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letvekili Hasan Erdoğan, Bolu Milletve
kili Fuat Ümit ve Aydın Milletvekili 
Reşat özarda'nm tutanak özeti hakkında 
demeçleri 246:247 

5. — Sorular ve cevaplar 248 
a) Sözlü sorular ve cevapları 248 
1. -— Ordu Milletvekili Ata Topaloğ-

lu'nun, Fatsa ilçesinin iskele ile mendirek 
ve dolapsiyle çekek yerinin yaptırılıp 
yaptmlnuyacağına dair sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Emin Paksüt'ün sözlü cevabı 
(6/37) 248:250 

2. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Cide Ortaokulu
nun öğretmen ve öğrenci kadrosuna dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sonısu 
(6/38) 250 

3. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'-
m, A B C Kimya Müessesesinin diğer 
gruplarının da Çankırı'ya naklinin muta-

Savfa 
sav ver olup olmadığına, her yönden geri 
kalmış bulunan Çankırı'nın, iktisadi düze
nini Atış Okulu derecesinde sağhyacak bir 
müessesenin temini lüzumunun düşünü
lüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
sorusuna Millî Savunma Bakanı îlhanıi 
Sancar'm sözlü cevabı (6/41) , 250:252 

4. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'-
ımn, fındık kurdunu imha eden ilâca ruh
sat verilip verilmediğine, ruhsatlı ise 
kontrol ve tecrübe edilip edilmediğine ve 
kullanılan suni gübre ile toprak cinsleri
nin tahlillerinin yaptırılmış olup olmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/42) 252 

5. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'-
nun, Fatsa -r Reşadiye, Fatsa - Korgan il 
yollarının Karayollarına devrinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/43) 252:253 

6. — Bolu Milletvekili Kemal Demir'in, 
Düzce'de 30 . 6 .1961 tarihinde vukubul-
muş olan sel felâketinin sebebolduğu ha
sar ile yapılan yardım miktarına dair 



Sayfa 
9; — Kırklareli Milletvekili Abdurrah-

man Altuğ'un, memleketimizin tarım ala
nında muhtacolduğu fennî gübre, zirai 
vasıta ve aletlerin bugünkü fiyatlarından 
daha ucuz ve kolay satılması için ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) . 258 

Sayfa 
İçişleri ve Tarım Bakanlarından sözlü so
rusu (6/44) 253 

7. — Kastamonu Milletvekili Osman ' 
Oktay'ın, Kastamonu Şeker Fabrikasının 
inşası için ne miktar masraf yapıldığına, 
ikmal edilen ve edilmiyen kısım ve maki-
nalarla, işler hale gelmesi için ne mik
tar masrafa ihtiyaç bulunduğuna ve şim
diye kadar ne gibi muameleler yapıldı
ğına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/45) 253 

8. — Çorum Milletvekili ihsan Tom-
buş'un, Yüksek Adalet Divanının hangi' 
kanun gereğince hâlâ faaliyette bulun
duğuna dair Adalet Bakanından sorusu
na Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun 
sözlü cevabı (6/47) 253:258 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi okundu, izin
ler kabul elildi. 

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in, 
114 sayılı Kanunun tadil ve ilgasına lüzum his
sedilip edilmediğine ve buna ait yeni bir kanun 
tasarısı hazırlanıp hazırlanmadığına, 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Midyat 
Ortaokulunun faaliyete geçtiği tarihten bu yana 
okuyan öğrenci sayısı ile öğretmen kadrosuna 
ve inşası kararlaştırılan ortaokul ve sanat oku
lu binalarının bu yıl yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorular^ soru sahipleri ikinci defa hazır 
bulunmadıklarından, düştü. 

Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca, 4489 sayılı Kanuna 
göre ihtisasını artırmak üzere, Ilgiltere'ye gön
derilmesine karar verilen Ankara ilköğretim 
Müfettişine pasaport verilmemesi sebebine dair 
sorusuna içişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu, 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, to-
humluk buğlay ihtiyacının karşîlanması husu-

10. — Çanakkale Milletvekili Refet 
Sezgin'in, 27 Mayıs ihtilâlini takiben, 
idari ^sebeplerle toplattırılan silâhlardan, 
zirai mücadelede muzır hayvanların itla
fında kullanılan ve ziraatimize faydalı 
olan silâhların ziraat erbabına iadesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
içişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun 
«özlü cevabı (6/49) 258:259 

sunda ne gibi tedbirler alındığına dair sorusu
na Tarım Bakanı Cavit, Oral, 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ Assubay Hazırlama Ortaokulunun 
tedrisatına son verilmesi sebebine ve binanın de
vir muamelesine dair sorusuna Millî Savunma 
Bakanı Ilhami Sancar, 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler'-
in, Emirdağ Hükümet Konağının ne sebeple 
boşaltıldığına, Adliye Teşkilâtının nerellerde ve 
hangi şartlarla vazife gördüğüne ve Hükümet 
konağı inşaatı için ne düşünüldüğüne dair soru
suna Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğlu ve 

Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in, Söke Çi
mento Fabrikasının işletmeye açılmaması sebe
bine dair sorusuna da Sanayi Bakanı Fethi Çe-
likbaş vecap verdiler. , 

Aydın Miletvekili ismet Sezgin'in, yedek 
subay öğretmenlere okuttukları fazla ders saat
leri için bir ücret verilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğime dair sorusunu Millî Eğitim Bakanı 
Hilmi incesulu, 

Erzurum Milletvekili Cevat ön der'in, Vati
kan Büyükelçisi Muharrem ihsan Kizıloğlu'nunl 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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M. Meclisi B : 19 
matbuata akseden sözlerime dair sorusunu Dışiş
leri Bakanı Selim Sarper, 

Aydın Milletvekili Reşat özarda 'nm, son 
günlerde-İstanbul ve Ankara'da münteşir bâzı 
gazetelerin esbabı mucibesiz ve süresiz olarak 
kapatılmış oldukları hakkındaki sorusu ile, 

Adana Milletvekili İbrahim Tekin'in, 27 Ma
yıs 1960 İhtilâlinin devam edip etmediğine dair 
sorusuna ve, 

Elâzığ Milli et vekili Naci Güray'm, 27 Mayıs 
1960 İhtilâlinin devam edip etmediğine dair so
rusunu, Başbakan Yardımcısı Akif Eyidoğan, 
cevaplandırdılar. 

Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, Anka
ra Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan altı 
binden fazla imalâthanenin başka yerlere nakli 
sebebine ve nakil için bankalardan kredi açılıp 
açılmadığına dair sorusuna İçişleri Bakanı Ah
met Topaloğlu ve Ticaret Bakanı İhsan Gürsan, 

Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, Düzde 
Kaymakamı ile Jandarma Kumandanının sebeb-
oldukları iddia olunan * hâdisenin vukubulup 
bulmadığına ve vukubuDmuş ise sebebolanlar 
hakkında ne gibi bir muamele yapıldığına dair 
sorusu ve, 

Bolu Milletvekili Fuat Ümit'in, Düzce Kay
makamı ile Jandarma Kumandanının Düzce 
Devlet Hastanesinde vukuuna sebeboldukları 
hâdise ile müsebbipleri hakkında ne muamele 
yapıldığına dair sorusuna İçişleri Bakanı Ah
met Topaloğlu, 

Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'in, 
vatani hizmetlerini er olarak ifa edip terhis olu
nanlardan ihtiyacı bulunanlara, sermaye ve iş
letme kredisi olarak 1 000 - 1 500 lira arasın
da uzun vadeli bir ikrazda bulunulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sorusuna da Ti
caret Bakanı İhsan Gürsan ve Millî Savunma 
Bakanı llhami Sancar cevap verdiler. 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, Fatsa 
ilçesinin iskele ile mendirek ve dolayısiyle çe
kek yerinin yaptırılıp yaptırılmıyacağma dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu, soru sa
hibinin, 

Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yıîan-
lıoğlu'nun, Cide Ortaokulunun öğretmen ve öğ
renci kadrosuna, dair sorusu da Millî Eğitim 
Bakanının, salonda hazır bulunmamaları sebe
biyle, gelecek birleşime kaldı. 

8.12.1961 0 : 1 
Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılan-

lıoğlu'nun, Kastamonu'da inşa edilen şeker fab
rikasına kaç milyon lira sarf edildiğine ve in
şaata devam edilip edilmiyeceğine dair sorusu
nu Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş cevaplandırdı. 

8 .12.1961 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 
Mekki Keskin Nurettin Ok 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurft 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, 

Ankara ve Kastaımonu Şeker fabrikaları inşaa
tının ikmal edilip edilmiyeceğine ve Çankırı'
nın 1962 mevsiminde pancar ekimine dair sözlü 
«oru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/51) 

2. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
Ibar'm, Mardin'de inşa edilmekte olan yeni lise 
binasına ve öğretmen kadrosuna dair sözlü soru 
önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/52) 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Millet Meclisi Genel Kurul birleşim ve otu
rumlarının yönetiminde kullanılan terimlere 
dair Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu 

'(6/68) 

Yazılı «orular 
1. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'-

nun, 27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp halktan top
lattırılan silâhların sahiplerine iadesinin düşü
nülüp düşünülmediğine, iadesi mümkün görül-
müyorsa bedellerinin sahiplerine ödenip ödene-
miyeceğine dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/6) 

2. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin Mazıdağı Jandarma Komutanı 
Üsteğmen Necdet Camuşçu hakkındaki ^muhte
lif şikâyetlerin ne safhada bulunduğuna dair 
yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/7) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
15 Ekim 1961 tarihinde yapılan Milletvekili ve 
Senato seçimlerinde, ilçeler itibariyle, siyasi 
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M. Meclisi B : 19 8.12.1961 0 : 1 
partilerin ve bağım'sız adayların ayrı ayrı aldıik- [ önergesi, Adalet Bakanlığına göndeıılaniıştir. 
lan oylara ve sandık sayılanna dair yazılı soru I (7/8) 

2. — GELEN KÂÖITİAR 

Teklifler 2. — Millet Meclisi îdare Amirlerinin, 1961 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi M. yılı Biîtçe Kaaununa bağlı <A/1) işaret^ eet-

Hilmi Onat'm, Gençlik Bakanlığı kuruluş ka- velde cteğişitklılc yapılmam hakkında kanun tetk-
nunu teklifi (2/20) (Anayasa, Millî Eğitimi ve lifi (2^21) (Bütçe Komisyonuna) 
Bütçe komisyonlarına) 

• ı l a l » • • 

BIBÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KATİPLER : Zeki Baltacıoğlu (Bolu), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN -— Yoklama yapacağız. j BAŞKAN --- Ekseriyetimiz vardır; gündeme 
(Kayseri Milletvekillerine kadar yoklama ya- i bağlıyacağız. 

pildi.) j 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

/. — Sorularla ilgili olarak Kars Milletvekili 
Hasan Erdoğan, Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 
Aydın Milletvekili Reşat ömrda'nın tutanak 
özeti hakkında demederi 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Sabık zabıt 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN ERDOĞAN (Kara) — Muhterem 

arkadaşlar, sual takrirlerinin sual soranla alâ
kalı Vekil arasında cereyan edeceği cümlenizin 
malûmudur. Geçen celsede cereyan eden sual 
takrirlerinde İçtüzüğe göre sual sorma esası hâ
kim olmuş olmakla beraber, şimdiye kadar gö
rülmemiş veya ilerdeki sual takrirlerinde bâzi 
kötü tefsirlere veyahut münakaşalara yol aça

cak usuli hatalar olmuş ve Yüksek Kiyaset Ma
kamı büyük bir anlayış içerisinde sual soranla
ra geniş bir yetki tanımakla beraber ken
di salâhiyetlerini kullanmamıştır. Şöyle ki; 
meselâ her hangi bir mesele hakkında 
içtüzük, malûmat almak için soru soru
lacağını. beyan eder. Sora soranın, ilgili Bakan 
cevabi mütalâasını bildirdikten sonra tekrar ce
vap vermesi haklıdır. Fakat, soru soranın sor
duğu meselenin cevabı tamamen yerine getiril
miş ise artık mesele bitmiş demektir. Geçen otu
rumda, meselâ içişleri Bakanından Düzce'deki 
her hangi bir hâdise için sora soran milletvekili 
arkadaşımıza ilgili Bakan, gereken kanuni taki
batın yapılmakta olduğunu söylediler. Artık, 
idari ve kazai mercilere intikal edecek olan bir 
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mesele hakkında tekrar mütalâada bulunan, ce
vap veren arkadaşımızın, nıeselelerkı derinliği
ne girerek, Mecliste bulunmıyan veya bu kür
süden söz söylemek hakkına sahip olmıyaıı kim
seleri teşhire, onların özel ve yahut mahrem ta
raflarını Mecliste söylemeye hakkı yoktur. Bu
nu Riyaset büyük bir müsamaha ile karşılamış 
ve bu arkadaşlara ikaz etmemiştir. Temennim; 
bunun tekrar edilmemesidir. 

Burada alâkalı vekil bir jandarma kuman
danının, bir kaymakamın vekâlet emrine alın
dığını söylüyor. Sual soran ne işlem yapılmıştır 
diye soruyor. Vekil, bu şahısların vekâlet emri
ne alnıdığını söylüyor. Artık takdiri sual soran 
arkadaşa bırakmış olmakla beraber daha evvel
den hazırlanmış bir yazılı konuşmanın o şahıs
ların şahsiyetini, istikballerini, bütün hususiyet
lerini alâkadar eder şekilde, «işte mahrem ta
raflarını da biliyorum, sicillerini de biliyorum, 
esasen mesele şudur» gibi şeylerin söylenmeme
si icalbeder. Riyaset bunu ikaz etmedi. 

Keza yine geçen celsede aynı şekilde bir me
sele vâki oldu. Her hangi başka bir mevzuda iki 
gazetenin niçin kapatıldığı hakkında sual soran 
bir arkadaşımız bundan başka bir gazetenin şah
san benim de tasvibetmediğim yazısına geçtiler 
ve Meclis kürsüsünden, o gazetenin üslûbunun 
birkaç misli ağır bir şekilde, alenen hakarette 
bulundular. 

Sayın arkadaşlar, yazı tasvip edilmiyebilir. 
Sayın arkadaşımız kürsüden izahta bulunuyor
lar. Bir diğer arkadaşımızın aynı hatayı tekrar 
etmemesini bendeniz arzu ederdim. Fakat diğer 
milletvekilleri bu tartışmaya girmediklerine gö
re buna işaret Riyaset Makamına düşerdi. 

Benim temennim, bu gibi hataların tekrar 
edilmemesi için Riyaset Makamının sorularda 
İçtüzük esaslarına riayet etmesidir. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, somlara başlıyoııız. 

FUAT ÜMÎT (Bolu) — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, zaptı sabık hakkında 
mı °? 

FUAT ÜMÎT (Bolu) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

8.12.1961 0 : 1 
FUAT ÜMÎT (Bolu) — Çok muhterem arka

daşlarım; benden evvel konuşan aziz arkadaşım 
ıgeçen zaman içinde, öyle tahmin ediyorum ki, 
ibâzı noktaları unutmuş olacaklardır. Her hangi 
Ibir mebus arkadaşımız her hangi bir mevzuda su
al takriri verirken sual takririnin ne olduğunu 
tetkik eder elıbetteki. Bendeniz Düzce Kaymaka
mı mevzuunda, bu hâdise günlerce matbuata ak
setmek suretiyle memleket şümul bir mahiyet al
dığı için, bu takriri vermek mecburiyetinde bal
dım ve sormak istediğim hususları da birkaç nok
tada tesbit etmiştim. Bu noktaları ayrı ayrı Ve
kil Beye sormak suretiyle netice istihsal ettim. 
Durum, muhterem arkadaşımın anladığı ve biraz 
evvel konuştuğu şekilde değildir. Tavzihine ihti
yaç hissettim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın arka
daşlar, zaptı sabık hakkında söz alan bir arkada
şımız, geçen oturumda, kapatılan bir gazete hak
kında bendenize tarizde bulundular. Malûm ga
zetede şahsıma hakaret edilmiş olsaydı asla bu 
kürsüde ondan bahsetmeye lüzum görmezdim. 
Fakat, devamlı olarak yapılan neşriyat bu Mecli
sin mânevi şahsiyetini tahkir mahiyetindedir. 
(Sağdan, «yok öyle şey» sesleri) (Soldan, alkış
lar) Her şeyden evvel, burada konuşan arkadaşı
mıza da bu hakaret vâkıdır. Ağır sözler söylen
mektedir. Bu arkadaşımızın da bu yazılardan ay
nı teessürü duyması icabederdi. (Soldan, alkış
lar) Vakıa burada edebe aykırı hususlar hakkın
da sözler söylendi, ancak, bunlar benim o mu
harrire verdiğim cevaplar ve sözler değildi; bu 
Meclis üyelerinin büyük bir çoğunluğunun haklı 
ıgördüğü sözlerin tekrar edilmesinden ibarettir. 
Ben de aynı şekilde mukabele etseydim, verece
ğim cevap tamamiıyle başka türlü»olurdu. 

tSonra biz burada vazifemizi müdriki». Nasıl 
konuşacağımızı ve ne şekilde hareket edeceğimizi 
gayet iyi biliyoruz. Kimseden akıl almaya ihti
yacımız yoktur. (Bâzı sıralardan alkışlar) 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Şahsım mev-
zuulbahistir. Cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Riyaset bu sorular mevzuunda 
sadet dışı çıkılıp çıkılmıyacağım takdir ediyor. 

Sorulara ıgeçiyoruz. 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

i. — Ordu Milletv&kili Ata Topaloğlu'nun, 
Fatsa ilçesinin iskele ile mendirek ve dolayısiyle 
çekek yerinin yaptırılıp yaptırılmıyacağına dair 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün 
sözlü cevabı (6/37) 

(BAŞKAN — Soru sahibi burada, alâkalı Ve
kil burada, soruyu okutuyorum. 

13 . 11 . 1961 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

(Ordu Milletvekili 
Ata Topaloğlu 

Ordu vilâyetinin büyük ilçelerinden biri olan 
Fatsa kazasının istihsal ettiği fındık, ve sair ih
racat mahsullerinin gemilere yüklenmesinde is
kelenin ihtiyaca cevap veremiyecek halde bulun
ması hasebiyle yıllardan beri büyük sıkıntılar 
çekilmekte bu yüzden fırtınalı havalarda sık sık 
(kazalar olmaktadır. 

1961 yılı içerisinde sahil yolunun bu iskele 
(üzerinden geçmesi ve sahilin doldurulması dola
yısiyle bu iskele tamamen işe yaramaz hale gel
miştir. Bu itibarla : 

1. Bütün Karadeniz sahilinin iskeleleri ta
mamen yapıldığı halde çok zaruri bulunan Fatsa 

il 

iskelesinin yapılıp yapılmıyacağmm, 
2. Fatsa şehir içi sahil yolunun geçişi dola

yısiyle kasabada bulunan ve gemilerin tahmil 
tahliyesinde çalışan motor ve mavnaların korun
ması için ihtiyaca kâfi bir mendirek ve dolayısiy
le çekek yerinin yaptırılıp yaptırılmıyacağının 
(beyanını saygı ile rica ederim. 

BAŞKAN — Söz Bayındırlık Bakanınmdır. 

BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 
(Ankara) — Çok muhterem arkadaşlarım,. Ordu 

Milletvekili Sayın Ata Topaloğlu arkadaşımızın bu 
sorusunda mevzuubahsedilen hususlar hakkın
da, lütfedip beni ziyaret ettiği zaman, bakanlı
ğımda geniş bilgi arz etmiştim. Kendileri, ver
miş olduğum bu izahatı yeter bulmuşlardı. An
cak bu soru, Karma Hükümetin teşkilinden tam 

bir hafta önce verilmiş bir soru olduğu için, so
ru müessesesi, Yüksek Heyetinizin malûmu ol
duğu üzere, icrayı, müessir şekilde denetlemenin 
bir vasıtası olduğu ve millet önünde bunun açık
lanmasını istedikleri için, kendilerine daha ev
vel arzı cevap etmiş olmama rağmen, müsaade
nizle Yüksek Huzurunuzda, tekrar arzı cevap 
etmek istiyorum. 

Aslında bir bölgenin, bir güzel kasabamızın, 
mahallî mahiyette bir âcil ihtiyacı olarak görü
len bu sorudaki iskelenin ve yine sayın soru sa
hibine göre mendirek ve çekek yerinin inşaası 
işi Bakanlığıma ait ödevlerden ehemmiyetli bir 
sahaya taallûk etmektedir. 

Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, Bakanlı
ğımın yurt ölçüsünde yapmakla mükellef oldu
ğu işlerden bir ehemmiyetlisini de kıyı şehirle
rimizdeki bu kabil Bayındırlık eserleri teşkil 
eder. Ben şu anda eminim ki, çok güzide arka
daşlarımdan her hangi birisi tıpkı Fatsa iskelesi 
gibi bir başka kasabamızın, bir başka ilimizin 
bir başka derdini hem de çok haklı sebeplere, 
delillere dayanarak benden istiyebilecektir. Ve 
esasen Bakanlığımın hikmeti vücudu da budur. 
istisnasız her sayın milletvekilinin, her sayın 
senatörün, daha geniş olarak her ilin başında 
olan mesuliyet sahibi idare âmirinin, her valinin, 
her kaymakamın, her hangi bir belediye başka
nının, her hangi bir köy ihtiyar heyetinin ve 
muhtarının Bakanlığımdan, hem de haklı ola
rak, çok kuvvetli sebeplere dayanarak mütaad-
dit hizmetler beklemesi tabiîdir. Soru, Yüksek 
Huzurunuzda Bayındırlık Bakanı olarak, ilk 
defa arzı cevap edeceğim bir husus olduğu için, 
bir mukaddeme yapmaya lüzum görüyorum. 

Şimdi, Fatsa iskelesi hakkında mevzuubahs-
. edilen soru, arz ettiğim gibi, Bayındırlık Bakan
lığının liman ve iskelelere ilişkin faaliyetleri 
manzumesinde bir örnek teşkil ediyor. 3611 sa
yılı, Bakanlığın kuruluş ve yetkileri Kanunun
da, bakanlık görevlerinin başında sayılan iş, li
man işleri ve iskele işleridir. Bilâhara, genişle
miş olan ihtiyaçlar muvacehesinde bu iskele iş
lerinin daha iyi bir şekilde ele alınmasını temin 
maksadiyle 1949 da 5414 sayılı Kanun çıkarıl-
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mış ve bu üslerin derli toplu bir şekilde yürütülme
si, inşalar bakımından esaslı onarımların emniyet 
altına alınması derpiş edilmiştir. İhtiyaçlar ol
duğu yerde durmadığı için seneler geçtikçe ih
tiyâçlarla bunların cevaplanış tarzları arasında
ki ahenksizlik bakımından kanun vâzıı başka 
bir tedvin zaruretini hissetmiştir. Ne yazık, ki, 
mesele kül halinde ele alınırken gene de plân 
ve program konusu asli mahiyetinden inhiraf 
eden bir veçheye getirilmiştir. Şimdi huzurunuz
da arz ettiğim bu bilcümle liman iskele faaliyet
lerini toptan ele alma zaruretini ifade eden ka
nun maddesinin gerekçesinden bir cümle okuya
cağım. Orada deniyor ki : 

«ihtiyaçların tazyiki, alman tedbirlerin önün
de gitmekte binnisbe 5414 sayılı Kanunla mü-
tevazi ölçüde ele alınmış bulunan kıyı imalâtı
mızı da daha esaslı bir şekilde yürütmek mecbu
riyeti hasıl olmuş bulunmaktadır. Bu mülâhaza
ya binaen 5775 sayılı Kanunla ele alman büyük 
teşkilât limanlarının dışında kalan ve 5414 sa
yılı Kanunla ele alınmıyan bilûmum liman, iske
le, rıhtım, mendirek ve barınakların inşaatiyle, 
tesisat, teçhizat ve onarımlarının yapılmasının 
ve senelerden beri imkânlarının sağlanamaması 
dolayısiyle el sürülmiyen geniş tarama ameliya
tının ifasını esaslı ve geniş bir programda toj)-
lıyarak daha rasyonel bir yoldan gerçekleştiril
mesi icabetmektedir.» 

Bu, 6237 sayılı Limanlar inşaatı hakkındaki 
Kanunun, birinci maddesinin gerekçesidir ar
kadaşlarım. Ancak, böylece bilûmum kıyı ima
lâtının bir elden yürütülmesi fikri, bu kadar 
esaslı bir gerekçe ile bir kanun ameliyesinin 
içinde mütalâa edildiği anda, hemen bunu ta-
kibeden ikinci maddede bakınız nasıl bir ge
rekçe sevk edilmiş : Gerekçenin ikinci madde
sinde deniliyor ki : «Bu kanunun şümulüne gi
ren çeşitli mevzuların ele .alınmalarında takib-
edilecek inşa sıraları uzun vadeli değişmez bir 
programa bağlanmayıp, * iktisadi gelişmenin 
icaplarına ve ihtiyaçlara uygun olarak, yıllık 
programlarla gerçekleştirilmesi pususu İcra Ve
killeri Heyetinin takdirine bırakılmıştır.» Bir 
taraftan birinci maddede, maddelerin toplu mü-
Italâa edilmesi zaruretine işaret edilmekte, fa-
ikat ikinci maddede ise bunlar iktisadi gelişme
nin ihtiyaçlarına ve ancak yıllık programları
na göre, icra Vekilleri Heyetinin, yahut aslın
da bir siyasi heyetin takdirine bağlanmış bu

lunmaktadır. Sayın Ata Topaloğlu arkadaşım 
Karadeniz'in bu güzel kasabasının bir âcil me
selesini soru mevzuu yaparken mütalâa etmek 
istediği husus, öyle zannediyorum ki, belirmiş 
bir ihtiyacın bugüne kadar karşılanmamış olan 
kısmının bundan sonra da acaba nasıl bir seyir 
ıtakilbedeceği hakkında umumi efkâr önünde 
mesullerden sarih vaad almak maksadına dayan
maktadır. Hemen arz edeyim M; bu ve buna 
benzer ihtiyaçların kâffesinin karşılanması ev
velâ itimadınıza mazhar olacak hükümetlerin 
ve hiç şüphesiz bu meyanda Bayındırlık Bakan
lığına gelecek insanların başta gelen vazifesi
dir. Talepler toptan haklıdır. Bunları karşıla
mak toptan vazifemizdir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, durum bu olun
ca, arkadaşımızın biraz sonra gelecek olan bir 
sorusunda söz konusu edilen Fatsa yollan mev
zuunu da ayrıca arz edeceğim. 

Şu halde, ihtiyacın tartışılması pek o kadar 
önem taşımıyor. Asıl mesele, bunun hangi plân, 
hangi program içinde mütalâa edilmesidir. 

Fatsa iskelesinin durumu 1953 ten beri mü
talâa edilmiştir, ihtiyaç ileri sürülmüştür. 1953 
ten 1960 yılına kadar, her yıl Fatsalılar, millet
vekilleri, belediye başındakiler, idareciler bu 
ihtiyacı ileri sürmüşlerdir. Fakat, bu ihtiyacın 
karşılanmasına arz ettiğim mevzuatla yapılan 
yıllık programlar cevap vermemiştir. Hususiyle 
Yüksek Meclisin bilmesinde fayda mülâhaza et
tiğim için arz ediyorum, burada söylenilen yıl
lık program meselesi ancak, 1958 de halledil
miş, o seneye kadar da bir kenara atılmış bu
lunuyordu. 

Şimdi arkadaşlarım, Fatsa'da belirmiş olan 
bu ihtiyaç Fatsalılarm ve sayın milletvekili ar
kadaşımın da mütalâa ettikleri gibi oradan bir 
Devlet yolunun geçmiş olması meselesidir. Çün-
Ikü, ortada kalmış mesele olarak bir iskele ihti
yacı vardır. Bu ihtiyacı belirtirken, demin de 
arz ettiğim gibi, yalnız karayolu ihtiyacının de
ğil, kara ve deniz yollariyle beraber Fatsa'nın 
Hinterlandı olan civar kasabaların ihtiyacının 
başka imkânlarla sağlanıp sağlanamadığının da 
birlikte mütalâa edilmesi icalbediyor. Bakanlı
ğım bu konuda üflenerek geniş çalışmalar yap
maktadır. Teferruatı ile yüksek huzurunuzu iş
gal etmek istemiyorum,, ama şimdilik bir mil
yonu aşkın bir masrafla ancak, 250 tonluk mo
torların yanaşmasına imkân verecek bir iskele-
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nin yapılın ası uygun. görülmüştür. Ama bura-
ıdaki sahanın genişletilmesi ve iskelenin uzatıl
ması mümkün görülmemektedir. Ayrıca büyük 
masraflar istiyen mendirek inşaatının tahakku
kuna' da şimdilik imkân görülmemektedir. 

OBugün Fatsa'dan Ünye'ye asfalt bir yol bu
lunmaktadır. Fatsa, Ordu'ya 57 Km. İrk mesa
fede bulunmaktadır. Karadenizde Şarktan iti-
ıbaren Samsun'a kadar olan kısımda bulunan is-
ikeleler oldukça ihtiyacı karşılamakla beralber, 
Fatsa, kendisinden dalha küçük kasabaların sa-
Ihilbolduğu bu imkânı elde ekmediği için haklı 
olarak üzüntü duymaktadır. Trafik kesafetti, 
tahmil - tahliye hacmi henüz yeter seviyede de
ğildir. Yüksek 'malûmunuz olduğu üzere, bu 
kasaibanın nüfusu 7 Ibinin aşağısmdadır. Zaten 
'bütün kaza 70 binlik bir nüfusa saJıiptir. Der
piş edilen iskele, 15 - 20 bin tonluk tahmil -
tahliye yapabilecek bir iskele olacaktır. Ancak, 
ibültün bunlar meyanmda Fatsa'nın yolları, su
ları ve diğer ihtiyaçları ile birlikte hattâ bü
tün memleketin Fatsa'ya benzer ihtiyaçlarını 
ahenkli bir şekilde ele almak, bizim için bir 
borçtur. 

Bu durumlarda Bayındırlık Bakanlığına 
yardım etmek de sizin yükünüz olacaktır. Hür
metlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ata. Topaloğlu. 
ATA TOPALOĞLU (Ondu) — Muhterem 

arkadaşlar, ecnebi gemileri, milyonların üstün
de bir ihracat imkânına sahip memleketim olan 
Fatsa'ya uğramadan ihraç mallarını alıp Avru
pa is/kelelerine götürmektedirler. Yıllardan beri 
Fatsa'nın bu iskele mevzuu, zaman zaman Ve
kil Beyefendinin de arz ettikleri gibi, ilgili ma
kamlara duyurulmuş, fakat bu duyurulmadan 
musibet bir netice alınamamıştır. Fatsa duru
munda olaü dört kazanın da ihtiyaçları karşı
lanmamıştır. Diğer taraftan memleketimiz için 
büyük döviz kaynağı olan fındık mahsulünün, 
60 kilometre ötedeki Ordu iskelesine götürülüp 
orada yüklenmesi, tüccar üzerinde ve malın ma
liyeti üzerinde son derece fena tesir icra ede
cektir. Bu itibarla bu işin eski yıllarda bilhassa 
1953 ten sonra etüdleri yapılmıştır. Bu iskele 
•etütleri veikâlet arşivlerinde mevcuttur. Hattâ 
'bunun programlaştıVıldığAı dahi eski iktidar 
vekilleri ifade etmişlerdi. Bu meselenin ehem
miyetinin nazarı itibara alınarak Fatsa iskele
sinin yapılmasını istirlham ediyorum. 
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Vekil Beyefendi, kendilerini ziyaretimde 

'bendenize geniş zaman ayırmak suretiyle geniş 
izahatta bulunmak lûtfunda bulundular. Haki
katen vekâlete yeni geldikleri halde nafıa hiz
metleri hakkında geniş bilgiye saıhübolduklarım 
memnuniyetle müşahede ettim. Kendilerine ba
şarı dilenken, arzu ettiğim ıhususlarda çekilen 
sıkıntıların giderilmesini huzurunuzda kendile
rinden istirlham ediyorum. Hürmetlerimle (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
2 nei soruya geçiyoruz. 

'2. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Cide Ortaokulunun öğretmen 
ve öğrenci kadrosuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/38) 

BAŞKAN — Soru sahibj. burada mı? Yok. 
Soru sahibi olmadığı için cevaplanması gelecek 
birleşime bırakıldı. 3 ncü soruya., <geçiyo,ruz. 

,¥. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, 
A B C Kimya Müessesesinin diğer gruplarının 
da Çankırı'ya naklinin mutasavver olup olma
dığına, her yönden geri kalmış bulunan Çankı
rı'nın iktisadi düzenini Atış Okulu derecesinde 
sağlıyacak bir müessesenin temini lüzumunun 
düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
sorusuna Millî Savunma Bakanı tlkami Sancar'-
ın sözlü cevabı (6/41) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Başba
kan adına cevap verecek Bakan? Burada.-So
ruyu okutuyorum : 

18 . 11 . İftGl 

i Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan tara

fından sözlü olarak cevapl an dinimasınt «ay-
giyle rica ederdim. 

Çankırı Milletvekili 
Kâzım Arar 

1. Çankırı'da bir süre önce inşa ettirilen 
ve senelerden beri faaliyetine devam -edilen Pi
yade Atış Olculunun İstanbul'a naklini müta-
akıp A B C Kimya Müessesesinin Ibir grupu 
gönderilmiştir. Çok mükemmel ve oldukça bü
yük inşa edilen okul bina ve tesislerinin tam 
hizmete tahsis edilebilmesi için Kimya - Müesse
sesinin diğer gruplarının da Çankırı'ya nakli 
m ut asta v ve r inidir ? 
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2. Bu anüim'kün olmadığı takdirde her yön

den geri kalmış bulunan Çankırı'nın iktisadi 
düzenini asgari Atış. Okulu derecesinde sağlı-
yacak diğer bir müessesenin temini lüzum ve 
zarureti Sayın Hükümetçe düşünülmekte mi
dir!, 

BAŞKAN — Başbakan adına sayın Bakan. 
BAŞBAKAN ADINA MİLLİ SAVUNMA 

BAKANI İLHAMI SANCAR (İstanbul) — 
Muhterem Çankırı Milletvekili arkadaşımız Kâ
zım Arar'in, «Çankırı'dan kaldırılan Piyade 
Atış Okulunun yerine, Çankırı'ya başka bir bir
lik getirilmesine ait» sualine arzı cevap veriyo
rum. 

Çankırı'dan alman Piyade Atış Okulunun ye
rine, halen ABC kimya müessesesinin bir grupu 
nakledilmiştir. ABC nin esas tesisleri ve merke
zi Mamak'tadır. Şimdilik Çankırı'ya bir başka 
birlik gönderilmesi planlanmamıştır. Memleke
tin yüksek menfaatleri nazarı itibara alınarak, 
Genel Kurmayca Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
planlanmasında askerî mülâhazalar, iktisadi mü
lâhazalara takaddüm etmektedir. / 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar. « 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka

daşlarım; Sayın Savunma Bakanı arkadaşımın 
verdiği cevaba teşekkür ederim. Yalnız verilen 
bu cevap bendenizi tatmin etmemiştir. 

20 yıl önce Çankırı'ya Atış Okulunun nakli 
düşünülüyor. Fakat burada daha önce böyle bir 
tesis mevcudolniadığı için bir bina inşaatı da 
lüzum ve zaruret haline geliyor. Bu yeni inşa
atla Devlete bugünkü değeriyle 8 - 1 0 milyon 
civarında malî bir külfet yükleniyor. Bu mües
sese kuruluyor ve 20 sene Çankırı'da icrayı fa
aliyet ediyor. Bu arada atış okulu mensupları
nın ihtiyaçlarını temin maksadiyle Çankırı hal
kının bina kifayetsizliği göz önünde tutularak 
yeniden bir hayli bina yaptırılıyor ve vatandaş 
da bu sebeple bir hayli borçlandırılıyor. Esasen 
çok geri kalmış ve bakımsız halde bulunan Çan- | 
kırı'nın, At*ş Okulunun Çankırı'ya gelmesi ile 
iktisadi ve ticari bakımdan .geliştiği bir vakıadır 
ve hattâ civarında bulunan kazalar ve köyler 
ürünlerini değerlendirmişler ve zirai bakımdan 
gelişmişlerdir. Tam 20 yıl bu memleketin ikti
sadi ve ticari hayatında mühim rol oynıyan bu 
okulun buradan kalkmasa için ne halk tarafından 
-bir. şikâyet, ne de Millî Savunma Bakanlığı tara-
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fından bir teşebbüs vuku bulmamıştır. Fakat 
Geçici Hükümet, plân ve programsızlığm bir 
neticesi olarak bu iki kaziyeyi ihmal etmiş ve bu 
memleketin iktisadi hayatım felce uğratan bir 
teşebbüsle Atış Okulunu başka yere nakletmiş-
tir. 

Sayın Bakan bu hususların Genelkurmay 
Başkanlığınca bir plân ve programa bağlandığı
nı, hal böyle olunca askerî mülâhazaların ya
nında iktisadi mülâhazaların ehemmiyeti olmadı
ğını ifade ettiler. Hayır arkadaşlar, bir memle
ket evvelâ iktisaden kalkınmalıdır.. İktisadi dü
zeni bozuk bir memlekette, askerî plânın şu ve
ya bu sebeple ortaya konulması için katî bir lü
zum ve zaruret olmalıdır. Her hangi bir mahre
miyeti de olmıyan bir mevzuda kapalı bir ifade 
ile bunu geçiştirmenin bendeniz şifalı tarafını 
göremedim. 

İşte program diye yıllardan beri haykırdı
ğımız ve hepimizin üzerinde ittifakla durduğu
muz bir mevzu, yine kendisini burada gösterdi. 
Birkaç gün evvel bir gazeteci arkadaşım, Ba
kanlardan birisine : «Memleketimizin iktisaden 
ve fikren kalkınabilmesi için bir programa ih
tiyaç var mıdır, varsa bunları özetler misiniz?» 
dilyor. Sayın Balkan cevap veriyor : «Mutlak 
olarak memleketimizin programlı çalışmaya ih
tiyacı vardır.» Şu cümleden istihraç ettiğimiz 
mâna : Halen Hükümetin Ibu programı mevcut 
değildir. 

Birkaç, hafta evvel Büyük Meclisten itimat 
reyi alan Hükümetin programında da şöyle katî 
ve sarih bir cümle mevcuttur : «Yurdumuzun 
geri kalmış bölgelerinin 'kalkındırılması için 
bütün imkânlarımızı kullanacağız.» 

Bendeniz Atış Okulunun Millî Savunma Ba
kanlığına taallûk eden bir mevzu olduğunu bili
yorum. Niçin Savunma Bakanından sormadım 
da Başbakandan sordum. Arkadaşlarım, bu 
mevzuun birkaç yönden mütalâası icabettiği 
için Hükümet Programının ihtiva ettiği mâna 
içinde yeni Başbakandan sormuş ve geri kal
mış bir vilâyete elini uzatmak noktasına da 
mâtûf idi. Sayın Bakan sözü kestirip attı ve 
dedi ki: Bu sadece Genel Kurmay Başkanlığı
na ait bir mevzudur. • 

Bir okulun Çankırı'dan Tuzla'ya kalkması 
keyfiyetinin mahrem bir tarafı yoktur. Sayın 
Bakan lütfedip izah etsinler.Başbakanlığa ver
diğim bu sorum cevaplandırılmış değildir. Rica 
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Böyle bir mahremiyetin inşaası elbetteki bizim 
için de şayanı kabul değildir. Orduya taallûk 
eden .mahrem bir hususun açıklanmasını biz de 
istemeyiz. Bizler Sayın Bakandan çok daha ya
kın bir şekilde taki'bediyoruz. Düne kadar böy
le bir zaruret ne halk tarafından, ne Atış Oku
lunu idare edenler tarafından ve ne de 'Millî 
Savunma Bakanlığı tarafından lortaya atılma
mıştır. Okulun kalkışı demin arz ettiğim sebep
lerden ötürüdür. 

Sorumu neden Millî Savunma Bakanına de
ğil de Barbakana tevcilh edildiğini izah ettim. 
Binaenaleyh sorumu cevaplandırılmamış adde
diyor ve Başbakan tarafından bu kürsüden ce
vaplandırılmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Soru Başbakan adına Millî Sa
vunma Bakanı tarafından cevaplandırılmıştır. 
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ediyorum, (bize Çankırı'nın durumunu tâyin 
edecek tatminkâr bir cevap versinler. Hürmet
lerimle, 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MÎİLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN-

GAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, iki 
meselenin birlikte mütalâa edilmesi yüzünden 
arkadaşım benim izahlarımı anlamamış oluyor
lar. 

Birincisi, Çankırı'nın iktisadi durumunun 
nazara alınması Çankırı'nın kalkındırılması. 
Bu, Hükümetin kalkınma plânı içine alınmış 
mıdır, alınmamış mıdır? Ve bununla bu oku
lun kaldırılması telif edilebilir mi? 

Aziz arkadaşlarım, Devlet İktisadi kalkın
ma plânı Millî Savunmayı içine almamaktadır. 
Millî Savunma plânları Genel Kurmayca ele 
alınmaktadır. Bu iki işi bir arada mütalâa et
mek imkânı yoktur. Millî Müdafaa vasıtaların
dan hirisi olan bina, Millî Müdafaanın yüksek 
gayelerine ve menfaatlerine göre Genel Kurmay
ca, bir plân ve tertip dâhilinde 'bulunur. Yok
sa orada okuyanların, bir büyük şehrin kena
rına götürülmelerini, eğlence maksadına matuf
tur diye karşılamayı doğru bulmamaktayım. 20 
yıl önceki askerî mülâhaza ve icaplarla, bu
günkü icapları bir arada mütalâa etmenin caiz 
olmadığına kaaniiz. 

Arkadaşım 'bunların dışında bâzı malûmat 
arzu ediyorlarsa, lütfen teşrif buyursunlar, Iben 
kendilerine gereken malûmatı arza her zaman 
amadeyim. Takdir* edersiniz ki, bu müessesenin 
yani Millî Müdafaanın biraz (gizliliği tabiatında 
mündemiçtir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. ' 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Söz istiyorum 

efendim. Son söz MiJletvekilinindir. 
BAŞKAN — Kâzım Arar. 
Kâzım Bey, Vekil Beyin cevabının sizi tat

min edip etmediği hakkında lütfen beyanda 
bulunun. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Vekil Beyin 
ikinci konuşması da bendenizi tatmin etmemiş
tir. Millî Müdafaa Vekâleti kendisine taallûk 
eden hususlarda bundan böyle Genel «Kurmay 
Başkanlığını öne sürerek bir perde yapmama
lıdır. Bu, üzerinde oldukça hassasiyetle durul
ması icabeden bir mesele. Bir okul naklediliyor. 
Kendilerince bu naklin gerekli tarafı nedir? 

4. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
fındık kurdunu imha eden ilâca ruhsat verilip 
verilmediğine, ruhsatlı ise kontrol ve tecrübe 
edilip edilmediğine ve kullanılan suni gübre ile 
toprak cinslerinin tahlillerinin yaptırılmış olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/42) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Tarım 
Bakanı? Yok. Tarım Bakam olmadığı için so
runun cevaplandırılması gelecek Birleşime bıra
kıldı. 5 nci soruya geçiyoruz. 

5. —, Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Fatsa - Reşadiye, Fatsa - Korgan il yollarının 
Karayollarına devrinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/43) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Bakan? 
Burada. Soruyu okutuyorum. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Söz almanız mümkündür. An
cak soruyu okutalım ondan sonra söyliyeceğinizi 
söylersiniz. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Efendim, 
sorumu geriye alacağım, onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Efendim, Sa

yın Bakan Beyefendi ile bu yol mevzuunda uzun-
boylu görüştük. Ellerindeki programa göre 
mutlak surette nazarı itibara alacaklarını ifade 
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ettiler. Yüksek Meclisinizi işgal etmemek için 
soruyu geri alıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru geri alınmıştır. 6 ncı so
ruya geçiyoruz. 

6. — Bolu Milletvekili Kemal Demir'in, 
Düzce'de 30 .6.1961 tarihinde vukubulmuş olan 
sel felâketinin sebebolduğu hasar ile yapılan 
yardım miktarına dair İçişleri ve Tarım Bakan
larından sözlü sorusu (6/44) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. İçişleri 
Bakanı? Burada. Tarım Bakanı? Yok. Tarım 
Bakanı burada olmadığı için sorunun cevaplan
dırılması gelecek Birleşime bırakıldı. 

Diğer soruya geçiyoruz. 

7. — Kastamonu Milletvekili Osman Oktay'- * 
m, Kastamonu Şeker Fabrikasının inşası için ne 
miktar masraf yapıldığına, ikmal edilen ve 
edilmiyen kısım ve makinalarla, işler hale gel
mesi için nemiktar masrafa ihtiyaç bulunduğu
na ve şimdiye kadar ne gibi muameleler yapıl
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/45) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Sanayi 
Bakanı? Yok. ilgili Bakan olmadığından soru
nun görüşülmesi gelecek Birleşime bırakıldı. 

8. — Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, 
Yüksek Adalet Divanının hangi kanun gereğince 
hâlâ faaliyette bulunduğuna dair sorusuna Ada
let Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun cevabı (6/47) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Adalet 
Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 

1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 
12 . 6 . 1690 tarih ve bir sayılı Kanun 9 . 7 . 1961 
tarih ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının hükümleri gereğince meriyetten kalk
mış olmasına rağmen bir numaralı Kanunun 
altıncı maddesi gereğince kurulmuş bulunan 
Yüksek Adalet Divanının hangi kanunun han
gi maddesi gereğince hâlâ faaliyette bulundu-
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ğunun Adalet Bakanı tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını. saygılarımla arz ederim. 

29 . 11 .1961 
Çorum Milletvekili 

İhsan Tombuş 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sahir Kurut-
luoğlu. 

ADALET BAKANI SAHİIJ KUIİÜTLU-
OĞLU (C. Senatosu Üyesi) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, Çorum Milletvekili' Sayın ihsan 
Tombuş'un" sözlü olarak cevaplandırmamı emir 
buyurdukları soru mevzuu, Anayasamızla kal
dırılmış olmasına rağmen geçici bir kanunla 
kurulmuş bulunan Yüksek' Adalet Divanının 
hangi kanunun hangi maddesiyle faaliyette 
bulunduğu hususunun sözlü olarak cevaplandı
rılmağıdır. 

Bu mevzuu iki noktadan cevaplandırmanın 
fapdalı olacağına kaaniim : Birincisi hadise
nin Anayasa zaviyesinden, hukuk zaviyesinden 
izahı; ikincisi, vâzıı kanunun maksadı bakımın
dan izahı, yani vâzıı kanunun Ihangi neticeye 
varmak istediğinin izahı. 

Meselemizin hukuk noktasından, Anayasa 
zaviyesinden izahı tek başına, Anayasamızın ge
çici 8 nci maddesinin okunmasiyle izah edil
mesi mümkün görülebilirse de, bu meselenin 
etraflıca hallinin lüzumlu olduğuna kaanii ol
duğum için, diğer Anayasa maddeleri ile mem-
zucen mütalâa etmeme müsaadelerinizi rica ede
ceğim. 

Anayasamızın 157 nci maddesi : «Anayasa 
halkoyuna sunulup kabul edilince, Türkiye 
Cumhuriyetinin Anayasası olur ve halkoyu so-
nuçlariyle beraber derhal Eesmî Gazetede ilân 
edilir. Bu Anayasanın Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşu, seçimi ve toplanması ile 
ilgili hükümleri, 1 nci fıkraya göre yayınlan
ması ile; diğer hükümleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin seçilmesi ile, geçici maddelerde be
lirtilen esaslara göre yürürlüğe girer.», demek
tedir. Bu itibarla Anayasamızın 157 nci mad
desi, Anayasamızın yürürlüğe girme şeklini tef
rik suretiyle yürürlüğe tesir eden hal ye me
kânı ayırmış bulunmaktadır. Bunlardan birisi 
Anayasa ölçüsü, ikincisi de Büyük. Millet. Mecli
sinin seçimine taallûk eden kısımların yürürlüğe 
ginmesidir. İkincisi j Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin toplanmasından sonra geçici mad-
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dedeki esaslar dahilindeki hükümlerin yürür
lüğe gireceğine işaret edilmiş olmasıdır. Ana
yasamızın geçici altıncı maddesiyle da aynı za
manda meselenin izahında fayda vardır. Altıncı 
maddede (Bu Anayasanın 102 nci maddesine 
göre Bakanlar Kurulu kurulunca, 12 Haziran j 
1960 tarih ve 1 sayılı Kanuna göre kurulan ve 
iş başında bulunan Bakanlar Kurulunun gö- J 
revi kendiliğinden sona erer) diye bir hüküm 
de mevcuttur. Geçici altına madde ile; meri
yetten kalkmış bulunan 12 Haziran 1960 tarihli 
ve 1 sayılı Anayasaya göre kurulmuş olan eski 
Bakanlar Kurulu, Anayasamızın 102 nci mad
desine göre yeni teşkil olunacak Bakanlar Ku
rulu teşekkül edinceye kadar görevine devam 
edecektir. Bunun ifade ettiği mâna, yeni Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası yürürlüğe girmiş 
olmasına rağmen, bir sayılı Kanunla teşekkül 
etmiş olan-Hükümetin hukukî hüviyeti ve ta
sarruf salâhiyetinin 1 sayılı Anayasa yürürlük
ten kalkmış olmasına rağmen, devaım etmesi im
kânı bahşedilmiş bulunmaktadır. 

Demek oluyor ki birtakım organlar ve mües
seseler 1 sayılı Kanundan doğmuş olsa bile Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasına göre hukukî. 
varlıklarını kaybetmemişlerdir. Bu müessesele
rin hukukî varlıklarını kaybetmemeleri de yine 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hükmü ikti
zasındandır. 

Meseleyi geçici 8 nci madde ile birlikte mü
talâa ettiğimiz takdirde aynı neticeye varmakta 
tereddüde mahal olmasa gerektir. Aslında da 
(böyledir, böyle bir tereddüt doğmamalıdır. Ay
nı zamanda geçici yedinci madde ile meseleyi 
aydınlatmakta fayda mülâhaza etmekteyim. Ge
çici 7 nci madde, bu Anayasa ile kabul edilmiş 
olan yeni organ, kurum ve kurulların kuruluş I 
ve işleyişleriyle ilgili kanunların en geç altı ay 
içinde Büyük Millet Meclisinden çıkmasına dair 
âmir bir hüküm getirmiş, Anayasada bahsedil- I 
miş olan diğer kanunların en geç iki sene içinde I 
kanuniyet kesb etmesini emretmiş bulunmakta- I 
dır. Aynı Anayasa ile kabul edilmiş bulunan or- I 
gan, kurum ve kurullar âzami altı ay içinde ye- I 
ni şekillerini almak mecburiyetindedirler. Şa
yet Yüksek Meclis altı ay içinde bu kanunları 
ikmal etmediği farz edilse bile ilk oturumdan I 
itibaren geçecek 6 ay sonunda mevcut hüküm- I 
ler kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Bu | 
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j suretle bunların kuruluşları ve tatbik tarihleri 

bu 6 ay müddet içerisinde hudutlandırılmış bu
lunmaktadır. Arz ettiğim malûmat ve arzına 
çalıştığım Anayasa hükümleri muvacehesinde 
ve yine Anayasanın 8 nci maddesi gözden geçi
rildiği takdirde vardığımız hukuki durum şu
dur. Geçici 8 nci madde şöyledir : (Anayasaya 
göre kurulacak organ ve kurum ve kurullar, 
kuruluş kanunları yürürlüğe konarak görevle
rine başlayıncaya kadar, bu konulardaki hü
kümlerin uygulanmasına devam olunur.) 

Şimdi burada nazarı itibara alınması gereken 
nokta acaba Anayasa Mahkemesi bir organ mı
dır? Tereddütsüz cevap vermek icabeder ki 
Anayasa Mahkemesi bir organdır. «Anayasa 
Mahkemesi T.C. Anayasası ile yeniden kurula
cak olan organlardan birisi midir?» sualine te
reddütsüz cevap vermek icabeder ki, evet, yeni 
kurulacak organlardan birisidir. «Bu organlar 
kuruluncaya kadar ne gibi yeni bir hüküm ce
reyan edecektir?» sualine de şu cevabı vermek 
iktiza eder : Yenisi kuruluncaya kadar bu ka
nunlardaki hükümler yürürlükte kalacaktır. O 
halde Anayasanın 157, geçici 6, 7 ve 8 nci mad
delerine yani yürürlükte bulunan esaslar hudu
du içinde mütalâa edilmesi zaruri olan ana hü
küm ve ana kaidelere göre Türkiye Cumhuriye
ti Anayasası yürürlüğe girmiş olacaktır. 

Nasıl ki 1 sayılı Kanuna göre kurulmuş Hü-, 
kümetin tasarrufları hakkında tereddüt edile-
miyorsa, 8 nci geçici madde ile yürürlükte bıra
kılan müesseselerin de varlığından şüphe etme
ye imkân mutasavver değildir.. 

I Meselemizi vâzn kanunun maksadı zaviyesin
den incelersek, öyle zannediyorum ki, Yüksek 
Heyetinize daha sarih malûmat vermiş olabi
lirim. Tutanak Dergisinin .61 ncih Birleşiminin 
656 nci sahifesi tetkik buyurulduğu takdirde 
•muhterem arkadaşım göreceklerdir ki, bu mev
zuda, Komisyon Başkanvekili tarafından bir 
açıklama yapılmıştır. Fakat buna takaddüm 
eden zaman içinde Kurucu Meclis üyelerinden 
Hayrettin Şakir Perk arkadaşımız vermiş oldu
ğu bir önerge ile bu maddenin tatbikatta tered
düt yaratıp yaratmıyacağı mevzuunu ele almış 
bulunuyorlardı. Bu önergede Hayrettin Şakir 
Perk arkadaşımız geçici 8 nci maddeye aşağı
daki bir fıkranın eklenmesini Riyaset Maka-

[ mından talebetmektedir. Talebedilen fıkra ge-
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reğince 12 . 6 , 1961 tarih ve 1 sayılı Kanunla 
kurulmuş olan Yüksek Soruşturma Kurulu ile 
Yüksek Adalet Divanı Anayasa Mahkemesi 
kuruluncaya kadar görevlerine devam eder. 
Bu fıkranın sekizinci maddede yer almasını 
istemişlerdir. Tutanak Dergisinin 644 ııcü sa-
hif esinde bu önerge yer almıştır. Anayasa Ko
misyonu Başkanvekili tarafından verilen iza
hatta okumaya lüzum olmaksızın telhisan ar
za çalışılacağı, Yüksek Soruşturana Kurulu ve 
Yüksek Adalet Divanının Anayasa Mahkemesi 
teşkil edilinceye kadar görevlerine devam 
edeceği yazıldığı ve maddede yer aldığı takdir
de, birtakımı şüpheler yaratacağı yolunda be
yanda bulunulmuş ve sekizinci maddenin bu or
ganları nefsinde topladığı ifade edilmiştir. Bun
dan sonra Sayın Hayrettin Şakir Perk, öner
gesinde ısrar ederek, tekrar kürsüye gelmiş 
ve bu mevzuda verdiği cevapta «Bu hususun 
zapta geçmiş olması bendenizce kâfidir.» kaydı 
ile önerge içerisindeki noktanın cevaplandırıl
mış bulunduğuna işaret etmiştir. Bundan son
raki oturumda bu önerge ve buna benzer ma
hiyette verilmiş olan önergeler reye arz edil
miş, fakat Kurucu Meclis* Heyeti Umumiye-
sinde kabul edilımiyerek, madde olduğu şe
kilde bırakılmıştır. Ancak, madde metninde ko
misyonun yapmış olduğu değişikliği de ifade 
etmeden geçmek istemiyorum. Maddenin mü
zakereye sevk edilen metni, «yürürlükte olan 
hükümler» kaydı mevcut iken, bu münakaşadan 
sonra; komisyon sözcüsü yürürlük kaydının 
kaldırılmasına zaruret olduğunu ifade ederek, 
bu kelime kaldırıldıktan sonra «bu konularda 
yürürlükteki hükümlerin» ibaresinin «bu konu
lardaki hükümlerini» şekli ile maksadı daha iyi 
izah edeceğine işaret ederek 8 nci madde bu şe
kilde tedvin edilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla gerek vâzıı kanunun maksadı, ge
rekse Anayasamızın arz ettiğim maddenin ver
diği ışik altında altı aylık müddet için Yüksek 
Adalet Divanının, Anayasanın sekizinci madde
sine dayanarak vazife görmesi tabiî olduğu gibi 
hukuki vasfını da kaybetmiş bulunmadığı aşi
kârdır. Bu maddeye istinaden vazife görmüş 
ve vazife görmektedir. Hürmetlerimle. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Tomlbuş. 

tHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem ar-
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kudaslarını, Sayın Adalet Bakanının bu sözlü 
soruma, vermiş olduğu cevabı dinledim. Kendi
sin t1 bu husustan dolayı teşekkür ederim. An
cak sn ciheti tebarüz ettirmek isterim ki, bu 
cevap, (üçte biri hukukçuların teşkil ettiği 
Yüksek Heyetinizi tatmin edip etmediğini bil
memekle beraber) bendenizi tatmin etmemiştir. 
Çünkü bu hâdiseyi Sayın Bakan, bâzı maddeler
den istihracedilen hüküm ve telmihlere .benzetti
ler. Meselâ Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi
nin falan sayfasındaki müzakereler misal göste
rilerek (bu mevzuu 8 nci madde içerisine sokan ak 
istemektedirler. Kanaatimce hiçbir zaman geçici 
8 nci madde ile bu malhkemenin devamına imkân 
yoktur. Bu meselenin ıhukuki ve siyasi cephesini 
tetkik ettiğimiz takdirde şu neticelere varırız : 
Yüksek Adalet Divanı 1 numaralı Kanunun 6 nci 
maddesine istinaden kurulmuş Ibulunmaktadır. 
Kuruluşu esnasında sadece Anayasanın 6 neı 
maddesiyle iktifa edilerek, ayrıca bir kuruluş 
kanunu getirilmemiştir. Eğer bir kuruluş kanunu 
getirilmiş olsa idi, o zaman yeni Anayasamızın 
ıgeçici 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası mucibince 
ibu kanun meriyetten kalacak, her hangi bir mü
nakaşaya da mahal kalmıyacak, bu suretle vazi
fesine devam edecekti. Kuruluş esasları geçici 1 
numaralı Anayasada yazılı (bulunan Yüksek 
Adalet Divanı bu Anayasa, meriyetten kalktığı 
anda mülga olmuş bulunmaktadır. Sayın Bakan 
Yüksek Adalet Divanının bugün faaliyette bu
lunması keyfiyetini Anayasamızın geçici sekizin
ci maddesine istinadettirmektedir ki, ıbu geçici 
madde ile bu divanın faaliyetine imkân yoktur. 
Madde biraız evvel Sayın Bakanın da okuduğu 
şekildedir, bir daha okumama müsaadelerinizi 
rica edeceğim. (Bu Anayasaya göre kurulacak 
organ, kurum ve kurullar, kuruluş kanunları yü
rürlüğe konularak görevlerine başlayıncaya ka
dar, bu konulardaki hükümlerin uygulanmasına 
devam olunur.) deniliyor. 

Şimdi bu Anayasaya göre kurulacak bir or
gan ve kurum bulmamız icaibederki, yeni Anaya
samızdaki, bu yeni kurulacak organ vazifeye 
başlayıncaya kadar Yüksek Adalet Divanı bu 
vazifeyi ifa etsin : Sayın Bakanın içtihadına gö
re Yüksek Adalet Divanı kurulacak olan Ana
yasa Mahkemesinin hükümlerini ihtiva etmekte
dir. Bu sebeple de Yüksek Adalet Divanını bir 
kuruluş organı olarak addetmektedir. Yani kuru
lacak olan Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Ada-
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let Divanının vazifelerini birbirine muvazi gör
mektedirler. Bu iki organın birbiri ile alâkası bu
lunmadığı, bunların kuruluşuna ait kanunları 
tetkik ve mukayese ettiğimiz zaman vâziihan an
laşılmaktadır. Geçici Anayasanın 6 ncı maddesi 
aynen şöyle demektedir : «Sakıt Reisicumhur ile 
'Başvekil ve Vekilleri ve eski iktidar mensupla
rını ve bunların suçlarına iştirak edenleri yargı
lamak üzere bir Yüksek Adalet Divanı kurulur» 
Bu mahkeme hususi bir mahkemedir, hiçbir za
man umumi bir mahkeme mahiyetini haiz değil
dir. Fevkalâde hallere mahsus kurulmuş, tama
men hususi hükümlerle, hususi usullerle muha
keme edecek bir mahkemedir. Bunun bizim yeni 
kurulacak Anayasa mahkememizle aynı organ va
sıflarını taşıdığını izah etmek imkânsızdır. Yeni 
Anayasamızın 147 nci maddesine göre Anayasa 
Mahkemesinin başlıca iki vazifesi vardır. Birisi 
kanunların' Anayasaya uygunluğunu denetlemek, 
ikincisi de Yüce Divan mevzuudur. Şimdi bu 
Anayasa Mahkemesinin hangi görevi Yüksek 
Adalet Divanının görevine tetabuk etmektedir, 
bunu araştırmak lâzımdır. 

Bir defa Anayasa Mahkemesi kanunlarımı
zın Anayasaya uygun olup olmadığı hususları
nın denetlenmesi vazifesi vardır. Bu durumu 
Yüksek Adallet Divanının vazife ve fonksiyo
nu ile karşılaştırıp mukayese etimeye imkân 
ve ihtimali yoktur. Bugün bir kanunu Yüksek 
Adalet Divanına gönderip Anayasaya uygun 
olup olmadığını sormamıza üımkân yoktur. O 
halde Sayın Bakanın da ima etmek istediği 
gibi, bu Yüksek Adalet Divanını vazifesini 
yeni Anayasamızda tasrih edilen mahkemenin 
ikinci görevi olan Yüce Divan vazifesine ben
zemektedirler. Bu sebeple de Anayasa Mah
kemesi kuruluncaya kadar Yüksek Adalet Di
vanının vazife görecesi iddia edilmektedir. 
Ancak, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan 
sıfatı ile vazife görmesi, Adalet Divanının 
f onksyon ve vazifeleri bakımından da tama
men başkadır. Geçici Anayasanın 157 numa
ralı Kanunla eklenen 38 nci maddesini nazarı 
itibara alırsak kolayca anlaşılır. 38 nci mad
deye göre (Bir Bakan veya Bakanlar Kurulu 
hakkında tahkikat açıldığı takdirde bir Yüce 
Divan kurulur.) Aynı kanun içinde, yeni ge
çici Anayasanın hükümleri arasında, iki organ 
mevcuttur. Birisi Yüksek Adalet Divanı, di-
ğerö de Yüce Divandır, görülüyor M, ikisi 
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de aynı işi ifa eden organlar değildir. ikisi de 
birbirinin vazifelerini ifa etmiş olsalardı yine 
aynı Anayasanın maddesinde Yüce Divan ku
rulmasına ihtiyaç hissedilmezdi. Binaenaleyh 
geçici Anayasa meriyetten kalktığına göre bu 
Anayasanın buna müşabih bir benzerliğini bu
gün biz nasıl kabul edebiliriz? Allah göster
mesin, hiçbir zaman temenni etmem, biz Ana
yasa Mahkemesini kurmadık diye beş ay için
de Sayın Vekilin bir sorumluluğu olsa ken
dilerini Yüksek Adalet Divanına mı göndere
ceğiz? Görüyorsunuz ki arkadaşlar, Yüksek 
Adalet Divan} Yüce Divan vazifesi görmek
tedir, onun fonksyonunu ifa etmemektedir. 
Binaenaleyh onun yerine vazife deruhde eden 
ve geçici 8 nci maddeye istinadeden bir duru
mun mevcudiyetine imkân yoktur. 

Sayın Bakan Temsilciler Meclisi müzake
relerini esas aldılar. Ama sekizinci madde 

i hakikaten bu şekilde içtihatları sarih olarak 
ortaya koyabilecek bir vasıtaya sahip 'değil
dir. Sayın Hayrettin Şakir Perk arkadaşı
mız bizim görüşlerimize uygun olarak, Yük
sek AdaBet Divanı ve Yüksek Soruşturma Ku
rulunun da yeni Anayasa Mahkemesi kurulun
caya kadar devamını istemesi bu sekizinci 
maddenin iki müesseseyi kapsamamış olması tâ 
o zama-ndan, bu durumun görülmüş olma
sına delâlet letmıektedir. Sayın Bakan diyor
lar ki, «sözcünün kendisini ikna edip takri
rin reddedilmesi bu iki müessesenin sekizinci 
madde içinde' mütalâa edilmesindendir» Mü
saade -ederseniz ben aksini iddia edeceğim. 
Çünkü aksi şeklini de. düşünmek mümkün ola
bilir. O zaman vâzıı kanuna gÖT»e Adalet Di
vanının ve Soruşturma Kurulunun yeni Ana
yasa meriyete girdikten sonra artık vazifele
rine devam etmelerine lüzum olmadığını belirt
mek istemiştir, bir numaralı Kanun" meri
yetten kaldırılır kaldırılmaz, Yüksek Adalet 
Divanının hukuki durumu mesnetsiz kalmış ve 
kendiliğiii'deın mülga olmuştur. Bugün bu di
vanın faaliyet göstermesi hukuki değil tama
men fiilî' ve Anayasamıza aykırı bir tasar
ruftur. 

Muhterem arkadaşlarım, durumun hukuki 
cihetini bu şekilde sizlere arz 'etmeye çalıştık
tan sonra, bir de bu meselenin siyasi cephe
sine kısaca bir nazar atmak lâzımgelmektedir. 

Bir ihtilâl devresi geçirdik. Bir an evvel 
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normal bir nizama, sükûna kavuşmak için hep 
beraber çırpındık. Hepimiz bu çatının altına 
geldikten sonra, bu ım>emUekette normal haya
tın' iiade edilmesi içiin lâzımgelen çareleri ara
dık. Bir hukuk devleti kurmak ve tam bir de
mokrasinin icablarım yerine getirmelk için ça
lıştık. Bu arada hepimiz ayrı ayrı memleket
teki huzurun tesisi için elim'iızdein gelen her fe-
darkârlığı, parti ve şahıs olarak, yapmaya 
gayret ettik. Huzurun teessüsü, Hükümet prog
ramında en esaslı noktalarından biri olarak ele 
alınmış bulunmaktadır. Ama hu huzurun tees
süsü kendiliğinden olacak bir şey değildir. Hu
zur ve sükûnu gerelbtiren bir icraatı yapmak 
lâzımdır. Huzursuzluğu tevlideden bâzı müesse
selerin bertaraf edilmesi lâzımdır ki, huzur ve 
sükûn gelsin. 

Bir taraftan; milletvekillerinin rey ve müta
lâalarından dolayı mesuliyeti içtihadını yaratan 
ihtilâl mahkemeleri hali faaliyette bulunurken, 
milletin huzura kavuşması imkânı olmıyacağı 
gfibi, meibusların kayıt altında rey ve mütalâa 
arz etmesi zannederim ki, gerekli huzuru yarat-
imaz. 

Bu balkımdan memlekette huzur ve sükûnun 
teessüsü için Hükümet programının tamamen 
tatbikini arzu ediyoruz. Bu huzurun teessüsü 
için mutlak surette ıbizlerin huzuru, milletve-
(killerinin ve parlâmentonun huzuru için, ihti
lâl metotlariyle kurulmuş bir mahkemenin, ar
t ık normal hayata avdet ettiğimiz bu zamanda 
işlememesi iktiza eder. 

Arkadaşlar, bu hususta çeşitli şekilde konu
şanlar var. İhtilâl hâlâ devam ediyor, diyorlar. 
Niçin oluyor bu konuşmalar? Haklıdır bunları 
söyliyenler. Zira bunlar cesareti, ihtilâl metot
lariyle kurulmuş olan bu mahkemenin hâlâ işle
mesinden alıyorlar. Bu bakımdan Hükümetten 
ve Sayın Adalet Bakanımızdan istirhamım : 
İhtilâlin ®on pürüzlerini ortadan kaldırarak 
temizlemek suretiyle memlekette ve parlâmen
toda huzurun ve sükûnun" tam mânası ile tees
süs ettirilmesidir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayıri Bakan. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-

LU (C. Senatosu Üyesi) — Muhterem arkadaş
larım, soru sahibi Sayın İhsan Tombuş arkada
şımız meseleyi ikiye tefrik ederek huzurunuzda 
Ibeyanda bulunmuşlardır. Cevabın beyanları iki 
ıkısumda toplanmaktadır. Bunlardan birisi hu-
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kuki, diğeri politiktir. Politik kısmına cevaç 
vermekte bendenizi mazur göreceklerinden emi
nim, beni mazur göreceklerini umarım. Ancak, 
hukuk anlayışı zaviyesinden arzı cevabetımek 
isterim. 

Memlekette huzur ve sükûnun tesisi, zan-
mmea ve kanaatimce, gerek hükümetlerin ve 
gerekse her müessesenin ve şahsın Anayasaya 
riayetkar olması ile mümkün olacaktır. Bu iti
barladır ki, ben, Anayasa anlayışı içerisinde 
her bakımdan mahdut ve bağlı hır insan haysi
yetiyle, bu memleketi huzura kavuşturmanın 
Anayasa Mahkemesinin derhal kurulmasına 
bağlı olduğuna kaaniim ve en kısa zamanda 
Anayasa Mahkemesi Kanunu huzurunuza geti
rilerek mevcut müesseseye son verilecektir. 
('Bravo sesleri, alkışlar) 

Istinadettikleri hukuki cepheye kısaca arzı 
cevalbetmek isterim. (Eğer Ibir hususi kanun 
mevcudolsaydı o yürürlükte olurdu.) buyurdu
lar. Bir 170 ısayılı Kanun vardır ki, Yüksek 
Adalet Divanının birtakım faaliyetlerine dair 
hükümler ihtiva etmektedir. Bilhassa 5 nci 
maddesi, haklarında ceza dâvası açılmış bulu
nanlar hakkında mal beyanına davetin ne şe
kilde yapılacağına dair kayıtlar ihtiva etmek
tedir. Yine 3 ve 169 sayılı kanunlarda Yüksek 
Soruşturma kurullarına ve dolayısiyle Yüksek 
Adalet Divanına taallûk eden hükümler mev
cuttur. O halde hususi kanunlarımızda da bâzı 
'hükümler yer almış bulunduğuna göre, hukuki 
mesnedin mevcudolduğuna inanmak icabeder. 

Vâzıı kanunun maksadını arz etmek için, 
Yüksek Heyetinizi işgal etmemek -kasdiyle 
komisyon 'başkanının ve sözcüsünün beyanları
nı okumaktan tevakki etmiştim. 

Bu mevzuda komisyondaki beyanları Yük
sek Meclise arz etmek imkânı vardır. Bunları 
aynen okumakla neticeyi daha iyi aydınlatmak 
mümkün olacaktır. 

Komisyon Başkanvekili Emin Paksüt diyor 
ki : 

«Sayın Hayrettin Şakir arkadaşımızın endi
şesine mahal olmadığı inancındayız. Çünkü, bu 
Anayasanın son maddesinde; «Bu Anayasa halk
oyuna sunulup kabul edilince, Türkiye Cumhu
riyetinin Anayasası olur ve hükümleri, geçici 
maddelerde belirtilen esaslar dairesinde yürür
lüğe girer.» denilmiştir. Şimdi teklif sadece 27 
Mayıstan sonra yasama ve yürütme yetkisini 
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kullanan Millî Birlik Komitesi tasarrufları için
de mütalâa edilecek iki konuya taallûk ediyor. 
Aslında müzakere edilmekte olan geçici madde 
Ibundan daha geniş ve şümullüdür. Türkiye'de 
hiçbir müesseseyi boşlukta bırakmamakta, ve 
kemâl içinde bulunmaktadır. Şöyle ki ; bu ge
çici maddedeki, «Bu Anayasaya göre kurulacak 
organ kurum ve kurullar, kuruluş kanunları 
yürürlüğe konularak görevlerine başlayıncaya 
kadar, bu konularda yürürlükteki hükümlerin 
uygulanmasına devam olunur.» deniyor. Şu 
halde geçici maddeye iki konuva da taallûk 
eden bir hüküm konulması, buna mukabil diğer 
kurum ve kurulların tasrih edilmemesi yanlış 
anlamlara yol açar. Madde metninde izhar edi
len maksat kemaliyle ifade edilmiştir.» 

O halde kanun vâzımın ve o günkü Anayasa 
Komisyonu Sözcüsünün ifadesinin muhterem 
arkadaşımın anladığının aksine bir istikamette 
olduğu görülmektedir. Bu itibarla 8 nci madde
nin hukuki hüviyetinden bugünkü devam hüvi
yetini almış bulunuyor. 

Kendilerine bir noktada ben de iltihak ede
rim. Böyle bir teşekkülün vazifesinin bir an 
evvel sona ermesi lâzımdır. Bu vazifeyi ifa ede
cek organın, Anayasa hükümlerine göre bir an 
evvel kurulması, memlekete huzur ve sükûn ba
kımından büyük ferahlık getirecektir. Bu vazi
felerin, geçici olarak, bu şekilde görülmesine za
ruret vardır. Kendilerinin ifade buyurdukları 
147 nci maddenin 2 nci fıkrasında kimlerin Yü
ce Divan tarafından* muhakeme edileceği sarih 
olarak zikredilmiştir. 

Halen ne bir Yüksek Adalet Divanı, ne de 
başka bir divan vardır diyelim ama ifade bu
yurdukları gibi - Allah göstermesin - benim ba
şıma da böyle bir şey gelse zannederim ki, ora
ya göndereceksiniz. Takdir sizin. Kanaatlerim 
de bu merkezdedir, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem ar

kadaşlar, muhterem Bakanımızla bu mevzuda 
hukuki fikir ve içtihatlarımız birbirini tutma
makla .beraber, kendisinin bir an evvel Anayasa 
Mahkemesi kurularak bu müesseseye son veril
mesini arzu etmiş olmaları hakikaten bizleri 
son derece memnun etmiş bulunmaktadır. Arka
daşlarımdan edindiğim intibalar da bu merkez
dedir. Kendisine bu gayretlerinden ve bir an ev
vel Anayasa Mahkemesi Kanununu yüksek hu-
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zura getirecekleri yolundaki vaatlerinden dola
yı minnet ve şükranlarımı arz ederim. 

Yalnız bir noktaya daha cevap vermek mec
buriyeti hâsıl oldu. Sayın Bakanımız Yüksek 
Soruşturma Kuruluna ait bâzı kanunların de
vamlı olarak mer'iyette bulunduğundan bahset
tiler. Bunu bildiğim için sadece sorumu Yüksek 
Adalet Divanına hasretmiş bulunmaktayım. Bu 
hususu yüksek huzurunuzda tasrîh etmek iste
rim. Soruşturma Kurulunun kanuni durumu ile 
Yüksek Adalet Divanının kanuni durumu haki
katen tamamen birbirinden farklı bulunmakta
dır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

9. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman Al-
tuğ'un, memleketimizin tarım alanında muhtaç-
olduğu fennî gübre, zirai vasıta ve aletlerin bu
günkü fiyatlarından daha ucuz ve kolay satılma
sı için ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanındım 
sözlü sorusu (6/48) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? (Yok 
sesleri) Sorunun cevaplandırılması gelecek Birle
şime bırakıldı. 

10. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgim'in, 
27 Mayıs İhtilâlini takiben, idari sebeplerle top
lattırılan silâhlardan, zirai mücadelede muzır 
hayvanların itlafında kullanılan ve ziraatimize 
faydalı olan silâhların ziraat erbabına, iadesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna İçişleri 
Bahanı Ahmet Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/49) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı (Bu
rada sesleri) İçişleri Bakanı buradalar mı (Bu
rada sesleri) 

Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun, İçişleri Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

29 . 11 .1961 

ı Çanakkale Milletvekili 
Refet Sezgin 

Sözlü Soru 
27 Mayıs İhtilâlini takiben, muhik idari se

beplerle vatandaşlar elinde bulunan silâhlar 
toplattınlmıştır. Bunlardan zirai mücadelede 
muzır hayvanatın itlafı için büyük ölçüde kul
lanılan ve son derece ziraatimize faydalı olan 
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silâhların, idari toplattırılma sebepleri tamamen 
zail bulunduğu cihetle, ziraat erbabına iadesi 
hususunda ne düşünüldüğünün sözlü olarak ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 

(Adana) — Vatandaşların elinde bulunan ve mu
hik ve idari sebeplerle toplattmlan zirai müca
dele silâhla.rının iadesi 'hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Refet Sezgin arkadaşımızın suallerino 
arzı cevabediyorum. 

Filvaki, muhik ve idari sebeplerle, ihtilâl
den sonra vatandaşların elinde bulunan av silâh
ları ve zirai mücadele silâhları toplattırılmış; 
zirai mücadele silâhları Ziraat Vekâletinin hu
susi ambarlarında ve av silâhları da yine aynı 
ambarlarda muhafaza edilmiştir. Geçen yıl, zi
rai mücadele mevsimi içinde, vatandaşların mü
racaatları üzerine, bâzı vatandaşlarımıza bu zi-
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rai mücadele silâhları, valilerin mesuliyeti al
tında iaşe edilmiştir. Kalan diğer silâhlardan 
verilmemiş olanlarının verilmesi için vekâleti-
mizce gerekli hazırlığa başlanmıştır. Bu hazır
lıklara 30 Kasımda Vekâletimden Başvekâlete 
yapılan teklif üzerine başlanmıştır. Arz ede
rim. 

, BAŞKAN — Sayın Sezgin. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Bakanın izahatından do
layı kendilerine teşekkür ederim. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Gündemde başkaca görüşülecek konu kalma

mıştır. 
11 , 12 . 1961 Pazartesi günü saat 15,00 te 

toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

< Kapanma saati: 16,87 




