindeyim. Anladığıma göre 
asıl mesele; sayın daimî Senatör arkadaşlarımızın 
tavsif ettikleri tipteki insanların memlekette tü
remesine mâni olmaktır. BuVhale (göre bu kütle
nin sürgün cezası, yani, asıl memleketinden uzak
laştırmak yenilerinin türemesine mâni olmaya ye
ter ıbir tedbir olamaz. Bu konuda vazife icabı bi
raz meşgul olmuş arkadaşlarıınzdan biri olarak, 
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izin verirseniz, temenni mahiyetinde kısaca mâ
ruzâtta 'bulunmak isterim : 

iBiz Meclis olarak, Hükümet olarak bâzı hu
suslarda fert olarak, Türk topluluklarının hu
zur ve emniyeti konusunda şu hususlarda âzami 
dikkat sarf edersek 105 sayılı Kanun gibi hu
kuk dışı tedbirlere lüzum kalmaz inancındayım. 

Anayasamızın âmir hükümlerine dayanarak 
Türkiye hudutları içinde yaşıyan her insanı ırk, 
milliyet, din ve mezlhep intisabı ne olursa olsun, 
ıTürk vatandaşı kabul ettiğimize göre bu vatan
daşların Hükümetle olan münasebetlerinde fark 
gözetmemek ve onları mutavassıt insanlara muh-
taeolmaktan kurtarmak, yani, halkı, âdil, ve eşit 
muameleye tabi olduğuna inandırmak lâzımdır. 
Bu da şüphesiz; taraf tutmayan, hizmette hissin
den tecerrüdetmesini hilen bir idare ile sağlana
bilir. 

Hükümetin 'her teşekkül ve kademesini halkın 
ayağına kadar götürmek; doktorunu, hâkimini, 
idarecisini ıziraatçisini ve saireyi... 

Köylüyü, fazla toprak sahibi zenginlerin uşa
ğı durumumdan kurtarmak, bunun için de köylü
yü geçimini sağlryacak toprağa sahip ki'imak lâ
zımıdır. 

Vatandaş; mal, can ve namusuna tecavüzden 
masun olabilmeli. Bu da zabıtanın koruyucu gü
cüne inanmakla sağlanabilir. Bu bakımdan zâ-
hutayı güvenilir duruma getirmek lâzımdır. 

Halkı: Şeyhlerin ve şeyhlik iddiasında olanla
rın nüfuzundan kurtarmak için din ulemasının, 
sınıfının kalitesini yükselt m ek, adedini çoğaltmak 
ve kendilerini de doyurmak lâzımdır. (Müftü, va
iz, imanı olarak ne varsa...) 

Okul ihtiyacı bir an evvel giderilmeli ve yarı
nın Türk gencini hazırlıyacak olan anayı yetiş
tirmenin yolu ve imkânı üzerinde ısrarla durul
malı, kız çocuklarımızı tercihan okutmak lâzım
dır. Ancak bu sayede yurtta dil ve inanç birliği 
sağlanabilir. 

Bunun için de sıradan öğretmen tâyin etmek 
usulünden vazgeçerek mesleğine ve yurduna âşık, 
bağlı, maişet derdi ile malûl olmıyan, istikbal ba
kımından endişesiz bir öğretmen kadrosu vücuda 
getirilmelidir. 

İran, Irak, Suriye huduıtlarımızdaki bugün
kü durum ıslah edilmelidir. Memleketin bütün
lüğünü parçalamayı istihdaf eden faaliyetlerin 
yurt dışındaki merkezleriyle irtibatına imkân ver-
miyeeek tedbirler alınmalıdır. 
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Valiler ve kaymakamlar; Devletin -ve 'Hü'kü- , 

metin mümessili oldukları kadar, istisnasız ola- : 
rak, halkın hizmetine koşulmuş olduğunu makam j 
ve memuriyetlerinin halk ve halka hizmet için ih- i 
da s •edilmiş olduğunu bilmeli, 'tarafların ve ıbil- i 
hassa şu veya bu partinin nüfııdıı şakisi arının j 
tesirlerinden uzak kaia'bilmeli, bunun irin de, va- i 
ti ve kaymakam, şu veya bunun tesiriyle maka- i 
mvııdau mahrumiyet endişesinden azade bulun-
malıdır. 

İşte muhterem arkadaşlarım; biz Meclis ve 
Hükümet olarak İm tedbirler üzerinde durursak; 
55 lerin yerlerine gönderilmeleri ile o bölgelerin 
huzurunun bozlmasma. 'kişi özgürlüğünün ihlâl 
edilmesine sebebiyet verileceği iddiasına mahal 
kalmaz. Aksi halde (bugünkü 55 1er yarın 155 1er, i 
'bir başka gün 5 055 1er meselesi olarak daima 
karşımıza çıkabilir. Buna karşı sürgün cezası 
ted'bir olamaz. 13u 55 lerin ımeımleketin bütün
lüğünü parçalamayı istihdaf eden faaliyetleri 
mahkeme kararları ile sabit olmadıkça Anayasa
mızın her vatandaşa tanıdığı haktan onları mah
rum edici tedbirleri almaya hakkımız olmasa ge-
rök. 'Bunların suçları varsa eczasını tâyin edecek 
kudretli ve âdil mahkemelerimiz var. Şu veya 
bu şahısları sn veya bu şekildeki yıkıcı Faaliyeti 
sabit olsaydı adliyemiz elbette cezasını verirdi. 
Bu mülâhazalarla huzurunuzda bulunan tasarıla
rın kahul edilmesiinin hukuk Devleti nizamıma 
uygun, (bir tasarruf ve muhtaç olduğumuz huzur 
sebeplerinden biri olacağı kanaatinde olduğumu 
arz ederim. Takdir elbette Yüksek Heyetindir. 
Hü ruletleri mi e. (A İki şl ar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANİ FAHRETTİN 

KERİM GÖK AY (İstanbul Milletvekili) — 
Muhterem BaşKan, Senatonun muhterem üyeleri, 
2510 sayılı İskân Kanununa ek olarak çıkarılmış 
'buliman 105 sayılı Kanunun meriyetten, kaldırıl
ması hakkındaki teklifi, Millet Meclisinde kabul 
edildikten sonra ıbug"üu de Senatonun huzuruna 
gelmiş 'görüyoruz. Söz alan muhterem hatipler, 
mevzuun mahiyetini ve asıl dertlerini ve bu dert
lerin ne şekilde halledilmesi gerektiğini uzun uza-
dıya tahlil ettiler. Yalnız muhterem Saımi Küçük 
ile Ahmet Yıldız arkadaşlarımız mevzuun üzerin
de konuşurken Hükümeti tenkid eder mahiyette 
bâzı ifadelerde bulundular. O da şu; 27 Mayıs 
İhtilâlinim hazırlamış olduğu ana dâvalar ihmal 
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edilerek, ancak birkaç mevzuun ortaya getirildiği
ni asıl davalara el konmadığını, esaslı ıslahat 
mevzularının ihmal edildiğine işaret buyurdu
lar. 

Evvelâ bu kürsüde, Hükümet adına iftiharla 
arz etmek isterim, ki; son haftalar içerisinde ce
reyan eden'müzakerelerde 27 Mayıs İnkılabının, 
memleketçe, milletçe 'bir kül olarak; benimsendiği 
heyecanla ifade edilmiş, belirtiLmiştir. Hükü
metin .bir üyesi olarak, 27 Mayıs İhtilâlinden 
sonra memleket mevzular ma. 'bütün ruhu ile ya
kından. t akıbetin ek fırsatını bulan !bir arkadaşınız 
olarak ifa.de etmcık isterim ki, 27 Mayısın ana 
dâvaları hiçbir vakit ihmal edilmemiştir. Şu gün
ler, tarihî günlerin bir tekrarı olan günlerdir, se
neyi devriyesidir. 15 Ekimde, 27 Mayıs İhtilâl
cilerinin, dünya tarihine ve ihtilâller tarihine 
'güzel bil" örnek vererek demokratik rejimin sı
nırsız, kayıtsız ve şartsız Türk Milletine aidoldu-
ğunu kararlaştırarak seçimin yapıldığı ve Türki
ye Büyük Millet Meclisinin, Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosuyle çal ışımalara başladığının 
yıldönümünden 3 gün geçmiş bulunuyor ve 3 - 4 
gün sonra da Meclislerin açılış gününü kutluya-
cağız, idrak edeceğiz. Benim gönlüm arzu eder ki, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 'bir İhti
lâlden sonra bütün dünya, milletlerine örnek ola
rak çalışmalarına başlamış olan Meclislerin, bu 
çalışma günlerini müşterek bir 'bayram halinde 
kutlasın! ar. 

Şu halde bu hakikatler meydanda iken Hü
kümetin ihtilâl tasarruflarına el uzatarak ısla
hat konularının bir .tarafa bırakıldığını iddia 
etmek insafla kabili telif değildir. Anayasanın 
i iade ettiği Anayasa Mahkemesi kurulmuş, buna 
bağlı diğer ıtııüesseseler meydana getirilmiş ve 
bunların yanı başında sosyal adalet ve sosyal 
reformu esas tutan bir hekim olduğum için ora
dan haşlıyayıuı - hekimliğin sosyalizasyonu me
selesinin, Doğu illerimizde tatbikına geçilmiş. 
diğer taraftan memlekette yepyeni bir ruhun 
ifadesi olacak olan memleketin topyekûn kal
kınmasını temin edecek olan plân mevzuu (bü
tün yaz günleri, hiçbir tatil düş ün ülm eksizin 
ele alınmış ve bugün Meclisin huzuruna arz edil
miş /bulunmaktadır. Bu halde, lâfları bir tarafa 
bırakalım, eğer/bu memleketin kalkınması, mu
ayyen bir plân dâhilinde yaılmaya bağlı ise 27 
Mayıs ihtilâlini yapanlar bu. plânın esaslarını, 
bu plân üzerinde çalışacak insanları, müessese-
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yi vücuda getirmişler ise bu müessese de bugün, I 
eu esaslı eseri olan plânı Türkiye 'Büyük Millet, 
Meclisinin huzur una getirmiş ise arkadaşlar, 
bu, İslahatı ihmal etmek mi demektir.' Bu sua
li arkadaşlarımızın kendilerinin inşatlarına tev
cih ediyorum. 

İkinci mevzua geçiyorum. 
Memleketin sosyal dâvaları içerisinde en 

ehemmiyetli mevzu, muhakkak ki, toprak re
formu .meselesidir. Ahmet Yıldız arkadaşım 
dedi ki; «Komisyonlar, aylardır toplandı, fakat 
toprak reformu kanunu ihmal edildi.» Hayır 
arkadaşlar! 

Toprak reformu vanuııu ihmal edilmemiş, 
Meclise kadar gelmiş, noksanları görülerek Ta
rım Bakanlığına iade edilmiş \ e şiımdi bu ııok- j 
sanlar da bitmiş olup bugünlerde Meclis huzu
runa gelecektir. Toprak Eeformu, basit bir şe
kilde toprak dağıtımından ibaret olacaksa, bu
nun Toprak .Reformunu ifade etnıiyeeeğini her 
halde muhterem arkadaşlarım takdir ibuyurur-
lar. Toprak Reformu demek : Toprağı ıslah 
etmek, aynı zamanda zirai reform yapmak ve 
bunu ilmî esaslar dâhilinde memlekete malet-
mek, demektir. Yoksa şunun veya bunun elin
den alınacak olan topraklar şuna buna dağıtı
lacak olursa bu, istediğimiz toprak reformunu 
getirmez; bilâkis varmak istediğimiz gayeyi 
zorlaştırır ve her yıl 700 bin nüfusu artan bir 
memlekette zirai mahsullerimizi çoğaltmak için 
takibedilen yolun tamamen tersine gitmek de
mek olur. (Alkışlar) Şu halde görüyoruz ki, 
toprak reformu hiçbir zaman ihmal edilmiş de
ğildir ve edilemez. İkinci Koalisyon kabinesi ola
rak biz ve gerekse bize takaddüm eden arkadaş
lar, Anayasa hükümleri dâhilinde vatandaşları 
istismar eden bir kısım vatandaşı köle halinde 
yaşatmak istiyen bir zihniyetin şiddetle karşı
sında bulunduğumuzu bu kürsüden ifade etmek 
isterim. (Alkışlar) Dikkat ettim, müzakereleri 
takibettim, bâzı hatipleri bir kısım arkadaşla
rın alkışladığını gördüm. Bir öğretmen arkada
şım konuştuğu zaman, doğuyu ele aldığı zaman 
aynı zamanda 105 sayılı Kanunun kabul edilme
sini teklif etmesine rağmen, alkışların (bütün 
sıralardan geldiğini gördüm. Demek ki icabın
da, ruhlar, fikirler pekâlâ birleşüyor. 

Sonra, 105 sayılı Kanun 55 kişiyi yerinden #1-
nmş. Bunların içinden yalnız ıaltısı 5 bin dönüm
den fazla araziye malik. Diğerlerinin içinde, işçisi 
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var, suvar, bu var. Ahmet Yıldız arkadaşım dedi 
ki, «bütün zorluklar içinde hatalı bir tatbikat 
olabilir.» Şu halde, hata yapmak insanlar için 
tabiî şeydir. Fakat bu hataları tamir etmek de 
insanlığın vazif el erindendir. Bir misâl arz ede
yim, acı misaller getirmek istemem. Hattâ yük
sek bir makamın kararları üzerinde de durmak 
istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın, bâzı haller
de söylenilenler yanlış tefsir edilerek, hüküm
ler verilmeye kalkılıyor. 27 Mayıs İhtilâlini 
yapan arkadaşlar, Millî Birlik Komitesinin sa
yın üyeleri, tasdik edilmek üzere kendilerine 
getirilen Yüksek Adalet Divanının kararları 
üzerinde, Anayasanın verdiği yetki dâhilinde, 
şefkat ve atıfet hislerini kullanmamışlar mıdır; 
Muayyen insanların ağır bir cezayla cezalandı
rılmasını istihdaf eden kararlar geldiği zaman 
da onların bilmem 15 inden fazlasının cezasını 
değiştirmek suretiyle insanlığın en ulvî hasleti 
olan atıfet ve şefkat hislerini kullanmamışlar 
mıdır; (Alkışlar) Bundan dolayı kendilerini ten-
kid etmeye cesaret edilebilir mi? Edilmez arka
daşlar. Şu halde bugün 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra, bu hafta içerisinde bu mevzular üzerinde 
cereyan eden. hâdiseleri 27 Mayısın tasarrufla
rını zedelemek değil, insanların en tabiî hakkı 
olan şefkat ve Atıfet hislerini millet adına, kul
lanarak bu memlekette İhtilâlden sonraki bu 
durumları tasfiye ederek, yeni hamleli bir ça
lışma devresine girmek için atılmış adımlardır. 
(Alkışlar) 

Biz Doğumun bütün hastalıklarını biliyoruz. 
Benim mensubolduğum Bakanlık, sorumluluğu
nu taşıdığım Bakanlık. Millî Birlikçi arkadaşla
rımızın zamanlarında düşünmüş oldukları Gü
ney - Doğu'daki en sıkı incelemeyi yapmaya 
başlamış ve 'bu sene halen de çalışmaya devam 
edegelmişizdir. Bu çalışmalarımızı Fransız Aka
demisinin ansiklopedi yapışı gibi yıllar be yıl
lar devam ettirilmesini istemiyoruz. Boğa'n un 
âcil. ihtiyaçları anlaşılmıştır. Bunun üzerinde 
ne edebiyata ihtiyaç var, ne de fantaziye. Bu 
memlekette, eğer, Doğu'da, yalnış ve korkunç 
emelli olanların, arzularını tahakkuk ettirmesi
ni islemiyorsak. Hükümet olarak Doğunun bü
tün dâvalarını t'evkalgrant bir heyetle, t'evkal-
grant kanunlarla gidermek zorundayız. Ben hiç 
unutmam, 20 gün evvel Diyarbakır'ın Üniversi
tesinde, özür dilerim, inşallah olacaktır, iyi bir 
kelime kullandım, Diyarbakır'a «Üniversite 
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Haftası» iyin gittiğim zaman Abidin özmen'in 
bir sözünü hatırlıyorum.. «Biz ıslahat için gel
dik, fakat, bize memurun kötüsünü yolluyorlar.» 
demişti. Arkadaşını gayet güzel teşrih ettiler. 
Orada valilik yapmış olan insanlar, orada bu
lunan insanlar- gayet iyi bilirler. Ben bunları 
huzurunuzda tekrar edecek değilim. Bu sene 
yaz tatilinde adım adını gezdiğim yerler için
de, mağaralarda yaşıyan insanları dahi gördüm. 
Biz hiçbir zaman, 55 1er memleketlerine gider
ler, orada şeyhliklerine ve saltanatlarına devam 
ederler, şeklinde kanaatlere inanmıyoruz. Yalnız 
Doğu'd a değü Batı'da dahi birtakım zihniyet
leri kaldırmak, memlekette sosyal varlığı, sos
yal nizamı ve, sosyal adaleti kurmak mecburiye
tindeyiz arkadaşla!-. (Alkışlar) Bir zihniyet ki, 
Batı'da olsun, Doğu'da, olsun vatandaşları is
tismar etmek istiyor, biz .Hükümet olarak buna 
asla müsaade edemeyiz. 

Evvelâ, Anayasamız mademki vatandaşla
ra eşitlik hakkı tanımıştır, hiçbir zümrenin 
hiçbir zaman ne siyasi emellerle ve ne de oy 
avcılığı ile vatandaşı istismar etmeye hakkı 
yoktur. Bunun, üzerinde ısrarla duruyor, bu
nun için mânevi bir sefcrberlıik mi yapmak 
lazımdır, yoksa, mânevi cihaz]anma mı lâzım
dır bu hususları araştırıyoruz. Bu mevzuu ele 
aldık, memleketle evvelâ zihniyetin değişme
sini istiyoruz, Faraza yüksek senatoda 150 üye-
dem 100 üye arkadaş ıstırap çeki yor, bunlar 
bir, mevzuun hallini istiyorsa diğer muhte
rem arkadaşlarınım, o arkadaşların atıfet ve 
sevgi hislerine, katılmalarını ve dâvayı elbir
liği ile, 'gönül birliği ile halletmelerini rica 
ederim. Şu halde, gerek Sami Küçük arka
daşım, gerekse Ahmet Yıldız arkadaşını esas
lı tedbirler üzerinde «Memlekette, bu Hükü
met bunları yapmak istedikten sonra,, onları 
desteklemek de bizim vazifemizdir» dedikle
rine göre; ben de Hükümetin bir uzvu olarak 
bu mevzularda hislerimiz ve görüşlerimizi ifa
de ettiğime böre, Hükümetin getirdiği bu ka
nunu tatlılıkla., tebessümle, memnunlukla, ka
bul etmek suretiyle, bütün dâvalarda, müş
terek görüşümüze ortaklık öleceklerine ina
nıyorum. Fakat muhterem arkadaşlarım, 'dâ
va bununla, da bitmiyor. Muhterem bir arka
daşım, benim burada olmadığını bir •zaman
da, ismimi söylememekle beraber, bu mev
zu üzerinde de partilerin istismara kalkıştık-
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lan konusu üzerinde durmuş. Burada ifade 
etmek isterim ki biz, bu memlekette, her tür
lü istismarın aleyîhi'ndeyiz. İhtilâlin, hoş gö-
rürlüğün, karşıhklıı sevgi ve saygıya daya
nan bir havanın yaratıl masını, 27 Mayısın bu 
suretle 'terviç ed ilmesi .'m istiyoruz. Yoksja 55 
kişi gidecekmiş veya kalacakmış meselesi de
ğil. Sami Küçük arkadaşım çok güzel ifade 
ettiler, «7 defa tatbik edilmiştir» dediler. 
Yedi defa tatbik ediLip muvaffak oinııyan bir 
mevzu üzerinde ne diye ısrar edelim. Madem 
ki hastalık teşhis edilmiştir, süratle âdil esas
lar dâhilinde bu hastalığın tedavisine devam 
edelim. Çünkü, dış memieket'ıerlen gelen bâ
zı yabancı telkinler, memleket çocuklarını 
ayırmak ve birbirlerine düşürmek istiyor. Bu
nun karşısında gerek Millet Meclisinin ve 
gerekse Cumhuriyet Senatosunun bir -kaya. 
gibi durduğunu görmekle bahtiyarlık 'duyuyo
ruz. Bu ruhta olanların çalışmalarını gören 
Hükümetiniz güvenerek iftihar duyuyor. Bu 
hislerimizi arz ettikten sonra hepinizi hürmet
lerimle selâmlarım muhterem arkadaşlarım. 
(Alkışlar) 

MUCİP ATAKLİ (Tabiî Üye) - - Efendim, 
Sayın Bakandan bir sualimiz olacak. 

BAŞKAN - - Buyurun. 
MUCÎB ATAKLI (Tabiî Üye) — Efendim, 

Sayın Bakan ifadelerinde, realiteleri Hükü
metin de kabul etmiş olduğunu buyurdular 
ve bâzı tedbirler alımaum zaruretine inandık
larını ve bu yolda, faaliyete devanı ettiklerini 
ifade ettiler. Şu halde neden bu kanun, bu 
tedbirler alınmadan Yüksek Meclise getiril
miştir;. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERÎM GÖKAY (istanbul) ~ Muhterem Mu
cip Ataklı arkadaşımın konuşmanın başında 
bulunmadıklarını ve sonunda geldiklerini, sor
duğu sualden anlıyorum. Mevzuun baş tara
fını izah etmeden sonundan 'başlamak lâtak-
labüsselâta kabilinden bir şey olur. Bendeniz 
konuşmalarımın başında da izah ettim. Bu 55 
kişi yerine gittikten sonra onların, sizin de 
bizim de tasvip etmediğiniz bir mahkeme ka
rarı ile böyle bir hareketleri olmadığı an
laşılmıştır. Fakat bir kül olarak, bir pren-
sibolarak «Vatandaşların köle gibi kullanıl
malarına müsaade etmiyeceğiz» dedik. Top
rak reformu, esasen kendilerine 5 hin dö-
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nümden fazla arazi vermiyor. Ancak kanu
nun müsaade ettiği nispette, yani 5 bin dönüm 
arazi kalacaktır. Bu şekilde, esasen tedbir
lerin sosyal kısmı, ekonomik kısmı, alınmış 
bulunmaktadır. 

Bu «Doğu» mevzuunu daha önce de arz 
etmiştim. Fakat arkadaşım burada yoklardı. 
Hükümet bir külı olarak ele almış, gerek sos
yal, gerek ekonomik ve gerekse kültürel ba
kımdan alınması lâzımgelen tedbirleri, en kı
sa zamanda almak başlıca vazifemizlir. 

ESAT ÇACîA — Sual sormak istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ESAT CAĞA —• Sayın Bakan, «Atıfet mu

amelesinden» bahis buyurdular. Atıfet ceza
lara göre işliyen bir muameledir. Acaba, bu 
kanunun derpiş ettiği tedbirlerin tatbikini, 
Hükümet bir ceza olıarak mı telâkki ediyor: 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (Devamla) — Şimdi müsaade 
ederseniz, 55 kişilik bir zümre için, biraz evvel 
bu tasarrufu yapan arkadaşlar tarafından şu 
şu maddeler dolayısiyle bunlar yerlerinden kal
dırılmıştır, denildi. Binaenaleyh, tasarruflarda 
bulundular. Bu dernektir ki, bir kısım hallerini 
görmüşler bunlara mâni olmak için bu alınmış 
olan bir tedbirdir. Binaenaleyh, bu 105 sayılı 
Kanunla bu vatandaşlar, 1 yıl 8 ay giibi bir za
mandan beri ceza görmüşlerdir. Esasen zaman 
denilen şey eski zaman değil, atomik bir seyir 
takibediyor. Yapılan bu hareket evvelâ Mecli
sin bir atıfetidir. Bundan sonra olacak şeyler 
için Hükümetin tedbir alması lâzımdır. Bende
nizin hukukçu olmadığımı Esat Çağa arkadaşı
mın takdir buyurmaları lâzımdır. Demin izahı
na çalıştım. Vatandaşları yerlerinden eden ic-
rai tasarruftur, kanundur. 

Millî Birlik Komitesinin çıkardığı kanun
ları kanun saymıyacak mıyız? Şüphesiz onlar 
da bir kanundur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlıyangil. 
ADALET PARTİSİ SENATO GRUPU ADI

NA İHSAN SABRt ÇAĞLIYANGİL (Bursa) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, hepi
mizin uzun zamandan beri üzerinde durduğu
muz bir mevzuda, bu kadar değerli, kıymetli 
mütalâalar serd edildikten sonra, bu kadar kuv-
vetli hatipler sizlere hitabettikteu sonra, huzu- I 
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runuza tekrar çıkmanın bir cesaret olduğuna 
inanıyorum. Bu, benim için büyük bir talihsiz
liktir. Fakat bâzı fikirlerimizi Yüksek Huzuru
nuza getirmek ihtiyacı, bizi konuşmaya mec
bur ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bana öyle geliyor 
ki, beraber konuşuyoruz, fakat ayrı ayrı düşü
nüyoruz. 

Herkes, hedef olarak Doğunun huzurundan 
bahsediyor, ama, bir kısmımız, «55 kişi tekrar 
Doğuya dönerse huzur kalmaz» diyor. Bir kıs
mımız ise, «Doğuda huzurun doğması için 55 
kişinin tekrar gitmesi lâzımdır.» diyoruz. 

G-ayenin, Doğuda huzuru sağlamak olduğu 
muhakkak... Şu hale göre, Doğudaki durumun 
teşhisinde ittifak halindeyiz. Fakat tedavisinde 
birbirimizden çok farklı ye belki de zıt düşün
celerin sahibiyiz. 

Bir hâtırama dönüyorum. Bundan 1G sene 
evveline gidiyorum. O zamanlar Şükrü Sök-
mensüerin içişleri Ba'kanlığı sırasında, bir «İda
reciler kongresi» yapılmıştı. Avrıi Doğan, Os
man Salbri Adal ve Sayın Özmeu ile bütün Şark 
valileri bu toplantıya katılmışlardı. Bendeniz 
de 'bu kongrenin raportörü idim. Müzakereleri 
dikkatle takibettim. Haftalarca sürdü. Şark 
meselesini Türkiye'de en iyi tetkik etmiş, bu 
meselenin künhüne bihakkın vakıf bir zat ara
mızdadır: Sayın Kâzım Orbay... Onun raporları 
ve kitapları incelendi. Ben üniversiteyi bitirip 
Emniyeti ümumiyede vazife aldığını zaman, 
Şarkın ne olduğunu, onun kaleminden çıkmış 
ve 100 aded basılmış olan hizmete maihsus bir 
kitaptan öğrendim. Bu bilgilerin ışığı altında, 
o zaman müzakere ettiğimiz konu, bugün ko
nuştuğumuz mesele, yani Şarktan tehcir edilen
lerin iade edilip edilmemesi meselesi idi. Bunun 
evvelce de teknik bîr müzakere mevzuu oldu
ğunu hatırlıyorum. 

Demin bir arkadaşımız dedi ki : Bu mesele 
7 defa yapıldı ve yine 7 defa geri dönüldü. Sa
dece bu hâdise, meselenin bünyesindeki ehem
miyet ve hususiyeti ne güze! ifade eder. Bir 
İngiliz hekimine sormuşlar : 

Sigarayı terk etmek kolay mı? 
Cevap vermiş: Ondan kolay ne var? Ben 

yetmiş beş defa terk ettim. 
Demek aynı mevzuun 7 defa icraya konma-

igı ve sonradan vaz geçilmesi her halde bir mâ
na ifade eder. 
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Bahsettiğimiz bu idareciler kongresi, bütün j 

ş.ırk valilerini, umumi müfettişleri, idarecileri-, j 
vekâlet temsilcilerini ilini edikten sonra, o ta- j 
ribir teihciı- olunanları iadeye karar vermişti. j 

!05 sayılı Kanunu müdafaa, eden arkadaş- j 
iar, «iBu kanunu niçin değiştirmek istiyorsu
nuz1?» dediler, «Tatihikat hataları varsa onları 
fieğiş'tirelim, biz .suiistimali. Doğudaki içtimai 
şartları, kültür noksanını ıslaha çalışalım, millî 
menfaatlere zarar verici faaliyetler üzerinde 
gerekli tedbirleri almakla fena mı yaptık, hata 
mı ettik.» Buyurdular. 

Elbette ki, hayır. Meraklı tedbîrleri almak 
hata olur mır? Şarktaki durumum teşhisinde ar
kadaşlarla beralberiz. Ancak tedbir Üzerinde 
müttefik değiliz. Hatayı, hata ile tashihe çalış
mak caiz değildir. Arkadaşlarımız haklı konu
şuyor. Doğuda dinin istismarına meydan ver
mek uygun düşmez. Islâmiyette rulhlbaniyet yok
tur. l:lu bakımdan islamiyet, en modern bir din
dir. öyle bir durum varsa elbette ki, tedibir 
alınmalıdır. Fakat böylesine bir tedbir, yani 
suçluların tehciri ve sürgün edilmesi tedbîri 
Devlet ve Hükümetin za'fına işarettir. 

Dîni istli&man gibi diğer im.addele.ri. de tec
ziye için Ceza Kanununda hükümler vardır. Me
selâ millî menfaatleri ihlâl etmek suçtur. Bu gi
bi teşebbüslerin cezaları vardır. 

Şu halde neden suçluları mahkemeye verip de 
bunların .suçlarını tescil ve kendilerinin teorim 
etmiyoruz da sürgüne gönderiyoruz? 

Evvelâ, bunların menfi faaliyetlerini tesbit 
edelim, cezalarını verelim. Fakat tdare Âmir
lerinin kanaati ile sürgün etmiyelim. Bunlar 
dönüp deseler ki : 

Bizim kötü faaliyetimizi tesbite imkân bula
mıyorsunuz ! Gücünüz ancak kulağımızdan tu
tup idari yollarla sürgün etmeye yetiyor... haklı 
olmazlar mı?... 

Bunları kendi faaliyetlerinin hudut ve şü
mulü içinde tecziye etmek kudretine Hükümet 
daima mâliktir. 

Bir arkadaşımız buyurdular ki, bu muamele
de Anayasa haklarını ihlâl yoktur. Misâl olarak 
da orman içindeki vatandaşların köyleriyle bir
likte ahar mahalle naklini zikrettiler. Toplumun 
emniyeti bakımından böyle bir muameleye cevaz 
vardır dediler. Böyle bir durumda Anayasayı 
hatırlamıyorsunuz da, toplum emniyeti bakımın
dan daha ziyade önemli bir Şark meselesi mev-
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zuubahsolunca neden Anayasa ile karşımıza çı
kıyorsunuz dediler. Evet ama, bir orman kovu
nun nakli meselesinde vatandaşlar arasında bir 
tercih yoktur. Eşitlik vardır. Bütün köye top
ta,;! olarak, herkese siyyanen tatbik edilen bir 
muamele mevzuubahistir. Ağaların nakli aynı 
şekilde midir? Kıyas olur mu? Yine bir muhte
rem arkadaşımız eledi ki ; «Şark, ağalık ve is
tismar şartları içinde bir orta- çağ devri yaşı
yor.» 

Şarkta, bir orta çağ devrinin şartları büküm 
sürdüğü iddiasında cihetteki bir hakikat payı 
vardır. Ama bir orta çağ devrinin güçlükleri, 
bir orta cağ tedbiri olan tehcirle izâle edilemez. 

55 kişinin sürülmesiyle ortalık güllük, gülüş-
tardık olur mu? Niçin 55 te 555 değil... 555 te ol
sa ne netice alınabilir? 

Diyebilirsiniz ki, işte elinizde kanun var. Bu
na göre tedbirinizi alınız. Anı a mekanizma öy
le bir tedbire dayanıyor ki, öyle sübjektif kıs
taslarla tehlikeli bir silâh mahiyetini alıyor ki, 
normal zamanlarda kimse böyle bir tedbire do
kunamıyor. O halde teşhisinde ittifak ettiğimiz 
h a stalı ğın tedavisin de ay rılıy o ru z. 

Nedir bu hastalık? 
Bu hastalığın adı Şark davasıdır. Belki bu 

mesele huzurunuza Hükümet eliyle veya plânla
ma, vesilesiyle gelecektir. O zaman hepiniz, tec
rübelerimiz. hissiyatımız, mantıklınızla hareke t 
ederek, bu meseleye bir hal çaresi bulmak için 
çalışır, Devletin getireceği tedbirleri veya plân
ları uzun uzun münakaşa mevzuu yaparız. El-
bettekî. Şarktaki güçlüklerin bir tedbiri vardır. 
Bu konuda, sosyal, ekonomik tedbirler vardır. 
Şarkın pek çok şeylere bu meyanda esaslı re
formlara ihtiyacı vardır. Bu iş gecikiyor veya 
yapılmadı diye bir sakatlığı, diğer bir sakatlık-
1 a tam anı 1 ayamayız. 

Şarkın ihtiyacı olan reformları, ekonomik 
tedbirleri bir an evvel tatbikat sahasına koy
mak ve arkadaşlarımızın isabetli olarak teşhis 
eyledikleri hususları behemehal gün ışığına çı
karmak lâzımdır. Ağalık ancak bu gibi tedbirler 
sonunda devam edemez. Bu itibarla, sürülenlerin 
geri gönderilmesi bir zümrenin kararının veya 
tasarruflarının iptali yahut da bir hakkın ihlâli 
sayılamaz, sayılmamalıdır. 

Beni huzurunuza çeken en büyük sebep bu 
kanunun ilgasını müdafaa edenlerin, oy avcılığ1 

ile sulandırılması olmuştur arkadaşlarım. 
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Bir kere bu iddianın butlanı kendi içindedir. I 

Deniyor ki, ağaların şarkta milyonlarca insan 
üzerine tesiri ve tazyiki vardır. Arkadaşların 
çizdikleri tabloya göre, ağalar geri gönderilirse j 
bölgelerindeki halkı esir, istismar ve mahveder. I 
O halde 55 insan milyonlarca kişinin hakkına 
tecavüz ediyor, demektir. Biz oy avcılığı peşin
de isek milyonlarca insanı bıraktık da 55 kişiyi 
mi müdafaa ediyoruz. Ya öbür milyonlar. (On
lar ellibeşin emrinde, sesleri) 

Bu düşünce yanlıştır. Şarktaki milyonlarca 
insanı 55 kişinin kurbanı, mağduru ve körü kö
rüne; tabiî zannetmek; Şarka karşı ayrı bir if
tira. bir yeni bühtandır. 

O halde burada oy avcılığı için 55 kişinin hi
mayesi olması doğru olamaz. Hüsnüniyetle, Şar- j 
kın huzuru için tedbir almakla uğraşan arka
daşların mesaisinin mahiyetini değiştirmemek 
lâzımdır. Ben arkadaşlarımı bu isnattan tenzih 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu memlekette Şarkta bir düzensizlik mev-

cııdolduğu fikri yaygındır. Bunda şüphemiz yok. 
Ama bunun izâlesinin tedbiri 105 sayılı Kanun 
olmadığına inandığımız içindir ki, huzurunuzda 
bu kanunun ilgası fikrini müdafaaya mecbur 
kalmışız. Yoksa bir tasarrufun iptali veya bir 
hakkın ihlâli asla mevzuubahis olamaz. 

Beni dinlemek iûtfunda bulunduğunuz için 
hepinizi hürmetle selâmlar, huzurunuzdan ayrı
lırını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bfendinı, son söz Senato üyesi-
nindir. Buyurun Sayın Suphi Karaman... (Yok 
sesleri) Sayın Kangal"? (Yok, sesleri) Buyurun 
Mehmet Hazer... Başka söz alan da yoktur. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar; çok konuşulan bir mevzuda bendeniz 
de bir iki noktada mâruzâtta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyetin ilânın
dan bugüne kadar, Türkiye'nin ıslahat tedbir
leri arasında, bir tagallüp izalesinin mevcuclol-
duğunu zannederim, hepimiz hatırlıyoruz. Ta-
gallüple ağalığı ve tagallübün muhtelif devir
lerde, tarihin muhtelif devirlerindeki tecellisini 
birbirinden ayrımanm lâzımgeldiği inancında
yım. Ağalık müessesesi bizatihi bir tagallüp 
müessesesi değildir. Ağalığın Türkiye'nin içti
mai hayatında hususi bir yeri olan, önemi olan 
bir müessese olarak kabul edilmesi lâzımdır. 
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Zannediyorum ki, son günlerde hücum edilen 
ağalık, tagallübün yerini aldığı zannolunan bir 
faaliyet bir zümrenin tahakkümüdür. Arkadaş
lar, sarih olarak ifade edebilirim ki, Hükümetin 
kuvvetli olduğu devirlerde ve yerlerde ne ta
gallüp ve ne de ağa meselesi mevzuubahsolmuş-
tur, ne de mevzuubahistir. Esasen, Türkiye'de 
ağalık Devlet eliyle ihdas edilmiş, yani, tagal
lüp de Devlet eli ile ihdas edilmiştir. Şark'm 
masum halkı, asırlarca Devlet eli ile ihdas edi
len bu müessese ile tagallübün esiri kılınmış ve 
tagallübün zulmünü görmüştür. 

Osmanlı İmparatorluğu Şark'tan ordu iste
diği zaman, Hamdiye alaylarını, muayyen in
sanlar toplardı. Bunlar Devlet ile vatandaş ara
sında bir tampon vazifesi görürlerdi. Devlet 
vergi istediği zaman vergileri vatandaştan bun
lar toplar, verirlerdi. Bu müesseseler Cumhuri
yet devrinde zayıflamış âdeta tesirsiz hale gel
miştir. 

Oy grupları dünyanın her tarafında, mede
nî memleketlerde vardır. Batı memleketlerinde 
oy grupları sendikalar vasıtası ile elde edilir. 
Bunlara müracaat demokratik olduğu için na
zarı dikkati celbetmiyor. Fakat dünyanın her 
yerinde, her demokratik memleketinde oylar 
gruplanmıştn- ve bunlar muayyen tesirler altın
dadır. Ayrıca insanlar tesir itibariyle muhtelif 
derecelerde muhitlerine göre tesir yaratmışlar
dır. Bu tesirlerin bir kısmı cemiyetin lehine, bîr 
kısmı zararınadır. 

îşte şimdi arkadaşlarım, bir kısmının haklı 
olarak şikâyet ettiği, bu zararlı işleyişi önle
mektir. Sözlerimin başında arz ettiğim gibi. 
Hükümetin kuvvetli olduğu devir ve yerlerde 
vatandaşlar, kanundan başka bir tesirin altın
da kalmazlar. Ve hiçbir zümre de vatandaşı is
tismar etmez. Halen yirminci asrın son devrin
de. yirmi birinci asrın eşiğinde insanların, Tür
kiye gibi çok mücadeleler geçirmiş, sakin bir 
tarihinde ihtilâl yapmış bir memlekette bir in
sanın diğer bir insan ve zümre tarafından istis
mar edilmesini kabul edecek hiçbir vicdan ve 
hiçbir insan tasavvur edemiyorum. Oy pahası
na olsun, mevki pahasına olsun, buna tenezzül 
edecek insanları Türk cemiyeti asla affetrae-
miştir ve bundan sonra .da etmiyecektir. Yalnız, 
bir hakikat vardır : Bugün huzurunuza getiri
len kanun, ben şahsan emin olarak ifade edebi
lirim ki, bir derdin tedavi çaresi değildir, sa-
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dece bunları alıp getirmektir. Hakikaten bun
lar biraz evvel arz etiğim gibi zararlı tesiri olan 
•insanlar ise, onların zararsız hale getirilmesi, 
muhitlerinde tesirsiz hale getirilmesi lâzımdır. 
Yoksa ağacın bir dalını koparmakla o ağacı 
kurutmak mümkün değildir. Tekrar yeni yeni 
filizler gelir. Burada da öyledir. Tatbikat gös
termiştir ki, bir ağa gitmiş, ağa zannedilen ve 
ağa olduğu iddia olunan insan gitmiş de bunun 
yerine yenileri türemiş, yenileri aynı yolu tut
muşlardır. Demek ki, bu meselenin esası yerin
de halledilmesi gereken bir meseledir. Bugün 
Hükümet alacağı tedbirlerle sadece mevcut ka
nunlarımızı iyi tatbik etse, dikkatli, cesur ve 
takipçi bir zihniyetle meseleler üzerine yürüme
sini bilse, ne ağa ve ne de ağalık hevesinde olan
lar, ne dün ağa, diye bilinenler, ve ne de bugün 
memleketlerine iade edilecekler ağalık yapa
mazlar. 

Mevcut kanunları tatbik etmediğimiz her 
devirde, ağanın .yerine başkaları çıkmıştır. Mü
him olan, müesseseleri işletmek, kanunları tat
bik etmektir. »Şarkhn bu gibi yerlerinde alınan 
tedbirler arasında eşkiya takibi de vardır. Bu 
eşkıya takibi hususunda, sadece, parlâmentoda 
yapılan beyanlarla iktifa edilirse elbette bu
nun sonu aılumıaz. Kanuni mevzuatın o günün 
icabı -alınmış tedbirlerle kısa zaman içinde ze
delendiğini 'benim yaşımda olanlar çok gör
müşlerdir. 'Böyle tedbirlerin yanında ve ihti
lâl devrinde kısa bir zaman için alınmış böy
le bir tedbirin bir ihtiyacı 'karşıladığını kabul 
ediyorum, aıiııa bunun kâfi olmadığını, sadece 
nakletmekle 'bu içtimai yaranın kökünden sili
nip atılmasının mümkün olmadığını inanıyo
rum. O itibarla vatandaşları iktidarların tasal
lutundan kurtarmak ve onları kanunun tesiri 
altında tutmak İçin idari kararlarla, tasarruf
larla, vatandaşları yerinden yurdundan etme
nin, yuvalarından etmenin zararlı olduğunu 
ifade etmeye mecburum. İktidarlar bu gibi 
tedbirlerinin idari kararla insanları nakletme
si, başka yerlere sürmesinin faydalı olmadığı
nı, zararlı olduğunu göstermiştir. O itibarla, bu 
hareketler karşısında mevcut kanuni müeyyi
deler yetmiyorsa, yeni mevzuat getirilebilir. 
Hiçbir suretle iktidarların tesiri altında kal
ması muhakkak ve mukadder olan bir idari ta
sarrufla vatandaşı huzursuz halde tutmak fay
dalı değildir. Ayrıca bu son tatbikat, aceleye 

getirilmiş olduğu için olsun, başka, sebeplerle 
olsun, birtakım insanların nakledilmesini iealı-
ett-irnıediği halde nakledilmiş olmalarını gös
termiş olması bakımından da alınan tedbirlerin 
kâfi olmadığını ortaya koymaktadır. 

Bir hukuk darbı meseli olarak' şunu arz 
edeyim ki bin mücrimi affetmek, bir masumu 
mahkûm etmekten daha evlâdır ve daha doğ
rudur. Bunların içinde eğer -hürriyetleri, arka
daşlarımızın tasvir ettikleri hudutlar- içinde 
olanlar varsa, bunların esaslarını teshil ede
cek kanunları çıkarmak veya mevcut kanunla
rı bunların hareketlerine tatbik etmek müm
kün iken, idari tasamı Fİ arla bu durumu devam 
ettirmek mümkün değildir. Ayrıca, bu tasarı, 
27 Mayıs İhtilâl ve îu'kıbibinin memlekete ge
tirdiği prensiplerin ihlâli de -sayılamaz. 27 Ma
yıs İhtilâlinin en 'büyük eseri 'kanaatimce va
tandaş oylarına iktiran etmiş .Anayasadır. Ana
yasada 27 Mayısın kudsiyeii, lüzumu, meşruiyeti 
tasrih edilmiş'bulunmaktadır. Buna mugayir zan-
nolunan bir kanunun kaldırılması, 27 Mayısa kar
şı olmak telâkki olunamaz bu sadece bir közdür. 
27 Mayıs İhtilâlinden sonra alınan tedbirler, bu 
koca bölüm içinde bir cüzdür. 'Bunun malı tuz 
tutulduğunu ve mahfuz tutulması lâzraıgeldi--
ğini her vicdan sahibi ka'bul ettiğine göre, şu 
tadilleri 27 Mayısa karşı kabul etmediğim için, 
105 sayılı Kanunun kaldırılması lüzumuna bu 
noktadan da inanıyor ve ileride de Hükümetin 
getireceği, bu insanları, orada kendi yuvaların
da, kendi muhitlerinde çalışma, imkânlarını 
kanun tesiri altında bulunmalarını sağlaması 
yani, arkadaşlar tarihimizin yakm ve uzalc 
devrelerde vatandaşla kanun arasında, Hükü
metle millet arasında bulunan bunlar arasına 
giren bir zümreyi, Hükümet kendi uyanıklığı 
ile bertaraf ederse ne böyle bir kanuna ihtiyat; 
kalır ne de başka hir tedbire. 

105 sayılı Kanunun kaldırılması, yeni ted
birlerle Hükümetin Doğu'daki vatandaşların 
hak ve huzurunu sağlamasını beklerken bu ne
vi tedbirlerin Anayasaya, 27 Mayıs ruhuna ve 
maksadına aykırı 'olmadığını tekrar ederek: ye
ni tedbirler alacağını Hükümet ifade etti. Bu
nu da 'bir isenet olarak kabul ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — :>7 Mayıs İh
tilâlcilerinin demokrasi ve inançla ı-rm samimi 
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yetini ilk defa bu kürsüden ifade etmek sure- I 
tiyle tescil eden Bakana teşekkürler ederiz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyenl.. Yok. Bir 
takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet IS en atasın Başkanlığına 
105 sayılı Kanunun kapsadığı konu hakkın

da arz olunan sebepler ve yapılan tekliflerin 
Anayasanın ilgili maddeleri muvacehesinde 
dikkate alınmasına imkân verilmek üzere ka
nunun Hükümete iade edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız Mucip Ataklı 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Suphi Grürsoytrak Sami Küçük 

BAŞKAN — Etendim, bu takriri reye k'oya-
mıyacağmı. Çünkü, kanun Hükümetten gelme
miştir. Millet Meclisinde bir milletvekili tara
fından teklif edilmiş, Millet Meclisi komisyon
ları ve Umumi Heyetinden geçerek buraya 'gel
miştir. İkinci olarak, İçtüzüğün 109 ncu mad
desine de uymaz. Bu itibarla reye koymakta 
mazurum. 

Kanunun tümü üzerinde konuşmalar bitmiş
tir. Maddelere geçilmesini «oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu kanunun açık oya sunulması hakkında 
bir teklif vardır. Binaenaleyh, arkadaşlarımın 
yerlerini muhafaza etmelerini rica ederim. 

Maddeleri «okutuyorum. 

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyenl 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 
sayılı Kanun uyarınca tasfiye komisyonları ta
rafından elkonulan menkul mallar ve aynı şe
kilde el konul an gayri men küller ile 4753 sayılı 
Kanuna göre kamulaştırılmış bulunan gayri-
menkullerden 'beşbin dönüme kadarı ('beşbin 
dönüm dâhil) halihazır durumları ile sahiple
rine iade olunur. " ' • | 
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19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun 

uygulanmasında toprakları 4753 sayılı Kanuna 
göre kamulaştırılanlar, bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden itibaren doksan gün içinde, 
kamulaştırma muamelelerine ve bedeline yü
rürlükteki kanun hükümlerine göre itiraz ede
bilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. . 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun ve tüzük hükümleri 
dairesinde tasfiye edilmiş bulunan menkul ve 
gayrimenkul mallar iade edilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.. . 
Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
ödemler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADE 4. — Haklarında 19 Ekim 1960 ta
rihli ve 105 sayılı Kanunun uygulanmış oldu
ğu kimselerden yetkili merciden yazı ile talep
te bulunanlara, bu kanunun 2 nci maddesi hü
kümleri uygulanmaz; ancak, menkul malları 
ile 4753 sayılı Kanun gereğince çiftçiye dağı
tılması bahis konusu «olmıyan neviden gayri-
merikuHerinden kamu yararına tahsis edilme
miş bulunanlar hakkında 2 ve 3 ncü maddeler 
hükümleri saklıdır. 

1 nci fıkra uyarınca talepte bulunanlar, 
kendilerine Devletçe iskân yardımı olarak ve
rilen sermaye ile gayrimenkulleri ve yapılan 
sair yardımları uhdelerinde muhafaza ederler. 

1 nci fıkra uyarınca talepte bulunmadıkla
rından haklarında bu kanunun 2 nci maddesi 
uygulanan şahıslar, kendilerine Devletçe iskân 
yardımı olarak yapılan - yiyecek, «giyecek ve 
yol masrafları hariç - masrafları ile verilen 
gayrimenkulleri derhal; verilen «sermayeyi ise, 
hüküm almaya lüzum olmaksızın, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde 
her ay eşit taksitlerle iade ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Hüseyin Kalpaklıoğlu, buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim; «dördüncü maddede bir yanlışlık var. 
İkinci madde; Çiftçiyi topraklandırma Ka

nununa göre beş bin dönümü geçen yerler için 
zaten umumi bir kanun olduğu için, bunla
rın dışında olan çiftçilere tatbik edilmektedir. 
Ancak buna göre yapılan almalarda, kanunun 
kendi hrüny«e8kw!!en dt^an takdir hakkının ha-
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tali olması dolayısiyle 90 gün remde, umumi 
kanunlara, yöre, 'bedele ai t yapıian i t i razları 
ka'buJ ett iği halde, bu 4 ın-ü madde bunun dı
şına çıkarak hahçe w 'mesken gibi yerlerin, 
eğer kanuni tatbikatla, doğrudan doğruya kişi 
kak la r ın ın elden 
sil olmuş ise, 
mevzuata, .göre 
umumi kanunla ı 
memektcdi r , Vuı 

alınması gım hır neticeye va~ 
bun la e m bedellerinin mevcut 
yanlış takdirden mütevell i t 
a göre müracaa t h a k k ı ver-
;arıda, arazisine ait vâki alıra-

Tardan. dolayı kıymete it iraz Hıakkım tanıyor
sunuz da, bağ, bahçe gibi, ev gibi gayr imen-
küllere vâki 'bedel itirazını neden tanımıyorsu
nuz? •'Buradaki tenakuz açıkça görülmektedir , 
arkadaşlar ını . Bu hususta- nazarı dikkat inizi 
celbediyorum. Ben buna komisyonda da itiraz 
e t t im ve t a tb ika t t a da. Hükümet temsi'leksine 
«ordum, dediler k i : «Van veya Ta tvan 'dan bir 
ev alınmıştır , bunun dışında bir alıma gidil
memiştir.» Şimdi bu soruşturmanın neticesi 
şu raya va rd ı ; denildi ki, Millî Savunma Vekâ
le t ine büyük bir bina. tahsis edildi ve denildi 
k i , 72 bin l i raya alındı. Soruş turduk , bu bina
n ın 3 - 400 bin lira- değer inde olduğu anlaşıldı. 
K a n u n u n bir hükmüne göre ; falan filan gelir, 
bir t akd i r koyar, bu takdi r üzerinden Devlet
t en paras ın ı alır. 

Pek i ama, takdir , görülüyor ki, çok düşük
tür . Va tandaş zarar görmüş. Ajma, h a k i k a t böy
le mi, bir tek mülkiyet ten mi, 'bir binadan mı 
ibare t? Dahası var. Kanun esprisine bakınız. 
Hak ika ten vâki hatayı düzeltmeye matuf ka
n u n u n ikinci maddesinde deniyor ki, «elinden 
alınmış ise, umumî bükümlere göre mahall ine 
i t iraz etsinler» i t iraz hakkı bu suretle tecavüz
le tenakuza düşmüş oluyor. Bu hak nasafet 
kaideleriyle kabili telif olmadığı gibi, h u k u k 
bakimin elan da tervicine imkân yok tu r . B ü t ü n 
ısrar lar ıma rağmen komisyonda bana şu söy
lendi. Kalpakl ıoğlu İtiraz ediyorsun ama şu 55 
•adanı sızlanıyor, binaenaleyh, böyle gitsin de
diler. Evet 55 kişinin, 155 kişinin sızlandığı 
malûm, fakat burada acık ve bârız oları bir 
hatayı da. kabul etmek lâzım gelir. Bu hususun 
kanun tekniği bakımından hata l ı o lduğu fikri
ni Yüksek Senatoya, arz etmek lüzumunu his
sett im. Bunun la beraber işin uzamamasi bakı
mından ayrıca bir t ak r i r vermiyorum. ('Gülüş
meler) Bununla, "unu demek ist iyorum . t ak r i r 
-•T.'Hrp^Tü 4rncminv.on.-Hi ^ d ^ e e k MervHfie s^dA'cek 

t e k r a r buraya gelecek. Görüyorsunuz k i iş da
ha. da uzıyacak. Fakat, bu ha ta da acık ve ba
rizdi r. Hü r mctl e ri mi e. 

•BAŞKAN -— Başka, söz istiyen v a r mı? Yok. 
Maddeyi reylerinize sunuyorum. Kabu l eden
ler... Etmıyenler. . . Kabu l edilmiştir. 

M A D D E 5. - - B u kanuna, göre eski yerle
rine dönmek ist iyenlerin yol masraf lar ı İ m a r 
ve t skân Bakanlığınca, (Toprak ve İskân İşleri 
Genel Müdür lüğü) ödenir. 

B A Ş K A N Madde hakk ında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi reylerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Bini iyeni er... Kabul edilmiştir. 

MADDİM (i. - - Bıı k a n u n a göre yapı lan iş
lemlerden dolayı hiçbir hare, vergi ve resim 
alınmaz. 

B A Ş K A N - - Madde hakkında, söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi reylerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmıyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 7. - Bu karnına göre Hazineye ge
ri verilecek olan gayri m en küllerin tapu kayı t la
rı. İmar ve İskân Bakanlığınca bildirilmesi 
üzerine, vali ve kaymakamla rca düzeltil ir . 

BAŞKAN Madde hakk ında söz ist iyen 
var mı? Yok. Maddeyi reylerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyerder.. . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 8. Bu k a n u n yayımı t a r ih inde 
yü rü r lüğe girer. 

BAŞKAN - - M-addeyİ kabul edenler... Ka
bul etmıyenler... Kabul edilmiştir . 

MADDE 9. - Bu k a n u n bükümler in i Ba
kanlar Kurulu yü rü tü r . 

B A Ş K A N —- Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyerder... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakk ında bir 
lehte, b i r aleyhte olmak üzere iki kişiye söz 
vereceğim. Lehte konuşmak için Sırr ı Ata lay . 

STRRT ATALAY (Kars ) — Muhterem ar
kadaş lar ım, tam mânasiyle b î r coğrafi ter im 
olan, bir coğrafi tarif olan Doğu - Anadolu '
nun bir vilayetinin b u r a d a temsilcisi ve Doğu -
Anadolu illerinden birisinin evlâdı olarak gece
nin ilerlemiş bu saat inde b i rkaç dakikanızı ala
cağım için beni mazur görmenizi bilhassa, ri
ca edeceğim. 

105 sayılı K a n u n Anayasaya, u y g u n mudur , 
değil midi r? Mesele b u r a d a değildir . Mühim 
olan Sayın Çağlıyan ve d iğer arkadaşlar ı -
rm7in ded.ipî c*ır>i Doo*u mesele?^ iülup n>lm® 
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dığı da değildir. Mühim olan gerçeklerin o ger
çek açıdan görül ebilmesidir. 

Sayın Yıldız ve Sayın Çağlıyaıı a rkadaş
larımız bir tablo çizdiler ve dediler ki, Do
ğ u ' d a is t ismar edilen bir din mevzuu vardır , 
Doğu 'nun zihniyeti budur , Doğu 'nun zihniyeti 
şudur . 

Muhterem 'arkadaşlarım, arkadaşlar ımızın 
bu fikirlerine yak ından ve uzak tan asla iş t i rak 
edemiyeceğim. Doğu - Anadolu 'nun zihniyeti ile 
davranış ıyla , y u r d u n diğer bölgelerindeki zih
niyet ve davranış aras ında hiçbir fark yoktur . 
İs t i smar yurdun her tarafında, yapı lmaktadı r . 
(Alkışlar) 

Yalnız, y u r d u n bir kısmında k ü l t ü r yerleş
tirilmemiş, bir kısmında ikt isadi düzen geride
dir. Saym Ar tukmaç ve Muallâ Akarca, arka
daşlarımızı işhadederek size bir tablo çizeyim. 
Kars ' a git t iğimizde Subatan köyüne yaklaşt ı 
ğımız zaman, bir köylüye yasladık. Sakal lar ı 
uzamış, okuma yazma bilmiyor. 40 yaş ından 
y u k a r ı cahil bir köylü idi. Buna sorduk, Hükü
met nedi r? Bize öyle bir cevap verdi ki, Ege 'de , 
Marmara 'da veya Karadeniz 'de böyle bir sual 
«orsaydınız, bundan daha isabetli cevap alamaz
dınız. Köylü : «Reyle memleket idaresidir» de
di. Bu tesire ve istismara daha çok müsai t t i r de 
diğimiz Doğu - Anadolu köylüsü rejimin, de
mokrasinin sahibidir. Son 12 yıllık demokrat ik 
tecrübe göstermişt ir ki . Doğu anlayış, davranış 
itibarimde yine de «'eri değildir. Çok iyi hatır
l ıyorum. 1950 de Ağr ı 'da bir aday seçimde ga
yet raha t l ık la seçildi. Bu adayın arabasının te
ker ler in in dendiği toprak teber ik diye almı
yor, koyunlarda, saklanıyordu. Kahi r bir ekse
riyetle oyları toplamıştı . Aynı adayı 1957 de 
Erzurum'da gördüğümde b a n a dedi ki, «bura
ya alevler arasında «'eldim.» Kendisi 1957 se
nesinde ancak bin oy alabilmiş. Anlaşıl ıyor ki, 
bu rada zihniyetlerde büyük değişmeler • olmuş
tur . Demek ki, mühim mesele oyların demet ha
linde verili]) verilmemesinde değildir. Mühim 
mesele ş r d n r : Korsika, Fransa 'n ın geri kalan 
b i r bölgesi olduğundan Fransa , hu bölgenin 
üzerine eğilebilir. Sicilya da İ ta lya 'nın geri 
kalmış bir bölgesidir. İ ta lya Hükümet i de bu 
bölge üzerine eğilebilir. Doğu - Anadolu da iki 
bakımdan yani kültürel ve ikt isadi hayat, ba
k ımından geridir. Biz her şeyden evvel bu te
zadı gidermeve mecburuz. Dâva buradadır . . . 
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Aradak i ikt isadi uçurumu doldurmamız lâzım
dır, Doğu 'ya kü l t ü rü gö türmek lâzımdır. 

Geçenlerde çok kıymetl i İçişleri B a k a m Sa
yın a rkadaş ım Sahir Kurut luoğlu , alınmış olan 
tedbir ler i söylüyordu. Biz Devlet idaresini 
mazbut ve âdil bir şekilde t a h a k k u k ettirebilir
sek, yani asayiş temini hususunda çeşitli ted
birlerin yan ında biz Devlet in güvenlik unsuru
nu iyi bir şekilde işletebilirsek, mesele kolay
lıkla halledilebilir, dediler. Şuna emin olun ve 
iyi bilin ki a rkadaş la r , bugün yu rdun birçok 
yerlerinde olduğu gibi, Doğu - Anadolu'da da 
jandarma, açıkça rüşvet almakla ve köylüyü in
safsızca dövmektedir. Rüşvet alınan, dövülen 
hakkında gayrikanuni İşlemler yapılan mekte
binde çocuğu okuyanımın, yıllık geliri yurdun 
diğer hölgelerindekinin onda biri nisbeünde bile 
olmıyan bir bölge ile karşı karşıyayız. Bu bölge 
ıhalkmın zihniyet, ve davranışlar ına dair biraz ön
ce arkadaşlarımın çizdiği tablo, yu rdun diğer 
yerler inden hiçte aşağı değildir. Ama !bnnla>r ik
tisadi ve kültürel bakımlardan'çok geri kalmışlar
dır. Eğer, her hangi şekilde olursa olsun, 'her ne 
suretle olursa olsun vatandaşı istismar edilmesin
den, vatandaşın her hangi b i r sebepten dolayı 
tesir al t ında kalmasından kurtarı lmasını istiyor
sak, onlara kül türü götürmemiz, iktisadi düzeni 
temin etmemiz lâzımdır. Bu takdirde her şey ken
diliğinden rahatlıkla olur. Zanneder misiniz ki, 
İbiraz önce Hazer ' in dediği gibi, Türkiye 'nin di
ğer yerlerinde demetle1 rey toplanmamak! adır ve 
din bakımından daha rahatlıkla istismar edilme
mektedir. 

'Nurculuğun m erke;-: i Doğu - Anadolu değil, 
•(îarbi ve Orta - Anadolu'dur. Demek ki, istismar 
dendiği zaman şar t lar mutlaka Doğu - Anadolu'
da müsait değildir. Mühim mesele kültürü getire
bilmekte ve iktisadi düzeni kurabilmekti? iktisadi 
kalkınmayı süratle yapabilmektedir. Arada bü
yük tezat vardı r . Diğer .bölgeler, iktisadi ve kül
türel bakımdan daha iyidir. Doğuyu da onların 
seviyesine /getirdiğimiz takdirde, bütün endişele
rimizi süratle kaldırabiliriz. Sayın Hami K.üçük'-
iin bu husustaki ifadelerine cevap vermek iste
rim. Biz eğer teşriî organı siyasi mânada alırsak, 
teşriî organ bizim için vatandaşın talep ve arzu
larının bir kanun halinde tecelli vasıtasıdır. Bî-
'dın anladığımız mânada, hukuk mânasında teşriî 
organ, .herkesin riayete mecbur olduğu emir ve 
iradeleri Devlet iradesi olarak tahakkuk ettiren 
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ibir vasıtadır. Bıöyle olunca da mallıiyeti ne olursa 
olsun sert ve yumuşak Anayasalar] dahi teşriî or-
ıganlar muayyen bir statü içerisinde rahatlıkla 
değiştirebilirler. leabettiği takdirde tasarruflar, 
kanunlar değiştirilebilir. Bunun 27 Mayısa kar
şı, 27 Mayıs tasarruflarının değiştirilmesi gibi bir 
şekilde karşılanmasına imkân yoktur. 

(SAMI KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Öyle .bir .şey 
yok. 

ıSIRRI AİT AL AY (Devamla) — Ben söylemiş 
olayım sevgili Küçük. 

Bunu, 27 Mayısa karşı ibir tasarruf diye al
maya imkân yoktur. Çünkü hukuki mânada teşriî 
orlgan, «ırası geldikçe kanunları rahatlıkla değiş
tirebilir. Bu şekilde de bir kanun değişikliğiyle 
veya (bâzı maddelerinin değiştirilmesiyle karşı 
karşıya ıbulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bir ihususu da son 
cümle olarak ifade edip, 'huzurunuzdan ayrılaca
ğım. 

Adalet güzel ve insanidir. İyilik ve atıfet ise 
daha çok güzel ve ilâhidir. İsterseniz Doğu - Ana
dolu için bir atıfet kabul edin ve ıh ep im iz bura
dan 105 sayılı Kanunun kaldırılmasına müspet 
oy vermekle çıkalım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Kanun 
töklifininı açık oya konması hakkında bir takrir 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki 

kanun teklifinin tümünün açık oya sunulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Taibiî Üye 
Mucip Ataklı Suphi Karaman 

18.10.1962 O: 
Tabiî üye 

Osman Koksal 
Tabiî Üye 
Sıtkı Ulay 
Taibiî Üye 

Selâhattin Özgür 
Tabiî Üye 

Sami Küçük 
Tabiî Üye 

Mehmet özgüneş 
Tabiî Üye 

Fahri Özdilek 
Tabiî Üye 

Refet Aksoyoğlu 
Cum. Bşk. Kon. 

Esat Çağa 

Cum. Bşk. Kon. 
Nevzat Sengel 

Tabiî Üye 
Kâımil Karavelioğlu 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Taibiî Üye 
Ahmet Yddız 

Taibiî Üye 
Emanullah Çelebi 

Tabiî Üye 
Muzaffer Yıırdakiller 

Tabiî Üye 
Şükran Özkaya 
Cum. Bşk. Kon. 

Eagıp Ün er 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul 
eıtmiy enler... Kabul edilmiştir. Açık oya geçile
cektir. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kutlanmıyan var mı 
efendim? Yok. Oy toplama muamelesi bitmiş
tir... 

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkındaki kanun tekli finin acık 
oylama sonucunu arz ediyorum. Oylamaya (118) 
üye iştirak etmiş. (101) kabul, (17) ret vardır. 
Kanun (101) oyla kabul edilmiştir. 

Yarın toplanılmak üzere bir teklif vardır. Fa
kat çoğunluğumuz olmadığından bu teklifi oyu
nuza arz etmiyeceğim. 23 Ekim 1962 Salı günü 
saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi tatil ediyo
rum. 

Kapanma saati : 18,58 
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19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki kanuna verilen oyların 

sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : ı 16 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 17 
Çekinserler : o 

Oya katılmıyanlar : 65 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı (î. Ü.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Ki fut Etker 
Salvit Kocabeyoğlu 
tbrahim Saffet Ornay 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhanıgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halimi Arı karı 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan
d ı 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
lialit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
i lazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynu'ksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Adil Türkoğlu 

I HATAY 
Sabahattin Adalı 

I Vehbi Aksoy 
I İSPARTA 

Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
izzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 

I Mehmet II a zer 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
I Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

I KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
I Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
j Sedat Çumralı 
i Muhittin Kılıç 

Muammer Obuz 
i Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
I A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 
Haldun Menteşoğlu 

NEVŞEHİR 
1 Ş. Atasağun (Baş V.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 
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TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğhı 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ 
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URFA i Neget OV tin taş 

Esat Mahmut Karakurt 
UŞAK 

Kâindi Coş'kunoğlu 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik t ııci 

G. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalırı 

Âmil Aı-tus 
Hidayet Aydıner 
Hasan Kangal 
Sahir Knrutluoğlu (B.) 
kaz um Üı'bay 
Necati Özdeniz 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelefei 
Vehbi Ersü 

[Reddedenler] 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 

Mehmet özgüneş 
Selâhattiıı Özgür 
Mehmet Şükran Özkay.ı 
Haydar Tutıçkaıuıt 
Muzaffer Yurclakuler 

C. BAŞKANLIĞINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Esat Çağa 
Nevzat Sem gel 
Burhanettin Uluç 

[Oya kahlmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Kadri Kaplan 
Suphi Karamam 
Fahri Özdü ek 
Sıtkı 171 ay 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Manısur TJlusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

Hasan Ali Türker 
BİLECİK 

Talât Oran 
BOLU 

Sı rrı Uzunhasaııoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Ota ti 
DENİZLİ 

Cahit Akyar (1.) 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Başkan V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguüğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertug 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Fjiı.is Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle (I.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (I.) 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (İ.) 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Şevket Koksa] 
Zeki Kumru İn 

SAKARYA 
Turhan Kapan'lı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
C e t n a l e î t i t ı B u l a k 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger (1.) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Ömer Ergün 
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Sadi Koçaş 
Enver Kök 

-Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul î 
Samsun 1 

Yekûn 2 

-««a» •-•©»-





Dönem : 1 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/152, C. Senatosu 1/67) 

Hot : (Millet Meclisi Sıra Sayısı : 154) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 9 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1480 - 6600 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 9 . 1962 tarihli 118 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, 2644 
sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı, dosyasiyle birlikts sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi 
'Baş kain 

F. Sirmen 

NOrf : Bu tasarı 26 . 3 . 1962 tarihinde Baş hanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 20.6.1962, 25.6.1962, 19 . 9. 1962 tarihli 104, 106, 118 nci birleşimlerinde görü
şülerek kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 9 .10 .1962 

Esas No. 1/67 
Karar No. 9 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcisinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede de belirtildiği veçhile, 2644 sayılı Kanunun, 5516 sayılı Kanunla birinci fıkrası kal
dırılmış bulunan 15 nci maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesinin, Anayasanın 38 nci maddesi
ne aykırı hükmünü, Anayasa prensiplerine uygun hale getirmek maksadiyle hazırlanmış olan ta-

89 
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sarı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunmuş ve Millet Meclisinin 19 .9 .1962 tarihli 118 nci 
Birleşiminde kabul edilen metin, aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Cumlhuriyct Senatosu. 
İçişleri Komisyonu 'Başkanı 

Muğla 
Tl. Mente§eoğlu 

Eskişehir 
İV. Toros C. 

* 
Konya 

S. Çumrah 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

İçel 
Okyayüz 

Kâtip 
Sivas 

7J. Önder 

İzmir 
Ö. L. Bozcah A 

Maraş 
N. Evliya 

Tabiî Üye 
0. Koksal 

Kırşehir 
. B. ITlusman 

MİLLET MECLİSİNİN KABUK 
METİN 

KTTIG 

264.4 sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 
15 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu takdirde, gayrimenkulun bataklık halin
deki gerçek karşılığı olarak arazi sahibine öde
necek bedelinin tesbitinde 6830 sayılı İstimlâk 
Kanunu hükümleri uygulanır.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

CUMHURİYET SENATOSU İÇİŞLERİ KO~ 
MİSYONUNUN 'KAİBUL ETTİĞİ METİN 

264.4 sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı-

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
birinci madde aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

»>~A-<I 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 89) 



Dönem : 1 Ö f l 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : HU 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel idareleri teşkilât ve 
tesisatının İstanbul Belediyesine devrine dair 3645 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 

metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/144, C. Senatosu 1/76) 

Not : (Millet Meclisi Sıra Sayısı : 78) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1 . 10 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Saıjı : 1332-5642 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28.9.1962 tarihli 122 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, İstanbul Elek
trik, Tramvay ve Tünel idareleri teşkilât ve tesisatının İstanbul Belediyesine devrine dair 3645 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 24 . 2 . 1962 tarihnde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 20 . 6 . 1962, 22 . 6 . 1962, 19 . 9 . 1962, 28 . 9.1962 tarihli 104, 105, 118, 122 nci birleşimle-
rinde görüşülerek kdbıd edilmiştir. 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 9 . 10 . 1962 

Esas No. 1/76 
Karar No. 8 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdaresi teşkilât ve tesisatının İstanbul Belediyesine dev
rine dair 3645 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede de etraflıca belirtildiği gibi, hiyerarşi prensibini zedelememek ve tatbikattaki müş
külü gidermek maksadiyle hazırlanmış bulunan tasarı, komisyonumuzca da müspet mütalâa olun-
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muş ve Millet Meclisinin 28 . 9 . 1962 tarihli 122 nci Birleşiminde kabul edilen metnin aynen ka
bulü uygun görülmüştür. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Ko. Başkam 

Muğla 
/ / . Mente.poğlu 

Eskişehir 
N. Toros 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

İçel 
C. Okyavuz 

Konya 
>S\ Çumralı 

Kâtip 
Sivas 

Z. önder 

İzmir 
Ö. L. Bozcalı 

Maruş 
N. Evliya 

Tabiî Üye 
0. Koksal 

Kırşehir 
A. R. Ulusman 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel idareleri 
teşkilât ve tesisatının İstanbul Belediyesine 
devrine dair 3615 sayılı Kanunun 10 ncu mad

desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3645 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Genel müdür, belediye başka
nının inhası üzerine İçişleri Bakanı tarafın
dan; genel müdür yardımcıları, genel müdürün 
teklifi, belediye başkanının inhası ile vali ta
rafından; kısım müdürleri, geneli müdürün in
hası ile belediye başkanı; diğer memur ve 
müstahdemler doğrudan doğruya genel müdür 
tarafından tâyin olunurlar. 

Mühendis, mimar ve fen memurları hak
kında, 3611 sayılı Kanunun 28 nci maddesi hük
mü uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini İçiş
leri, Maliye, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel ve 
Ulaştırma Bakanları yürütür. 

CUMHURİYET SENATOSU İÇİŞLERİ KO
MİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel idareleri 
teşkilat ve tesisatının İstanbul Belediyesine 
devrine dair 3(1-15 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu S. Sayısı • <>0 i 
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Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Saym : öl 

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve C. Senatosu İçişleri, Sosyal İşler, Mal? 
ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/29, 2/30 ve 2/58, C. Senatosu 2/27) 

(Not. ; M. Meclisi S. Sayısı : 146) 

Millet Meclisi 
Kanunlar Müdürlüğü 13 Eylül 1962 
Genel Sekreterliği 
Sayı : 376 - 2039 

CUMHURtYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 9 . 1962 tarihli 115 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun teklifi, 
dosyasiyle birilikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başka.ıu 
Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 13 . 12 . 1961 tarihinde Başka ılıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kum
lun 10 . 9 . 1962^ 12 . 9 . 1962 tarihli 114, 115 n>i Birleşimi erinde öncelik re ivedilikle görüşülerek 
kahul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonu raporu 

İçişleri Komisyon/u 
Cumhuriyet Senatosu 

Esas No. 2/27 20 . 9 . 1962 
Karar No. 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

2510 sayılı Kanuna ek 19 Ekim 1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Teklifi» gerekçesi ile Millet Meclisi İhtisas Komisyonları raporlarında belirtilen hususlar, yerin
de görülmüş ve Millet Meclisinin 114 ve 115 ncı Birleşimlerinde tesbit edilen metin, komisyonu
muzca da uygun mütalâa edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Sosyal İşler Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu

lur. 
Cumhuriyet Senatosu 

İrişleri Komisyonu lînşkanı yerine Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 
İzmir 

Muhalefet şerhini ilişik Konya 
<). L. Iiozfalı S. (Jumralı 

İTİRAZ ŞERHİ 

105 numaralı Kanun Anayasamıza aykırılığı kabul edilerek Millet Meclisinde yeni bir kanun
la kaldırılmış ve bu yeni kanunla mecburi nakle tâbi tutulan kimselerin malları hakkında bâzı 
yeni hükümler sevk edilmiştir. İmar ve İskân Komisyonu raporunun fikir olarak hâkim olduğu 
görülen bu yeni hükme sebebolarak da bu raporda; 

A) Ziraate elverişli Devlet eliyle dağıtılacak arazi bulunmadığı, 
B) Bu suretle toprak reformunun tahakkuk edeceği, 
C) 105 sayılı Kanunun tatbikatında harcanmış olan zamanın israf edilmiyeceği, 
D) Devletin ikinci bir masrafa sokuknıyacağı gibi hiç de kuvvetli ve esaslı olmıyan müta

lâalar ileri sürülmektedir. 
4753 sayılı Toprak Kanunun da her vatandaşın 5 000 dönümden fazla arazisinin alınıp dağı

tılabileceği hükmü mevcudolduğuna göre, bu kanun tatbikatından olarak bu yeni hükmün Ana
yasa ve mer'i kanunlara aykırı olmadığı mütalâası da vâri,dolamaz. Çünkü bilinen bir hakikat
tir ki, her hizmet ve her türlü ihtiyaç sevk edilen ve o hizmete mahsus cebrî bir nizam ifade 
eden hükümlerle kanun olarak tertip ve tanzim edilir. Eğer bu vatandaşların 5 000 dönümden 
fazla arazileri 4753 sayılı Kanımla istimlâk edilerek muhtaç köylüye verilecekse bu tatbikatın 
105 sayılı Kanunun kaldırılmasına mütedair bir kanunla yer alması, kanun tekniği ve bugüne 
kadar olan ciddî ve mer 'i. tatbikata hiçbir suretle uymamaktadır. Bugün milletimizin iradesi ile 
hakiki hüviyet ve ehemmiyetini almış bulunan Anayasamıza aykırılığı kabul edilen bir kanunun 
kaldırılmasiyle içtimai bünyemizde Anayasa rejimimizle hiçbir surette bağdaşamıyacak bir ka
nun meriyetten ve tatbikattan ç,karılmaktadır. Bu sebeple fevkalâde zamanların sevk edip getir
diği bir mevzuatın tamamiyle kaldırılması maksadına uygun olarak, mânevi, hukuki ve ma4di 
huzur bakımından katiyen lüzumludur. Toprak tevzii işi kendi mevaddı içinde ayrıca düşünülüp 
tatbik edilebilir, mütalâası ve itirazı İle buna ait hükümlerin bu kanundan çıkarılması ve 9 ağanın 
da henüz kimseye tevzi edilmediği anlaşılan 5 000 dönümden fazla arazilerinin kendilerine tevzii 
ve teslimi şartiyle ve maddenin bu şekilde tadili kaydiyle kabul ediyoruz. 

18 Eylül 1962 

Cumhu>i;et Senatosu Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
İçel Üyesi Eskişehir üyesi İzmir Üyesi 

Cavit T ev fil- Ol-yaifıız Xaci TMOS Ömer F/û.tfi fiozcalt 

Eskişehir t çel 
Şerhimiz iHgiktıir Şerhimiz ilişiktir 

N. Toros C. Okyayuz 

Tekirdağ Yozgat 
»s\ Dren İS. Artukmuc 

C. Senatosu (S . Sayısı : 01 ) 



Sosyal İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İsle?- Komisyonu 25 . 9 . 1962 

Esas No. 2/2? 
Karar No. ~> 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

2510 sayılı Kanuna ek 19 Ekim 19G0 tarih ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere edildi : 

Teklifin gerekçesiyle Millet Meclisi ihtisas Komisyonları raporlarında belirtilen hususlar, yerin
de ve uygun mütalâa edilerek Millet Meclisinin 114 ve 115 sayılı birleşimlerinde tesbit edilen 
metin komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havale gereğince Malî ve İktisadi îşler Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
arz olunur. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Bu rapor Başkanvekili Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Bitlis Yoziçal İzmir 
('. (rcholoğl-u S. (' fin tas X. (hfrdnnli 

Tabiî Üye B >lu Çorum 
I ne i madde hakkında sû/ li. A fil:an Z. -Arsan 

hakkım mahfuzdur. 
tf. Küçük 
Gaziantep Mardin Trabzon 
.V. Özgül A. Saraçoğlu R. Zalof/lu 



Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Matt ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas No : 2/27 
Karar No : 15 

9 . 1962 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 12.9.1962 tarihli 115 nci Birleşiminde kabul edilen 19 Ekim 1960 tarihli ve 
105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun metni komisyonumuzun 27.9.1962 tarihli toplan
tısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da yerinde mütalâa edilerek Millet 
Meclisinin 114 ve 115 nci Birleşiminde kabul edilen metin aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Malî ve tktisatli İşler Komfeyonu Başkam 
Bursa 

C. Ortaç 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 

(Çekimserini. 

İstanbul 
*Sf. T anman 

H 

Tahiî Üye 
Sö'z hakkım mahfuzdur. 

N. Karaman 

Kütahya 
0. (7. Erkut 

Sivas 
. Söylemezoğlu 

İzmir 
H. Onat 

Ankara 
U. Etker 

Balıkesir 
II. Â. Türker 

Kayseri 
4 neti maddenin altına bedele ait itiraz hakkı 

tanınmalıdır.) 
H. Kalpaklıoğlu 

Siirt 
! İçişleri Komisyonunun azınlık noktai nazarın;) 

g*öre iştiraken muhalifim.) 
L. Aykut 

Van 
(İçişleri Komisyonunun azınlık noktai nazarına 

£Öre iştiraken muhalifim.") 
V. Işık 

O. Senatosu ( S. Savısı : 9'i 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No : 2/27 
Karar No : 35 

12 . 10 . 1962 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

19 . 10 . 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifi Sosyal işler ve Malî ve İktisadi İşler komisyonları raporları komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla incelendi ve görüşüldü. 

Bidayeten tetkik edilen komisyonlarca da aynen kabul edilen, bir tahakküm ve takallüp siste
minin ilgasını prensip sayan bir tatbikat olma lığı yolunda, bizzat 105 sayılı Kanunun vâzııları 
tarafından da vukubulan beyan ve ayrıca Şarka Devletin şefkatle el uzatması ve asırlarca ih
male uğnyan bu yurt parçasının süratle kalkınmasının planlanması muvacehesinde ağalık sis
teminin esasen bannamıyacağı ve bugün memlekete teşmil edilmiyen bir usulün sadece Şarka 
tatbikinin yeni Anayasamızın getirdiği geniş anlayışla da bağdaşamıyacağı düşüncesinde olan ko
misyonumuz kanun teklifini yerinde görerek Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metni 
aynen kabul etmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Konya Sakarya Ankara Bitlis 

M. Kıhv K. Yurdakul N. Ağımmlı C. Geboloğlu 
Bulunmadı 

Balıkesir 
K. öztaş 

Bulunmadı 

Konya 
M. Dinekli 

Tabiî Üye 
S. Gü-rsoytrak 

Bulunmadı 

Diyarbakır 
.4. Erdoğan 

Konya 
M. Oluz 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

Bulunmadı 

Hakkâri 
.4. T ürk oğlu 

Malatya 
İV. Yetkin 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 
Bulunmadı 

Siirt 
Malî ve iktisadi işler 

Komisyonundaki mütalâ
ayı muhafaza ediyorum. 

L. Aykut 
Van 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonundaki noktai 
nazarımı muhafaza ediyorum. 

F. Işık 

Ü. Senatosu ( S. Sayısı : 91 ) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL KTTİÖÎ 
METİN 

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kal
dırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 
sayılı Kanun uyarınca tasfiye komisyonları ta
rafından elkonulan menkul mallar ve aynı şe
kilde elkonulan gayrimenkuller ile 4753 sayılı 
Kanuna göre kamulaştırılmış bulunan gayri-
menkullerden beşbin dönüme kadarı (beşbin dö
nüm dâhil) halihazır durumları ile sahiplerine 
iade olunur. 

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun 
uygulanmasında toprakları 4753 sayılı Kanuna 
göre kamulaştırılanlar, bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren doksan gün içinde, kamu
laştırma muamelelerine ve bedeline yürürlükte 
ki kanun hükümlerine göre itiraz edebilirler. 

MADDE 3. — Kanun ve tüzük hükümleri 
dairesinde tasfiye edilmiş bulunan menkul ve 
gayrimenkul mallar iade edilmez. 

MADDE 4. — Haklarında 19 Ekim 1960 ta
rihli ve 105 sayılı Kanunun uygulanmış olduğu 
kimselerden yetkili merciden yazı ile talepte 
bulunanlara, bu kanunun 2 nci maddesi hüküm
leri uygulanmaz; ancak, menkul malları ile 4753 
sayılı Kanun gereğince çiftçiye dağıtılması ba
his konusu olmıyan neviden gayrimenkullerin-
den kamu yararına tahsis edilmemiş bulunanlar 
hakkında 2 ve 3 ncü maddeler hükümleri saklı
dır. 

1 nci fıkra uyarınca talepte bulunanlar, ken
dilerine Devletçe iskân yardımı olarak verilen 
sermaye ile gayrimenkulleri ve yapılan sair yar
dımları uhdelerinde muhafaza ederler. 

1 nci fıkra uyarınca talepte bulunmadıkla
rından haklarında bu kanunun 2 nci maddesi 
uygulanan şahıslar, kendilerine Devletçe iskân 
yardımı olarak yapılan - yiyecek, giyecek ve yol 
masrafları hariç - masrafları ile verilen gayri
menkulleri derhal; verilen sermayeyi ise, hüküm 
almaya lüzum olmaksızın, bu kanunun yürürlü-

İOlŞLERİ KOMİSYONUNUN KABU 
ETTİĞİ METİN 

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kal
dırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

(I Senatosu S. Sav LSI : İH 



SOSYAL İŞLEE KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sa-
uılı Kanunun kaldırılması 

hakkında Ka nun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MALİ VE İKTİSADİ İŞLEK 
KOMİSYONUNUN KABUL 

KTTÎĞ1 METİN 

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 şa
li ıh Kan unun kaldırılmam 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen .1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sa-
ifih Kanunun kaldırılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu S. Sayısı : 91 ) 
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Millet Meclisi Mcitti j 

ge girmesinden itibaren bir yıl içinde her ay j 
eşit taksitlerle iade ederler. f 

MADDE 5. — Bu kanuna göre eski yerlerine 
dönmek istiyenlerin yol masrafları îmar ve İs
kân Bakanlığınca (Toprak ve İskân İşleri Ge
nel Müdürlüğü) ödenir. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre yapılan iş
lemlerden dolayı hiçbir hare, vergi ve resim 
alınmaz. 

MADDE 7. — Bu kanuna göre Hazineye ge-
riverilecek olan gayrimenkullerin tapu kayıt
ları, îmar ve İskân Bakanlığınca bildirilmesi 
üzerine, vali ve kaymakamlarca düzeltilir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde i 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. I 

İbişleri K<> 

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
9 ncu madde aynen kabul edilmiştir, 

<\ Senatosu ( 8. Sayısı : 9! ) 



Sosyal İşler Ko. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 ncı madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabul edilen 7 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Mecli
since kabul edilen 8 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Mecli
since kabul edilen 9 ncu madde 
aynen kabul edilmiştir. 

— 9 — 
Malî ve iktisadi isler Ko. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 ncı madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabul edilen 7 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Mecli
since kabul edilen 8 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Mecli
since kabul edilen 9 ncu madde 
aynen kabul edilmiştir. 

B. Ko. 

MADDE 5. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 6 ncı madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 7 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 8 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 9 ncu madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 91) 




