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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Komisyonlara ayrılan üyelerin biran önce 
toplanarak Başkan, Başkanvckili, sözcü ve kâ
tiplerini se'Ç/m'eleri gerektiği hususu ifade 
olundu. 

Manisa Milletvekili Sami Bıinicioğlu, Ege 
pamuk müstahsilinin üretimi ve satış mesele
lerini dile getirerek Hükümetçe âcil tedbir
ler alınması gerektiği hususunda ve 

îzmıir Milletvekili Osman Zeki Efe oğlu, 
12 Kasım Cumartesi günü Amerika aleyhin
de yapılan gösteriler ve soyalizm perdesi al
tında yürütülen komünizmi propogandası ko
nulu gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in deprem 
bölgesinde- yaşıyan 100 000 kişinin hayatları
nın korunması ve miktarı milyar liraya yakın 
canll hayvanların telef olmasının önlenmesi ile 
normal hayata intibaklarının sağlanması hu

suslarında Hükümetçe alman tedbirleri yerin
de inceleyip bilgi edinilmek üzere ve 

Erzurum Milletvekili (riyasettin Karaca ve 
iki arkadaşımın, deprem bölgesinde yapılan iş 
ve hizmetlerle bu bölgedeki genel durum hak
kında bilgi edinilmek üzere Meclis araştır
ım ası yapılmasına dair önergelerinin gündeme 
'alınıp almımıyacakları hususunun, alman ka
rar gereğince, birlikte müzakeresine geçilerek 
görüşmelere bir süre devam okundu. 

18 Kasım 1966 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Anık a ra 
Ahmet Bilgin Ali Rıza (Jetiner 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

B Î R Î N O I OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Bagkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Millet Meclisinin 7 nci Birleşimini acıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik ciVızla yoklama ya
pılacaktır. Lütfen arkadaşlarımız beyaz düğme
lere bassınlar. 

Yoklamaya katılmamış 'arkadaşlar lütfen 

acele buyursunlar. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 

m el ere başlıyoruz. 
gorus-

3. — DÜZELTİŞ 

1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, ge
cen tutanakta bir kelimenin düzeltilmesine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler zaptı sabık 
hakkında bir düzeltme istiyor. Buyurunu./ o Ten
dim. 

122 
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NÎHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın 'milletvekilleri; 10 . 11 . 1900 tarihli 
Celsede, önergemi izah sadedinde yaptığım konuş
manın sonuna isabet eden üçüncü bentte, «Bu 
mıntakalarda eski âfetler dolav±siyle borçların te
cili» diye bir kelime zapta geçmiş vaziyettedir. 
Bu yanlıştır, «terkin» olması L'ızımdır. Bu şekil
de tashih edilmesini arz ve istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/498) 

• BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetle izinleri Başkan
lık Divanının 17 . 11 . 1900 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
-Fcrruh. Bozbeyli 

Gaziantep MilletveKİli Hüseyin Yılmaz, 24 
gün, hastalığına binaen .1.11 . 1966 tarihinden 
itibaren 

Gaziantep Millctvek'li Hüseyin Incioğiu, 15 
gün, hastalığına binaen, 10 . 11 . 1966 tarihin
den itibaren 

Tokat Milletvekili Osman Hacıbaloğlu, 10 
gün, hastalığına binaen, 11 . 11 . 1966 tarihin
den itibaren 

İçel Milletvekili Kemal Ataman, 28 gün, ma
zeretine binaen, 1 . 11 . 1966 tarihinden itiba
ren 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
teker teker okutup oylarınıza sunacağım. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaz, 24 
gün, hastalığına binaen 1 .11 . 1966 tarihinden 
itibaren 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin İncioğlu, 15 
gün, hastalığına binaen, 10 . 11 . 1966 tarihin
den itibaren 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir bir
leşim önce yapmış olduğumuz anonsa rağmen 
bâzı komisyonlarımız hâlâ başkan, sözcü ve kâ
tiplerini seçmemiş bulunuyor! ..T. Şimdi, Pazar
tesi günü saat 10,00 da İçişleri, Maliye, İmar ve 
İskân, Dilekçe, Kitaplık, Sayıştay, Tarım; saat 
11,00 de Millî Savunma, Köy İdleri, Bayındırlık, 
Ulaştırma Komisyonlarının toplanarak başkan, 
sözcü ve kâtiplerini seçmelerini rica ederiz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Tokat Milletvekili Osman Hacıbaloğlu, 10 
gün, hastalığına binaen, 11 . 11 . 1966 tarihin
den itibaren 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İçel Milletvekili Kemal Ataman, 28 gün, ma
zeretine binaen, 1 . 11 . 1966 tarihinden itiba
ren 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

2. — C. H. P. Meclis Grupu Başkan vekilleri 
Turhan Feyzioğlu ve Hilmi incesulu'nun, pet
rol boru hattının kurulacak bir şirkete devredi
leceği ve bu şirket hisselerinin % 49 oranında 
özel kişi1 ere satılması ve Ipraş ve Ataş rafinerile
rinin genişletilmesine izin verilmesi kollularında 
inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/6) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. — Millî petrol dâvamızın gerçekleşmesin

de kilit noktalardan biri olan ve Devlet serma
yesiyle gerçekleştirilen petrol boru hattının ku
rulacak bir şirkete devredileceği ve bu şirket 
hisselerinin % 49 oranında özel Ikişilerc satıla
cağı, bu konudaki çeşitli beyanlardan anlaşıl
maktadır. 

Bu tutumun millî petrol 'dâvamıza zarar ve-
receğî inancındayız. 

2. — Millî petrol 'kuruluşumuz tarafından 
tamamiyle Türk Devletine ait 'bir rafineri ku
rulması öngörüldüğü sırada, IPRAŞ ve ATAŞ 
raf inerlerinin genişi etilmesine izd-n verildiği öğ
renilmiştir. 
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Bu 'kararların da, millî 'menfaatlerimiz açı
sından olumsuz etkiler doğurabileceği kanısını 
taşıyoruz. 

3. — O. II. P. Millet Meclisi Grupu, bu 'ko
nuların Meclisimizce bütün derinliği ile ince
lenmesinin uygun olacağı kanısındadır. 

Bu aımaçla, yukardaki bir ve 'ikinci madde
lerde yazılı ıkonularda bilgi edinmek için ince
leme yaplmalk üzere, Anayasanın 88 nci 'madde
sinin ikinci fıkrası ve 85 nci maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca, bütün parti gruplarının oran
larına göre temsil edildikleri bir Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonu kurulmasını, O. II. P. 
Millet Meclisi Grupu adına arz ve 'teiklif ederiz. 
O. H. P. Millet Meclisi Grupu Başkanvekilleri 
Kayseri Milletvdkİli (jorum Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu Hilmi İncesulu 

BAŞKAN — Bil'gilorinize sunulur. 

.5. -— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in 
deprem bölgesinde yaşıyan 100 000 kişinin ha
yatlarının korunması ve miktarı milyar liraya 
yakın canlı hayvanların telef olmasının önlen
mesi ile normal hayata intibaklarının sağlanma
sı hususlarında Hükümetçe alınan tedbirleri ye
rinde inceleyip bilgi edinilmek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/4) 

4. — Erzurum Milletvekili Gıy as ettin Ka
raca ve iki arkadaşının, deprem bölgesinde ya
pılan iş ve hizmetlerle bu bölgedeki genel du
rum hakkında bilgi edinilmek üzere Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/5) 

BAŞKAN — Muhterem arikadaşlar, bu 
önergeler üzerinde 'bir 'birleşim önce bırakmış 
olduğumuz konuşmalara 'başlıyoruz. Sö'z Sa
yın Bakanındır. 

İMAR VB İSKÂN BAKANI HALDUN MBN-
TBŞTCOfîBU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üye
si) — Sayın Baş'kan, değerli milietvelkilleri; 
19 Ağustos 1906 günü 'saa.it 14,25 'de Doğu illori-
'nıizde Erzurum, Muş ve Bingöl vilâyetlernm'izi 
kapsıyan sahada büyük çapta bir deprem vuku 
bulmuş, can ve 'mal 'kaybı tovl id etmiştir. 

Depremin vukuunu öğrendiğimiz andan 'iti
baren bölge valilerine derhal sağlık ve emni-
yi'l kJb ' r lc i l alınması, enkazın .'kaldırılarak 
can kurtarma hardkefine geçilmesi din M, i fin i 
verdik. Ve civar vilâyetlere de ayın ûl'irektif 

tekrar edildikten sonra, bendeniz, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı arkadaşımla ve Bakan
lığımın uzmanlariyJe 'beraber deprem 'bölgesine 
hardket etti'k. Diğer taraftan, deprem 'bölgesi 
valilerinin cimrine âcil yardım olarak 750 'b'in li
rayı telefon havalesiyle gönderdik. 20 . 8 . .1906 
g'imü yani depremin, ertesi günü Sayın Başba
kan uçakla deprem bölgesine hardket etmiş, 
felâketzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun de
miş ve alman âcil tedbirleri gözden geçirmiş
tir. Depremin tevlidetmiş olduğu hasar şu idi. 

Deprem, 25 bin kilometre karelik bir sahada 
cereyan etmiştir. 2517 vatandaşımız ölmüş, 
1 420 vatandaşımız yaralanmış, 20 007 ev tahri-
bolmuş bulunmaktaydı. Sayın Başbakanın bu 
gezilerden sonra bize vermiş olduğu direktif şu 
oklu : «Hiç kimse aç ve açıkla kalmasın. Türk 
Devletinin gücü bunu yapmaya yetecektir.» Bu 
direktifin içinde bir hedef, bir de kaynak göste
riliyordu. Hedef, hiç kimseyi aç, ve açıkta bırak
mamak idi ve bu hedefe ulaşmanın imkânı da 
Türk Devletinin gücünde mevcut idi. Derhal 
vali ile ve bölge kolordu ve tümen kumandarıla-
riyle toplanarak öncelikle alınması lâzımgelen 
âcil tedbirleri aldık. Ve 23 saat hande bu bölge
nin sağlık ve emniyet durumunu kontrol altına 
soktuk. 

Çadırlı iskân ve iaşe işlerine süratle önem ver
dik. Bu âcil safha dediğimiz devrede iskân ola
rak, iskân vasıtası olarak verdiğimiz çadırın mik
tarı 21 179 dur. 62 711 battaniye dağıttık, 
132 740 aded giyecek maddesi dağıttık. 1 175 100 
kilo yiyecek maddesi, 9 840 kilo temizleme mal
zemesi dağıtmış bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, mâruzâtımı üç, kesimde 
toplıyacağımı peşinen arz etmek, isterim. Hâdise
nin tablosunu çizdim. Şimdi 20 Ağustostan 
31 Ekime vo bulunduğumuz noktaya kadar neler 
yaptık, deprem hâdisesinin ortaya çıkardığı me
seleleri nasıl çözümledik ve bunu gerçekleştirmek 
için kurmuş olduğumuz icra mekanizmasının ni
teliğini, çalışma tarzı ve elde ettiğimiz neticeleri 
anlatacağım ve bu mâruzâtım bir takvim kadrosu 
içinde cereyan edecektir. 

İkinci kesimdeki mâruzâtım önerge muhteva
sına madde madde cevap vermek, kloınuşmacı-
•lara cevap arz eıtmck vo üeünıeü kesiım. de de 
depremim ilik gününden bugüne kadar neler 
dendi, neler dedilk, gerçekler nelerdir, bu tema
yı işılliye:eeğim. 

http://'saa.it
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21 Ağustos 1966 günü 50 teknisiyen ve bir
icik motorlu vasıtalarla dopröm bölgesinde ba
sar tespitine fiilen başlanmıştır. Hasar tesibiti 
neticelerini biraz evvel arz eıtmıişti'm. Yıkık ve 
ağır hasar 20 0O7, orta hasar 8 783, hafif ha
sar 7 427 ; hasar bilançosu budur. 

22 Ağustos, ya.nıi depremden üç gün sonra 
Sayın Başbakan, Balkanlar Kurulunu toplamış 
ve alınması hlzımgelen âcil tedbirler teısıbit edi
lerek ;lüzumkı kararlar alınmış, direktifler ve
rilmiş ve diğer taraftan iç ve dış yardımları 
koondlne edecek yandıimlaşıma ve koordinasyon 
komitesi adı altında müsteşarlardan ve Kızılay 
Raisinden ibaret bir komite kurulmuştur. Bura
da bu komitenin faaliyetine başladığı günden 
toplaman iç ve dış nakdî yardımları ralkanı ola
rak yüksek ıttılaınıza arz eıtmek isterim. İç 
yardımım yekûnu, 31 012 675 liradır. Dış yar
dım, 6 408 514 liradır; toplam, 37 426 189 lira
dır. Bunun 31 711 426 lirası Emlâk Bankasına 
yatırılmış bulunmaktadır. 24 . 8 . 1966 günü, 
yani depremden ıbeş gün sonra sayın Başıbaka-
nın başkanlığında büyük bar illim ve fen heyeti 
toplanmıştır. Teknik Üniversite rektörü, tem
silcileri, Silâhlı Kuvvotleriimıizin iskân ve inşa 
konusunda uzman olan kumandanları, Bakan
lıkların müsteşarları, Mimarlar Odası, Mühen
disler Odası ve Müteahhitler Birliğ/i reis ve tem-
ısıilcileriinden ibaıret bu büyük toplulukta mese
le kendilerine vazedilmiş ve felâketzede va-
tandaşlarnmızın ne şekilde iskân etlilıelbileccği 
'hususunda tavsiye ve tölıkinleni alınmıştır. 
27 Ağustosta bu telkinlerin ışığı altında iskân 
prolbleminln hangi alternatifler içinde çözüle
ceği etüt edilmiş ve vardığımız netlide ile, bu
nun üç alternatif içlinde çözüme bağlanmasının 
isabetli olacağı kararı verilmiştir.' 

Âfetler tarihimizi tetkik ettiğimiz zaman 
bu gibi hâdiseler karşısında "umumiyetle tea
mül, afetzedeleri civar vilâyetlere, komşu vilâ
yetlere iskân etmekten ibaretti. Ama biz, halk 
Hükümeti olmanın niteliğine vefakâr olarak, 
'bu konuda vatandaşımızın arzusunu almayı, 
'önün irade tecellisini tesibit etmeyi, demokra
tik hürriyet rejiminin ve siyasi anlayışlımızın 
ve zihniyetimizin ica'bı telâklki ederek bir an
ket yapma kararını aldık. Vatandaşa soralım 
dedik, baraka mı istiyorsunuz, nakdî yardım 
ını istiyorsunuz, başka vilâyetlere misafir mi 
olmak işitiyorsunuz ? 

28 Ağusıtois 1966 günü Başkanlığumda bir 
toplantı yapıldı. Bu toplantıdan maksat, yapı
lacak baraka tipinin tesıbiti idi. Bu toplantıda 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri, Birinci Or
du Kumandanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
nın Kurmay Başkanı, İnşaat Dairesi Relisi ve 
iskân işlerinde tecrübesi olan asilcerî uzmanlar, 
Teknik Üniversite temsilcisi, Mimarlar Odası 
tdmsilcisi, Mühendisler Odası temsilcisi, Müte
ahhitler Binliğinin temsilcisi ve Bakanlığımın 
uzmanları bulunuyordu. 3,6 saat cereyan eden 
müzakerelerden sonra, bugün deprem bölgesin
de yatpmış olduğumuz baraka tipine ittifakla 
karar verildi ve toplantıya iştirak edenlerin 
hepsi tou tipte mutabakata vardılar. 

Bu tipi tosibit ederken üzerinde durulan 
faktör, şu idi: Rüzgâra, kışa, depreme 'mukave
met edecek süratli yapılacaktı, malzemesi çok 
çeşitli ölmryacaıktı ve bozulduğu zaman en az 
°/o 70 - 75 i kullana'bilir halde olması, üzerinde 
durulacak unsurlar ve ölçüler kabul edileli. Bu
na göre yapılması lüzumu kanaatine varıldı. İş
te bu kararın icabı olarak bugün deprem böl
gesinde yaptığımuz 475 - 390 eıbadındaki 18,55 
metrekarelik barakalar yapıldı. Bu faktörlerin 
yanında iktisadilik unsuru üzerinde de durul
muştur. Barakaların maliyetini ve maliyet un
surlarını arz ediyorum.. 

Kereste, 1 890 lira 60 kuruş, oluklu sac 820 
lira 80 kuruş; çivi 5ı8 lira 30 kuruş; kurşun 
ondüle 23 lira 58 kuruş; galvanizli çivi 6 lira 
18 kuruş, dolgu için saman 175 lira; kapı doğra
ması 100 lira; caım 15 lira 20 kuruş, baca' deli
ği sacı 12 lira 15 kumış; götürü olarak işçilik 
ücreti 400 lira. Mecmuu 3 501 lira 81 kuruşa 
tur ve metrekaresi 189 lira 08 kuruşa mâlol-
muştur. 

31 Ağustos 1966 günü yaptığımız anketle
rin neticesini aldık. Anket sonucu şu idi: Ba
raka talebi 6 293, başka vilâyetlerde iskân 
1 664, para yardımı 12 050; mecımuu 20 007 
idi. Bir Eylül .1966 da kış iskânının hazırlıkla
rına kesif bir suretle başladık. Deprem bölgele
ri İmar ve İskân İcra Heyeti Başkanlığı adı 
altında Bakanlığım bünyesi içinde bir teşkilât 
kurduk ve bu icra heyetti başkanlığı derlhal 
»barakaların inşaası içlin lüzumlu olan malzeme
yi hangi .kaynaklardan temin edeceğimizi testbi-
te başladı. Çalışacak personelin tesıbitine başla-
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'di ve moltorlu vasııtanın miktarı ile verilerimi 
tesbit etti. Ve bu İcra Heyetlinin organizasyonu1 

şöyledir. Sayın milletvekilleri; 5 yende inşaat 
amirlikleri kurduk; Muış, Varltıo, Karlıorva, Hı
mış'ta ve Enzuruımlda. İcra Heyetinin mıerikez-
de b/uluman, bizim et 'gören dâirelerini şu şekil
de seksiyonlara ayırdık. Personel Dairesi, Satı-
nalma Dai reisli, Halkla Mümaısıeibetıler Dairesi, 
Muhasebe, İdari İşler Dairesi, İnşaat Dairesi, 
Etüt ve Proje Dairesi, Plân ve Koordinasyon 
Dairesi ve Ulaştırma Dairesi.' 

İcra Heyeti süratle Onman İşletmeleriinde 
kerestenin kâfi 'miktarda olup olmadığını tes-
bit ettıi, oluklu sacın nenelerden bulunabilece
ğini teslfait etti. Ve resimî sektörden alafbıileceği-
m;iz persıonelıi ve motorlu vasıtayı tesıbit etti ve 
mahallelerine şevkini bir plâna bağladı. Beş Ey
lülde malî durumumuzun ve takatimizin muha
sebesini yaptık. Derhal âfetler faslından 10 
milyon lirayı İcra Heyeti Başkanlığıma tahslis 
eıttik. Diğer taraftan, 7629 sayılı Kanunun 
maddesine göre, âfetler bütçesinin iki misli 
nislbetinde, 56 'milyon lirayı da sarf eıdebi'lece-
ğimliz kararma vardık. İç ve dış yardımlarım 
mecîmuunun 40 milyona baliğ olacağını düşüne
rek, 106 ımilyom liralık, toparlak yüz milyon 
liralık malî bir kudrete salhilhoılduğumuızu tes-
bit ettik. 

Diğer taraftan, barakaların yapılması, mi
safirlerin taşınması ve naikdî yardım yapılması 
yanında destekleyici ve yan birtakım tedbirle
rin alınması lüzumuna da kaani olmuştuk. Bun
ların başında ekonomik tedbirler geliyor. Fe
lâketzede vatandaşlarımızın Ziraat Bankasına 
ve Halk Bankasına olan borçlarının teciline ve 
yeni krediler açılmasına karar verdik. Burada 
yaşıyan vatandaşlarımızın ekonomik bağlantısı 
hayvancılık olduğu için hayvanlarını da düşün
menin lâzımgoldiğini dikkate alarak, her aileye 
hayvanlarının ahırını yapmak için 500 lira kre
di verilmesi işimi kararlaştırdık. Bütün mahsûl
lerinin, hayvanlarının ve otlarının satın alın
ması için tedbirler aldık. Hayvanlarının hara
bında barmdırılabilmesi için civar haraların 
besleme ve bakma kapasitesini araştırdık ve 
20 bin baş hayvanın civar haralarda bakıl abile-
ceği neticesine vardık. 

Diğer taraftan, mahrukat konusu üzerinde 
de durduk. Bir taraftan linyit temin ettik. Halen 

1 1500 ton Linyiti Enerji Bakanlığımız temin et
miş ve mahalline sevk edilmiştir. Diğer taraf
tan da ueuz tarife üzerinden vatandaşlarımı
zın odun alabilmeleri için Orman İşletmesi teş
kilâtımız istif yerleri açmıştır. 

Bayındırlık konusunda da yapılması lâzrm-
golen işler olduğunu tesibit ettik. Bu bölgenin 
ulaşım imkânlarından mahrumiyet içinde bu
lunduğu aşikârdır. Yüzde 80 meskûn mahalle 
mıotoriu vasıta gitmez. Yüzde 40 meskûn ma
halle ide kağnı dahi işlemez. Şu halde yol mev
zuu üzeninde durmak icabediyordu. Bunu da 
plânladık. Bilâhare arz cdeceğim; ama şimdi 
memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bu çalış
malarımızın sonunda 825 kilometre köy yolu 
yaptık ve ulaştırma imkânlarını % 90 in üstü
ne çıkardık. Diğer taraftan su işlerine de ehem
miyet verdik. Köy İşleri Bakanlığı, 1966 İcra 
Programının dışında 30 köye su getirdik ve di
ğer taraftan Muş'ta kurulmakta olan portatif 
mahalleye ve yine Muş'ta âdete uğrayanlara 
tahsis ettiğimiz 218 eve ve Batı Varto diye ad
landırdığımız ve halen kurulmuş bulunan ma
halleye su getirmek işleri üzerinde durulması
nı bir pnograma bağladık ve bunu bugün ta
hakkuk ettirmiş bulunmaktayız. 

Llektrik konusunu da ele aldık. Varto'nun, 
Tekman'ın, Solhan'ın, Karlıova'nın ve bunun 
yanında zelzeleden çok büyük tahribat gör
müş olan Varto'nun dört nahiyesinin de elekt
riğe kavuşturulmasını plânladık ve bugün Ka-
raköy'ün, Yaygın'ın, Esentcpe'nin, Mercimek 
Kale'nin ışıkları pırıl pırıl yanmaktadır. 

Millî Eğitim konusu' üzerinde de durduk. 
Bir çok okullar yıkılmıştı, bilhassa Varto'da. 
Burada okuyan çocuklarımızı yeni okullara 
yerleştirmemiz lâzımdı. Bunları da plânla
dık. Ve 3123 öğrenciyi muhtelif tahsil kademe
lerine yatılı olarak yerleştirdik. Çalışma ko
nusu üzerinde de yan tedbir olarak durduk, 
misafir olarak çeşitli vilâyetlere gidecek olan 
felâketzedelere tercih an iş bulunması ve dış 
memleketlere gidecekler için bir kontenjan 
ayrılması... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Dış memle
ketlere gönderileceği vadiyle yataklarını dahi 
sattılar. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Acele etmeyin 
hepsine cevap vereceğim Sayın Diler. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen karşılıklı 
konuşmayın. Devam buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — 9 Eylül 1966 
günü malzemelerin nakline başladık.. 

Kaynaklardan şantiyelere, şantiye merkez
lerine inltıîkaıl edecekti bu sevkıyat. Bu nakliye 
iki kademede olmuşltur. Bir, kaynaklardan mal
zemeyi alarak inşaat amirliğine getirmek; bir 
de inşaat amirliklerinden barakaları yaptığı
mız köylere taşıma işi idi. Kaynaklarla inşaat 
amirlikleri arasında telefonla çok sıkı irtibat
lar kurduk; ne kadar yüklenmiştir, ne kadarı 
varmıştır, günü gününe İcra Heyeti Organi
zasyonu bunu takibetmiş, her hangi bir aksa
maya meydan verilmemiş ve bu gösterilmen iti
na ve gayretler neticesidir ki 10 Ekimde 41 bin 
metre küp kereste deprem bölgesine taşınmış 
bulunmakta idi. 

14 Eylül 1966 günü nakdi yardıma yani nak
di yardım alarak kışı başka yerde geçirecek 
olan felâketzede vatandaşlara yardım tediyesine 
başladık. Aynı gün ahır yardım tediyesine de 
başlamış bulunduk. 

20 Eylül 1966 baraka yapımına başladığımız 
gündür. 

Baraka yapımı işimiz şöyle plânlanmıştı: 
Bizden 6 300 baraka isteniyorlu. Ama 8 nüfus
tan fazla olanlara iki baraka vermeyi prensibo-
larak kabul etiğimizden hedefi 7 bin olarak tes-
bit etik ve bu 7 bin barakanın 31 Ekim akşa
mına kadar bitirilmesini plânladık. 

Biraz sonraki maruzatımda teferrııatiyle arz 
edeceğim veçhile 31 Ekim akşamı 7 bin değil, 
7 500 barakayı yapmış bulunuyorduk. (Bravo 
sesi) 

21 Eylül 1966 günü, kışı başka vilâyetlerde 
misafir olarak geçirecek olan vatandaşlarımızın 
deprem bölgesinden sevkiyatına başladık. Ve bu 
nakil işini bir plâna bağladık, misafir edilecek 
vilâyetlere duyurduk, hareket günlerini, saat
lerini bildirdik. Meselâ, Eylülün 21 nci günü 
Erzurum'dan saat 23.18 de hareket eden tren, 
felâketzede vatandaşlarımızı 22 Eylül 1966 saat 
5,42 de getirmiş bulunuyordu. Binaenaleyh bu 
sevkiyat işimiz de daha evvel vatandaşlara gün
ler vererek duyurulmuş, hazırlıklar yapılmış 
motorlu vasıtalarla, yiyecekleri temin edilerek 
vatandaşlar istasyona getirilmiş, istasyonda Kı

zıl ayın barakalarında istirahat ettirilmiş, yi
ne kumanyaları verilmiş, yanlarına doktor, hem
şire konulmak suretiyle misafir edilecekleri vi
lâyetlere gönderilmişlerdir. 

21 Eylül günü, ihtiyati bir tedbir olarak iç 
ve dış firmalardan birtakım baraklar temin 
etmenin zaruretine kaani olduk ve bağlantılar 
yaptık. Diğer taraftan da, yine bi» ihtiyat 
tedbiri olarak 2 000 kutup çadırı temin etik. 

29 Eylül 1966 günü iç, ve dış yardımların 
40 milyonu bulacağı, elimizdeki malî imkânın 
programımızı tahakkuk etireceği katiyetle an
laşılmış bulundu. 

1 Ekim 1966 günü, katî iskân probleminin 
nasıl çözüleceği konusunda jeologlara, şehirci-
lere ve bölge plâncısı olan uzmanlara direktif 
verilmiş ve deprem bölgesinde çalışmaya başla
mışlardır. 

7.10.1966 günü, üçüncü defa deprem bölgesi
ne ilgili arkadaşlarımla gitmiş ve bütün bölge
yi tekrar dolaşarak ihtilâfları, sıkıntıları hal
letmiş ve programımızın gününde tatbik edil
mesinin katî tedbirlerini almış bulunuyorduk. 

10 Ekim 1966 günü, yaptığımız ulaşım plâ
nına göre, nakil plânına göre 41 bin metreküp 
kereste deprem bölgesine tamamen taşınmış bu
lunuyordu. 

18 Ekim 1966 günü, felâketzede vatandaşla
rımızın kışın yiyeceklerini sağlamak konusun
da gayretlerimiz netice vermiş ve lüzumlu yi
yecek maddesi, buğday olarak, süt tozu olarak, 
bakliyat olarak, şeker ve çay olarak temin edil
miş bulunuyordu. 

14 Ekim 1966 günü Sayın Cumhurbaşkanı 
deprem bölgesinde inceleme gezisine çıktılar. 
Bingöl'den başlıyarak, Karlıova'ya, Varto'ya, 
Hınıs'a Tekman'a ve Çat'a uğradılar ve çalış
maları izlediler. Orada vazife almış olan Türk 
mühendislerinin, Türk mimarlarının, subayları
mızın, işçilerimizin ve teknisyenlerimizin, 2 500 
kişiye varan bu teknik gücün geceli gündüzlü 
bir faaliyet içinde olduğunu ve bölgede 300 
vasıtanın mütemadiyen çalışmakta olduğunu 
ve barakaların yapıldığını ve mütebakisinin de 
süratle yapılmakta olduğunu görerek memnu
niyetini ve takdirlerini beyan ettiler. 

20 Eylülde, içten ve dıştan temin etmiş ol
duğumuz prefabrike evlerin kurulmasına baş
landı ve bugün rezerv olarak 590 prefabrike 
ev deprem bölgesinde kurulmuş bulunmaktadır. 
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21 Ekim 1966 günü, başka vilâyetlere misa
fir edilmiş olan felâketzedelerin kış yiyecekle
rini temin ettik ve diğer taraftan, hayvancılı
ğa bağlı olan felâketzedelerin hayvanlarının 
kışın her hangi bir sıkıntıya düşmemesi için 
kâfi miktarda, 17 bin ton hayvan yemi temin 
ettik, stok ettik. 

ol Ekim 1966 günü, güneş batarken prog
ramımız uygulanmış, plân hedeflerini aşmış, 
7 500 baraka yapılmış, vilâyetlere gidecek olan 
felâketzedeler gönderilmiş, nakdî yardımların 
birinci etabı olan biner lira tamamen verilmiş, 
ikinci etabı olan 1 500 liranın da % 85 i veril
miş bulunuyordu ve o gün akşam yatsı vakti 
ellerinde mum taşıyanların mumları bir daha 
yanmamak üzere sönmüştür. Ve o gün orada 
vazife almış olan Türk teknisyeni, Türk işçisi 
ve Türle subayının omuzlarında, Türkün gücü
nü gösteren, A. P. iktidarının dirayetini ifade 
eden bir tablo vardı. (A. P. den, bravo sekleri, 
alkışlar) Biz güvenmiştik, çalışmıştık, yapmış
tık ve büyük milletimize verdiğimiz sözü gü
nünde yerine getirmiştik. (A. P. den, bravo 
sesleri) 

Muhterem milletvekilleri; bugün durum şu
dur: 9 462 baraka tamamen yapılmıştır ve 590 
baraka prefabrike olarak, yapılmıştır. Bunların 
mecmuu 10 052 dir. Niçin bu kadar yaptık? 
Onbin baraka yapmamızın sebepleri şudur: 
8 nüfustan fazlasına 2 baraka veriyorduk. Di
ğer taraftan, kışın muhtemel hâdiselerini de 
düşünmek icabediyordu ve diğer taraftan nakdî 
yardım alan vatandaşlarımız bu yardımları 
iade ederek bize baraka- yapın diyordu. İşte1 

onun için bu miktara çıkardık. Ve bugün ih
tiyaçtan fazla 2 200 baraka muhtemel hâdise
lere karşı vatandaşlarımızı iskân etmeye ama
de durumdadır. Şimdiye1 kadar nakdî yardım 
olarak 28 milyon 18 bin lira dağıtmış bulun
maktayız. 12 050 aileye; bu nakdî yardımı yap
mışız. .12 323 aileye de 5 604 740 lira olarak 
ahır yardımı yapmış bulunmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şim
di maruzatımın ikinci kısmına geçiyorum. Bu 
kürsüde söz almış olan Sayın İnönü, Sayın Gü
vem ve Sayın Binicioğlu'ndau gayri sayın mil
letvekilleri bir nokta üzerinde iştirak-halinde
dirler. Diyorlar ki, alınan tedbirler kifayetsiz
dir, Hükümet ciddî tedbirler almamıştır. Biz 
Hükümet olarak yapılması lâzım gelen her şeyi 
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I aldık. Alınması gereken her tedbiri aldık. Ya
pılması ve alınması gereken hangi tedbir vardı 
da, alınmadı, aylardan beri bu soruyu soruyo
rum, fakat cevap veren çıkmadı. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — 16 500 aile 
aç ve sefil olduğu halde tedbir alınmamıştır, 
iskânsız kalmışlardır. 

İM Ali VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOJLU (Devamla) — Cevabını vere
ceğim Sayın Diler, sabırlı olunuz. 

BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen yerinizden 
müdahale etmeyin, çok rica ederim. 

İMAR VE İSKAN BAKANİ HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi soruyo
rum değerli milletvekilleri, biz Hükümet olarak 
iaşe tedbiri mi almamışız? Hayır 1 milyon 175 
bin Kg. yiyecek maddesi dağıltlmışrz, 132 740 
parça giyecek eşyası dağıtmışız, 62 bin aded 
battaniye dağıtmışız ve deprem bölgesinde bu
lunan vatandaşlarımızın 7 aylık kışm yiyeceği-

| ni temin etmiş bulunmaktayız. Bunlar ciddî ted
bir değil mi arkadaşlarım? 

Acaba sağlık tedbiri mi almadık? İlk gün
den beri, depremin vukubulduğu günden beri 
302 sağlık personeli ve 77 motorlu vasıta bütün 
deprem bölgesini baştan aşağı dolaşmış, sağlık 
tedbirleri almış, 550 bin kişiye aşı yapmış, 585 

j bin kişiye kolera aşısı yapmış, çeşitli ilâçlar, 
j vitaminler dağıtmış ve bir teik salgın hastalığı 

çıkmamıştır. (Soldan alkışlar, «ıbravo» sesleri) 
Bu ciddî tedbir değil mi değendi arkadaşlarım ? 

Millî Eğitim tedbiri mi almamışız? Okulları 
} yıkılan çocuklarımızı mı sokakta bırakmışız? 

Hayır, her türlü tedbiri almışız ve 3 123 öğren
cimizi çeşitli yerlere yerleşitinmişiz, ayrıca 227 
yüksak tahsilli öğrencimizi Vakıflar Genel Mü
dürlüğü yurtlarında yerleştirilmiş, giyimleri 
sağlanmış, okula gitmiyen tek çocuk bırakma
mışız. Bunlar ciddî tedbir değil mi arkadaşla
rım? (Adalet Partisi sıralarından alkışlar) 

Emniyet tedbiri mi almamışız? 23 saat içe
risinde biraz evvelki mâruzâtımda ifade ettim. 
23 saat içinde '25 bin kilometrelik sahada, ula
şım imkânları olmıyan bir bölgede emniyeti 
kontrol altına almışız, Devletin ve halkın malı
na el sürdünm'enıişiz, vatandaşın malım ve canı
nı emniyetle mahfuz tutmuşuz. Bunlar ciddî 

1 tedbir değil mi arkadaşlarım? 

ABDÜLBÂKİ AKDOĞAN (Ağrı) — İskân 
j tedbirlerinden başka hepsi doğru. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Söyledikleri-
'min aksine bir delil getirebilirseniz sizi tebrik 
ederim. Ben delillerle buradayım, delillerle ge
liniz, öyle konuşunuz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — 12 bin aile 
hâlâ beklemekte. 

BAŞKAN — Üçüncü defa olarak rica ederim 
sayın Diler, yerinizden müdahale etmeyin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Acaba bayın
dırlık tedbiri mi almamışız değerli arkadaşla
rım? Hayır. O tedbirleri de almışız; 825 Km. 
köy yolu yapmışız. Karlıova - Bingöl yolunu 
plâna göre 1972 senesinin sonrasında ele alına
cakken, yaz kış motorlu vasıtaların da işliyece-
ği şekilde standart hale getirmişiz. 5 asırdır yo
lu olmıyan yer burası. , 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Onda tebrik 
ederim. (Gülüşmeler) 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Muş - Bulanık 
yolu kesif bir çalışmaya sahne olmuş ve kış tra
fiğine açık hale getirilmiş, 97 kilometredir. 30 
köye ayrıca icra programının dışında su getir
mişiz. İlçelerin su tesislerini ıslah etmişiz. Kar
lıova'da, Solhan'da, Varto'da, Tekman'da elek
trik açmışız. Varto'nun dört köyünde; Yaygm'-
ıııda, Karaköy^ünde, Mereimekkalesi'nde, Escn-
tepe'de elektrik getirmişiz. Bunlar ciddî tedbir
ler değil mi arkadaşlarım ? 

Ekonomik tedbirler mi almaımışız? Hayır, 
onları da almışız. Felâketzede vatandaşlarımı
zın borçlarını tecil etmişiz, yeni krediler açmak 
imkânlarını sağlamışız, hayvanlarının, mahsul
lerinin ve otlarının satılabilmesi için tedbirler 
almışız ve Et - Balık Kurumu 3i2 000 baş hay
van mubayaa ederek 8,5 milyon lira sarf etmiş
tir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Tüccarların 
mallarını almışlar. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Diler; 
ben sizi sabırla dinledim. Ama çok sabırlı olu
nuz, size verecek cevaplarım var. 

BAŞKAN — Sayın Diler; son defa olarak 
rica ediyorum, yerinizden hatibin sözünü kes
meyin, ihtar vereceğim, halbeririiz olsun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Hayvanlarım 
'barındırmaları için 500 lira kredi vermişiz, ha
ralarda 20 bin hayvanın barınması için yer te
min etmişiz. 17 000 ton hayvan yemi sağlamışız. 
Bunlar ciddî tedbir değil mi Beyefendiler? 

Çalışma tedbirleri mi almamışız? Hayır. Mi
safir olan felâketzedelerin gittikleri yerlerde 
tercihan iş temin etmek için tedbirler almışız. 
Ve dış memleketlere gitmek istiyenler için de 
aylılk 500 kişilik kontenjan ayırmışız. 

İskân tedbirlerini imi acaba almadık? Hayır. 
Biraz evvelki mâruzâtımda ifade ettim ki, plâ
nımız 7 bin baraka yapmak olduğu halde 31 
Ekimde vadettiğimiz tarihte 7 500 baraka yap
mışız. Bugün 10 bine varmış. Nakdî yardım; va
tandaşlara vadettiğimiz nakdî yardımı yapmı
şız. Misafir olarak gönderilecek olanları gön
dermişiz, binalarını temin etmişiz, yardımlarını 
sağlamışız, işlerini temin etmişiz. Bunlar ciddî 
tedbir değil mi arkadaşlarım? Elbette ki, ciddî 
tedbir. Şu halde yüksek huzurunuza gelip, Hü
kümet hiçbir ciddî tedbir almamıştır, âfetle 
orantılı tedbirleri yoktur demek gerçekleri 
açıktan açığa çiğnemektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi 
müzakeresini yapmakta olduğumuz önergenin 
'maddelerine geçiyorum, onlara cevaplarımı arz 
edeceğim. 

Anketler yapılırken vatandaşa kâfi bilgi ve
ril m cim iştir, diyor birinci madde. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel tablo
yu çizdim. İki ayın içinde 20 007 aileyi iskân 
etmek problemi karşısındayız. Ve âfetler tari
hinde tahammülü olmıyan demokratik bir meto
du tatbik etmişiz. Esas olan anketlerin muhte
vası hakkında bilgi vermek değil, esas olan is
kân etmektir. Ama bu iskânı nasıl istediğini 
açıkça vatandaşa sorduik. Ve arzularını bugün
kü santiar ve imkânlar içinde en iyisini temin 
ettiğimizin delilleri ortadadır. 

İkinci madde bizi hayretlere düşüren bir 
maddedir. Diyor ki, «Baraka inşası yapımı çok 
'ağır gitmektedir.» Biz vadettiğimizi bitirmişiz, 
ihtiyacın fazlasını yapmışız. Şu halde bu mad
denin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. 

3 neü maddede diyor ki, «Barakalar henüz 
ikmal edilmemiştir, kapı ve pencereleri yapıl
mamıştır ve barakaların yapımına vakit az ol-
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duğu için, Hükümetin parası olmadığı için ça
dır vermektedir.» Bu iddianın delillerini dün
kü konuşmalarında ortaya 'koymadılar. Biz di
yoruz ki ; ihtiyacın üstünde baraka yaptık. 
Bııyrunuz, gidiniz, gö.ramüz. Beyefendi diyor 
k i ; «Daha kapısı yok, pençe reisi yolk, parası 
da yok, çadır kurmak işitiyorlar.» Niereden va
tandaşa; «bizim çadırımız yok, haralkamız yok, 
çadır veriyoruz» demişiz? İddiail arımızın delil
lerini niçin bu mübarek kürsüye ge'tiiniliyorsu
nuz? Bunlar tamaımiyle gerçelk dışıdır, delilsiz
dir ispatsi'zdır. 

4 ncü madde diyor ki, «Malzemelerin nak
linde bâzı usulsüzlükler olmuştur.» Arz edece
ğim. 

Sayın milletvekilleri; bizim nakliye işimiz 
iki kademede cereyan etmiştir: 

1. inşaat malzemelerini, kereıstelerkd kay
naklardan alıp inşat menkezlerine nakletmek-
Itir. Memlekette tanınmış 15 nakliyeciye mektup 
yazdık, davet ettik. Evvelâ bunu bir taahhüt 
eliyle mi nakledelim, yoksa resmî sektör vası
talarını kuOlanarak bunun nakli mümkün mü
dür, Devlet Demiryollarından istifade etmek 
suretiyle yapmak iktisadi inidir, süratli ini
dir? Ulaşım işlerinden anlayan uzman a.kadağ
larımızla bunun tartışmasını yaptıik. Bıa'ktık ki, 
Ibunun taahhüt eli ile yapılmasına lüzum var
dır. Alksi halde bunu, bu keresteleri anc^k 2,5 
ayda taşıyabileceğiz. Yedi firıma gelmiştir. Bun-
tarın içinde en ucuz teklifte bulunanlarki bu 
keresteleri taa Eskipazar'dan, Dursubey'den 
başlıyarak, Ayancık, Bafra ve Borçka'dan taşı
dık en ucuz teklifte bulunan iki firmaya ver
dik. Bu, mahallin rayiçlerine uygun fiyatlar
dır. Burada ne fahiş bir fiyat, ne her han gri bir 
usulsüzlük ve ne de bir yolsuzluk vardır. Lğ'er 
iddialarının delilleri varisa, versinler, 'kanuni ge
reğini yapmaya her zaman için hazırız. Bizim 
her şeyimiz aleni ve meşru cereyan etıiKştir ve 
edec'ektir. Bizim vermiyeceğimiz hiçbir hesap 
yoktur. 

İnşaat merkezlerinden, şantiyelerden köyle
re nakli de resmî sektör vasıtaları ile yaptiik, 
askerî vasıtalarla yaptık. (ıSağdan «niçin kamu 
sektörüne yaptırmadınız» 'sesleri) Arz çittim 
bunu beyefendi, arz ettim; iktisadi olmadığı ve 
uzun zamanda yapılmıyacağı anlaşıldığı için 
vazgeçtik, özel teşebbüsün bunu en kısa /aman

da yapacağına inanmak ve özel teşebbüs bu di
rayetini ispadetti. 

5 nci madde de; «Köy yolları çalbuk yapıldı, 
geçici olarak yapıldı, yağmur yağdı, çamuı'lam-
dı.» Eskiden bunlar yarınıydı? Biz 825 kilo
metre köy yolu yaptık. Ama hepsini stabilize 
yapmamıza imkân yoktu. Elbetteki bir kısmı 
servis yolu idi. Ama, sizin bölgemizin yüzde 
95 in üzerinde ulaşım imkânı getiren bu vası
tayı küçümsemek ne dereceye kadar doğru
dur? Eğer bu önergenin saLbiplerinde bir parça 
gerçeklik olsaydı, yaptığımız yollarım kilomet
resini buraya yazlarlardı. Bingöl Karlıova yolu
nun yapıldığını yazardı. Muş - Bulanık yolu
nun yapıldığını yazardı. Varto ve Karlıova yo
lunun ilk defa açıldığını ve .motöHlü vasıtala
rın çalışmakta olduğunu söylerdi. Nerede bu 
gerçekçilik, nerede hakikatleri bu kürsüye ge
tirmek? 

Deniyor ki; «Nakdi yardım yapılanlar, henüz 
paralarını tamamen almamışlardır ve verilen nak
dî yardımda azdır.» Biraz evvel ifade ettim. Biz 
nakdî yardımı iki kademede veriyoruz, iki etapta 
veriyoruz. Bin liranın tamamını verdik, I 500 
lirasını da yüzde 85 ndsbctinin üstünde vermiş 
bulunuyoruz. 1 nci taksiti alan, 15 gün sonra 
Türkiye'nin her yerinde bulanan Emlâk Banka
sının şubelerine müracaat ederek alabilirler. 
Ama vatandaş gidip almamışsa, bu bizi el
bette ilzam etmez. Diyorlar ki; «Bu verilen 
para azdır.» Hangi kritere, hangi ölçüye göre 
azdır? Bunu söylemediler. Yuvarlak bir söz, 
mücerret bir söz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Baraka krite
rine göre. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler... 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın-Baş

kanım, sual soruyorlar; cevap vermek mecburiye
tinde kalıyoruz. 

BAŞKAN — İçtüzüğün. 84 ncü maddesi ge
reğince müteaddit def ahar söz kesmiş olduğunuz
dan dolayı size ihtar veriyorum. (A. I*, sırala
rından alkışlar) 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sual soruyor
lar Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Diler tekrar
lamayın. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Devamla)'— Suali en sonra 
soracağım. Kriterleri söylemediler. Yuvarlak 
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beyanlarla, eksik dediler. Bizler, sayın milletve
killeri; bu nokta üzerinde de hesap yaptık, öl
çü tâyin ettik. Bu miktarı, bu parayı öyle tesbit 
ettik. Bölge plnâcısı ve ekonomist arkadaşla
rım bu bölgede oturan ailelerin yıllık gelirlerini 
tesbit etti, nüfus başına isabet eden gelir mik
tarını tesbit etti. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Ne idi o mik
tar? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Arz edeceğim 
Beyefendi, ne bu sabırsızlık? 

ABDÜLBÂR1 AKDOĞAN (Ağrı) — Unu
tuluyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Hiçbir şey ımu-
tulmıyacak, her şeyi söylüyorum ve söyliyecc-
ğim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan karşılıklı 
konuşmıyalım, lütfen devam edin zatıâliniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — 300 lira ile 
750 lira arasında idi. Vatandaşın lehine olan 
faktörleri dikkate almak şartı ile, bunun vasa
tisini 600 lira olarak kabul ettik. Altı aylık kış 
yardımı olduğu için 300 lira dedik. Vasati aile 
nüfusu 5,1 dir. Ama ben 6 kabul ettim, 
3 X 6 = 18. 1 800 lira tutuyor. 2 000 lira bu 
nakdî yardım ve yanında ayrıca 500 lira da ahır 
yardımı olmak üzere 2 500 lira verdim ve 7 aylık 
kış iaşesi için de lüzumlu olan maddeleri temin 
ettim. Bunun para olarak miktarı 500 lira ile 
1 000 lira arasında tutmaktadır aile basma. Şu 
halde biz, ilmî ve ekonomik kriterlere rağmen 
tesbit edilmiş olan miktarın üstünde bir rakam 
verdik. Bunun neresi eksik muhterem arkadaş
larım? Eksik diyneler bu kürsüye delil getirecek
lerdir. İşte bizim delillerimiz. Aldığımız her 
kararın bir hesaba, bir ölçüye, bir gerçeğe dayan
dığını ifade etmek için bunu arz ediyorum. 

7 nei maddede diyorlar ki, «Felaketzede va
tandaşlarımızın mahsûlleri, hayvanları ve otları 
değerlendirilmemiştir.» Hayır. Bu da tamatniyle 
hakikat dışıdır. Hayvanlarını, otlarını, mahsûl
lerini alacağımızı beyan ettik. Et ve Balıl: Ku
rumuna, Toprak Mahsûlleri Ofisi ve Tarım Ba
kanlığının ilgili teşkilâtına vazife verildi ve bu 
bölgeye gittiler. Malını satmak istiyenlerin malı 

mıştır. Ama malini satmamışsa vatandaş, «al
madınız» diye bize bir tenkit yöneltmenin isa
beti yoktur. 

«Misafir olarak gönderilenler müşkül du
rumdadır.» diyorlar. Ama müşkül durumda ol
manın faktörlerini, sebeplerini ortaya koymu
yorlar. Biz kendilerini misafir edeceğimiz yer
lere taşıdık, sıhhi ve fennî şartlara haiz binalar 
verdik. Bütün kış için iaşelerini temin ettik ve 
çalışmak istiyenier için de iş temin ettik. Bakı
nız size bâzı rakamlar okuyacağım : 

Hatay vilâyetine gide'nl'cr için 400 iş temin 
etmişiz, 88 kişi talibolmuş. Daha 320 iş bekle
mektedir. Adana'da 409 iş temin etmişiz, 35 kişi 
çalışmaktadır. Diğerleri çalışmayı kabul etme
mişlerdir, çalışmıyorlar. Konya'da 123 iş temin 
etmişiz, 48 kişi çalışmaktadır. Eskişehir'de 106 
iş temin etmişiz, 94 kişi çalışmaktadır. Ankara'
da 45 iş temin etmişiz, 42 kişi çalışmaktadır. Er
zincan'da 15 işi temin, etmişiz, 1 kişi çalışmakta
dır. Mersin'de 41 iş temin etmişiz, 17 kişi çalış
maktadır. Kayseri'de 55 iş temin etmişiz, 30 kişi 
çalışmaktadır. Gaziantep'te 60 iş te'min etmişiz, 
60 kişi de çalışmaktadır. Şu hakle, biz orada on
lara iş de temin etmişiz, ama vatandaş o işe sa-
hibolup çalışmıyorsa bu Hükümeti ilzam eder 
mi?.. 

Konuşmalarında bir arkadaşımız dediler ki, 
«Eski'şehir'e göndermişsiniz, ama yastık verme
mişsiniz.» Muhterem arkadaşlar, yastık, bu bü
yük dâva karşısında bir nokta, bir virgül bile 
değildir. Eskişehirliler misafirperver ve vatan
severdirler. Onla'ra yastık da bulurlar. Onlar bu
lamazsa valisi bulur. Biz onlara o malî gücü ver
dik. Vatandaşların misafir oklukları yerlerde 
valilerin emrine 300 bin lira verdik. Bu «yastık 
temin edilememişti r.:» sözü kendi iddialarını is
pat eden bir delil değii7 tekzibeden bir delildir. 

Sonra «buğday veriyorlar ama çuval yok, 
torba yok» dedi bir arkadaşımız. Delil olarak 
bize bunu gösteriyorlar. Biz onu da temin ede
riz. Dediler ki, «buğday veriyorlar, biz bunu ne
rede değirmen bulup öğüteceğiz?1» Hayır arka
daşlar, buğday istiyene buğday veriyoruz, un is-
tiyene un veriyoruz. Torba ve çuval temin ede-
miyecek kadar bu büyük milletin temiz hasleti, 
misafirperverlik hasleti müsait midir, buna mü
saade eder mi? Komşuları bunları temin etmez
se oranın idare âmiri temin. eder. O teklifi, o di-

— 131 — 
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rektifi alınışlardır. Şu hakle bu iddiaların da 
isabeti yoktur. Bakımız Hata'y Valisinin çok şa
yanı dikkat bir yazısı vardır. Griden misafirleri 
çeşitli yerlere, köylere, kamplara, çiftliklere 
yerleştirmiş. Bütün nüfusuna parasız yemek te
min ediyor ve ayrıca da kahvaltılarını yapmak 
için peynir, yağ temin ediyor, çay temin ediyor, 
şeker temin ediyor ve çalışanlar için 12,5 lira 
yevmiyeli hafif bir iş temin ediyor ve ev te
min ediyor. Ama o vata'ndaşlarımi'z bâzı istis
marcıların, tahrikçilerin tesiriyle oraları bıra
kıp, «Hayır, biz şehirlerde, apartmanlarda otu
racağız» demişler ve o ye'rd gitmemişlerdir. 
Muhterem arkadaşlarım, felâkete uğranı kliği 
zaman sadece barınmak matluptur, gaye do bu
dur. Yoksa bu evi istemem, şu evi isterim, gibi 
bir iskân tatbikatı n'e Türkiye'de olmuştur, ne 
dünyada olmuştur, ne de olur. Ama kendileri 
gidiyor, tahrik ediyorlar; «burada oturmayınız, 
burada çalışmayınız!» ondan sonra geliyor, «mi
safir vatandaşlarımız perişandır, deprem bölge
sine dönmek istiyorlar» diyorlar. Eskişehir'den 
gelen bir aileden bahsettiler. Tetkik ettirdim, 
bakınız muhterem arkadaşlarım, ailesiyle bir
likte kendisine sıhhi ve fennî bir e'v temin edil
miş, yastık temin edilmiş, çuval temin edilmiş, 
buğday verilmiş, şeker verilmiş, gazocağı veril
miş, gaz lâmbası verilmiş, testi, bardak veril
miş, hasır verilmiş, odun verilmiş, gaz verilmiş 
ve kendisine en müsait ölçüde iş temin edilmiş
tir. 

Şimdi bu ailenin reisine arkadaşlar diyorlar 
ki, «perişandır, Ankara sokaklarında dolaşmak
tadır.» Yok böyle bir şey arkadaşlar. Biz vaa-
d ettiğim iz i yapmışız. İşini de temin etmişiz, 
evini de temin etmişiz, yiyeceğini de temin et
mişiz. Neden bu kadar hakikatler çiğneniyor? 
Bu millî felâket hâdisesinde niçin bu kadar 
istismar ediliyor? Bunu anlamak güçtür. İşte 
benim delillerim bunlar, iddia sahiplerinin de
lilleri varsa getirsinler. 

Dokuzuncu madde de diyor ki, «Zirai ve 
ticari krediler ıbakımmdan deprem bölgesi halkı 
sıkıntılar içerisindedir, müşkülât içindedir.» 
Yok böyle bir müşkülât arkadaşlar. Borçlan 
tecil edilmiş, yeni krediler açılması imkânı 
sağlanmış. Ama derhal beyanatlar verildi ic
raya, hacizc başvurulmuştur, diye. Tah
kik ettiriliyor, değerli Ticaret Bakanı arka

daşımız da tekzip etti, beyanat verdi, depremle 
ilgisi olmıyan 13 kişiye tebligat yapılmış
tır. Derhal bu. hâdise almıyor, felâket zade 
vatandaşa haciz ve icra muamelesi tatbik 
ediliyor, deniyor. Bu kürsüde yapılan iddia
lar ve beyanların deMMeri getirilmelidir. Ge
tirilmediği takdirde kendileri gayet müşkül 
ve ağır duruma düşerler. 

10 ncu maddede diyorlar k i ; «Hasar teshili 
lâyıkiyle yapılmamıştır. 19 Ağustos depre
minden sonra yine ufak tefek sarsıntılar ol
muş, evlerde hasarlar olmnştur.» 

Değerli arkadaşlarını; biraz evvel arz et
tim. 50 teknisyenin bu bölgeyi tdker teker 
bütün evlerini görmek şartiyle iki defa tara
mış, vâki talepler ve itirazlar karşısında 4 
defa gidilen yerler vardır. Yapılan bir itira
zın kanuni hükümlere uygunluğu sabit 
okluğu takdirde isabetlidir. Ama, itiraz, iddia 
doğru değilse elbette is'af edilmez. 7268 sa
yılı Kanun, evi yıkılan felâketzedelere kre
di açılmasını âmir bulunmaktadır. Bizimi 
icraatımızda da bu kanuni ölçüye vefakâr ol
mamız zaruridir. Çünkü Türkiye'de kanunlar 
.hâkimdir. Türkiye,de hukuk Devleti varıdır. 
Bunun dışında bir tasarrufa gitmenize im
kân yoktur. Son maddede ele diyorlar ki, «Ba
hardan sonra başlıyacak iskân için, Hükü
met hiçbir çalışmamın içine girmemiştir. Biraz 
evvelki -mâruzâtımda da arz ettiğim gibi, bir 
Ekimde şekirci, plâncı arkadaşlarımı, jeolog 
arkadaşlarımı buraya getirmiş ve bu çalışmalar 
devam etmektedir. Bu çalışmaların neticesinde 
ortaya çıkacak alternatiflere göre, bir kararın sa
hibi olarak icaraata geçeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, madde madde ce
vaplar arz etmiş okluğum bu önergc\nin mâ
ruzâtını muvacehesinde iler, tutar yeri yoktur 
ve gerçeklere dayanmamakladır. Yüce Meclisi
niz araştırına kararı verdiği takdirde ora
ya gideccık olan değerli arkadaşlarım, ger
çekleri görecekler ve önerge sahiplerinin 
bu tavır ve hareketini cihetteki kıymcA/Jendi-
reeeklcrdir. 

Şimdi hatiplerin konuşmıalarına madde 
madde cevaplar arz edeceğim : 

İlk söz alan arkadaşımı, baraka inşaat hı
zının yersiz okluğunu söylediler. Bunun 
hakikatle ilgisi olmadığım, barakaların 2 200 
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fazlasıyla yapıldığını arz ettim. Şu halde bu hük
mü de yanlıştır. «Barakalar teslim edilmiştir.» 
dediler. Tamamen teslim edilmiştir. Muşta yap
tığımız 218 evin de kur'ası çekilmiş, fekâletzöde 
vatandaşlarımıza daimî iskân yeri olarak teslim 
edilmiş bulunmaktadır. 

«İş i'stiyıenlere iş verilmemiştir.» diyor. Biraz 
evvel rakamlar okudum. îşleri temin etmişiz, fa
kat işe girecek kimse çıkmamıştır. Şu halde bu 
da yanlıştır. 

«Nakdi yardım miktarları yetersizdir.» dedi
ler, bu kürsüden. Hiçbir iddianın delillerini ge
tirmediler bü kürsüye. Bunun da nasıl bir ölçü 
içinde teslb.it edildiğini biraz evvel arz ettim. Bi
naenaleyh, bu da yanlıştır. 

«Otları, mahsulleri değerlendirilmemiştir.» de
diler. Bu da tamamiyle yanlış bulunmaktadır. 
Şimdi Sayın Diler'e arzı cevap edeceğim. 

Arkadaşımız 7 Mart depremlerine temas etti 
ve dediler ki, «İmar ve İskân Bakanı hata etti, 
bunlara krddi verdi, onlar da evlerini tamir etti
ler, sonra yıkıldı ve başlarına mezar oldu.» Şim
di bu beyan ne dereceye kadar doğrudur, tahlili
ni yapıp takdirlerinize sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 7 Martta bir deprem 
olmuştur. 3583 ev ağır hasara uğramış, yıkılmış, 
bu kadar ailemiz açıkta kalmıştır. Bunların der
hal âcil iskânlarını yaptırıp, çadırlarını verdik. 
Ama vatandaş şunu istiyordu: «Biz bu kışı ge
çirebilmemiz için krediye muhtacız, bize kredi ve
riniz, evlerimizi düzeltelim, kendimizi bir çatı 
altına sokalım.» Fakat bir afet vukuhulmuş, onun 
malî imkânları bulunduğu takdirde meseleleri 
halledilecek, ihtiyaçları sağlanacaktır. Teamül 
böyledir. Plânlı bir devredeyiz. İcra programı ya
pılmıştır. Onun dışında bir sarfiyat yapmaya im
kânımız yoktur. Şartlar bu idi. Ama biz Hükü
met programımızda; «Aid al et Partisi İktidarı ola
rak, âfetin vukuunda Devletin iskân edici ve yar
dım edici kudretini seferber edeceğiz.» dedik, 
bunu vaad etik. Bu hâdise karşısında âfetleri ge
lecek senelere intikal ettirmemek bizim için bir 
vazife idi. İşe bu vazife şuurunun altında âfet
ler bütçemizde ve çalışmalarımızda bâzı tasarruf
ları yapmak suretiyle ve vatandaşlarımızın kredi 
ihtiyaçlarını karşılayalım dedik. 

Şimdi, burada bir vak'ayı arz etmek isterim. 
Bu çalışmaları Sayın Nihat Diler, gayet sıkı 

olarak takibediyordu. Bu Yüce Meclisin ve kori

dorların dili olsa da söylese. Ama, şahitlerim 
var. Bana dedi ki, sayın arkadaşlarım; o günkü 
konuşmalarla, bugünkü konuşmalar arasındaki 
farkı, tezadı ifade etmek için bu vakayı söylü
yorum; «Eğer siz bu felâketzedelere kredi aç
mazsanız ben gensoru teklifinde bulunacağım.» 
Ben dedim ki; «Nihat Bey biz böyle tehditlerle 
iş görmeyiz; biz felâketzede vatandaşlarımızın 
arzularını yerine getireceğiz, kararı aldık, kredi
yi vereceğiz. Ama., siz arzu ediyorsanız gensoru 
önergenizi veriniz.» dedim. Eğer hafızalarını yok-
larlarsa bunu hatırlıyaealklarldır. Ve bu işi o ka
dar takibettiler ki, kendileri için yakın olan bir 
köyün tekrar etüdü yapılarak bu kredi açılacak
ların listesine ithali için bendenizden ricada bu
lundular. Tetkikimi yaptırdım ve listeye girmesi 
lâzımg'olenleri de listeye koyduk. Âfet İşleri Ge
nel Müdürü arkadaşımı uzmanları ile beraiber 
deprem bölgesine gönderdim. Teker teker dolaşı
nız, sorunuz vatandaşlarımıza ne istiyorlar. Kimi 
çok az miktarda, kendi evini yapanlara yardım 
metodunu kullanmak üzere, 7 500 liradan 15 000 
liraya kadar kredi istedi. Ve büyük ekseriyeti, 
«Bu 20 sene vâde ile borçlanma olsa da, faizsiz 
olsa da, biz bu yükün altına giremeyiz, bize 
1 000 veya 1 500 lira veriniz, biz kendi gücü
müzü de, kendi imkânımızı da katarız ve evleri
mizi yaparız.» dediler. İşte halkın içinden gelen 
Hükümetin tavrı bu olurdu. 7269 sayılı Kanu
nun 1 nci ve 36 neı maddelerine de tamamen uy
gundu. Bu kararı aldık, tatbik ettik. Şimdi di
yor ki, Sayın Nihat Diler, «Mezarını kazdılar.» 
eğer bu tasarruf, felaketzede vatandaşlarımızın 
zamanında hizmetine koşmak, «mezar kazıcıJık» 
ise, anlattığım vakaya göre, «mezar kaızıcılığma 
takibini ve avukatlığını Sayın Diler yapmışlar
dır. (A. P. sıralarımdan, «bravo» sesleri, alkış
lar) 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Âfetler Ka
nununu zatıâliniz tatibik etmediniz. Sataşma var, 
•söz işitiyorum, Sayın Başkan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bunlar birer 
vakıadır ve gerçek... 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, sizin yeriniz
den yaptığınız müdahale bu sataşmadan daha 
ileri bir şey ifade etmektedir, çok rica ederim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sataşma var, 
söz istiyorum, sayın Başkan, 
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BAŞKAN — Defaatle rica ettim, ihtar ver
dim, hâlâ tekrar ediyorsunuz. Rica öderim, bir 
taraftan da, «Ben gayriihtiyari konuştum.» diye 
önerge gönderiyorsunuz; hangisine inanalım? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Devamla) — Daha bitmedi. 
Diyor ki Sayın Diler; «19 Ağustos zelzelesi vıı-
kubuldukltan sonra,, hatalar içinde olan İmar ve 
İskân Balkanının çekilmesini Sayın Başbakan'-
•dan istedim.» Biz Adalet Partililer sandalyenin 
değil, hikmetin asıllayız. Biz siyaseti !bir hizmet 
mesleki olarak kabul ediyoruz. Ve hizmet mesleki 
olarak taltbiik ediyoruz. Eğer, tevdi edi
len vazifeyi yapamamışsak, anımda sahibine bu 
emaneti teslim etmek bizim siyasi ahlâkımızın, 
siyasi faziletimizin en tabiî icabıdır. (Adalet Par
ti sıralarından alkışlar) Ama onun takdiri Sayın 
Diler'o ailt değildir, Sayın Dilere düşmez. Sayın 
Diler'e, ilik günden itibaren bu millî felâketi en 
ağır ölçüler içinde istismar etmiş olmanın vicda
ni muhasebesini yapmak düşer. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Yalan, yalan 
'söylemekle Devlet idare edilmez. 

BAŞKAN — Sayın Diler, çok rica ederim 
sükûnetinizi muhafaza ediniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Yalan mı? O si
zin tekelinizde bize o sirayet edemez. 

BAŞKAN — Sayın Bakan karşılıklı konuş
mayınız. Devanı ediniz lütfen. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan 
cevap vermeye devam ettikçe, ben de cevap ver
mek zorunda kalacağım arz ederim. 

Ahır yardımının kifayetsiz olduğunu söyle
diler. Ama, her iddialarında okluğu gibi, bu 
müt a 1 â a 1ar mı ıı ölçüsünü, n ı e s 11 e d ini. k rilte r i ni 
ifade etmediler. 

Değerli millotvekiliJcri; 500 lirayı misil ver
dik? Tanın Bakanlığının bu 'konuda tecrübe
si olan, ihtisası olan arkadaşlarımızı o bölgeye 
gönderdik, yolladık. Dedik ki; bu vatandaş
larımız hayvancı hıkla meşguldür, ahırları da 
yıkılmıştır, ahırlarını yapmaları için nasıl bir 
tetbir alırız, bunu inceleyin bize bir teklif ile 
gelin. Uzmanların söylediği şu, dediler ki; Or
man İşletmesinde bu işe yarayacak' ucuz malze
me vardır ve bunun metre mikabı yüz liradır. 
Âzami ilki metre mikap keresteye ihtiyaç, var

dır. Bu iki yüz lira tutar. Bunu yüz liraya, ta
şır ki, bu da âzami fiyattır. İki yüz liraya da 
bunun işçiliği tekabül eder. Siz eğer beş yüz 
lira verirseniz fazlası ile bu ihtiyacı karşılar, 
dediler uzmanlarımızın getirmiş olduğu bu öl
çüler ve bu unsurları mantıkî ve doğru bulduk. 
Ahır yardımını da beş yüz lira olarak tesbit 
ettik. İşte 'bizim kritcrimıiz, işte bizim hesabı-
muz. Herşeyi bu hesap ve ölçüye dayanarak 
yapmışız ve öyle karar almışız. Ama geliyorlar; 
«eksiktir». Neden, niçin, hangi ölçüye göre? Bü
yük Milletin huzurunda bunları isbat etmeye 
mecburdurlar. Ütmedikleri takdirde beyanları 
gerçeklere uymaz. Bu da diğer iddiaları gibi 
ge re eğe uy m anı aiktadı r. 

Diyor ki, «Bu barakalar t! ,r>00 liraya çık
mıştır.» Nereden öğrendiniz bunu, hanlgi yet
kiliye sordunuz, hangi icracıdan bilgi aldınız, 
kini verdi size bunların maliyet unsurlarını? 
Bunları söylemiyor. Ama ben veriyorum; [) 501 
liraya çıkmıştır. (5 500 liraya çıktığını bu kür
süden iddia ediyor, fakat subııt vasıtalarını 
ortaya koymuyor. Şu hakle bu da yanlıştır, 
bu da gerçeğe uymam aktadır. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Relsmi şa
hıslardan sordum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTUŞEOÖLU (Devamla) — Söyleyiniz, ki
me sordunuz? İşte1 resmi arkadaşlarım burada, 
benim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Orası Bakan
lık, kaymakamlardan sordum. 

BAŞKAN — Sayın Diler; lütfen yerinizden 
konuşmaya, devam etmeyin efendim, tekrar ri
ca ediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bakımız arka
daşlar neler söyledi. 

NİHAT DİLER (Brzurum) — Sayın Baş
kanım, sual soruyorlar biz de cevap vermek 
mecburiyetinde kalıyoruz. 

BAŞKAN — Ama, yerinizden cevap verme 
hakkı size verilmemiş ki, Sayın Diler. Müzake
re sırasında böyle bir usûl yok. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Soruyor 
efendim. 

(BAŞKAN — Hayır, sual Heyeti Umumiyc-
ye karşı sorulur ve Heyeti Umumiyeye karşı 
lıitabedilir. Siz yalnız kendi üzerinize niçin ce-
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kiyorsunuz? Çok rica ederim yerinizden konuş
mayın. 

İMAR VE İSKÂN 1 i AKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Devamla) — Evet bakınız 
ne diyor değerli arkadaşlar; «Başka yere mi
safir ollar ak gidenler çok şikâyete/idiler, yar
dım yapılimaımışitır» diyor. Biraz evvel 'delille
riyle arz ettim, bu 'da gerçeklere uymuyor. «Di
lenci vaziyetine gelmişlerdir» girbi çok ağır bir 
tâbir kullanıyor. Felâketzede vatandaşlarımızın 
'hiçjbiri dilenci vaziyetine gelmemişlerdir, gcl-
Tniyeceklerdir. Onlara İliz um ki bütün yardım
lar yapılmıştır. 

«Mahsûllerini ve hayvanlarını satın atma
mışlardır, değerlendirmemişlerdir» eliyor. Bi
raz evvel izah ettim, bu da yanlıştır. 

«Dış memleketi ere göndereceğiz dediler, hiç 
kimse gitmemiştir» diyor. 120 kişi daha evvel 
gitti, 1 600 kişi de hareket halindedir, Arka
daşımız çıkıyor. «Yalbaneı memlekete bir kişi 
gitmemiştir», diyelbiliyor bu kürsüden.. (A. P. 
sıra'larından «Der, gayri ihtiyari dev» sesleri, 
gülüşmeler). 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Diler bu kürsü
den bunları söyledi. A dan Z ye kadar iddiala
rının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Tamamiyle 
yanlıştır, tamamiyle 'bir hususi maksadın ifa
desidir. Bunları Büyük Meclisin zabıtlarında 
'bilhassa tescil etmek isterim. 

olması hususunda reyini izhar etmiş ve kabul 
'etmiştir. 7 Ekim 1906 da iicümçü defa deprem 
bölgesine gitmeden evvel, idare heyeti arka
daşlarım la beraber beni ziyaret ettiler. Dedi
ler ki, «ıSiz büyük bir iskân işi içindesiniz. Bu 
muvakkat bir iskândır. Yarın daimi iskân da 
belki bir problem olarak karşınıza çıkar. Size 
yardım etmek istiyoruz». Memnuniyetle kar
şıladım. Dediler ki, «O bölgeyi de görmek is
tiyoruz, nasıl çalışıyorsunuz, bu barakalar nasıl 
yapılıyor? Bunları tanımak isteriz. Bize kolay
lı ş gösteriniz». Kendilerine kolaylık gösterdik 
ve bölgeye 'beralber gittik. O, arkadaşları ile 
Bingöl'den Karlıova'ya geçti, ben Muş'a gittim. 
Muş'ta mülâki olduğumuz zaman, kendisi Muş 
şantiyemizi ve Muş'daki çalışmalarımızı da gör-
nıüş okluğu için aynen şunları söyledi : Siz 
Türkiye'nin teknik gücünü fevkalâde seferber 
etmişsiniz. Siz bir meydan muharebesi ver
mişsiniz ve muzaffer çıkmışsınız. Sizi tebrik 
ederiz» dedi. İcra Heyeti Başkanı arkadaşım, 
Umum Müdür arkadaşlarım vardı, Muş Bele
diye Reisi vardı ve tahmin ediyorum ki bel
ki Muş Senatörü Sayın Bingöl de vardı. Ve bu 
memnuniyet havası içinde seyahatlarma devam 
ettiler, döndüler. Cleldikten sonra bu barakada 
WC olmadığını, lavabo olmadığım ifade et
tiler. 

Değerli arkadaşlarım, biz muvakkat bir is
kân yapıyoruz. Biz her şeyi tamam bir konut 
yaptık demiyoruz. İsmi üzerinde baraka yap
tık, muvakkat iskânı geçirmek için. Ama o böl
genin gerçeklerini bilen bir insan bunu söyle
mezdi. Acaba o bölgede, o köyde bir ev göstere
bilir misiniz WC'sı o evin içindedir? Vatanda
şın örf ve âdetine teamülüne uygun değildir. 
Bir misal arz edeyim: Muş'ta 218 tane daimi 
iskân olarak sıhhi ve fenni şartları haiz bina 
yapıyoruz. Bize gelen vatandaşlar, «Aman, de
diler, WC, af edersiniz, binaların yüznuımarası 
dışaıda olsun, yanız bir irtibat temin ediniz.» 
Yaşayışı bu, telâkkisi bu, öyle istiyor.. Kaldı 
ki, bu başka şe'killerde de temin edilebiliyor. 
Kesif baraka mmtakahırında biz de \VC ler 
yaptık, vatandaşlarımız da yapıyor. Bunum 
tenkid edilecek bir tarafı yoktur. Kaldı ki, 
bu barakaları yapanlar da Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi idare heyeti mensupları gibi de
ğerli, kıymetli mimar ve inşaat mühendisleri-

Saym Karaca aşağı yukarı aynı mevzular 
üzerinde durdu. Mimarlar Odasının hazırladı
ğı raporun muhtevasını huzurunuza getirdi. 
Borma salardı 'bu hâdiseyi anlatmıyacaktım. 
Ama, sordular. Bâzı ilgililerin isimlerini söy
lersem boş görsünler. 

Değerli milllatveskilleri; biraz evvelki mâru
zâtımda da ara ettiğim veçhile, baraka tipi 
te'slbit edilirken; balhsedilen raporda ismi bulu
nan ve Mimarlar Odasının Ankara Şubesi Reisi 
bulunan Sayın Vedat Dolukay'da vardı. Ve 
o da o tipin o iklim şartlarına en uygun oklu
ğunu, iki ay içinde 7 000 barakanın yapılabil
mesi için, barakanın konstrüksiyonunda bâzı 
kolaylıkların teminat altına alınması fikrini sa
vundu ve bunun içindir ki, standart ve az 
çeşitli parçalar teslbit edilmiştir. Ve aynı za
manda «'bozukluğu takdirde 'bunlar tekrar kul
lanabilsin» esprisi üzerinde durulmuş ve bun
lar savunul muştu r. Binaenaleyh, tipin bu tip 
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dir. Ama bu barakaları değerlendirirken ne gi-
(bi faktörlere vefakâr olarak yapıldığının dik
kate alınması lâzım gelir. Ve beti çok tem'enni 
ederdim ki, Sayın Dolukay objektif bir metot 
kullanarak orada çalışan I1 ürk Mühendisinin, 
Türk mimarının, Türk .subayının ve Türk isçi
sinin geceli gündüzlü nasıl seferber olduğunu 
raporunda derecisin. Bu meydan muiharebesi
dir. «Meydan nıuhareibcı-nni kazanmışsınız», sö
zünü o raporuna da koysun isterdim. Ama böy
le münasip görmüş. 

Arkadaşımız da başka yerlere misafir olan
ların durumlarının gaıyet nazik ve müşkül ol
duğunu söylüyor, cevaplarımı arz ettim. 

Torba, çuval ve yastık konusuna da daha 
evvel temas etmiştim, iddialarının teyidi değil, 
tekzibi mahiyeltindedir diye, 

Değerli arkadaşilarım, Sayın İnönü mesele
ye ve hâdiseye gayet objektif esaslar irinde te
mas ettiler. Felâketler karşısında beraber ol
mak lüzumuna işaret ettiler; Hükümet, Millet 
M'oelisi ve halk üçlüsünün bir bütünlük halin
de çalışmasının lâzımıgelidiğini ve bu gibi hâdi
seler karşısında felâketzedelerin arzularının, 
ihtiyaç,! arının tatmin edilmesinin güçlüğünü ve 
bu arzuların sınırsız olduğunu ifade ettiler. 
Gerçekçi ve vatansever ifadelerinden dolayı 
kendilerine şükranlarımı ifade ederim. 

Sayın Neftçi; çeşitli konular üzerinde, aşağı 
yukarı aynı olmak üzere durdular, barakadan 
şikâyelt ettiler, anket yapılırken anket alterna
tif İlerinin muhtevaısı hakkında vatandaşın bilgi -
Kİ yoktur dediler; bunlara cevap arz ettim. 
Türkiye'nin âfetler tarihini misal getirdim, 
teamülün ne olduğunu söyledim. Tekrar söyle
meye lüzum yoktur. 

Başka illere misafir gidenlerin sıkıntılarına 
temas ettiler. Ona da arzı cevap eltim, taına-
ımiyle gayri varittir. Aklığımız tedbirler kesin
dir, kafidir. 

Mimarlar Odasının Ankara Şubesinin ra
porunla temas ettiler, buna da cevap arz ettim. 

«'Barakalar pahalıya çıkmıştır» dediler. Mik
tar söylemediler zannediyorum, öyle noıt almı
şım, onun da hûsalbmı verdim, -°> oOl liradır. 
Eğer Sayın Neftçi'ye sorumsuz kinuseler bilgi 
vermig.se detaıylariyle bilgiyi arz etmiş bulu
nuyorum. 

Bir noktaya temas ettiler. Dediler ki, 7 Mart 
doprcmlıerinde jeologlar dolaşmışlar, 40 köyü. 
Yedi köyün de başka yere daimî iskânı hakkın
da rapor vermişler. 

Değerli arkadaşlarım, bu rapor çok istismar 
edildi. Bunu biraz sonra son kesimde, neler 
dediler, neler dedik, etabında arz edeceğim. Bu 
rapor bir tahliye mecburiyetini, bir tahliyeyi 
ifade etmiyordu. Ama bu yedi köyün kuruluş 
zemini heyelana tabidir. Bunların daimî, iskâ
nında bu özelliği dikkate alınmalıdır. Bunlar 
Varto ve Muş'ta yerleştirilebilir deniyordu. 
Bunun tatbikatına geçtik ve Muş'ta 218 evi 
bitirdik. Ama Varto'da bu evleri yapmaktan 
vazgeçerek, Varto'nun nerede kurulacağını tam 
tesbit etmeden doğru olmıyacağı kanaatine va
rarak Batı Varto dediğimiz portatif Varto'yu 
kurduk. 

Sayın Neftçi baraka tipi üzerinde konuşur
ken, Bakanın başkanlığında yapılan toplantı
da bir karar alınmamıştır dediler. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Siz kararı al
mış... 

BAŞKAN — Savın Neftçi... 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTESEOĞkU (Devamla) — Muhterem 
Hanım efendi, baraka kararını Hükümet almış 
tır. Barakanın tipi kararını alabilmek için, 
hangi tipin yapılacağını tesbit için bu heyet 
çağırılmıştır. Barakanın kararını mesulivetsiz 
bir heyet alamaz ki, Hükümet alır... Şimdi böy
le bir karar, tipin tesbiti için bir karar alınma
mış dediler. Buna araı cevalbetmeye mecbu
rum . 

Değerli arkadaşlarım, o toplantı benim baş
kanlığımda oldu, 28 Ağustosta. Ordumuzun 
uzmanları, kumandanları bulundu. Mimarlar 
Odası temsilcileri, Mühendisler Odası temsil
cileri. Mütaahhitler Birliği temsilcileri, Tek
nik Üniversite temsilcisi ve işten anlıyan uz
man arkadaşlar, Bakanlığımın umum müdür
leri, müsteşarlar ve müsteşar muavinleri bu
lundu ve orada itifakla bu tipin ancak ya
pılabileceğini, bunun iktisadi olcağmı. bunun 
süratli olacağını, bunun kışa ve depreme mu
kavim olacağını tesbit ettiler. Simdi, bn tes
bit edilmemiş, demek ciddiyetle kabili telif de
ğildir. Bu toplantıda bulunan insanlar şerefli 
insanlardır. Teker teker hepsine müracaat ede-
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bilirlerdi. Sayın Neftçi sık sık Bakanlığımıza 
şeref verirler. Bize sorabilirlerdi. Biz açıklıkla 
kendilerine bu sorunun cevabını verebilirdik. 
Ama hiçbir inceleme yapmadan, tahkikat yap
madan bunu söylediler ve bizim baraka tipini 
gelişigüzel teöbit ettiğimizi Türk efkârı umu-
miyesine yaymak istediler. Doğrusu bunda isabet 
görmüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel de arz et
tim, üç sayın hatip hariç diğer bu kürsüde 
konuşan arkadaşlarımız Hükümeti kusurlu ve 
hatalı gösterebilmek için nasıl konuşmamız lâ
zım, hangi iddiaları yapmamız lâzım diye ke
sif bir gayret sarf etmişler ve birtakım talep 
ve iddiaları burava getirdiler. Ama bunların 
hepsi yanlıştır. Yüzde bir nisbetinde dahi ob
jektif bir metot kulanmamışl ardır. Ben ister
dim ki, Sayın Neftçi'den; biz Sayın Satırla 
birilikte Karlıova'ya gıittiğimiz zaman bize dediler 
ki, bu 700 baraka - Karlıovalılar 700 baraka is
tiyordu - bu 700 baraka onların yaptığı hesaba 
göre 2,5 ayda, 3 ayda biter, ne dersiniz? Kendi
lerine dedim ki, «Hanımefendi müsterih olunuz. 
biz her şevimizi hesapladık, imkânlarımızı hesap
ladık, plânımızı yaptık, 31 Ekim günü görüşü
rüz, bunları tahakkuk ettireceğiz. tatmin o^rm. 
emin olun» dedim. O zaman bu dediğimi, isterdim 
ki, Savın Neftçi bu kürsüve çıktımı zaman bize 
övle demişlerdi ama, bunlar 31 Ekim akmamı 
Karlıova'da 700 deîril 800 baraka yaptılar. NVin 
Hükümetin yaptıklarını ve Türkiye'nin âfetler 
tarihinde şimdive kadar görülmemiş olan bir 
başarının binde birini bu kürsüve getirmediler. 
Gerçekçilik bu mudur, millete hizmet bu mu?.. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Genel 
Başkanları getirdi ya, kâfi değil mi? 

İMAR VE ÎSKAN BAKANI HALDTTN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Teşekkürlerimi 
sundum Sayın Başkana. 

,Yine isterdim ki, beni çok mazur görsünler; 
ama ben bu kürsüde Büyük Meclise, Büyük 
Türk Milletine hesap veriyorum ve iki ay içeri
sinde 7 500 barakayı nasıl yaptığımızı anlatı
yorum. Onun için hoş görsünler, biz her şeyi 
söylemeye mecburuz. 

Sayın Neftçi yollar üzerinde de durdular. 
Daha evvelki konuşmalarda, Muş'ta da kendileri 
ile mülâki olduk, orada da bilhassa Muş - Bu
lanık yolu üzerinde durdular, Muş - Bulanık 

yolu üzerinde, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
çok kesif ve plânlı bir çalışma yaptık, geceli 
gündüzlü bir çalışma yaptık, o yolu açtık. Şim
di rahatlıkla motorlu vasıtalar işliyor, hu sqne 
kışa da açıktır. İsterdim ki, Sayın Neftçi hu 
çalışmalar sonunda Muş - Bulanık yolu açıl
mıştır desinler. Arkadaşlar biz teşekkür ( iste
miyoruz. Ama biraz insaf, biraz vicdan istemek 
her halde hakkımızdır. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Muş -
Bulanık yolu üç seneye kadar açılmaz Sayın 
Bakan. 

BAŞKAN — Çak rica ederim; yerinizden 
müdahale etmeyin, hatibin sözünü (kesmeyin. 
Sayın AbdüHbari, çok rica ediyorum. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — O za
man Türkiye'de beş sene içinde yol derdi bit
miş olacalk. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri, siz Başkan
lık Divanında vazife alımış atfkadaşımızsihız. 
Bunları 'bilmeniz icabeder. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; biz yaptığımız yolun vasıflarını bu
rada söyledik. Biz hayali şey ilâve ertimiyoruz. 
825 Km. yol açtık, ama bunun hepsini stablize 
yaptık demedik. Yapmaya imkân var um? 
Bu memleketin tarihinde, iki ay 'içinde 825 Km. 
servis yolu yapıldığını gördünüz mü? 20 00.0 
ailenin iskân edildiğini gördünüz ımü? Gördü-
nüzse söyleyiniz; var-mı, Türkiye'nin tarihinde? 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Yol 
söyleme, öyle ise. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Yol söylüyo
rum. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Yolun 
tarifini bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, müdahale 
etmeyin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Evet Beyefen
di. eserler orada, geliniz de görünüz. 

BAŞKAN — Size ihtar vermeye beni mec
bur bırakmayınız. Yerinizden ımüdahale etme
yiniz, çok rica ederim. . k 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Muş milletve-

I kili değerli arkadaşımızdan -da ^u ıkürşüde is-
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terdim ki, beni hoş görsünler, Varto'suna, Yay-
gın'ma, Karaköy'üne, Mercimek Ealesi'ne, Çay-
lar'ma elektrik getirdiğimizi ifade buyursunlar. 
Esentepe'ye elektrik getirdiğimizi ifade buyursun
lar. Birçok köylerde yol yaptığımızı, kimisine 
Stabilize, 'kimisine servis yolu olarak yaptığımı
zı, <bu. kürsüde beyan buyursunlar. Ama, bu
nu lütfetmediler. 

Sayın Binicioğlu gayet vatanperver ölçüler 
içinde bir konuşma yaptı. «Bu millî bir felâket
tir. Bir araya gelmemiz, beraber çalışmamız, 
eğer afetzedelerin ıstırabı varsa -bugünkü ve 
yarınki- ıstıraplanm.halletmemiz lâzımdır» de
diler. Kendilerine şükranlarımı ifade etmek is-
terim. 

Sayın Behice Boran, gerçekle (ilgisi olmadı
ğını huzurunuzda 'delilleriyle ispat ettiğim bir
çok konulara temas etti, o da gerçdkleri 'kabul 
etmedi ve gerçeklerin dışında birtakım iddiala
rın sahibi olarak konuştu. Kış iskânının tama
men yapılmadığını, 10 000 'kişinin donma duru
munda bulunduğunu ifade ile söze başladılar. 
Acaba bu donma hâdisesi ile karşı karşıya bu
lunan vatandaşlar nerededirler? Bun öğren
mek isterim. Eğer deprem 'bölgesinden bahse
diyorsa, rezerv, barakalarımız bu vatandaşları
mızın emrindedir. «Bu mesele, felâket hâdisesi 
siyasi maksada âlet edilmemelidir, istismar edil
memelidir» dediler. Gönülden 'iştirak: öderiz. 
Ama lâfı söylemek kolay. Fiiliyatta o lâfı rea-
l'ize etmek lâzımdır. Oysa ki, 'bizim kendilerin
den ve 'm ensıibolduğu siyasi teşekkülün men
suplarından sayısız şikâyeti enimiz vardır. Asıl 
siyasi maksadı kullananlar onlardırlar. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) îlik günden i t^a-
ren bu millî felâketi önlemek için sarf edilen 
gayretlerin, tekerleğine taş 'koymak istuyenlerin 
arasında yer aldıkları. Biraz sonra neler ya
pıldığını, insan vicdanının müsaade edemiyeceği 
töhmet ve iftiralarına mâruz <kaldımizı birer bi
rer 'tadadederken, bunların birçoklarının İşçi 
Partisi saflarında olduğunu elemle beyan ede
ceğim. 

içten ve dıştan gelen yardımlar mahallinde 
kullanılmış mıdır? Bu yardımları Hükümet baş
ka maksatlar dışında kullanmış mıdır? Bunun 
öğrenilmesi lâzımdır, dediler. Tekrar, beyan edi
yorum; 37 500 000 liradır % dış "yardım, bunla^ 
rm hepsi nakdî yardım olarak vatandaşlarımıza 

aynen intikal ettirilmiş ve baraka yapımı, perso
nel istihdamı işleri de bütçemizden aldığımız 
66 000 000 lira ile kullanılmaktadır. Hasar tes-
bltlerinde partizanca davranışla! olduğunu beyan 
ettiler. Biz partizan idarelerin ortadan kalkma
sı için mücadele yapmış olm*mm Adalet Partisi 
olarak şerefini taşıyoruz. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri.) İşe başladığımız ilk günden iti
baren 32 milyon Türk'ün Hükümeti olduğumu
zu söyledik ve onun haysiyetini ve vasfını her 
hâdisede isbat ettik. Bize böyle şey söylenemez. 
Partizanlığı kimlerin yaptığını, millî felâketleri 
kimlerin istismar ettiğini Büyük Türk Milleti de 
biliyor, biz de biliyoruz. Biraz sonra neler ya
pıldığını arz ettiğim zaman dylıa iyi anlaşılacak
tır. 

İhale meselesine temas ettiler. Onu arz et
tim. Kendileri özel teşebbüsten hoşlanmadıkları 
için, ideolojik düşüncelerine aykırı düştüğü için, 
muhakkak özel teşebbüsün yaptığı bir işte ve ba
şarıda suiistimal görmek isterler. Veya efkârı 
umumiyeye öyle deklare afcmek itiyadmdadırlar. 

Çeşitli defa izah ettiğim baraka üzerinde 
duruyor. Deniliyor ki, «.bu 15 m2 dir.» Bir daha" 
tekrar ediyorum. Yüzölçümü 18,55 m2 dir ve 
3 501 liraya mal edilmiştir. Metre karesi 189 li
raya mal edilmiştir, lüks bir inşaatla, hiçbir ilgi
si yoktur. Eğer Mimarlar Odasının raporuna 
dayanarak söylüyorlarsa, Mimarlar Odası o rapo
runun hesabını henüz meslektaşlarına verememiş
tir. Hesabını meslektaşlarına vero'n ondan son
ra muta olarak kabul edelim. Ve ben bu kürsü
den o raporu hazırlayanlara görüyorum; bu bara
kanın maliyet unsurlarını kimden almıştır? Han
gi vazifeli, hangi mesul şahıstan almıştır? Ne ben
den, ne Müsteşarımdan, ne Umum Müdürden, ne 
İcra Heyeti Başkanlığından kendilerine bu hu
susta bilgi verilmemiş ve onlar tarafından da bir 
bilgi talebinde bulunulmamıştır. Ama, kendisi
ne telefonla soran bir arkadaşımıza; «Efendim 
ben bir yerde bir teknisyene sordum, galiba 8 000 
liraya çıkacak dedi, birisi 10 000 liraya çıka
cak dedi, bunun vasatisi olan 9 000 liraya aldım 
ve hesabımı buna göre yaptım.» Ne dereceye ka
dar doğru olduğunu bilmiyorum. Ama şu kati
dir ki, bu işin içinde vazife ve mesuliyet alanlar
dan hiçbir bilgi almadan kıymetlendirmeyi yap
mıştır. İşte Sayın Behice Boran bu yanlış mal
zemeyi, ou hatalı bilgiyi kullanmıştır.. Dij^orlâr 
ki, "kurdukları organizasyon lozuktur. Bozuklu-
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ğun delilini getiriyorlar. Varto'ya gitmişler, 
İngiliz firması barakaları yapıyormuş. Türk mü
hendisleri bunlara yardım yapmamışlar. Bu or
ganizasyon bozukluğunun delili imiş. Muhterem 
arkadaşlar, bu, organizasyon bozukluğunun de
lili olmaz. Organizasyon bozulduğunun delili 
şöyle ortaya çıkar. 7 bin baraka yapacağız de
nir, 5 bin baraka yapılır. Şu kadar nakdî yar
dım yapacağız, denir, bunun % 50 si yapılır. 
Şu kadar aileyi misafir olarak taşıyacağım, der
siniz, yarısını taşırsınız 500 lira hayvancılık 
için yardım yapacağım, dersiniz ancak bunun 
yüzde 30 unu yaparsınız. 40 bin m3 kereste ta
şıyacağım dersiniz, bunu 10 Ekim gününe ka
dar bitiririm dersiniz, bitiremezsiniz o takdirde 
organizasj'on bozukluğu vardır. Biz bunların hep
sini yapmışız. 10 Ekim gününe kadar bunların 
hepsini taşıyacağız demişiz, taşımışız. 7 bin ba
raka yapacağız demişiz, o gündon bu yana 9 500 
baraka yapmışız. Bu kurdukları organizasyon 
bozuktur diyorlar ve geürdilderi delil de İngiliz 
firmasına benim teknisyen arkadaşlarımın yar
dım edemeyişidir. Arkadaşlar, bu, iddialarının 
delili olmaz. Bu bir. 

İkincisi; İngiliz barakalarını İngili? teknis
yenleri kurmamış, benim teknisyen arkadaşla
rım kurmuştur. Onların gördüğü, getirdikle
ri barakanın örneklerini kurma çalışmalarıdır. 
Bunları bırakmışlar ve bilâhare bizim arkadaş
larımız çalışarak bunları yapmıştır ve Tür
kiye'den ayrılırken de Bakanlığıma gelerek 
Müsteşarıma, gösterilen yardım dolayısiyle te
şekkür etmiştir. Vakıa budur. Acaba Sayın Be
nice Bora Varto'ya gelip de İngiliz teknisyen
lerinin çalışmalarını gördükten sonra orada 
Türk mimarlarının, Türk mühendislerinin şan
tiyesine niçin teşrif buyurup da onlardan bilgi 
almak lüzumunu hissetmediler? Niçin gerçek
leri öğrenmek istemediler? Türk mühendisi, 
Türk mimarı organizasyon bozukluğu içinde ça
lışmıyor. Ama İngiliz mühendisi çalışıyormuş 
diye bu keyfiyeti bu kürsüye getirmek, ne ger
çeklerle ilgilidir, ne de vatanseverlikle kabi-
bili teliftir. Ben isterdim ki, Varto'ya gelsinler, 
Varto'daki şantiyemizi görsünler, geceli gün
düzlü çalışan ve bu esefin yapıcısı olan Türk 
mühendislerinin, Türk mimarlarının çalışma-
larmı müşahede etsinler ve doğru bilgiler al
gınlar. Tahmin ederim ki buyurmadüar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden ko
nuşmalarımız ciddiyet ölçüsünü aşmamıştır. 
Acaba Hanımefendi biliyorlar mı, biz ne kadar 
prefabrike yapacağız? Bu İngiliz barakaları 
bîr defa prefabrike değildir. Montaj ve imalâtı 
mahallinde yapıyoruz. Bunlardan ne kadar ku
racağız, nerede ve niçin kurulacağı? Bütün bun
ları bilmiyorlar. Bunlar da kurulmamıştır, di

yorlar. Biz orada ne kadar kurabileceğimizi plân
lamış isek o kadarını kurduk. 

Çat halkı, «Bize kereste verin, biraz da yar
dım yapın, biz barakalarımızı yaparız» de
mişler, biz kabul etmemişiz. Bize böyle bir tek
lif yalnız Tekman ilçesinden gelmiştir ve bu 
arzularını kabul ettik. Kendilerine kereste ver
dik bin lira da işçilik verdik, bizim muraka
bemiz altında 526 evi vatandaşlarımız kendi
leri yaptılar. Eğer Çat'da bulunan felâketzede 
vatandaşlarımız da vaktinde bize bu arzu
larını izhar etselerdi elbette ki bunu da isaf 
ederdik. 

Şayanı dikkat bir husustan bahsettiler. Var
to'da biz Batı Varto adında bir portatif Var
to kurduk. Orada yirmi kadar binamız vardır. 
Sayın Behice Boran diyorlar ki, «19 Ağustosta 
bunların duvarları yıkılmıştı, inşaat halindey
di. Şimdi onları tamir ederek vatandaşlara 
vermek istiyorlar» Bu da yanlış. Muhterem ar
kadaşlarım, biz Varto'da 179 aileye ev yapmak 

istiyorduk. Ve inşaata başlamıştık. İnşaatımızın 
bir kısmı, şimdi tamamladığımız yirmi ev hatıl 
seviyesine kadar yükselmişti. Ama beton atıl
mamıştı henüz, tahtaları vardı. Bu yirmi evin 
19 Ağustosta duvarı dahi çatlamamıştır. Ama 
hatıl seviyesine kadar çıkmamış olan bâzı evle
rin duvarlar yıkılmıştır, çatlamamuştır. Bu yir
mi eve hiç bir şey olmamıştır. Onun için yirmi 
evi tamamladık, tamir ederek değil, zaten zel
zele dokunamamış. Neden? Demek ki biz zel
zelenin hususiyetine göre bir inşa sistemi bu
raya kurmuşuz ve devam ettirmişiz, öbürlerini 
niçin bıraktık? Çünkü Varto nun daimî iskâ
nının orada mı, başka yerde mi olması keyfi
yetini ilim ve ihtisas sahibi uzman arkadaş
larım henüz tesbit etmemiş bulunuyorlardı. Yan
lış bir adım atmamak için yalnız yıkılmıyan 20 
tane evi yaptık, öbürleri zaten temel seviye
sinde idi ve temelden âzami 30 * 40 santim 
yükselmişlerdi. Gerçek budur. Bunu Varta şaiı-
tiyesindeki inşâat âmiri arkadaşım kendilerine 
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izah edebilirdi, oradaki mimar arkadaşlarım 
izah edebilirlerdi. Ama gezilerini yaparken 
mesul kimselerle, icracı kimselerle konuşmak 
itiyadında değillerdir. Kendilerine göre do
laşıyorlar. Aman ne hata bulalbiliriz, aman Hü
kümete ne hıüşkilât çıkarabiliriz, eksik taraf
larını tesbit edelim, söyliyelim diyorlar. 

Para dağıtımdaki aksaklıktan bahsettiler, 
bunu arz ettim. Birinci taksiti/eri tamamiyle 
verilmiştir, ikinci taksitleri ise yüzde 85 in üze
rinde verilmiştir. Ama Türkiye'nin her yerin
de almaya yetkilidirler. Kışı istediği yerde 
geçirecek vatandaşlarımız müracaat ettikleri za
man bu taksiti alacaklardı. Bu, tevzi sistemi
nin aksaklığı değil tab-î bir neticedir. Vatan
daşın ihtiyarına tabi bir keyfiyettir. 

Verilen paranın azlığından da bahsettiler. 
Onunda cevabını verdim. 

Sayın B ehle e Boran, diğer arkadaşlar gibi 
ıbu iddiayı zaten delilsiz, ispatsız getirmişti. 
Ama, biz bunları nasıl bir ölücü içinde kıymet
lendirerek bulduğumuzu arz etmiş bulunuyo
rum. 

En son ırakta olarak da, hayvancılıkla ge
çinir buradaki insanlar bunları dikkate alma
mışlardır, buyurdular. Biraz evvelki mâruzâ
tımla hayvancılık hususumda nasıl tedbirler al
dığımızı, nasıl ilk günlerde düşündüğümüzü sa
rahatle ifade ettim. Bu da gerçeklere uyi'ramak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım; ikinci kesimdeki mâ
ruzâtımı bitirmiş bükmüyorum. Şimdi neler ele
diler, neler dedik, gerçekler nelerdir? 

Bu mevzu» çok geniştir. Ama çok vaktinizi 
aldım. Ben özetle mühim birkaç noktaya işaret 
•edeceğim. Bu millî felâket karşısında bir ve be-
ra'ber olmamız lâzımgelirken, birçok istismarcı
ların ve çıkarcıların nasıl vatandaşlarımızı hu
zursuz hale getirdiklerini, tedirgin ettiklerini 
ve bizi muvaffak kılmamak için, yirmi bin aile
yi aç ve açıkta bırakmak için kasıtlı gayret
ler sarf ettiklerini, bunlar hakıkında bir bilgi 
«dinmeniz için arz edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; depre
min vukubulduğu günden itibaren sair ki dep
remi biz yapmışız gibi, sanki hiçbir tedbir >alın-
mıyormuş gibi bâzı çevreler mütemadiyen bizi 
/töhmetler ve isnatlara tabi tuttular. Halbuki 
«böyle mi olmalıydı? Bir felâket karşrsmdaydık, 

elele vermemiz iktiza ediyordu. Felâket1 e r kar
şısında birleşmiş olmanın imtihanını vermiş bü
yük bir milletin çocuklarıydık. Büyük .Atatürk 
felâketlerde bir ve beraber olumuz diyordu. 
Anayasamızın esprisi, hükümleri Inmu emredi
yordu. Ama böyle olmadı değerli arkadaşlarım. 
Dizi muvaffak kılmamak için bâzı çevreler elle
rinden geleni yaptılar, dinman ülkelerin düş
man hükümetleri imişiz gibi bir muamelenin içi
ne girdiler. Oysaki biz Türk Devletinin gücünü, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin gücünü is
pat etmek seferberliği içinde idik. Gönlümüz 
öyle arzu ediyordu ki, bu millî felâket karşısın
da elele verdiğimiz takdirde iki aylık kısa bir 
zaman içinde bu vatandaşlarımızı kolaylıkla 
iskân edebiliriz. Biz plânımızı öyle yaptık. Ama 
şimdi gerçeklere dayanmadan birtakım iddia
lar sarf edenler meydana gelen bu eserin eme
ğine ne bir santim katmışlardır, ne. de onların 
bir damla almteri vardır. Fakat bütün bu ağır 
şartlara rağmen biz programımızı gönlümüzce 
tahakkuk ettirdik. 

Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz çok 
acı bir hâtıramı bir iki dakika içinde arz ede
ceğim. 21 Eylülü takibeden günlerde idi, dep
rem bölgesinde idik. Sürekli yağmur yağıyordu; 
kamyonlar çamura batmış işlemiyorlardı, do
zerler işlemiyorlardı. Kağnı ve motor kullana
lım dedik. Sokak politikacıları, bâzı istihmarcı-
lar vatandaşları tahrik ederek ücret mukabilin
de benim teknisyen arkadaşlarıma kağnı temi
ninde mukavemet yaratmak istediler. Biz işte 
bu kadar ağır şartlar içinde çalıştık. Ama Alİa-
ha şükür ki, Türk Devletinin gücünü, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin kudretini, Türk tek
nisyenleri, Türk ordusu, Türk memuru ispat et
miştir. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar) 
îlk günden itibaren deprem bölgesinde salgın 
başlamıştır dediler, salgın hastalık başlamıştır 
dediler. Asılsız olduğunu izah ettim. Neden bun-'' 
lan söylüyorlardı? Hükümeti tedbirsiz göster
mek mi sadece? Hayır değerli arkadaşlarım, 
bu felâkete uğrayan insanların ve onların ya
kınlarının ıstırabı daha çok artsın, daha çok te
reddüde düşsünler diye. 

Gıda maddeleri dağıtılmıyor, dağ köylerine 
hiçbir şey gönderikniyor diye iddialar ve be-' 
yanlar aldı yürüdü. Oysa ki, dağ köylerine ilk 
günden itibaren uçaklarla ve helikopterlerle gı-
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da maddeleri yollamıştık. Hükümet acziyet için
dedir; bu âciz Hükümet 3 000 değil 300 baraka 
yapamaz dediler. Bu sözlerin sahibi bu mübarek 
çatının altındadır. Ama 31 Ekim akşamı 7 500 
barakayı yapmak suretiyle ona cevabı vermişiz. 
Ve 31 Ekim akşamı gün batarken yaıtsı vakti 
ellerinde aylardan beri mum taşıyanların mum-

. lan bir daha yanmamak üzere sönmüştür. (A. 
P. sıralarından alkışlar) Ve 31 Ekim akşamı 
Türk mühendisi, Türk mimarı, Türk subayı, 
Türk işçisi ve Türk teknisyeninin omuzlarında 
yükselen bir eser vardı. O eser Büyük Türk 
Devletinin gücünü, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin kudretini ve Adalet Partisi iktidarının 
dirayetini ve basiretini ifade ediyordu. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

İsterdim ki, bu beyanatı veren arkadaşım, 
bu .kürsüden, «ben böyle demiştim ama netice
ler bu olmuştur» desin. Bunu dahi söylemedi
ler arkadaşlar. Bir propagandadır başladı, bun
lar 41 bin metre mikâb kereste taşıyamazlar, 
bunlar yol yapamazlar, sizi aldatıyorlar, avutu
yorlar diye o mustarip insanları günlerce peri
şan bıraktılar ve gayet sistemli olarak bu pro
paganda işledi. Ve vatandaş teroddüdediyordu, 
acaba hakikaten baraka yapılacak mı? Ama 
plânlı, programlı çalışma yapılmamıştır diyen
ler var, önergelerinde. Bizim plânlı, programlı 
ve hesaplı çalışmamızla o 41 bin metremikâb ke-

... restonin 10 Ekimde hepsi deprem bölgesinde 
....jidi. 

Yok, «servis izi açamazlar, üç köye yol yapa
mazlar, bunlar sizi avutuyorlar» diye vatandaş
ları ağır baskı altına almışlardı. İşte 825 kilo
metre yol... Ijte Karlıova yolu... İşte Karlıova -
Varto yolu. Bu gerçekler karşısında hiç olmazsa 
bu kürsüden vaktiyle yapılan beyanların aksi 
istikametinde konuşmuş olsalardı ve vicdanla
rını istirahate kavuştursalardı. 

Arkadaşlar, felâketzede vatandaşlarımızı ta-
, sımaya, başladık. Derhal gene birtakım tezahür

ler, teller... «Vatandaşlarımızı - çok affedersiniz -
hayvanlar gibi vagonlarda taşıyorlar. Ankara'
da istasyona çıkınız, Adana'ya çıkınız, Erzin
can'a çıkınız görünüz vatandaşların halini» de
diler. Ve o istasyonlara gidenler, gelenleri ikin
ci mevki kompartımanlarda yiyecekleri yanın
da, doktora, hemşiresi yanında bir şefkat ve 
sevgi halesi içinde gördüler. Ama. efkârı umu-
miyeye böylece çirkin duyurmalar yaptılar. 

Jeolog raporlarını hasıraltı ettiler, vatandaş
ların ölümüne sebebiyet verdiler, bir ihmal 500 
kişiyi öldürdü gibi sözlerle, yazılarla Türk ef
kârı umumiyesini aldatmak istediler. Bunları' 
söylerken ve yazarken mesul ve vazifeli tek in
sandan bilgi almadılar. Hikâye biraz evvei an
lattığındır. Bir jeolog arkadaşım yedi köyün 
daimî iskânının Varto'da ve Muş'ta yapılmasını 
istemiş ve ben, Hükümet programının esprisine 
ve esasına vefakâr olarak derhal bunu program-
lamışımdır, inşaata başlamışımdır. Bana, «ha
sıraltı yapılmıştır raporları,ihmalkâr durumun
dasınız» diye gerçeklerin dışında isnatlarda ve 
töhmetlerde bulundular. Bu töhmetlerin sahibinL 

de zerre ahlâkilik varsa delillerini getirsinler. 
Getiremezlerse müfteri olmaktan kurtulamazlar. 
Biz Hükümet olarak bu büyük hâdise karşısın
da hiçbir zaman ihmalkâr duruma düşmedik, 
daima dinamizmin temsilcisi olduk. Bunun ispa
tı da yaptığımız eserlerdir. 

«Hükümet bu muztarip halkla ciddî olarak 
meşgul olmuyor, Bakan turistik geziler yapıyor 
o bölgedeb» dediler arkadaşlar, 38 gün ben o böl
gede mühendisimle, mimarımla, teknisiyenimle 
ve işçimle geceli gündüzlü bir çalışma yaptım. 
Bunun neresi turistik gazi arkadaşlar? Benim 
şahsımda Adalet Partisi iktidarımı yıpratmak 
istiyen istismarcılar, hususi maksatçılar, ideolo
jik mahpeslerinden dışarıya çıkmryanlar, Türk 
efkârı umumiyesini böylece zehirlemek istediler. 
Daha ileri giderek, benim söylemediğim* konuş
madığım sözleri bana izafe ederek beyanname 
dağıttılar. Taksim'de mitingler yaptılar, gazete
lerde yazı yazdılar. Ben Hınıs'ta, Muş'ta, Var
to'da vatandaşın huzuruna çıkmışım; - çok affe
dersiniz - «Hayvanlardan hayvani sesleri geli
yor, siz insan mısınız, Vietnam'da binlerce kişi 
ölüyor, sizler de ölseniz ne olur? Zaten saray
larda mı oturuyorsunuz?» tarzında konuştuğu
mu yazdılar. 

Muhterem arkadaşlar, bu sözleri söylemeye 
benim ne siyasi, ne şalisi ve ne ailevi terbiyem 
müsaittir. Benim mensup bulunduğum siyasi te
şekkül politikasının temeline insan sevgisini, 
insan saygısını koymuştur. (A. P. sıralarından, 
«bravo» sesleri, alkışlar) Bizim insanlara karşı 
ancak şefkatimiz olur, sevgimiz olur, hizmeti
miz olur. Ben o bölgeye her zaman bunları gö
türdüm; sevgi götürdüm, şefkat götürdüm, hiz-
me götürdüm. Bu sözleri ispat etmeleri lâzım-
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"di. Kendilerini adalete teslim ettim'. Ama, bir 
taraftan en büyük hakem olan Türk Milletinin 
karşısına çıktım, Hınıs'ta binlerce vatandaşın 
•huzuruna çıktım ve sordum; «Ben size böyle 
bir hitapta bulundum mu, söyleyiniz!» dedim. 
Hepsi, o asil insanlar, «Bu iftiradır, sen bize 
•sevgi gösterdin, nezaket gösterdin, bizim için 
çalışıyorsun!» dediler. Ve Hınıs'ı temsil eden Be
lediye Reisi - ki Cumhuriyet Halk Partisi saf-
l'armda'di'r - o vatanperver insan benden sonra1 

kalktı «Bunlar iftiradır» dedi, «Bizim yaralarr-
müzı sarmak isti'yen, bir Hükümet üyesine karşı 
bunlar yapılamaz, bunları kabul etmiyoruz, sa
hiplerine iade ediyoruz1» dedi. Ve bu sözler Er
zurum'da TRT muhabirinin teypin'de bantlara 
tescil edilmiştir. Varto'da aynı şeyi yaptım. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — 50 bin liraya 
bir baraka karşılığı olmuştur. (A. P. sıraların
da sus be karışma, utanmadan söylüyorsun» 
sesleri) 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MEıNTEŞEOÖLU (Devamla) — Senin ağzını 
açacak halin yok. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Kim söyle-
mişsiG, ismini tasrih etmesi lâzımdır Bakanın. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin 
'efendilim. Başkanlık lâzıımgelen muameleyi ifa 
eder, siız m&ıber.iıh olumuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bu kaçıncı Sa
yın Başkan, iddialarının hilafı hakikat olduğu
nu delillerle ispat ettiğim bir insan sataşmakta 
devam ediyor. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bunu uluor
ta söylemeye hakkı yoktur. Sayın Başkanım, 
birtakım kiıımselerıi itham ediyor, Tüzük hü
kümlerine- aytkırı hareket ediyor, kim söylemiş 
Sayın Bakana? 

BAŞKAN' — Verinizden müdahale etmeyin 
konuşmalar Heyeti Umumiyeye karşıdır, otu
rumuz yerinize çıok rica ederim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Tüzük hü-
ıküraıleıılne aykırı hareket ediyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, oturunuz yeri
mize. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — İsim açıkla
mak. öıeöıburıiyefcindedir, aksi halde kendisi 
'müfteridir. 
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BAŞKAN — Oturun efendim. İsim açıkla* 
maya meabur değildir, rica edenim, oturunuz. 
(A. P. sıralarından «göızün kör müydü?» ve 
«Nihat gayrıımesuldür» sesleri) Karşılıklı ko
nuşmayınız. (Gürültüler)' 

NEBMİN NEFTÇİ (Muş) — Bu sözterin&z 
kimedir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Hanımefendi, 
bu son sözlerin kimlere aidolduğunu ifade et
tim. Beyannameyi dağıtanlar kendileri ise, siz
siniz. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Tak
salım mitingini yapan sizsemiız, size holtaibediyo-
nııım. (A. P. sıralarımdan «Ibravo» sesleri ve al
kışlar). Açıklıyorum, berşeyim açık benim, 
efendilin. Ben, Türk Milletinin önümde hesap 
veriyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı ko
nuşmak suretiyle bu iş uzar. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
karşılıiklı konuşmuyorum. 

BAŞKAN — Lütfedin, siz konuşmanıza d$-
vam edin. (Gürültüler) 

NİHAT DİLER (Erzurum) — İsim tasrih 
edin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Gazetelerde 
bumu yazanlar kendileri ise bu sözlerin saniıbd 
onlardır. Onların kimiler olduğunu kendileri de 
'bilirler. (Gürültüler) 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Kimse iıamdl-
mi söylesin. 

BAŞKAN — ikinci ihtarıma mâruz kalma
yınız. Sayın Bakan kimleri vermiyebilir, bu siz
den sorulmaz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — İsmini söyle-
amelidir. 

BAŞKAN — Efendim lütfen oturunuz. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bununla da iktifa etmedim. Varto'
da basın mensupları ve mahailî liderlerin huzu
runda onlara da sordum, hayır dediler. Sayın 
Bingöl de o toplantıda vardı. Muş'ta da aynı 
şeyi yaıptım. Muş Belediye Reiıs'imiz o kadar 
üzüldü ki, kendisi Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisine mensuptur, o değıerli insan Anadolu 
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Ajansına beyanatta bulundu, İmar Bakanına 
yapılmış olan bu isnat ve iftira karşısında Muş 
efkârı umumiyesi teessür duymuştur diye be
yanat verdi. Şu halde değerli arkadaşlarım, 
görüyorsunuz ki, yaptığımız işleri değiıl, hatır 
ve hayalden geçmiyen sözleri dahi size izafe 
etmek küçüklüğünü gösteren istismarcılar çı
karcılarla biz mücadele edereik bu işi başardık. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; söyle
nenlerin müh'jm olanlarına cevap arz etmiş bu
lunuyorum. Nasıl çalıştığımızı, hangi noktaya 
geldiğimizi arz etmiş bulunuyorum. Veniılen 
önergenin muhtevasının gerçeklere uymadığını 
deliller göstermek suretiyle ispatlamış bulunu
yorum. Konuşmaların beyanlarına iddialarına 
cevap vermiş, o hitapların gerçekle hiçbir iliş
kisi ."olmadığını, yine ispatlamış bulunuyorum. 
Biz, yaptığımız eserlerin, sağladığımız sonuçla
rın Türkiye Büyük MiMlet Meclisinin değerli 
mensupları tarafından görülmesinde fayda mü
lâhaza ederiz. Bizıim yaptığımız alenidir, meş
rudur. Ve elde edilmiş olan neticeler Türk Dev
letinin gücünü göstermiştir, Hükümetin gücü
nü göstermiştir, Adalet Partisinin gücünü gös
termiştir. Biz vazifemiz olaraik güvendik, çalış
tık, geliniz görünüz diyoruz. Biz hesabımızı 
böyle veriyoruz. Gelip görürseniz memnun olu
ruz. Ve gelip gören arkadaşlar, bizim maddi, 
mânevi ne kadar ağır şartlar içinde çalıştığımı
zı ve iki aylık zaman içinde bunları nasıl ba
şardığımızı takdir edeceklerdir. Bizim tekerimi
ze taş koymak istiyenler, bize töhmette bulu
nanlar, istismarcılar bugün hicabın ve siyasi if
lâsın girdabında kalmaya maihıkûm olmuşlardır. 
Ama Türik Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ve Adalet Partisi iktidarı şerefin ve if
tiharın mertcibeahıdedir. İstismarcıların, çıkar
cıların çirkin elleri o mertebeye asla uzayaımı-
yacaıktır. Biz Hükümet oiarak, Türıkiye Cumhu
riyeti Hükümetlinin hizmetler tarihine şerefli 
ve başarılı bir sayfa ilâve ettiğimize sami
miyetle kaaniiz. Keyfiyeti takdirlerinize sunar, 
saygılarımı takdim ederim, (A. P, sıralarından 
alkışlar, Bravo sesleri)' 

ABDÜLBİRt AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başıkan, Bakan Beye sorumuz var, beyefendi... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başka
nım, şahsıma bir taarruz vâki olmuştur. 

BAŞKAN — Biraz sabrediniz. 
NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Grup adına 

sözümüz var. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Riyasetin konuşmalarını takip 

buyurun, ondan sonra benden istediğinizi söy
leyiniz. Ama ben konuşmadan mütemadiyen 
müdahale ederseniz iş yürümez. (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, konu üzerinde sekiz 
hatip konuşmuştur; Hükümet de lâzımgelen 
cevaplarda bulunımuştur. Şimdi yeterlik öner
gesi de gelmiş bulunduğundan İçtüzük hüküm
lerine göre... 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Bakan 
ithamlarda bulundu, Grupum adına cevap ver
mek istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, susun. İçtüzük 
'bükümlerine göre son söz milletvekilinin oldu
ğu için sırada bulunan bir arlkadaşıma söz ver
mek mecburiyetindeyim. Ancak grup adına is
tenen sötz takaddüm edeceğinden, grupu adına 
söz isteğinde bulunan Sayın Nermin Neftçiye 
söz veriyorum, buyurunuz efendim. (A. P. sı
ralarından «uısulsüzJİük var, söz veremezsiniz» 
sesleri) 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Söz verilebilir, Milletvekili konuşur. 

BAŞKAN — Ben söz verdim, buyurunuz 
oturunuz efendim. (Soldan «usul hakkında» 
sesleri) Usul hakkında size de söz vereceğim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Bal
kan, söz veremezsiniz, Hükümet konuştuktan-
sonra oya sunulur. Usulsüzlük yapıyorsunuz. 
(A. P. sıralarından gürültüler, «söz veremezsin 
»iz» sesıleri) 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Muş) — Sayın Başıkan, Sayın milletvekil
leri; Bakan konuşunken Grupum adına konu
şan hatiplere cevap vermiştir. (Soldan gürül* 
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Neremin Neftçi, bir da
kika müsaade ediniz efendim. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usulsüzlük 
yapıyorsunuz Reis Bey, Anayasada hüküm var. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — O dediğiniz 
gensoruda, vardır. Bu gensoru değil, Meclis 
araştırması.. (A. P. sıralarından «89 nen mad-
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»dede var» sesleri) Meclis araştırmasının 89 ncu 
madde ile ilgisi yak. 

BAŞKAN — Rica edenim, her söz istiyene' 
hemen söz verilir mi? Bu' usul nerede görül
müş ? 
' ' R E Ş Î T ÜLKER (istanbul) — Gensoru de-

ğildir bu, bir araştırmadır rica ederim. (A. P. 
hıralarından gürültüler)1 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ederim 
efendim. 171 nci maddeyi okuyalım da herkes 
kanaat getirsiin. 171 nci maddeyi müsaade bu
yurursanız okuyalım. Rica ederim Başkanlık 
Divanının vazifesine müdahale etmeyin. Her 
(kafadan bir ses gelirse bu iş yürümez: «Alâka
dar vekil ve takriri veren veya verenler veya 
»mazbatayı yapan encümen dinlendikten sonra 
takririn veya mazbatanın nazarı dikkate alınıp 
alınımaıması hakkında Meclis bilmüzaikere işari 
reyle karar verir. 

Alâkadar vekil mebus değilse, Meclis bir 
mühlet tâyini ile yalnız yazılı müdafaasını al
maya karar verir.» 

' - Şimdi Bakan konuşmuştur, lâzımgelen işlem 
yapılmıştır. 8 hatip arkadaşımız da konuşmuş
tur. Şimdi yalnız sıradan bir arkadaşımıza söz 
vereceğim. (Soldan gürültüler) 

tHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım yoktur böyle usul... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Gensoruda o. 
(Adalet Partisi sıralarından «Anayasanın 89 ncu 
maddesini okuyun» sesleri) 89 la alâkası yok, 
gensoru değil bu Meclis araştırması, kaç defa 
tatbik etik. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlarım, boşuna 
müdahale ediyorsunuz, çok rica ederim. Bakınız 

-maddeyi okudum; «Bilmüzakere» diyor. Mü
zakere demek? Normal müzakere prosedürü ta-
kibetmek demektir. Normal müzakere psosedü-
ründe son söz milletvekilinindir. Bu husustaki 
tatbikatımızda bundan evvel böyle cereyan et
miştir. Binaenaleyh boşuna itiraz edipte vakit 
kaybettirmeyin. Buyurunuz S|ayın Neftçi. 

Ç. II. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFTÇİ 
(Devamla) — Sayın Başkan, saym milletvekil-. 
leri; biz üsullü konuştuğumuz kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Saym Ncrmin Neftçi,, size usul 
hakkında söz vermedim. :KorıU2$!ie.ağınızı söyle
yin. "" - :• ." ::• \. ..:•..) İ^ i r -V/^ .; ,; 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMÎN NEFTÇİ 
(Devamla) — Peki efendim, peki efendim. 

Muhterem arkadaşlar, Saym Bakanın, izah
larını dinledik. Esasında Doğu'da olan deprem 
elbetteki çok yönlü bir meseledir. Bunun tek
nik yönü vardır, bunun jeolojik yönü vardır, 
bunun sosyal yönü vardır, iktisadi yönü vardır, 
ticari yönü vardır, eğitim yönü vardır. Hangi 
hükümet olursa olsun, Türk Milletinin Hükü
meti olarak bunlarm bir kısmını halletmiştir. Ve 
halledilen kısımlar için halleden ilgili bakan
lara, imar ve iskân Bakanlığı dâhil olmak üze
re, teşekkür ederiz. Ama, itiraf etmek lâzımdır 
ki, Meclis araştırmasını istemekten maksat, Hü
kümetin icraatını orada gidip görüp, böyle 
âdeta bir zafer edası ile konuşan Saym İmar ve 
iskân Bakanımızı alkışlamak da değildir. Elbet
te ki aksıyan yönleri olacaktır işin. Buna ko
nuşmamda değinmiştim. Ama, Sayın İmar ve 
iskân Bakanı arkadaşım, ki sonsuz nezaketlerin
den eminim, kendileri çok nâzik bir insandırlar, 
hüsnüniyetli bir insandırlar; fakat heyecanlı 
olduklarını sezdim. Biraz heyecanlı bir şekilde 
benim konuşmalarımı yanlış anladılar. Sayın 
Genel Başkanımızın çizmiş olduğu politikanın 
dışına çıkmış değilim. Dikkat buyururlarsa bü
tün konuşmalarımda «Halk tarafından şu, şu, 
şu iddialar vardır; demokratik ölçü bakımından 
çeşitli kuruluşların şu, şu, şu iddiaları vardır», 
selinde ifadede bulundum. Demokrasiye inanan 
bir partiyiz, peşin hükümlü bir parti değiliz. 
Esasen programımız bımım gereğidir, pragmatik 
bir programdır. Ve içindeki üyelerin hepsi en 
başta demokrasiye inanır, demokratik ölçülere 
inanır. O halde elbette ki bizim görüşümüz ola
rak en büyük denetleme organı olan Sayın 
B. M. M. nin gidip orada vaziyeti görmesi ye
rindedir. Halkın haykırışları ile, ki büyük fer
yatlar vardır biraz sonra söyliyeceğim, Hükü
metin her şeyi yaptık yollu zafer edası içindeki 
iddialarının arasında ortalama ve hakiki ölçüyü 
bulmak için C. H. P. nin sözcüsü olarak grupu-
mun adına araştırma önergesinin lehinde bulun
dum, arkadaşlarım. Ve İsmet Paşanın ölçüle
rini hiçbir zaman aşmadım. 

Saym İmar ve İskân Bakanı arkadaşım ko
nuşmasına başlarken, yani benimle ilgili olan 
kısımlarla ilgili konuşmasını anlatırken, bir 
yandan aşağı - yukarı İsmet Paşaya yakın bir 
ölçüde, onun ölçüsü içinde konuştu, dediler; 

-- m m — 



M. Meclisi B : 7 18 . 11 . 1966 O : 1 

Öbür taraftan da en ağır bir şekilde bizi de kas
tederek ithamlarda bulundular, öyle zannedi
yorum ki, Sayın Bakanım ölçüyü anlamamıştır. 
Ben konuşmamdaki Türkiye bakımından çok 
önemli bir kısmı tekrarlamak isterim. 

Arkadaşlar bu, şu hükümetin bu hükümetin 
meselesi değildir. Yurdumuzun az gelişmişliği
mizin bir meselesidir demiştim. Çünkü, bir Ja
ponya'da depremle ilgili hâdiseler karşısında il
min ve medeniyetin gerektirdiği bütün tedbirler 
alınmıştır. Halkla hükümet arasında karşılıklı 
tedbirler bilinir. Buraya gelip de bir Japon 
tmar - İskân Bakanının gönül rahatlığı ile, hangi 
hükümet olursa olsun Öalk Partisi olsun A. P. ol
sun, C. K. M. M. olsun, konuşamayız. Böyle bir za
fer edası içine giremeyiz arkadaşlar. Çünkü bizim 
ülkemizin birtakım gerçekleri vardır. Deprem 
bölgesinde her şeyini kaybetmiş, beşeri acılar 
içinde insanlar vardır, deprem bölgesinde istik
bal kaygusu içinde olan insanlar vardır. Dep
rem bölgesi içinde bütün yaşama şartları yüzde 
yüz değişmiş insanlar vardır. Biz Japonya ola
mayız. Bir hükümet, ısrarla ve hüsnüniyetle bü
yük masraflara girerek birtakım işler yapmış 
olabilir. Ama programında aksaklıklar olacaktır, 
yapılan işlerde aksaklıklar olacaktır, Ve bunları 
dile getirmek Parlâmentoların vazifesidir arka
daşlarım. 

Sayın Bakanım «Tenkid etmiyenler vatan
perver, tenkid edenler vatanperver değilmiş» gibi 
bir tavır takındılar. (Gürültüler) 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğ
la Üyesi) — Asla öyle bir şey söylemedim, 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFTÇİ 
(Devamla) — Konuşmalarında Binicioğlu'na kas-
dederek çok vatanperverane bir konuşma yaptı 
dediler, öbür taraftan birtakım maksatçılardan, 
birtakım tahrikçilerden bahsettiler, (Gürültüler) 

Müsaade buyurun arkadaşlar biz de konuşa
lım. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, yerinizden 
müdahale etmeyiniz efendim. Sayın Bakan ko
nuşurken hep dinledik. Şimdi niçin müdahale 
ediyorsunuz? Çok rica ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Devamla) — Âdetleridir,efendim, 

BAŞKAN — Yapmayın efendim. 

C. H. P, GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Devamla) — Bu ithamların kime aidoldu-
ğunu Sayın Bakan söylemeliydiler. Biz orada 
vatanperverane çalıştığımıza inanıyoruz. Size 
açıklıyayım arkadaşlar. Deprem bölgesine gi
derken Sayın İsmet İnönü'ye telefon ettim, 
ayın 20 sinde, 19 undan bir gün sonra. Sayın 
İsmet İnönü dediler ki, Hükümete yardımcı ola
rak çalışacaksınız. Oraya gittik, köy köy do
laştık. İnsanlar vardı... (A. P. sıralarından 
«şalvar giyen» sesleri' Şalvarı şerefle giyerim, 
annemizin ve anneannemin şalvarıdır. Ben ka
ra çarşaftan utanırım arkadaşım. Siz kara çar
şafa mâni olmaya çalışın. (C. H. P. sıraların
dan, «bravo» sesleri, alkışlar) gittiğimiz yer
lerde, henüz ayın 20 si idi, enkazların altından 
leş kokuları geliyordu. (A. P. sıralarından gü
rültüler) Biz bunları istismar için söylemiyo
ruz. Kendimizi anlatabilmek için söylüyoruz. 
(Soldan gürültüler, «leş ne demek?» Sesleri) 
Bir kabahat değildir. Biz de Hükümet olsay
dık gelecekti, bunu anlayın arkadaşlar, bu an
layışa gelelim Parlâmento olarak. (Gürütüler) 
köy, köy dolaştık. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, hep bir ağız
dan koro halinde konuşulurken rica ederim 
bir müzakere devam edebilir mi, eğer bu gü
rültüler devam edecek olursa celseyi tatil ede
ceğim. 

C. II. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Devamla) — Ceset kokuları geliyordu, ar
kadaşlar ceset kokuları, kötü kokular geliyor
du, özür dilerim. Dil sürçmesi oldu. Köy köy 
dolaştık ve bu köylerde yaralıları tesbit ettik, 
kendi gücümüzle; fakat, partimizin görüşü ola
rak yaralıları tesbit ettik, yetkililere geldik 
haber verdik, yaralı taşıdık. Dilekleri tesbit 
ettik, yetkililere geldik haber vardik. Sayın 
İmar ve İskân Bakanı böyle bir zafer edası içine 
girerken, milletçe yapılan yardımları, muhale
fet partilerinin politikaları ve milletvekilleri 
olarak bu meseleyi istismar etmeden bu konu
da vatanperverane çalışan kimseleri de söyle
meleri ve sadece zaferi kendilerine maletme-
meleri gerekirdi. Üstelik ortada zafer yok ar
kadaşlar. Zafer olamaz, çünkü biz az gelişmiş 
bir ülkeyiz. Aksayan taraflarımız, ekonomik 
durumumuz, jeolojik durumumuz, teknik, duru
mumuz... Bunların gereği peK. fosladır. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar konuya gire
yim. Fazla meşgul etmek istemiyorum. Esaslar 
anlaşılsın sadece. 

BAŞKAN — Sayın Nermin Neftçi, çok rica 
ederim tahripkâr konuşmayın ve kelimelere 
lütfen dikkat buyurunuz, sonra sözünüzü kes
mek mecburiyetinde kalırım. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Devamla) — Sayın Başkanım, tahripkâr 
konuştuğum kanaatinde değilim, özür dilerim. 
Hiç tahripkâr konuşmuyorum ve âdetim değil
dir, esasen. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın İmar ve İskân 
Bakanı dediler ki, her şey yapılmıştır, bütün 
tedbirler alınmıştır, yapılan tenkitlerin hepsi 
yalandır. 

Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Çünkü size 
bâzı şeyler okuyayım. Biz bunları geçen defa 
okumadık. Çünkü maksadımız bir araştırma 
önergesinin hakikaten samimiyetle kabulü idi. 
Araştırma önergesi ise aksayan tarafları tes-
bit etmek için yapılır. Eğer Hükümet yüzde 
yüz yaptığını iddia ediyorsa, halkdan da bü
yük bir kısım yapılmadığını iddia ettiğine göre 
bunu anlatmak için yapılır. 

Şimdi bize halktan intikal eden hususları 
okuyoruz. 17 Kasım 1966 tarihli bir gazete, 
'bir izmit gazetesi. «Türk yolu...» Üzerine pul 
gelmiş... «Türk yolu bizim..» Okun ııuyo:-.. öyle 
bir şey muhterem arkadaşlar. «Şehrimizde bulu
nan Vartolular Başibakanıdan tdlgrafla iş fciLedi.» 
dünkü gazetedir. «Vartolular iş bulamazlarsa 
'kendilerini denize •atacaklarını bildirdi.-p 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Cumhuriyet Senatosu Muğ
la Üyesi) — izmit'te misafir yo'k hanımefendi. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMÎN NEFTÇİ 
(Devamla) — Uzun efendim. İçinde yazıyor, 
özür dilerim, gazetenin içinde yazıyor. Olmıya-
Ibilir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Baban... 
C. H. P. GRUPU ADINA NERMıİN NEFTÇİ 

(Devamla) — Bize intikal etmiş bir resmî ga
zeledir. (A. P. sıralarından gülüşmeler) Bunu 
(beyan ediyorm. Tahkikat yapılsın, anlaşılsın. 

Üçüncüsü muhterem arkadaşlar, Antalya'da 
- Hatay'da, Ankara'da pekçok muvakkat is
kân. edilen vardır. Bunlardan bize yüzlerce tel
graf ve mektup gelmektedir. Bu mektup1 ar sa

dece bize değil bütün partilere gelmektedir, 
İmar ve İskân Bakanlığına gelmektedir, Cum
hurbaşkanlığına gelmektedir ve Başbakanlığı 
da gelmektedir. Sayın İmar ve İskân Bakanı
mız bunu çok iyi bilmektedir. Biz bildiklerini 
zannederek birinci konuşmamızda bahsetme-
ımiştik. Birkaç tanesini tekrar okumayı görev 
'biliyorum. 

Karlıova'dan gelen... «Karlıova ilçemiz ve 
köylerinde vulkua gelen deprem âfetinden do
layı İmar ve İskân Bakanlığınca gönderilmiş 
bulunan teshit komisyonları m'arifetler.iyie ya
pılan tetkik neticesinde ilçemizde 1 899 ailenin 
evleri tamamen yıkılmış olduğu ve diğer kıs
mında az hasara uğradığı tesbit edilmiştir. Bu 
durum karşısında ancak yerle bir olmuş yedi 
pare köyde 700 baraka kurulmuş ve bitmek üze
redir.» Bakın vatandaş doğru yazıyor. «Geride 
kalan 1 109 hane hal'kı kendi imkânlar! vle ve 

kaderleriyle haşhaşa bırakılmış, durumdadır.» 

Maddi yardım istemişlerdir 10 . 11 . 1966 
Bunlarda plebisit yapıllmadığı iddia ediliyor 
Karlıova'da. Diyorlar ki, bize maddi yardım 
yapılmaktadır. 

En altını şöyle bitiriyorlar: «Neticesi: Dep
rem felâketine mâruz kalmış bulunan kazamız 
sakinlerinin kışı geçirebilmeleri için diğer ka
nallara yapılmış bulunan maddi yardımların (biz
lere de yapılması hususunda bu elim halimizi 
saygılarımızla arz ederiz.» Altında 11 ad od muh
tarlığın mührü var arkadaşlarım. Aynı şey 
Bakanlıklara gönderilmiştir. İçimde izah edi
yor. (A. P. sı raflarından «Bakanlıklara ver» 
sesleri) Veririm efendim, bunları Bakanlığa ve
ririm, eğer gönderilmedi ise... 

«Kasaba ve köylerimizin % 80 inden fazlarında 
hasar olmuştur.» Bulanıktan geliyor. «14.11.1966 
Hasar tesbiti çok noksan, usulsüz, iltimaslı ve 
•keyfî yapılmış, gerçekten hasar görenler açık
ta, hasar görmemiş veya az görenler kayıtlara 
geçirilmiştir.Bu husustaki devamlı müracaat
lar bir sonuç vermemiştir. Yeniden hasar teshi
ninin yapılması gerekir. 

Sekiz nüfustan fazla aileler için birden faz
la (baraka kurulması gerekirken yapılmamıştır. 
Hasar teshit listelerinde...» (Soldan gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, rica ederini mü
dahale etmeyin. 
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0. H. P. GRUPU ADINA NERMÎN NEFTÇİ 
(Devamla) — «Tesbic listelerinde, evler sahip
lerinden, başkasının adına yanlışlıkla yazılmış, 
nazan da [çarcılar adına yazılmış müracaatlara 
rağmen, yardımda lâyjjk hak sahilbinin kimler 
olacağı hâlâ belirtiLmemiştir. Tesbit kayıtların
da hasar f r en le r in nüfus sayısı noksan yapıl
mıştır. Müracaatlara rağmen düzeltilm emiştir. 
Başka yerlerde hasar görenlerden nüfusa 40 
(kilo buğday yardımı yapılmakta iken kasaba
mızda 20 kilo üzerinden •'verilmektedir. Para 
yardımı henüz yapılmamıştır. Yüksek okullara 
ve diğer yatılı okullara imtihansız talebe alma 
imkânları ilçemiz için tanınımamıştı<r. İlgileri
nizi rica ederiz» diyorlar. (Gürültüler) 

Arkadaşlar yüzlerce var, olmadığı iddia edi
liyor ama... 

Solhan'dan gelen : »«Hasar sebebi ile yapıl
makta olan yardımın zarar görenlere hasredil
mesi gerekirken, halen bunun hilâfına olarak 
Muş ilinde hasar görenlere görmiyenlej-e mü
savatla yardım yapılmaktadır. Bu durum Bin
göl'ün Karlıova kazasında da umıtmileşmeye 
yakın 'bir durum almaktadır. AncakSol'han ka
zamızda ise hasar görenler arasında aynea mu
amele yapılmaktadır. Halen yapılan buğday 
yardımından ağır hasar gören birçctk kimsele
rin adlan listelerde çıkmıştır. Bunların ekserisi
nin, miletvekilleri seçiminde, C. H. P. ye oy ver
miş kimseler olması sebebiyle yapılan bu mü
savatsızlığın düzeltilmesini rica ederiz», diyor
lar. Ve bir (tahkikat komisyonu seçilmesini de
miyorlar, akılları ermiyor; ama, Meclisi:en çe
şitli partilerden, temsilciler gelsin, diyorlar. 
(Soldan «göndereceğiz» sesleri) Arkadaşlar lüt
fen... 

BAŞKAN — Sayın Nermin Neftcji dinleyin, 
lütfen müsaade buyurun, şimdi bir dakikanızı 
rica edeceğim. Şimdi sizin hazırlamış olduğu
nuz yahut size gelen bu mektupların ıtaımamım 
dkumatta fayda yok, aynı mealde, aynı şikâ
yetleri havidir, bunları teşkil edilecdk komis
yona verirsiniz. Orada lâzımgelen tetkilkat ya
pılır, sahiplerinden de sorulabilir. Bunları oku
makla, burada vakit ^kaybediyorsunuz. Onu arz 
etmek istiyorum. Birtakım İtirazlara sebebiyet 
veriyorsunuz. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım, daha fazla okuyamıyacağıtm, 

Adalet Partisi Grupunun reaksiyonları karşı
sında. Bunları gerekli Bakanlığa vereceğim. 

Şimdi muhterem aıikadaşîar, 'bakanın benim 
konuşmalarımda anlamadığı bir husus daha 
vardır; bugünkü konuşmasında değil de, bir 
öncdki konuşmasında çök heyecanlı ve sinirli 
bir eda ile Sayın Bakanın bir noktayı yanlış 
ifade ettiklerine şahidoldum. Bakanlıkta ya
pılan ikinci toplantıdan sonra !benden:ız demiş
tim ki; ikinci toplantı İmar ve Isıkân Bakanlı
ğında yapılmış. Hakikaten buraya Sayın Baka
nımın dedikleri gibi, çeşitli odalardan, meslek 
adamlarından, üniversitelerden, kumandanlar
dan çeşitli kimseler gelmiş. Burada, iddialara 
göre demiştim, barakanın prensipleri konuşul
muş ve onaylanmış, teknik bir deyim olan, mu
ayyen bir tipi ifade eden «baraka tip» onaylan
mamıştır, şeklinde iddialar var, demiştim. Ba
kan çök sinirli 'bir eda ile bu iddiaları yapan
ların şerefsizliğinden, iz'ansızlığından bahsetti
ler. İddia sahipleri ile tekrar görüştüm, biz de-
ğil, iddia sahipleri, hakükat şudur iddiasında
lar. Bir nüans farkı var.. Efendim teknik bir 
deyim olan «baraka t ip projesi» 'burada onay
lanmamış, sadece prensipleri onaylanmış. Yani 
barakanın tek göz oluşu, ihtilaflı olan 15 veya 
18 metrekare oluşu. İhtilâf da şuradan çıkı
yor; barakanın birçok yerleri iki 'katlıdır. Ara
sı saman dolacak soğuğa karşı, dıştan metre
kare hesaplandığı zaman başka türlü çıkıyor, iç
ten hesaplandığı zaman 'başka türlü çıkıyor. 
Aslında Bakanın 'bunu bilimsel bir şekilde iızah 
etmeleri gerekirdi, 15, yahut 18 metrekare olu
şu, meselâ mertek aralarının 60 Om, 50 Om. olu
şu gibi, birtakım baraka t ip projeleri onay
lanmamıştır dedik. Barakanın prensipleri; so
ğuğa mukavim oluşu, üçgen şeklinde oluşu v. s. 
onaylanmış, ama resmen yapılacak olan bara
kanın şeyi onaylanmamıştır, ded!tk iki, bunda 
her hangi nir kalbahat yoktur, sinirlenmeye de 
sebep yoktur. Elbette ki, 'bunun sorumlusu 
İmar ve İskân Bakanlığıdır. O yapacaktır bu
nu. Bunda sinirlenecek bir nokta 'biz görmü
yoruz. 

İkinci iddia, kontrol mühendisinin esas pro
jelerde imzası olmayışıdır. Yine açık konuşa
cağım, iddia sahipleri.. Biz iddia etmiyoruz. 
Ama 'biz vazifemizi yapıyoruz, .demokratik ola
rak denetleme görevimizi yapıyoruz, doğru mu-
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dur, değil raidir,f> Araştırma açılsın, ölçümü? bu. 
Kontra! mülıendi^erinin projede imzası yoktur. 
Ve buna dair bu iddia sahibi olan ilgili teşek
küller, fotokopilerle, Bakanlığa yazdığı yazı
larla, bakanlıktan kendisine gelen cevaplarla 
bu durumu iddia edecek durumda olduklarını 
izah etmektedirler. Bunlar için sinirlenmeye 
lüzum yoktur arkadaşlar. 

Jeologların raporları meselesine gelince; 
yine 'denetleme görevini yapan bir partinin söz
cüsü olarak birçok hususlara değindik. Elbet-
teki, tenkid demokrasiye inanan insanlar için 
'mukaddestir. Sadece tenkidleri yanmıyanları 
alkışlıyalım, tenkidleri yapanlara kızalım, va
tansever değildir diyelim... Böyle bir iddianın 
içine girilmemesi esasen Türk demokrasisi ba
kımından çok önemli bir noktadır kanaatinde
yim. 

Daha uzun konuşmak istemiyorum, jeolog
ların raporları da 4 adedi elimizdedir, geçen 
konuşmamın 'birisinde okuduğum gibi, her an 
9 derecede deprem olabilir ihtarım yaprmşlar 
ve yedi köyün ace^e bir i<? iskâna tabi tutulması 
tavsiyesini Bakanlığa belirtmişlerdir. Bakan-
lıtk bu tavsiye üzerine birtakım evler yapmaya 
başladı. Ama 4 ay zarfında arkadaşlar, vicdan
larınıza sorarım, Hükümet yaptığını iddia etti
ği her şeyi iki ay zarfında yaptı, bu son dep
remden sonra. Ama ilk depremden sonra jeo
loglar rapor vermişlerdi ve yedi köyün iç iskâ
na tabî tutulmasını istemişlerdi. Dört ay geç
ti ve 19 Ağustos depremine kadar, bu evlerin 
sadece, biraz temelleri yükseldi, evleri yıkılan
lara 1 500 er lira verildi ve bunlar eski yapı 
olmak üzere evlerini tamir ettiler, girdiler, bi
rinci depremden sonra ikinci deprem oldu. Bü
yük çapta hayvan öldü. Üçüncü deprem 19 
Ağustosta oldu. Yüzlerce insan öldü. Burada 
şu suçludur, bu suçludur, Hükümeti çürütelim 
iddialarında değiliz. Ama kamu oyunun da bil
diği ve kamu oyuna akseden birtakım mesele
ler vardır. Bu meseleler tahkik edilir, tahki
kat önergesi kabul edilir, mesele ortaya çıkar, 
Sdd'asmda olan bir partiyiz. Saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ye
terlik önergesini oyunuza arz. etmoden &v-

NİHAT. PİLEIŞ. (Erzurum) — Sayın Baş
kanım, Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Sussana yahu, sus bir defa 
ne olursun? Susmak bilmez misin sen?.. Arka
daş biraz sus bakalım, ne söylüyorum dinle... 

NÎHAT DİLER (Erazurum) — Yanlış tat
bikatta bulunuyorsunuz... 

BAŞKAN — Bağırmaya devam edersen 
ikinci ihtarı yapıştırırım, otur yerine. 

Muhterem arkadaşlar, yeterlik önergesi
ni oylamadan evvel 3 arkadaşımızın verilmiş 
önergeleri vardır. Bunları intacettiıkten sonra 
yeterlik önergesini oylarınıza arz edeceğim. Bi
rincisi Sayın Ağrı Milletvekili Abdülbâri Ak
doğan arkadaşımızındır. Bu arkadaşımız öner
gesinde Sayın Bakandan soru sormak istiyor. 
Halbuki soru sormak, k a n o l a r ı n müzakeresi 
sırasında Bakan veya encümenden som so
rulabilir. Bu Tüzüğümüzün 111 nci maddesi 
gereğincedir. Halbuki şimdi biz bir araştır
ma önergesinin gündeme alınıp alınmaması hu
susunda müzakere yapıyoruz, yani görüşme 
yapıyoruz. Bu görüşme intacedilmcmıig-tir ve 
ne netice vereceği de belli değildir. Bunun 
üzerinde soru soruMuasınm hiçbir zaman 
mümkün olmıvacağı cihetle soru sorulmasına 
izin verilmemiştir. 

İkinci önerge; G-ıyasettin Karaca arkadaşı
mız tarafından verilmiştir. Sayın Karaca'-
nın önergesini aynen okuyorum. 

«Sayın Bekan bu konu üzerinde ileriye 
sürdüğüm mütafâa hilâfına bana fikir -isna-
dettiği için İçtüzüğün 95 nci maddesi gere
ğince söz verilmesini arz ederim.» 

Sayın arkadaşlar, fikir hilâfına beyanda 
bulunmak bir sataşma olmadığına göre, 95 nci 
maddede sataşmayı kapsadığı için, bu sataş
ma değildir, Riyasetin kanaatine göre. 

GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — 
Müsaade buyurun bir dakika arz edeyim. 

BAŞKAN — Eğer direravorsanız. 
GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — 

Sataşmadan dolayı söz istemiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Dinlemem efendim, Sayam Gı-
yasettin Karaca 95 nci madde sataşmaya 
dair... 

GIYASETTÎN İCARA CA (Erzurum) — 
Lütfedin efendim, ben sakin bir arkadaşını, 
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görüyorsunuz sesim gayet yavaş çıkıyor. Bir 
kelime ile, lütfedin, arz edeyim. Sabrediniz. 

BAŞKAN — Peki sabrediyorum ama si
zin önergeniz elimde, 95 nci madde diyorsu
nuz, bunun hilafı yok ki. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 
95 nci madde şöyle diyor Reis Beyefendi; 
«Zatı hakkında taarruz vâki olan...» Bu şık 
için söz istemiyorum. «Zatı hakkında taarruz 
vâki olan veyahut ileriye sürdüğü müta'âa 
hilâfında kendisine bir fikir dsnadolunan 
mebus her zaman söz istiyebilir» diyor. Ben
deniz mevzuatı bilen bir arkadaş olarak size 
müşkülât çıkarmak istemem. Ama lütfederse
niz konuşurum, lütfetmezseniz konuşmam. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade edin, tetkik 
edelim efendim. 95 nei madde sataşma mad
desidir. Onun için 95 nci maddeyi okumama 
müsaade buyurun efendim. (Ortadan «Evet 
evet tamam» sesleri.) Hayır efendim, tamam 
değil. Fikir isnadı da bir sataşma durumun
dadır. Ben sataşmaya kaar.ıi değilim. Binaen
aleyh, eğer direnirseniz -oylarım. (Gürültüler) 
Benim kanaatim sataşma konusuna girer fikir 
isnadı. Binaenaleyh bu hususta söz vermi
yorum. Eğer dircniyorsanız oylan/m efendim 
(Gürültüler) Direr/yor musunuz? Bekliyorum 
efendim. Direniyor musunuz? 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 
Efendim, Tüzüğün... 

BAŞKAN — Rica ederim, ben fikrimi söy
ledim. Bu Başkanın kanaati dahilindedir. Bi
naenaleyh ben bunu sataşma olarak, vasıflandı
rıyorum. O da sataşma konusuna dâhildir. 
zaten sataşma maddesidir. Binaenaleyh söz 
vermiyorum. E,ğcr direnirseniz oylıyacağım. 
Direnliyorsanız oylıyayım, 

GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — 
Sayın Reis Bey; okuduğum, Tüzüğün mad
desindeki sarahat karşısında ve göstermiş ol
duğunuz anlayışınız karşısında sarfınazar edi 
yorum direnmekten. 

BAŞKAN — Sarfınazar edebilirsiniz, iste-
miyebilirsiniz. 

tfçüncü önerge Sayın Diler'in önergesi: «Sa
yın Başkan, konuşmalar sırasında şahsım hakkın
da Vâki olmamış bir mütalâa ileri sürdüler, du
rumun tavzihi için söz istiyorum.» Durumun tav
zihi için 95 nci madde gereğince söz istiyor. Tav

zih için 95 nei madde işlemediği için ona da söz 
vermiyorum. Eğer direnirse oylarım. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, du
rumu anlatacağım, size, 95 noi madde gereğince 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Durumun tavzihi için 95 nci 
madde gereğince söz istiyoriunuz. Tavzih için 
95 nci madde işlemediği için söz vermiyorum. 
Eğer direnirseniz oylarım. 

NİHAT DİLER (Erzurum; — Durumu an
latacağım, 95 nci maddeye göıe söz istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim mütalâa dinlemi
yorum, ben kanaatimi arz ettim, siz bildiğinizi 
yapın. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başka-
mm, vakayı zikredeceğim 

BAŞKAN — Ne vakası e/endim? Ben vaka 
bilmiyorum. Size sataşma vâki değil. Siz de öner
genizde bir sataşma olduğunu itiraf ediyorsu
nuz, bunu tavzih edeceğim, diyorsunuz. Tavzih 
içino girmez bu. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kanım müsaade buyurun efendim, vakayı zikre
deceğim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar görülü
yor ki, Nihat Diler okuduğum önergesi karşısın
da direniyor. 

NİHAT DİLER (Erzurum)^ — Sayın Başka
nım, müsaade edin efendim. 

BAŞKAN — Müsaade et .nem efendim, neyi 
müsaade edeceğim? 

NİHAT DİLER (Ezrurum) — Tutumunuz 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — 95 noi madde gereğince sataş
ma vâki olup olmadığını oyunuza sunacağım. 
Sataşma olduğunu kabul edenler... Etmiyenler... 
Sataşma vâki olmamıştır. Buyurun oturun yeri
nize, burada sizinle uğraşacak değİlin^ sizi din-
liyecek değilim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Siz ne Anaya
sanın 89 ncu maddesini, ne 90 nci maddesini, ne 
de İçtüzüğü biliyorsunuz, yazık Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmış olduğundan görüşmelerin 

kifayetini arz ederini. 
Çorum 

Abdurrahman Güler 
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• BAŞKAN — Aleyhinde $Hyıh -Abdülbâri Ak
doğan, buyurun. 

ABDCLBÂRÎ AKDOÜAN (Ağrı) — Söz sı 
ramı Sayın Aytaç'a veriyorum. 

BAŞKAN — Söz sıranızı Aytaç'a mı veriyor
sunuz? Peki efendim, Sayın Aytaç buyurun. 
Yalnız önergenin -aleyhinde'konuşacaksınız, baş
ka konuya, esas konuya girerseniz sözünüzü kese-
rhn, peşinen arz edeyim- Sayın Aytaç. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) - Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, deprem bölgesinin bir 
milletvekili olarak bütün olayb.rı, 6 - 7 Mart dep
reminden itibaren 19 Ağustosta vukubulan dep
reme kadar hâdiselerin içinde bulunan bir arka
daşınız olarak bütün hakikatleri biliyorum. İmar 
ve İskân Bakanı burada bir bıhraman edası ile, 
bir başkumandan edası ile konulmamış olsa idi... 
(Adalet Partisi sıralarından gürültüler, sadede 
gel sesleri.) Bir dakika, bir dakika geleceğim, 
ona da geleceğim. Konuşmamış olsa idi, ben ne 
aleyhte ^öz alacaktım, ne de bı: mevzuu bir gen
soru önergesi yapacaktım. Bize depremin daha 
ilk gününde, siz olayları istismar ediyorsunuz, de
diler. Biz olayları istismar etmedik. Şimdi mü
saade edin ki, gerçekleri bütün çıplaklığı ile or
taya dökeyim. (Adalet Partisi sıralarından «Al
lah, Allah» sesleri.) Evet, hasar teshirinde suiis
timal yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Bunu 
delileriyle, vesikaları ile ortaya bırakayım. Nak
dî yardımda adam kayırılmış mıdır, kayırılma-
mış mıdır! Bunu delilleri ile ortaya bırakayım. 

Sayın arkadaşlarım, deprem bölgesinde, sade- ; 
ce İmar İskân Bakanlığı muvaffak olamamış
tır. Bunun muvaffak olamadığını müsaade edin : 
de izah edeyim Binaenalayh, yeterlik önergesi
nin aleyhinde oy kullanmanızı istirham eder say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, yeterlik öner
gesini tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Çorum Milletvekili Abdürrahman Güler'in 
yeterlik önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. ,f 

Muhterem arkadaşlar; şimdi her iki önerge
nin havi bulunduğu araştırma komisyonu teşki
li hususunu oyunuza sunacağım efendim. Bu 
araştırma komisyonu teşkilim kabul edenler... 
Etmiyenİer..; Araştı'rma önergesi kabul edilmiş- • 
tir, Komisyon teşkili kabul edilmiştir. Bu ko- -

misyonun kurulması hakkında 172 nei maddeye 
göre üzerinde muamele yapılacaktır. «Bunun 
üzerine Heyeti Umumiye, tahkikat icrasını, ya 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep muhtelit encümene veyahut beşten 
onbeşe kadar azadan teşkil edilecek- hususi bir 
tahkikat encümenine havale eder,» demektedir, 
172 nci madde. Şimdi elimizde üç önerge var. 
Bu önergeleri okutacağım ve en aykırı olanla
rından başlamak suretiyle oylarınıza arz edece
ğim, Buna göre üye adedi taayyün edecektir. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) —Efendim va
kit gecikti, hepsi okunmasın, yalnız netice kr-
sımları okunsun. 

BAŞKAN — İki önerge var, rica ederim. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Yalnız, ka

çar kişiden ibaret olduğuna dair önergeler okun
sun. Nasıl olsa araştırma açılmasına dair öner
geler oylanacak. 

BAŞKAN — Başkanlığın vazifesine müda
halede bulunmayın lütfen. Oturun da neticeyi 
bekleyin rica ediyorum. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Size yardım 
ediyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekür ederim. Ama, yerin
den yardımcı olur mu, gelsinler kürsüye benim
le birlikte idare etsinler. 

Araştırma önergelerinin son paragraflarını 
okutuyorum : 

«Bütün bu konularda ve genel olarak dep
rem bölgesindeki durum hakkında Millet Mec
lîsinde bilgi edinilmesi için 17 üyelik: bir Meclis 
Araştırması Komisyonunun, Anayasanın 85 nci 
maddesi ve 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası uya
rınca teşkilini rica eder saygılar sunarız. 

Erzurum Milletvekili Muş Milletvekili 
Gıyasettinı Karaca Nermîn Neftçi 

Bingöl Milletvekili 
Cemal Yavtiz» 

«Binnetice, 1961 yılında kuraklık âfeti dola-
yısiyle Hükümetin aldığı tedbirleri mahallinde 
görüp incelemek ve Yüce Meclisi aydınlatıp 
noksan tedbirlerin ikmalini temin etmek için 
bir Parlâmento heyeti teşkil edilmişti. Şimdi de, 
deprem bölgesinde yaşıyan 100 000 kişinin ha
yatının korunması ve miktarı milyar liraya ya
kın canlı hayvanlarının telef olmasını önlemek, 
normal hayata süratle intibaklarının sağlanması 
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hususunda Hükümetin almış olduğu tedbirlerin 
yerinde ohıp olmadığını incelemek, Hükümete 
gereken yardımı yapmak hususunda Yüce Mec
lisi aydınlatmak için her partiden birer kişi iş
t irak ettirilmek suretiyle bir Parlâmento heye
tlinin teşkiline, Anayasanın 88 ve 89 ncu madde
leri 'gereğince bu mevzu üzerinde bi'r Meclis 
araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler» 

B A Ş K A N — Muhterem arkadaşlar; bir de 
172.nci maddenin metnine dâhil olan Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından teşkil edilecek bir 
heyet vardır. Bu üç. usulle biz bir tahkikat ko
misyonu teşkil etmek durumundayız. 

Şimdi bunların en aykırısı onyedi olanı,.. 
Bir önerge daha geldi, onu da okutuyorum 

efendini : . 

Meclis Başkanlığına 
Araştırma Komisyonunun her partiden asga

ri bir temsilciyi içine alacak şekilde teşkilini 
arz ve teklif ederiz. 

Ağrı Kastamonu 
Abdülbâri Akdoğan t. Hakkı Yılanlioğlu 

BAŞKAN <— Nihat Diler arkadaşımızın öner
gesinin aynıdır. Binaenaleyh, ikisi de aynı me
aldedir. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — «As
gari birer» diyor. Orana göre kurulmalıdır. Ana
yasaya göre orana göre kurulması lâzımdır. 
«Asgari bireri doğrudur. Bu önerge bizim öner
gemize' paraleldir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Uusul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun izah edin. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem Baş

kan, sayın arkadaşlar, iki tane önerge var. Bu 
önergelerin oylanabilmesi için evvelâ Anayasa
ya ve İçtüzüğe uygun esas içinde olması lâzım-
ğolir. Anayasanın 85 nci maddesi İçtüzük hü
kümleri, siyasi parti gruplarının Meclislerin bü
tün faaliyetlerine kuvvetleri oranlarında katıl-
mafermı sağliyacak yolda düzenlenir. Şimdi bi
rer kişi dediğimiz zaman, oranlar bahis mevzuu 
edilemez, eşit yapılmış olur. Halbuki, Parlâmen
toda her partinin kendi gücü var ve bu ö gücün 
karşısında bir oranı var. Bundan dolayı asgari1 

bir, denebilir. Her parti grupundan asgari bir 
denebilir. Ama her partiden birer kişi denemez 
ve burada Meclis tahkikatı ile ilgili 172 nci 
madde değil, şimdiye kadarki tatbikatımız Do
ğuda kıtlıkta, yanlış hatırlamıyorsam, ve daha 
başka konularda, daima bu oran, nisbet göze-
tilmiştir. Oıran için onyedilik takrir bu oranı 
kapsamaktadır. Başkanlığın da bu yolda tatbi
kat yapmasını istirham edeceğim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, zaten eli
mizdeki önergelerin aykırı olanı 17 olduğunu 
arz etmiştim. Böyle oranın «asgari bir» i kapsa
ması da hesabedil'miştir. Binaenaleyh, ikinci 
önerge buna tetabuk eder. Binaenaleyh, hiçbir 
muameleye tabi tutulmaya imkân yoktur. Onun 
için 17 önergesi, oylandıktan sonra asgari bir 
şeyin söylenmek suretiyle yine 17 rakamı çıka
cağına göre, artık bir muamele, yapılması lüzu
muna kaanı değili'm, son önergenin. 

Şimdi 17 üyeden mürekkebolmak üzere ko
misyonun kurulmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Şimdi, komisyona üye seçim tarihinden iti
baren başl'amak üzere bu komisyonun ne kadar 
süre ile çakışacağını hususu... Teklif olmadığına 
göre («Teklif geliyor» sesleri) («Bir ay olsun!» 
sesleri) Peki bir ay olarak şifahi teklif vardır, 
bir ay olarak. (Gürültüler) Müsaade buyuran, 
rica ederim teker teker konuşalım. Şimdi sayın 
arkadaşlar, bu müddeti bir ay olarak kabul 
edenler... Etmiyenler... Bir ay olarak kabul edil
miştir. («Ne zaman başlıyacaği'z», sesleri) Söy
ledik bunu, bu komisyonun üyelerinin seçimi ta
rihinden itibaren başlamak üzere bir ay dedik. 

Bu komisyon üyelerinin, icabederse, Ankara 
dışında başka yerlerde vazife görebilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.;. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi buna zamimeten müzakere dışı ricam 
şudur ki, oran nisbetinde gruplardan istenecek 
adayların âzami Pazartesi gününe kadar bildi
rilmesini de Riyaset makamı rica etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi saat 19 a 20 da
kika kadar var. Gündemimizin diğer maddesi 
olan gensoru sorulara devam edelim mi, efen
dim? («Devam edelim!» sesleri) 

Efendim, devam ediyoruz. 
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3. •— Urfa Milletvekili Behice Boran ve Di
yarbakır Milletvekili Tank Ziya Ekinei'nin, 
19 Ağustos 1966 günü ve onu takibeden günler
de Doğu illerinde vukua gelen deprem felâketi 
münasebetiyle deprem öncesi davranışlar ve dep
remden sonraki plânsız, programsız ve yetersiz 
icraat iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince Hükümet hakkında gensoru açılmasına 
dair önergeleri (11/44) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
19 Ağustos 1966 Cuma günü ve onu takib

eden günlerde Doğu illerimizde vukua gelen 
deprem felâketi, başta Varto olmak üzere, de
rece derece Muş merkez ilçesi, Hınıs, Karlıova, 
Bulanık, Malazgirt, Çat ve Tekman ilçelerinde 
can ve mal kaybına müncer olan büyük hasar
lar yapmıştır, ölü sayısının, 3 162, yaralı sa
yısının 3 007 olarak tesbit edildiği bu felâkette, 
15 000 ev tamamen yıkılmış ve binlerce ev otu
rulmaz hale gelmiştir. 

Milletçe bizi büyük bir teessüre gark eden bu 
felâket karşısında Hükümet yetkililerinin kı
sa zamanda her türlü tedbirin alınacağını, fe
lâketzedelerin kışı en iyi şekilde geçirmeleri için 
bütün hazırlıkların yapıldığım, yıkılan köy ve 
kasabaların yerine yenilerinin daha iyi bir şe
kilde kurulacağını temin eden bevanlarda bu
lunmalarına rağmen, aradan iki aydan fazla bir 
zaman geçtiği halde, vatandaşı tatmin edecek, 
gelmekte olan kış aylarının emniyet içinde ge
çirilmesini sa#lıvacak ciddî ve âfetin ağırlığı 
ile orantılı tedbirlerin . alınmadığı hasta Savm 
Genel Başkanımız olmak üzere Türkive İşçi 
Partili milletvekillerinin katıldığı bir heyet tara
fından depremin başında ve depremden iki ay 
sonra yerinde yapılan mukayeseli tetkiklerle an
laşılmıştır. Bizzat katıldığımız bu tetkiklerde 
yaptığımız müşahadeler şunlardır : 

1. Başta Varto, Hınıs ve Karlıova olmak 
üzere, depremden hasar gören bütün ilçe ve köy
lerde meskensiz kalan yurttaşlar için, yaptırılan 
barakaların inşası son derece yavaş bir tempo ile 
ilerlemektedir. İşin daha cMdî tutulduğu Varto 
ilçesinde bile bir ay içinde 8 bin ihtiyaca karşılık 
ancak bin baraka yapılmıştır. Bu tempo ile kı
şın çok sert T e uzun sürdüğü bu bölgede baraka
ların zamanında yetiştirilmesi imkânsız göıül-

mektedir. Nitekim 20 Ekim 1966 akşamına ka
dar henüz hiçbir felâketzede aile barakaya yer-
leştirilmemiştir. 

2. 10 nüfusa kadar aileler için sadece bir 
aded tahsis edilecek bu barakaların her biri 16 m* 
taban sathında olup, kalabalık ailelerin ba
rınması için yeterli olmadıkları gibi bölgenin 
sert ve uzun geçecek kışına karşı da koruyucu 
olmak niteliğinden uzaktır. Ayrıca halkın su, 
hela ve kanalizasyon meselesi de ele alınma
mıştır. 

3. Yolu bulunmıyan dağ köylerindeki felâ
ketzedelere baraka kurulması imkân dışı görül
mektedir. Bu sebeple dağ köylerinde oturan va
tandaşların durumu çok daha feci ve ıstırap ve
ricidir. 

4. Orta derecede hasar gören ve sık sık de
vam eden yeni depremler sebeiyle oturulması 
imkânsız meskenlerin bulunduğu Hınıs, Karlı
ova, Muş merkez ilçesi, Tekman ve Çat ilçeleri 
ile kövlerinde ilk tedbir olarak dağıtılan çadır
lar vetersiz olduğu gibi bu kabîl konutların sa
hibi felâketzedelere baraka verilmesi de düşünül
mediğinden vatandaşlar bu tehlikeli konutlar
da oturulmava mecbur bırakılmışlardır. Bu 
p-a.vrıinsani düşünce tarzı, yeni bir deprem fe
lâketi karşısında binlerce insanın hayatını tch-
likeve sokacak mesuliyetten uzak bir anlayışın 
ifadesidir. 

5. Kışı başka yerlerde geçirmeyi kabul eden 
felâketzede yurttaşların durumu da devamlı şi-
kâvet konusudur. Bunlardan Kırıkhan'a yerleş
tirilen 49 ailenin feci durumu bizzat Sayın Ge
nel Başkanımızla grup yetkililerimiz tarafından 
verinde görülmüş ve şikâvetleri dinlenmiştir. 
Bu vatandaşlar sağlık şartları bozuk, insan onu
ru ve aile mahremiveti ile bağdaşmıyacak kötü 
konutlarda toplu halde barınmava mecbur bıra
kılmışlardır. Nitekim Kırıkhan'da 115 nüfus 
felâketzedenin bir arada taş bir salona yerleşti
rilmiş olduğu görülmüştür. Kışı geçirmek için 
başka verlerde barmmavı kabul eden yurttaşla
rın büvük bir kısmı gittikleri yerlerden şikâ
yetçidirler. Bunlardan bir kısmı da kışın öldü
rücü so^ufrnna rağmen kendilerine tahsis edilen 
bu kötü barınaklarda kalmayı redederek köyle
rine dönraevi istemektedirler. 

6. Deprem felâketzedsi vatandaşlar aran
da vapılan ankete göre, vatandaşların bir kıs
mı kışı kendi olanakları içnde geçirmek için nak-
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<dî yardım talebettiklerinden ve kendilerine yar
dım yapılacağı vadedilmesi üzerine ailelerini 
başka illere naklettikleri halde, şimdi bunların 
bir kısmına bu yardımın yapılamıyacağı bil
dirilerek nakdî yardım yerine baraka almaları 
tavsiye edilmekte ve buna zorlanmaktadır. 
Nakdî yardım alacağı düşüncesiyle evini başka 
„yere nakleden yurttaşların büyük masraflar 
yaparak tekrar geri dönmeleri ve barakaya 
yerleşmeleri mümkün olmadığına göre bu dav
ranışın vatandaşların bir kısmını yardımdan 
yoksun bırakmak gayesini güttüğü anlaşılmak
tadır. 

7. Hasar teslbit'indeki ilgisizlik ve sorum
suzca davranışlar söbebiyle mal ve can kaybına 
uğramış bâzı felâketzede vatandaşlar her türlü 
yardımdan yoksun bırakılmışlardır. Tesbit iş
lerinde görevlendirilen bâzı yetkililerin methal-
dar oldukları yolsuzluklar sebebiyle de yardım
dan yoksun kalan felâketzede vatandaşlarımız 
vardır. 

8. Deprem bölgesinde bulunan ve yıllardan 
"beri bu bölgede çalışan kiracı vatandaşlar can 
ve inal kaybına mâruz kaldıkları halde her tür
lü yardımdan mahrum bırakılmışlardır. 

9. Deprem bölgesinde yaşıyan vatandaşla
rımız genellikle hayvancılıkla geçinmektedirler. 
Hayvan sahiplerine kışı geçirmek için hay
vanların -miktarına bakılmadan seyyanen 500 
lira yardım yapılmaktadır. Bu yardım son de
rece yetersizdir, Hayvanlarını satmak ist i yen 
yurttaşlara bir kolaylık olmak üzere Et ve Ba
lık Kurumu tarafından hayvanların satmalı-
naeağı kararı 'da felâketzedelerin menfaatlerini 
koruyacak bir şekilde uygulanmamıştır. Bu 
tmeyanda hayvan salhiplerine ait otların konbi-
nalar tarafından satmalınacağı vaadi de yeri
ne getirilmemiştir. 

Bu sebeple, yegâne geçim vasıtası hayvan
cılık olan felâketzede vatandaşlar aileleri ya
nında, hayvanlarını da bu kış nasıl barındıra
cakları ve ne şekilde geçindirecekleri konusun
da büyük endişeler taşımaktadırlar. 

, Başka illerde iskân edilen vatandaşların 
hayvanları da sahipsiz ve barınaksızdır. 

Felâketzede vatandaşların hayvanlarının bu 
kış Devlet Üretme Çiftliklerinde barındırılaca
ğım!, dair '-sözlerin gerçekleşeceği hususunda 
ümit verici belirtiler yoktur. 

10. Aynî yardımların dağıtılışında büyük 
yolsuzluklar olduğu ve yardım malzemelerinin 
bâzı büyük şehirlerde satışa arz edildiği söylen
tileri vatandaşları son derece üzmektedir. Ya
bancı ülkelerce yapılan yardım malzemelerinin 
naklinde yüksek navlun talebi sebebiyle bu 
malzemelerin nakli geciktirilmiştir. İngiliz 
halkının felâketzedelere yardım olarak gönder
dikleri barakaların kurulmasında görev alan 
İngiliz teknisyenlerine yardımcı olmak ve ku
ruluş işini devralmak için Türk 'mühendis ve 
'teknisyenlerin görevlendirilmediği ve gelen İn
giliz teknisyenlerin çaresizlik içinde bırakıldığı 
bizzat tarafımızdan müşahede edilmiştir. 

11. Hasar tesbiti işindeki yolsuzluklara mâ
ruz kalan yurttaşlarla, yardım anketine göre 
diledikleri yardımı alamıyan felâketzede yurt
taşların ilgili resmî makamlara yaptıkları mü
racaatlar daireden daireye havale 'edilerek tav-
satılmaktadır. Yaptıkları mütaddit müracaat
lara cevap alamıyan yurttaşlar çaresizlik ve 
ümitsizlik içindedirler. 

12. 7 - 8 Mart depreminden sonra Varto'
da yapılan depreme dayanıklı tipteki biriketten 
binalar son depremde oturulamaz şekilde hasa
ra uğradıkları halde, bunlar aynı malzeme ile 
onarılıp felâketzede vatandaşların hizmetine 
arz edilecektir. 

Bir deprem bölgesinde depreme dayanıklı 
olmadığı sabit olmuş ve depremden büyük ha
sar görmüş binaların konut olarak hizmete so
kulması insan hayatını hiçe sayan ve mesuliyet 
duygusundan uzak bir zihniyetin ifadesidir. 

13. Deprem bölgesinde yaptırılmış olan res
mî binaların depremde öncelikle yıkılan ve otu
rulamaz hale gelen binalar olması nazarı dikka
ti celbetmektedir. Bu binaların yapılmasında 
hem noksan, hem de düşük kaliteli malzemenin 
kullanıldığı iddiaları tahkik edilmemiştir. 

14. Depremin başından beri deprem bölge
sinde alman sağlık tedbirleri yetersizdir. Yara
lıların nakli ve tedavilerinde enerjik tedbirler 
alınmadığı gibi halen bu bölgede asgari sağlık 
şartları için gerekli su, hela ve kanalizasyon 
meseleleri ele alınmamıştır. Bu ihmallerin 
sonucu olarak önümüzdeki kış mevsiminde bu 
bölgede büyük salgın hastalıkların patlak vere
ceğini iddia etmek bir kehanet olmıyacaktır. 
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15. Varto ve çevresinin bir deprem bölgesi 
olması hasebiyle bu bölgede son 70 yıl içinde 
4 depremin vukua geldiği bilindiği halde bu yıl 
da tehlike işareti veren 7 - 8 Mart depremine 
rağmen Hükümetçe bölgede hiçbir tedbir alın
madığından 19 Ağustos depreminde dolaylı ola
rak binlerce vatandaşın ölümüne sebebiyet ve
rilmiştir. 

16. 19 Ağustos depreminin söbebolduğu bü
yük felâketi yerinde inceliyen Türkiye İşçi Par
tisi Grenci Başkanı Sayın Mehmet Ali Aybar ve 
partili ^milletvekillerinden kurulu heyet tetkik
lerinin sonuçlarını bir muhtıra halinde Sayın 
Başbakana sunmuş ve gerekli tedbirlerin alın
masını istemişlerdir. Ayrıca alınması gereken 
tedbirlerin daha şümullü ve isabetli olmasını 
sağlamak için tatilde bulunan T. B. M. M. nin 
olağanüstü toplantıya çağrılması maksadiyle 
Saym Cumhurbaşkanına ve Sayın Meclis Baş
kanına başvurulmuştur. 

Sayın Başbakan tarafıııldan alınacak tedbir
ler konusunda verilen katî teminata rağmen 
felaketzede vatandaşlarımızın devam eden ıstı
rapları ve çözüm bckliyen meseleleri T. B. M. 
M. nin gününde olağanüstü toplantıya çağrıl
ması talebinin önemini ortaya koymaktadır. 

Yukarda maddeler halinde arz ettiğimiz hu
suslar, gerek deprem öncesi davranışlar ve ge
rekse depremden sonraki plânsız, programsız ve 
yetersiz icraat sebebiyle, deprem felâketine uğ-
rıyan vatandaşlarımızın çektik]eni ıstırapların 
ve önümüzdeki kış mevsiminin sobebolacağı fe
lâketlerin mesuliyetinin Hükümete aidolduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu sebeple Anayasanın 88 ve 89 ncu madde
leri gereğince Hükümet hakkında gensoru açıl
masına aracılığınızı rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Urfa Diyarbakır 

Benice Boran Tank Ziya Ekinci 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 89 ncu 
'madde gereğinde önerge sahiplerinden birisine 
söz vermek zarureti vardır. Yalnız Sayın Behi-
cc Boran, vaktimizin bitmesine 10 dakika kal
mıştır. 10 dakika zarfında bitirebilir misiniz? 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Özet 
olarak bitirebilirim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun o halde. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Sa
yın Başkan, sayıl milletvekilleri; Yüksek Mec
lisiniz biraz önce almış olduğu kararla bu Varto 
depremi konusundaki temayülünü belirtmiş ol
du. Tahmin etmek zor değil ki, bir araştırma. 
kararı alındıktan sonra her halde bir gensoru 
kararı da alacak değildir. Bununla beraber, ben 
bu önerge dolayısiyle neden biz bir araştırma
dan ziyade bir gensoru taraftarı olduğumuzu kı
saca izah etmek istiyorum. 

Araştırma, hepinizin bildiği gibi, mütemmim 
'bilgi, malûmat edinmek içindir. Halbuki kanaa
timiz odur ki, bir kere elde karar verecek kadar 
yeter bilgi vardır. Daha fazla bilgi durum hak
kındaki kararımızı değiştirecek nitelikte olmı-
yacaktır. 

İkincisi, araştırma önergesi dolayısiyle yap
tığım konuşmamda da belirttiğim gibi, biz o ka
naatteyiz ki, bugün yapılacak şey, bugüne ka
dar yapılmış olan işlerin hesabını görmekten zi
yade, ileriye matuf tehlikeli bir vaziyet mevcu-
dolduğu için bunun gerektirdiği tedbirlerin bi
ran önce alınmasıdır. Araştırma mütemmim bil
gi içindir. Gensoru ise Hükümeti sorumluluk 
yolunda ikaz etmek, sorumluluğunun gerektir
diği tedbirleri almaya etkilemek, sevk etmek 
içindir ve vaziyeti de tehlikeli gördüğümüz için
dir ki, Hükümeti daha enerjik ve daha etkili 
tedbirler almaya, sorumluluğunu daha bilinçli 
olarak kavramaya etkilemek üzere bir gensoru
nun daha muvafık olduğu düşüncesindeyiz. 

Tehlikeli bir vaziiyet var mıdır, yok mudur1? 
Bence biraz evvel grupmmuza gönderilen şura
daki fotoğrafların tahlili sadece bir tehlikeli 
vaziyeti var mı, yok rauyu göstermeye kâfidir, 
başka hiçbir araştırma yapmadan. 

İkincisi, Sayın Bakan dağ köylerinin duru
mundan hiç bahsetmedi. Yalnız bir baraka ade
di verdi. Bu baraak adedi doğru olsa dahi, bit
miş olsa dahi ve 19 Ekimde ben Hınıs ve Varto'
da ilken, tekrar ediyorum bu barakalara tek bir 
aile yerleşmemişti. Şimdi Bakanın beyanatına 
göre, 19 Ekim ile 30 Ekim arasında II günde 
binlerce aile bu barakalara yerleşebilmiş. Tc-
ımenni ederim öyle olsun. Ama, 19 Ekime kadar 
tek bir aile ycrleşmemliş.ken, 11 günde hepsinin 
yerleşmiş olduğuna inanmak bana biraz güç ge
liyor. Kaldı ki, burada çeşitli muhtarların imza 
ve mührü olan bir telgraf suretine ekli olarak 
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bize yazılan mektupta, vakit olmadığı için hep
sini okuımıyacağım, aynen şöyle deniyor : 

«Kış ve karla karşı karşıya bulunan biz dağ 
köyleri hal ve istikbalimizden endişe duymak
tayız. Bizim gibi Tuzlu, Sağlıeak, Çaltık ve Kim 
Soran köyleri de aynı dertten muztariptirler. 
Yüce Meclise bizim yerimize arz etmenizi istir
ham edeceğiz.» 

Vatandaşlarımızın bu dileğini yerine getire
rek bize resmen onaylı suretini gönderdikleri ve 
Cumhurbaşkanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığı
na 31 Ekimde gönderdikleri telgrafı aynen oku
muyorum. 

«Ben elemanları tarafından köylerimizde 
hayali olarak hasar tesıbiti yapıldığı hakkında 
Muş Valiliğine müracaatlariımız vâki dır. İkin
ci bir tesıbit yapılmıyarak köy muhtarlarından 
hakları zayi edilmiş, hane sahipleri için yemenli 
listeler 19 . 10 . 196G tarihinde kaymakamlık
ça istenerek alınmıştır. Bugüne kadar tarafı
mıza bildirilmiş bir muamele ortada yoktur. 
Bütün gayretlerimize rağmen öğrenmek müm
kün olmamıştır. Yetkililer tarafından bugün 
yarın denerek millet aldatılmaktadır. Ancak 
şayia şeklinde, bakiye kalanlara baraka verile
cek haberleri dolaşmaktadır. İler türlü vasıta
nın gidemiyeceği dağ köylerimizdeki vatandaş
lar yolsuzluk sObdbi ile baraka inşaatından 
ümitsiz oldukları için ankette nakdî yardım 
taletbederek bütün tedbirleri de bu yolda al
mışlardır. Bu cümleden olarak kendi imkân
ları ile ve masraf etmek suretiyle başka illere 
nakletmiş hane sahipleri mevcuttur. 

Bahse konu barakaların dahi köylerimize 
taşmamıyacağı, ancak yol güzergâhına konula
cağı söylenmektedir. Devletçe bir barakanın 
taşınması mümikün olmıyan bir köydeıki vatan-
daşdan otunu, samanını, tezeğini yol güzer
gâhına taşınması nasıl beklenebilir ki? Her va
tandaş kendi köyünde hayvanına ağıl yaptır
mıştır. Bölgemizde kış mevsimi başıgöstermiş 
'bulunmaktadır. Vatandaşların mağdur edilme
meleri için arzuları veçhile anket ruhuna ve 
Hükümet vaidine uygun düşecek şekilde yar
dım yapılması hususunda Muş Valiliğine emir 
verilmesini ve bundan böyle vatandaşlara ko
laylık gösterilmesini, vatandaşlar adına arz ve 
talefb ederiz. 

Ey dunu köyü muhtarı, Bcşikkaya köyü 
muhtarı, Alalbalıık köyü muhtarı, Gölyayla 

köyü muhtarı, Güzleklere köyü muhtarı, Onpı-
rıar .köyü mulhıtarı, Taşlıtayla köyü muhtarı, 
Çalıderc köyü muhtarı, Köprücük köyü muh
tarı..» Her biri resmen mühürlü ve imzalıdır. 

Sayın Bakan bize bir sürü mesnetsiz ve 
gereksiz isnatlarda bulundu, «Knsitlı, art ni
yetli, 20 bin vatandaşı açıkta bırakmak için 
dedikodular, şayialar çıkardılar, baltaladılar-» 
dediler. Acaba şu isimlerini okuduğum köy 
muhtarlarının hepsi TİP lidirler de böyle bir ka
sıtlı baltalama haneketi niyetiyle mi Cumhur
başkanına ve Sayın Bakanın kendisine bu tel
grafı göndermişlerdir? .Kendileri, ilâve söyliye-
ceğim, neler* söylediler', neler yaptılar- dedi, dik
katle dinledim.. Ell'o tutulur isıbat edilmiş yer, 
zaman ve şahıs sayaralk pa ritimiz e isnadedileeek 
tok bir vak'a, tek bir şov söyk-yemodiler. Bu 
yalnız bir tane belgedir ve okudum kaç tane 
köy muhtarının imzası var altında. 

Şimdi kendilerinden rica ediyorum, geçen 
sene de bunu rica etmiştim. Bu Mecliste, ne za
man benim partimle iktidar partisi arasımda 
bir mevzu konuşulsa, gerçekler üzerine akıl, 
mantık ışığında muhakeme yürütüleceğine, dai
ma art niyetler, maksatlar, ideolojik etkiler ve
saire gibi dermıogıoji yapılıyor. Bundan sakın
sınlar. Bu şekilde mesele halledilmez. Her hal
de kendileri de anlamış olacaklardır ki, ben
deniz de konuşmakta güçlük çekmiyen bir kişi
yim. Ben de aynı seviyede taarruza geçebili
rim. Fakat bu Mecliste, Parlâmentoda mesele-
1,'er bu çeşit demagojik ithamların, yok, art 
maksatlı ön maksatlı politik, bilmem neli şe
kildeki konuşmaların çok daha üstünde olma
lıdır. Buna inandığım içindir ki, aynı seviye
den aynı şekilde kendilerine cevap vermiyo
rum. Ama bir -kene daha rica ediyorum yine 
iktidar partisindon, meseleleri böyle bir ta
raftan vatan, millet edebiyatına, bir taraftan. 
da demagojik ithamlara sokmasınlar, o yola 
ıgötürmeısinler, biz de aynı ile mukabele edebi-
riz. 

İkincisi, vakit kısa olduğu için üzerinde du-
ramryacağım. Şu, iş yapıldığına dair g-önder
dikleri resimler bizim işaret ettiğimiz tehlike
lerin ne kadar movcudolduğunu gösteriyor. 

Sayın Bakan zahmet buyurdular bencıe, 
burada uzun uzun rakamlar okuyarak, şu ka
dar çadır, bu kadar bttaniye, bu kadar temiz
leme tozu diye.. Biz, Hükümet hiç bir iş yap-
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mamıstır, dem'ediik. Zaten her hangi bir Hükü
met de böyle bir vaziyette muhakkak birtakım 
işler yapacaktır. Biz diyoruz ki, yapılan bara
kalar ve yapılan işler şu tehlikeleri karşılıyor 
mu? Birincisi yok şiddetli bir kış ile karşı kar
şıyadır. Bu kış karşısında vatandaş]arımız ge
reği gibi hepsi iskân, edilmişler midir? Bilhas
sa dağ köyleri. 

İkincisi; bu barakalar gerek emniyet ve 
ıhayat şartlarında gerekli emniyeti sağlıyor mu? 

İkincisi burası deprem bölgesidir. Hicran 
ıböyile bir şiddetli deprem dahi olabilir. Buna 
mukavim inşaat tedbirleri alınmış mıdır? Biz 
Dm sualleri soruyoruz. Yoksa çadır dağıtılmış, 
dağıtılmamış, ısüt tozu bilmem ne olmuş, bun
ları sormuyoruz. E... bu resimler kendileri, 
demin okuduğum dağ köylerinin vaziyeti ha
liç, bunların istenilen şartta olmadığını göste
riyor. Acaba, şu resimlerini gördüğümüz bara
kalarda, aralarında 1,5 metrelik midir iki met
relik midir, dar dar yer bırakılmış tek bir göz 
oda, toprak, duvarları yalın kat kereste ve baş
ka hiç bir yaşama şartını ikolaylaştıraeaık ter
tibatı yok, buralarda acaba bizler bir hafta 
yaşayabilir miyiz? Hadi böyle yapıldı, neden 
ıbu barakalar bu ıkadar sık sık yapıldı, neden 
Mimarlar Birliğinin raporunda -belirtildiği 
gibi, ve resimlerde sahanın da çok geniş ol
duğunu görüyoruz, hiç değilse aralıklı olarak 
yapılmalıdır? 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, vakit bit
miştir efendim. 

BEIIİCE HATKO BORAN (Devamla) — 
Toparlıyorum, daha iki dakikam var, efendim. 

BAŞKAN — Saat, hattâ bir dakika geçiyor. 
BEHİCK HATKO '.IH)HAN (Devamla) — 

Mlıendim, toparlıyorum, müsaade buyurun çok 
kısa bir zamanda toparlıyorum. Bunlar hiç de
ğilse birbirinden ayrı olarak yapılabilirdi, me
safe 'konurdu, bu suretle vatandaşlar kendi 
imkânlariyle yanına belki bir göz oda., yahut 
ufak bir anbarımsı, mutfağımsı bir yer ekliye-
bilirdi. 

W'C'ler dışar>da bulunur diyorlar. Oo,k rica 
ederim şu resimlere bakınız. Bu barakaların 
dışında olsun, WO yapılabilecek bir yer bıra
kılmış mı? 1,5 metre ara var. Bu para meselesi 
değil. Bu sadece biraz plânlı hareket etmek me

selesi. Sonra yangın tehlikesini ne yapacağız. 
Bu kadar sık sık yapılmış barakalar. Soba ile 
ısıtılacak... Köylümüz ise taş binalarda ocak ya
parak ısınmaya alışmış... Uzatmayacağım sözü, 
diyorum, iş yapıldığına dair ortaya sürülen şu 
har-akaların hali dahi gösteriyor ki bu bara
kalar istenilen evsafta değildir. Kaldı ki az 
zarar görmüş denen bir çoik binalar halikın tek
rar tamir ederek içine Oturmasına bırakılmıştır 
iki, bu binalar tamamen birer deprem tuza
ğıdır. Yuvarlak taşlardan yapılmıştır, ancak 
çamurla tutturulmuştur. Binaenaleyh mazallah 
bir ikinci deprem olduğu zaman buralarda biz 
yine binlerce ölü vereceğiz. Ama bunların ted
biri yok mudur? Bunlara, Mimarlar Odası ra
porunda işaret edildiği gibi üç ımkta etrafında, 
hâlâ, şimdiden sonra tetbirler alınabilir. Bu 
ıgıerekçe iledir ki bir araştırmadan ziyade bir 
gensoru ile Hükümetin alması gereken tetbir-
leri alması yolunda etkilenmesine taraftardık. 
Bununla beraber Yüksek Meclisinizin temayülü 
belli olmuş olduğu için parti olarak araştırma
nın nefjicesiue intizaren, şimdilik gensoru öner
gemizin iadesini Başkanlıktan rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Erzurum milletvekili Nihat Diler verdiği 
bir önergede, söz kesmek ınaksadiyle değil, gay
ri ihtiyari cevap verdiğinden, verdiğiniz ihtarın 
affını rica ederim dediğine göre, ihtar kaldırıl
mıştır. Bir önerge vardır okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Meclisçe Doğu illerinde meydana ge

len deprem felâketi konusunda Hükümetçe 
alınan tedbirlerin incelenmesi için bir M'eclis 
araştırması yapılmasına karar verildiğinden 
bu konuda vermiş olduğumuz densorn öner
gesinin araştırmanın sonunda gerekirse yeniden 
vermek kaydiyle geri verilmesini rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Urfa Diyarbakır 

Bellice Hatko (Boran) Tanık Ziya Ekinci 
BAŞKAN — Önergenin geri verilmesini ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Önerge geri verilmiştir. 

•21 Kasım 1966 Pazartesi günü saat 15,00 t o 
toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,03 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
7. BİRLEŞİM 

18 . 11 . 1966 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in 

deprem bölgesinde yaşıyan 100 000 kişinin ha
yatlarının korunması ve miktarı milyar liraya 
yakm camlı hayvanların telef olmasının önlen
mesi ile normal hayata intibaklarının sağlanma
sı hususlarında Hükümetçe alman tedbirleri ye
rinde inceleyip bilgi edinilmek üzer bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/4) 

2. — Urfa Milletvekili Behioe Boran ve Di
yarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'nin, 
19 Ağustos 1966 günü ve onu takibeden günlerde 
Doğu illerinde vukua gelen deprem felâketi mü
nasebetiyle deprem öncesi davranışlar ve dep
remden sonraki plânsız, programsız ve yetersiz 
icraat iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince Hükümet hakkında gensoru açılmasına 
dair önergeleri. (11/44) 

3. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'ın, 
Karadeniz bakır cevherine düşünülen projenin 
yapım ve kontrolünün bir Amerikan firmasına 
verilmesi ve hisse senetlerinin özel teşebbüse da
ğıtılmak istenmesi sebebiyle Hükümet hakkında 
gensoru açılmasına dair önergesi. (11/45) 

4. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve iki arkadaşının, deprem bölgesinde ya
pılan iş ve hizmetlerle bu bölgedeki genel du

rum hakkında bilgi edinilmek üzere Meclis araş
tırması yapılmasına dair öneregsi (10/5) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'nun, topraksız köylüye Hazinece tev
zi edilen veya edilecek olan arazilerin bedava 
dağıtılması, küçük çiftçilerin tohumluktan olan 
borçlarının affedilmesi ve tasarruf bonolarının 
kaldırılması konularında bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/22) 

B - ÎKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-
TıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA tVEDÎLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

tKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - tKlNOl GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 
B - BtRlNCl G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 

İ Ş L E R 




