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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, Çiftçi 
Mallarını Koruma Kanununun uygulanması ve, 

Otomobil kazaları hakkındaki sözlü soruları
na İçişleri Bakanı; 

Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars'm. 
istanbul - Mudanya arasında işMyen vapurlara 
dair olan sözlü sorusuna, Ulaştırma ve Adalet 
Bakanları; 

Ankara Milletvekili Emin Halim Ergun'un, 
motorlu nakil vasıtalarının sebep oldukları kaza
lar hakkındaki sözlü sorusuna da yine içişleri 
Bakanı cevap verdiler. 

1. — İstanbul Milletvekili Adnan Adıvar'nı. I 
Profesör Hirsch'ın Türk talebelerinin Alman 
üniversitelerine kabulüne dair yaptığı demeç | 
hakkındaki sözlü sorusu, Millî Eğitim Bakanlı- { 
gına gönderilmiştir. ! 

2 — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırse- I 
ver'in, şarapçılığımızın durumuna dair olan ya-

Tasarılar 
1. — iskân Kanununun bâzı maddelerinin 

kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna 
yeniden bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dair 
olan 5098 sayılı Kanunun geçici 2 nei maddesine 
bâzı fıkralar eklenmesi hakkında kanun tasarı
sı (1/430) (Sağlık ve Sosyal Yardım. Adalet, 
içişleri, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) ; 

2. — Şeker ve glikoz İstihlâk Vergisi hak
kındaki 3101 sayılı Kanuna ek 1385 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun, tasa
rısı (1/431) (Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 

Türkiye ile Kanada arasında akdedilen Mo-
düs vivendinin onanmasına dair olan Kanun ta
sarısının biri nei görüşülmesi bitirildi; 

24 . XI . 1948 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvefeili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Erzincan Milletvekili 

/ '. F. Düşünsel B. K. Cağlar 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

€. Aksu 

zıh sorusu, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gön
derilmiştir. 

3. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, Hü
kümetle Zingal Şirketi arasındaki ihtilâfa dair 
olan sözlü sorusu Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. 

Tezkere 
3. — Nisan : Eylül 1948 aylarına ait rapo

run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/274) (Sayıştay Komisyonuna) : 

Önergeler 
4. — Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed 

Veziroğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 1 , XI . 
1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1326 .sa
yılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi (4/115) (Dilekçe Komisyonuna); 

5. — Tokad Milletvekili Uecai Güreli'niıı, 
Cem'i lanat Tüzüğünün 14 ncü ve 25 nei mad
delerinin yorumlanmasına dair önergesi (4/116) 
(içişleri Komisyonuna): 

2. - HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Behçet Kemal Çağlar (Erzincan). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerlerden bâzılarına izin verilme
si hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi (3/275) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin izkı.leri 

Başkanlık Divanının 22 . XI . 1948 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Kamutayın onamına sunulur. 
B. M. Meclisi Başkanı 

Ş. Saraçoğlu 
Çanakkale Milletvekili İhsan Karesioğlu, 20 

gün; özürlü olduğu için 6 . XI . 1048 tarihinden 
itibaren, 

Çorum Milletvekili Dr. Mustafa Cantekin, 2 
ay; hasta olduğu için 10 . XI . 1948 tarihinden 
itibaren. 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven, 2 ay; özür
lü olduğu için 29 . XI . 1948 tarihinden itibaren. 

Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen,, 1,5 
ay; hasta olduğu için 2 . XI . 1948 tarihinden 
itibaren. 

İsparta Milletvekili Şevki Yalvaç, 15 gün; 
Hasta olduğu için 1 . XI . 1948 tarihinden iti
baren. 

istanbul Milletvekili Mareşal Fevzi Çakmak 
2 ay; hasta olduğu için 18 . XI . 1948 tarihinden 
itibaren. 

îzmir Milletvekili Lâtife Bekir Çeyrekbaşı, 
12 gün; hasta .olduğu için 8 . XI . 1948 tarihinden 
itibaren. 

Kars Milletvekili Tezer Taşkıran, 1 ay; görev-
li olduğu için 10 . XI . 1048 tarihinden itibaren. 

Kırşehir Milletvekili Nihat Erdem, 20 gün; 
özürlü olduğu için 1 . XI . 1948 tarihinden itiba
ren. 

Malatya Milletvekili Dr. Cafer özelçi, 2 ay; 
hasta olduğu için 1 . X I . 1948 tarihinden itiba
ren 

Muş Milletvekili Bari Dedeoğlu, 2 ay; hasta 
olduğu için 1 . XI . 1948 tarihinden itibaren. 

Tunceli Milletvekili Mahmut Tan, 15 gün; 
hasta olduğu için 8 . XI , 1948 tarihinden itibaren. 

Urfa Milletvekili Start Kemal Yetkin, 15 gün; 
görevli olduğu için 10 . XI . 1948 tarihinden iti
baren. 

Yan Milletvekili Rüştü Oktar, 2 ay; hasta 
olduğu için 29 . XI . 1948 tarihinden itibaren. 

Zonguldak Milletvekili Nuri Tarhan,, 2 ay; 
hasta olduğu için 20 . XI . 1948 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — isimleri birer birer okutup re
yinize arzedeceğim. 

Çanakkale Milletvekili İhsan Karesioğlu, 20 
gün; özürlü olduğu için 6 . XI . 1948 tarihinden 
itibaren, 

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

Çorum Milletvekili Dr. Mustafa Cantekin, 2 
ay; hasta olduğu için 19 . XT , 1948 tarihinden 
itibaren. 

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

Hakkâri Milletvekili Selim Seven, 2 ajT; özür
lü olduğu için 29 . X I . 1948 tarihinden itibaren. 

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

Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen, 1,5 
ay; hasta olduğu için 2 . XI . 1948 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
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İsparta Milletvekili Şevki Yalvaç, 15 gün; 

Hasta olduğu için 1 . XI . 1948 tarihinden iti
baren. 

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

İstanbul Milletvekili Mareşal Fevzi Çakmak 
2 ay; hasta olduğu için 18 . XI . 1948 tarihinden 
itibaren. 

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

İzmir Milletvekili Lâtife Bekir Çcyrekbaşı, j 
12 gün; hasta olduğu için 8 . XI . 1948 tarihinden I 
itibaren. i 

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

Kars Milletvekili Tezer Taşkıran, 1 ay; Görev
li olduğu için 10 . X I . 1948 tarihinden itibaren. 

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

Kırşehir Milletvekili Nihat Erdem, 20 gün; 
özürlü olduğu için 1 . XI . 1948 tarihinden itiba
ren. 

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

Malatya Milletvekili Dr. Cafer Özelçi, 2 ay; 

.1948 0 : 1 
hasta olduğu için 1 . XI . 1948 tarihinden itiba
ren. 

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

Muş Milletvekili Bari Dedeoğlu, 2 ay; hasta' 
olduğu için 1 . XI . 1948 tarihinden itibaren. 

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

Tunceli Milletvekili Mahmut Tan, 15 gün; 
hasta olduğu için 8 . X I , 1948 tarihinden itibaren. 

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

Urfa Milletvekili Suut Kemal Yetkin, 15 gün: 
görevli olduğu için 10 . XI . 1948 tarihinden iti
baren. 

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

Van Milletvekili Rüştü Oktar, 2 ay; hasta 
olduğu için 29 . XI . 1948 tarihinden itibaren. 

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

Zonguldak Milletvekili Nuri Tarhan,, 2 ay; 
hasta olduğu için 20 . XI . 1948 tarihinden itiba
ren. 

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

4. — SEÇİMLER 

1. — Zonguldak'ta Çatalağzı Elektrik Santra
li ile Filyos'ta Ateş Tuğlası Fabrikasının açı
lışı ve Kozlu'da Uzunmehnıet 11 kuyusuna haşla
ma törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
katılacak heyete dair Başbakanlık tezkere
si (3/27G) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Sayı: 6/3804 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Zonguldak'ta Çatalağzı Elektrik Santrali ile 
Filyos'ta Ateş Tuğlası Fabrikasının açılışı ve 
Kozlu'da Uzunmehnıet 11 kuyusuna başlama 
töreni 27 . ;XI . 1948 tarihinde yapılacağı Eko
nomi Bakanlığının 22 . XI . 1948 tarih ve 1 /835 
sayılı yazısı ile bildirilmiştir. 

Bu töreni şereflendirmek üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına bir heyetin seçilmesi 

ne arzedilmesini saygılarımla dilerim. 
Başbakan 

Hasan Saka 

BAŞKAN — Bu tezkereye nazaran, Tüzük 
hükümlerine göre ad çekme suretiyle, törene 
iştirak edecek arkadaşları belirtmek ve adedini 
tesbit etmek lâzımgeliyor. Hatırlatmak üzere 
Tüzüğün bu maddesini müsaadenizle okuyayım; 

(İki yüz on dokuzuncu madde — Meclisin 
tümü ile bulun anılyacağı törenlerde Başkanlık 
Divanı Meclis adına hazır bulunur. 

Meclis adına bir heyet gönderilecekse üye
lerin sayısı Meclis tarafından kararlaştırılır ve 
bu üyeler ad çekme ile ayrılır. 

Bu heyette Başkanvekillerinden, Kâtipler
den ve İdareci üyelerden birer kişi) (Bulunmak 
şarttır.) 

BAŞKAN —- Kiyaset Divanından bulunacak 
hususunun Yüksek Kanulaym takdir ve tasvibi- j olan arkadaşlar Tüzük hükümlerine göre Riya-

— 286 — 
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sel Divanınca seçileceklerdir. 

Şimdi tensip ederseniz 10 arkadaşın ismini 
kur'a ile tesbit edelim: 

Talisin Tüzün (Gümüşane), İsmail Ertem 
(Manisa), Emin Soysal (Maraş), (İl. Cemil 
Cahit Toydemir (İstanbul), Atıf Akgüç (Bur-
sa), Abdullah Çilli (Hatay,!. Dr. Cemal Tun
ca (Afyon Karahisar), Nazif Ergin (Sivas). 
Ahidin Potuoğlu (Eskişehir). Şevket Erdoğan 
(Gümüşane). 

24.11.1948 0 : 1 
BAŞKAN — On arkadaş tamam olmuştur. 

ABDULLAH CİLLt (Hatay) — Mazeretim 
vardır. Yerime başka bir arkadaşın seçilmesini 
rica ederim. 

BAŞKAN' —• Başka bir arkadaşı seçiyoruz: 

FAHRİ BÜK (Bursa) — Bu on arkadaş, 
Kiyaset Divanınca seçilecek üç arkadaşla bir
likte Meclisi temsil en bu törende bulunacaklar
dır. 

5. - SORULAR VE CEVAPLAR 

J. — istanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, j 
Çatalca ilcesine bağlı Kestanelik ve Oklalı köy- j 
lüleri arasında tarla ekimi anlaşmazlığı yüzün
den çıkan hâdisede döğülen köylülere dair soru
suna içişleri Bakanı Münir ITüsrev Gölc'nin 
sözlü cevabı (6/199) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanının Söz

lü olarak cevaplandırılmasını rica ederim : 
1. — 2 . X . l 9 4 8 Cumartesi günü istanbul 

Vilâyetinin Çatalca İlcesine bağlı Kestanelik 
ve Oklalı köylüleri arasında tarla ekimi anlaş
mazlığı yüzünden cilanı hâdiseye müdahale eden 
Dağyeniee Jandarma Karakol Kumandanı Ge
dikli Çavuş Yaşar Pulcu'nun, Kestanelik köylü
lerinden bazılarını dövdüğü ve jandarma erle
rine dövdürdüğü ve elindeki demir şişi Bay
ram Akıncı ismindeki köylünün vücuduna sap
lamak suretiyle yaraladığı; 

2. — 4 . X . 1948 günü yaralının Çatalca Sav
cılığına başvurmak üzere şahitleri ile birlikte 
Çatalca'ya geldiğini haber alan Gedikli Çavuş 
yaralı ile beraber 79 yaşında Mustafa Serbest \i 
kahveden kaldırıp merkez karakolu bodrumu
na tekme ile attırdığı; 

?». — 5 . X . 1948 günü Dağyeniee Jandarma 
Karakolu Önünde atı ile geçen Kestanelik köylü 
Mahmut Pınareı'yı attan aşağı alarak döv e dö-
ve köy kahvesi önünden geçirerek karakola gö
türdüğü ; 

4. — 6 . X . 1948 günü Kestanelik köyünden 
Sadık Serbest'i Dağyeniee Karakolunda iki eli
ne bir kelepçe, ayaklarına falaka, kafasına bat
taniye sarmak suretiyle gece saatlerce döverek 
işkence yaptığı ve yaptırdığı ve aynı köyden 

Rıza Carı ismindeki köylüyü de aynı günde döv
düğü vı- dövdürdüğü, öğrenilmiştir. 

Hâdiseden Çatalca Kaymakamının lâkayd 
kaldığı da anlaşılmıştır. 

Hâdise Bakanlığa aksetmiş midir: Gerek Ça
talca Kaymakamlığı ve gerek Jandarma Gedik* 
lisi hakkında ne yapılmıştır? Bu ve bu gibi hâ
diseler hakkında vatandaş emniyet ve selâmeti 
için Bakanlık ne düşünmekte ve ilerisi için ne 
tedbirler almaktadır. 

İ stan bul Milletveki I i 
Senihi Yürüten 

İÇİŞLERİ BAK A XI MÜNl'R HÜSREV GÖ
LE (Erzurum). — Çatalca ilçesinin Oklalı ve 
Kestanelik köyleri arasında arazi ihtilâfı yü
zünden çıkan hâdiseye dair İstanbul Milletve
kili Senihi Yürüten arkadaşımızın 9 .XI .194S 
günlü sözlü soru önergesine madde sırasiyle 
cevaplarımı arzediyorum : 

1. — 2 . X . 1948 Cumartesi günü İstanbul 
İlinin Çatalca ilcesine bağlı Kestanelik ve Ok 
lalı köyleri arasında tarla ekimi anlaşmazlığ; 
yüzünden çıkan hâdiseye müdahale eden Dağ
yeniee Jandarma Karakol Komutanı Gedikli 
Çavuş Yaşar Pulcu'nun Kestanelik köylülerin
den bâzılarım dövdüğü ve jandarma erlerine 
dövdürdüğü ve elindeki demir şişi Bayram Akın
cı ismindeki köylünün vücuduna saplamak su
retiyle yaraladığı; 

C. : Çatalca ilçesinin Dağyeniee Karakolu 
mmtakasmda bulunan Oklalı ve Kestanelik 
köylüleri (Kuşlar Yaylası) adiyle anılan mera 
üzerinde 1926 danberi karşılıklı olarak hak id
dia etmektedirler. İki köyün 1945 yılında sınır
ları yeniden tesbit edilirken bu arazinin Dutlu-
bahee denilen büyük bir kısmı Oklalı köyüne 

227 — 
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I»nakılmıştır, ilce İdare Kurulu da 15 .VII . 
1947 de iki köy sınırını bu suretle tasdik etmiş
tir. Kestanelik Köyü Muhtarı Oklalı Köyüne 
izafeten Muhtar aleyhine Çatalca Asliye Hu
kuk Mahkemesine dâva açmışsa da muhtara 
husumet teveccüh etmiyeceği beyaniyle 13 . VTI. 
1048 de dâva reddedilmiştir. 

Kestanelik köylüleri idare ve adalet makam
larından kendi lehlerine bir netice alamayınca 
hodbehod ihkakı hakka kalkışmışlardır. İşte hâ
dise de bundan çıkmıştır. 3 . X . 1948 Pazar 
«ünü Kestanelik Köyünden (80) kadar çiftçi 
aletlerini ve hayvanlarını alarak Oklalı köylü
lerinin kısmen mera, kısmen tarla olarak kul
landıkları bu f-ahayı sürmeye başlamışlardır. 
Oklalı köylüleri bir taraftan Çatalca Merkez Ka
rakoluna, diğer taraftan Dağyenice Karakoluna 
müracaat ederek elîm bir hâdiseye meydan ve
rilmemesi için jandarmanın yardımını ve mü
dahalesini istemişlerdir. Aynı gün Kestanelik 
Köyü Muhtarı da Dağyenice Karakoluna bir 
yazı göndererek Oklalı köylüleriyle kendi köy
lüleri arasında arazi sürme yüzünden münazaa 
çıktığını ve hattâ silâh sesleri duyulduğunu bil
dirmiştir. Bu yazı üzerine Dağyenice Karakol 
Komutanı Karakolda bulunan tek jandarma 
cıini yanına alarak ve silâhsız olarak vaka ma
halline gitmiştir. Burada Kestanelik köylüle
rinin Oklalı köylülerine ait tarlaları ve meraları 
sinmekte olduklarını görmüştür. 

O sırada Oklalı köylülerinin müracaatı üze
rine Çatalca'dan gönderilen Mustafa Seza On
başı komutasında üç kişilik bir müfreze de ge
lerek salahiyetli merciden bir karar verilinciye 
kadar arazinin sürülmeraesini tavsiye ve ihtar 
etmişlerdir. Bu tavsiye üzerine Kestanelik Kö
yü halkından Sadık Serbest tarlaları sürmiye 
devam edeceklerini, hiçbir kuvvetin kendileri
ne mâni olamıyacağmı söylemiş. Gedikli Çavuş 
da Sadık Serbest'i kolundan tutup sen hele 
çekil, ben köylü ile konuşuyorum, demesi üze
rine Sadık Serbest, Gediklinin koluna vurmuş, 
Gedikli de Sadık Serbest'e tokatla mukabele et
miştir. Bunun üzerine Sadık Serbest aynı köy 
halkından birkaç kişi ile Gedikli Çavuş'un üze
rine atılarak tecavüze başlamışlardır. Jandar
ma Eri Âdil Pek çavuşu kurtarmıya koşmuş ve 
kavgaya karışarak Sadık Serbest'e bir dipçik vur
muştur. Bu arada Bayram Akıncı ile arkadaş
ları Jandarma Eri Âdil'in üzerine çullanmışlar 

1.1948 O : 1 
J ve Âdil'in zor durumunu gören ve köylülerin 

elinden yakasını henüz kurtaramamış bulunan 
Jandarma Recep Sağlam arkadaşının yanına 
gelmiş, onu kurtarmıya çalışmış ve bu esnada 
kendisi de taarruza uğrıyarak elinden yaralan
mış ve başka çareler bulamadığı için Bayram 
A kinci'nm kalçasına kasaturasını kullanmak su
retiyle onu mevcut tabip raporuna göre işinden 
iki gün kalacak derecede yaralamış ve arkadaşı
nı kurtarmıştır. İddia edildiği gibi Bayram 
Akıncı'yi yaralıyan Gedikli Çavuş Yaşar Pul
cu değil, Jandarma Eri Recep Sağlam'dır. 

Bayram Akıncı'nm Gedikli Çavuş tarafın
dan şişle yaralandığı iddiasına gelince : 

Bayram Akıncı; Çatalca Cumhuriyet Savcı
lığına 4 . X . 1948 tarihinde bir dilekçe ve (60) 
santim uzunluğunda boyundurukta kullanılan * 
bir demir parçasiyle müracaat ederek Jandar
ma Gediklisi Yaşar Pulcu 'mm kendisini bu de
mirle yaraladığını iddia ve şikâyet etmiş, suç 
idarî vazifeden mütevellit görülerek dilekçesi k 

Savcılıktan Kaymakamlığa havale edilmiş ve 
elden gönderilmişse de ne bu dilekçe, ne de de
mir parçası Kaymakamlığa götürülmemiştir. 

Ancak, Bayram Akıncı'nm (15) arkadaş] 
ile müştereken 0 .X.1948 tarihinde İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığına Gedikli Yaşar Pulcu'-
dan şikâyeti mutazammm olarak verdikleri di
lekçe üzerine Çatalca Cumhuriyet Savcılığı ta
rafından yapılan hazırlık tahkikatı evrakı kay
makamlığa verilmiş, kaymakamlıkça da yapı
lan tahkikat sonunda Bayram Akıncı'yi Gedik
li Çavuşun yaralamadığı anlaşıldığından Yaşar 
Pulcu hakkında 13 . X I . 1948 tarihinde 57 - 6377 
sayılı menimuhakeme kararım vermiştir. Alâ
kalılara tebliğ olunan bu karar henüz üst ka-
zai mercilerce tetkik edilmemiştir. 

Yukarda iza'.:ı ettiğim gibi kendisini kasatu
ra kullanarak yaralıyan Jandarma Eri Rece]) 
Sağlam hakkında İstanbul İl Jandarma Komu
tanlığınca tahkikat yapılmaktadır. Ortada 
şiş ve şişle yaralama hâdisesi yoktur. Jandar
malara taarruz ettikleri şahadetle ve tabip ra-
porlariyle de tesbit edilen mütecaviz köylüler 
hakkında adalet makamları tahkikat yapmak
tadır. 

2. — 4 . X . J 948 günü yaralının Çatalca Sav
cılığına başvurmak üzere şahitleriyle birlikte 
Çatalca!ya geldiğini haber alan Gedikli Çavuş 
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yaralı ile beraber (79) yaşında Mustafa Ser
best'i kahveden kaldırıp merkez karakolu bod
rumuna tekme ile attırdığı; 

C. • (79) yaşındaki Mustafa Serbest, sanık 
Sadık Serbest'in babasıdır. Vakayı mütaakıp 
kaçan ve nerede olduğu bilinmiyen oğlu hakkın 
da malûmat alınmak üzere karakola davet edil
miş, malûmatı olmadığı anlaşılınca serbest bı-
rakılmıştır. Aradan (27) gün geçtikten sonra 
yani 1 . X I . 1948 tarihinde Savcılığa verdiği 
şikâyetname ile karakolda dövüldüğünü iddia 
etmiş olduğundan Cumhuriyet Savcılığı işe el 
koymuş ve tahkikat henüz neticelenmemiştir. 
istitraden şu ciheti de arzedeyim ki, hâdisenin 
vukubulduğu iddia olunan karakolun bodrumu 
yoktur. Karakola getirilen yalnız Mustafa Ser
best olup başka hiç. kimse karakola getilmenıiş-
tir. 

3. — 5 . X . 1948 günü Dağyeniee Jandarma 
Karakolu önünden atı ile geçen Kestanelik köy
lü Mahmut Pmarcı'yı attan aşağı alarak döve 
döve köy kahvesi önünden geçirerek karakola 
götürdüğü; 

C. : Mahmut Pınarcı'nın attan aşağı alına
rak döve döve karakola götürüldüğüne dair 
yaptığı şikâyete Çatalca Cumhuriyet Savcılı
ğınca el konulmuştur. Bununla beraber Mah
mut Pınarcı'ya Gedikli Çavuş tarafından attan 
inmesi ihtar edildiği ve Mahmut Pınarcı attan 
inmediği için Gedikli Çavuşun elinde bulunan 
bir değnekle kendisine vurduğu idari tahkikat 
ile anlaşılmaktadır. 

4. — 6 . X . 1948 günü Kestanelik Köyünden 
Sadık Serbest'i Dağyeniee Karakolunda iki eli
ne bir kelepçe, ayaklarına falaka, kafasına Bat 
taniye sarmak mıretiyle gece saatlerce döverek 
işkence yaptığı ve yaptırdığı ve aynı köyden 
Rıza Can ismindeki köylüyü de dövdüğü ve döv
dürdüğü ; 

C. : Sadık Serbest'le Rıza Çan'ın bu konu 
ile ilgili olarak verdiği şikâyetnamede isnadolu-
naıı fiil adlî vazifeden mütevellit görülerek 
soruşturmaya Cumhuriyet Savcılığınca başlan
mış ve devam etmekte bulunmuştur. 

Ancak, istanbul Jandarma Komutanlığınca 
yapılan incelemede hâdise günü tecavüze uğrı-
yan Gedikli Çavuşun hissiyatına kapılarak 
Sadık Serbest'le Rıza Çan'ın Savcılığa celbi 
için Savcılıktan yazılan müzekkere üzerine Is 
tanbul 'a firar ettiği anlaşılan ve iki vatanda-
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şın emniyet kanaliyle derdest ettirilmeleri ica-
bederken salâhiyeti haricine çıkarak 6 , X . 1948 
günü İstanbul'a gelmek suretiyle Sadık Ser
best'i ve Rıza Çan'ı derdest ve Çatalca'ya gö
türerek Cumhuriyet Savcılığına teslim ettiği 
tesbit olunmuştur. 

Keyfiyet, 18 nci Jandarma Bölge Komutanı 
ile istanbul Jandarma Komutanı tarafından 
müştereke ti tahkik edilmektedir. Tahkikattan 
sonra tebeyyün edecek duruma göre Gedikli 
Çavuş Yaşar Pulcu ile varsa diğer sorumlular 
hakkında kanun ve sicil bakımından gerekli 
muamele uygulanacaktır. 

ö. — Hâdisede Çatalca Kaymakamının la
kayt kaldığı: 

C. : Kaymakam, hâdiseyi 4 . X . 1948 günün
de 1031ü sayılı raporla bağlı bulunduğu istan
bul Valiliğine bildirmiş ve bilâhara Oklalı köy
lülerinin müracaatı üzerine mahalline giderek 
hâdiseye sebep olan arazi ihtilâfını (2311) sa
yılı Kanuna göre tahkik etmiş ve 12 . X . 1948 
gün ve 64; 22. X . 1948 ^\uı ve 65 sayılı ka
ra rlariy]e Kestanelik köylülerinin fuzuli müda
halelerini menetmiştir. 

6. — • Hâdise Bakanlığa aksettirilmiş midir/ 
Gerek Çatalca Kaymakamlığı ve gerekse Jan
darma Gediklisi hakkında ne yapılmıştır'? Bu 
ve bu gibi hâdiseler hakkında vatandaş emniyet 
ve selâmeti için Bakanlık ne düşünmektedir ve 
ilerisi için ne tedbir almaktadır» 

C. : İstanbul Valiliğinin 5 . X . 1948 gün ve 
10283, 1 2 . X . 1948 gün ve 10428 sayılı yazıia-
riyle jandarmaların Kestanelik köylüleri tara
fından tecavüze uğradıkları Bakanlığa bildiril
miştir. 

Kendilerinin jandarmalar tarafından dövül
düğü hakkında Kestanelik köylüleri idare ma
kamlarına değil adalet makamlarına şikâyet ve 
müracaatta bulunmuşlardır. Köylülerin bu ko
nu ile ilgili olarak bilâhara ve re'sen Bakanlığa 
gönderdikleri hâdiseden (23) gün sonra yani 
28 . X . 1948 tarihli dilekçe üzerine gerekli soruş
turmanın yapılması ve kanuni muamelenin uy
gulanması 5 . X I . 1948 gün ve 33364 - 16075 sa 
yılı yazımızla İstanbul Valiliğinden istenilmiş
tir. Gedikli hakkında gerek idari, gerek adlı 
makamlarca gereken tahkikata derhal başlan 
mış olduğunu arzetmiştim. Tebeyyün edecek 
duruma göre hakkında kanun icapları tatbik 
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edileceği gibi kendisi de şimdiden başka bir 
karakola nakledilmiş bulunmaktadır. 

Vatandaş emniyet ve selâmeti bakımından 
gerek vatandaşların re'sen aksettirdikleri şikâ
yetler ve gerekse matbuat voliyle ıttıla hâsıl 
olan konular üzerine Bakanlık her zaman hassa
siyetle durmuş ve vakit geçirmeden tahkikat 
yaptırmış ve kanun icaplarını uygulamakta as
la müsamaha göstermemiştir. Nitekim, bu hâ
disenin yalnız mahallî elemanlar vasıtasiyle in
celenmesini kâfi görmiyen Bakanlık mahalline 
biı- mülkiye müfettişi de göndermiş bulunmak
tadır. Mülkiye müfettişinin raproru da arzetti-
ğim hususları teyit eylemiştir. 

Aziz arkadaşlarını; Hâdiseyi, arkadaşımızın 
sorusu üzerine, okluğu gibi açıklamış bulunu
yorum. 

Bu gibi hâdiselerin önlenmesi ve vatandaş 
emniyetinin sağlanması konusunda üzerinde 
önemle durulması icabeden hususları da müsaa
denizle huzurunuzda arzetmeyi lüzumlu gör
mekteyim. 

Hâdiseler mütalâa ve tahlil edilirken, birçok 
kereler bunların büyümesinde hepimizi müte
essir ethm birtakım yolsuzluklara meydan ver
mesinde takdirsizlik gösteren vazifeliler kadar 
hâdiseye karışan bâzı vatandaşların hatalı ha
reketlerini de gözden uzak tutmamak yerinde 
olur. * 

Memleket idaresinde, yukarda ar/.ettiğim her 
iki hususu da daima dikkat nazarımızda bulun
durun \ra mecburuz. Bugün huzurunuza getiri
len bu hâdiseyi tahlil edersek görülür ki, 
bir köyde, senelerdenberi devam edegelen bir 
arazi ihtilâfı üzerine 70 - 80 vatandaş mahke
me ve salahiyetli merci kararlarını dinlemeden 
ve kendi arzu ve reyleriyle bir araziyi diğer 
köy aleyhine tasarruf et m iye kalkışıyorlar. Bu 
hareketten müteessir olan diğer köylüler Hükü
met kuvvetlerini' müracaat ederek haklarının 
korunmasın! istiyorlar ve vazifeli kimseler ma
halline gidip bu işin salahiyetli ve karar sahibi 
mercilere müracaat suretiyle halli lâzımgelir 
ihtarında bulunuyorlar ve mütecaviz kimseler 
de bunu nazarı dikkate almadan Devletin em
niyet kuvvetlerine karşı bilfiil harekete geçi
yorlar.. Ve arzettiğim müteessir edici hâdise vu 
kubuİliyor. Bize düsen şudur ki, realiteleri 
olduğu gibi görerek bir hakkı diğer bir hakka 
veyahut bir fena hareketi diğer bir fena hare

kete tercih etmek suretiyle daha açıkçası yalım 
tek taraflı tutmak suretiyle hâdiseyi bambaş
ka şekilde görmek ve göstermemektir. 

Herkes bilmelidir ki, idare ve emniyet kuv
vetleri kanunun tâyin ettiği hudutlar içinde va
zifesini gözünü kırpmadan ve yılmadan yapa
caktır ve yapar, memleketin selâmeti de bun
dadır. Ve yine herkes bilmelidir ki, vatandaş 
kanunların çizdiği hudutlar dâhilinde aharın 
her türlü hakkına riayetle mükelleftir. Bunun 
haricine çıkanlar kanunun emrettiği tarz ve şe
kilde cezalandırılır. Maruzatını bundan ibaret
tir. 

SENt l i l YÜRÜTEN (İstanbul) — Sayın 
Bakanı, böyle konuşmakta mazur görürüm. Çün
kü Anayasanın 73 neü maddesi, «işkence, eziyet, 
zorlama ve angarya yasaktır» demektedir. Yine 
Anayasanın -16 ncı maddesi, «Bakanların heribiri 
kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındaki 
eylem ve işlemilerinden ve politikasının genci gi
dişinden tek başına sorumludur.» der. 

Buna rağmen Sayın Bakanın fizyonomisinden 
anlaşıldığına nazaran çok sevimli olan itirafları 
biraz beni tatmin etmiştir. 

Sayın Milletvekilleri, yurtdaşm haysiyet ve 
.şerefini emniyet ve selâmetini korumak hak ve 
luı vasiyetlerine saygı göstermekle mükellef olan. 
fakat gayriinsani ve çirkin hareketleriyle köylü
leri bizar bırakan bazı jandarmaların kötü hal
lerini işitmek ve görmekten muztarıp bir arkada
şınız, üzüntü içinde huzurunuza çıkmış bulunu
yor. (Hafif gürültüler). Bâzı dedim, rica ede
rim, oraya mim koyalım. 

Bu yaz günlerce hasta yatmakta olduğum ve 
doktorların okumama, 'yazmama, ıkonuşmanm mâ
ni oldukları bir sırada (Geçmiş olsun sesleri). 
Çatalca'dan köylülerin geldiğini ve şikâyetleri 
olduğunu söylediler. Dayanamadım kalktım. 
(Vah vah sesleri). O gündenberi bunun ıstırabı 
içinde bulunuyorum. Dertlerini dinledim. (Kar
şı tarafı da dinlediniz mi sesleri?) Bugün siz 
Milletvekili arkadaşlarıma milletin derdini dö
ker ve İçimi dökersem belki ıstırabım azalacak
tır. Çatalca İlçesinin bir çerçeve içinde dört kö
yü vardır. Bunlar Dağyenice, Kestanelik, Ok-
lalı, Çanakçı köyleridir. Bu köyler arasında se-
neterdenberi Dağyenice ile Çanakçı, Kestane
lik'le O'klalı arasında tarla işinden, hudut ihti
lâfları vardır ve bunlar mahkemelere intikal et
miştir. 

wo 
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3 Ekini Pazar günü Kestanelik köyü kendi 

.iddialarına nazaran kendilerinin olduğunu söy
ledikleri fakat Oklalı köyünün zilyedinde bulu
nan tarlaları âdeta cebir 'kullanmak suretiyle 
ekmeye yeltenmişlerdir. Oklalı'lar buna mâni 
olmak için Dağyenice karakoluna bir taksi ile 
giderek jandarma gediklisi Yaşar'a müracaat et
mişler ve iki neferi ile hâdise yerine getirmişler, 
diğer taraftan Çatalca.Merkez-'Karakoluna gidi
lerek Mustafa Perzan Onbaşıyı da iki neferi ile 
hâdise yerine getirmişlerdir. Yaşar Çavuş tarla 
lan eken Kestanelik köylerine hemen sabanla-
nn ı söküp köylerine dönmelerini ihtar etmiş. 
Köylüler ise jandarmanın elinde adliyeden ve
rilmiş bir karar veya bir tebligat, veya kayma
kamlıktan verilmiş idari bir karar varsa saban
larını çözmeye hazır olduklarını aksi takdirde 
2311 sayılı Kanuna göre ekeceklerini ve fuzuli 
müdahaleye jandarmanın hakkı olmadığını söy
lemişlerdir. (Gürültüler). 

15 dakikam var. Rica ederim, sözlerime ce
vap vermeyin, sözümü bitireyim. 

Sadık Serbest ismindeki köylünün, jandar
manın hakkı olmadığını söyliyen cevabından öf
kelenen Yaşar Çavuş küfürler savurarak Sadık-
ııı üstüne yürümüş ve dövmeye başlamıştır. 

Sayın Bakanın da biraz evvel, tokat hâdise
sinin olduğunu söylemeleri bunu takviye etmiş
tir. Yani bir kavga var mı? Vtardır, köylü ile 
jandarma arasında. Kimden başlamıştır? Ya köy
lüden ,ya jandarmadan.. Bunun tahlili burada 
olmaz; adliye mekanizmasının, ki, temiz çalıştı
ğına güvenimiz vardır, onun vereceği kararlar 
bunu yakında gösterecektir. (Gürültüler). 

Sadık'ı, çavuş tokatlıyor, Sadık da kendisini 
korumaya çalışıyor ve çavuşun ellerini tutuyor*. 
Bu korunma işini de hazmedemiyen haşmetlû 
jandarma çavuşu iki emirberine vur emri veri
yor. Bunlar da dipçikle Sadık'a vuruyor. Diğer 
köylüler jandarmalara yalvarıyorlar. (Yalan -
söyleme sesi) 

Yalan, bir milletvekili yalan söyler mi hiç? 
İki yüz bin reyle buraya gelen, milletin kalbinin 
tercümanı olan bir parça burada konuşuyor, ya
lan yok, teessüf ederim, al sözünü geriye ben 
Milletvekili arkadaşlarımın vekâletini deruhte 
etmiş bir arkadaşınız olarak bu tetkikatı yaptım, 
kanaatimi burada arzediyorum, şunun bunun, 
şu partinin, bu partinin tezgâhtarlığını yapmı-
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yorum, neden yalancı oluyorum? Milletvekilleri 
yalancı olur mu hiç? haydi cevap! 

ALl.RI.ZA KSEN (Sürd) — Sana yalan söy
lemişler.. 

SENÎHl YÜRÜTEN (Devamla) — Binaena
leyh isnat istemem. Bayram Akıncı isminde bir 
köylünün, adam mı, öldürüyorsunuz? Demesi 
üzerine büsbütün öfkelenen Gedikli Yaşar Ça
vuş elindeki .demir şişi Bayram.'a hücum ederek 
sol tarafından yaralıyor ve kanlar içinde yere 
seriyor. (Yalan sesleri) Yalan değil, bir daha 
teeessüf ederim, rica ederim, o arkadaş aynaya 
baksın da öyle konuşsun. Bunun üzerme bir di
ğer köylü jandarmanın elindeki şişi çekip alı
yor. îşte jandarmanın elinden silâhı alındı den
mesi budur. Jandarmanın silâhı demir şiş değil
dir. Affedersiniz sayfa yanlış oldu. 

ALÎ ZIRH (Rize) — Hangisini. 
SENÎHÎ YÜRÜTEN (istanbul) — Hangi

sini istersen, istemediğin bana kalsın. Bundan 
sonra çavuş neferine vur emrini veriyor. Fakat 
Çatalca'dan gelen Mustafa Perzan Onbaşının 
kendisini gördüm., İdareli bir gençtir. Çavuşa 
ileri gidiyorsun, elimizde yazılı bir emir yok me
sul oluruz haydi köye gidelim diyor, beraberce 
Kestanelik köyüne dönüyorlar. Köylüler de tar
lalarını sürmeye devam ediyorlar. Haklı mı, 
haksız mı, bu hukuki bir meseledir. Yaşar çavuş 
11275 karargâha gidiyor, Alay Kumandan vekili 
Yarbay Şemsi Beyi görüyor. Köylüler isyan etti 
haber veriyorum diyor. Bunun üzerine bizzat 
köy odasına gelen yarbay jandarmanın köy oda
sında zabıt tutmakta olduğunu görüyor. Ben 
8. X. 1948 tarihinde sabahleyin saat onda gidi 
yorum. Ben eski bir köylü elbisesi, yırtık bir 
papuç ile tebdili kıyafet ederek Kestanelik kö
yüne gittim. (Ödenek iste sesleri) 11275 Alay 
Kumandanı ve vekili olan Yarbay Şemsi Beyle 
görüştüm. Çok nazik olan bu iki kumandan, o 
gün jandarmanın müracaatı üzerine bizzat köy 
odasına gittiğini, jandarma ve köylülerin ses
sizce oturduklarını gördüm. Jandarma o sırada 
zabıt tutuyordu. Şayanı ehemmiyet bir şey olma
dığına kanaat getirdik ve döndük. 

Ben oradan döndüm ve köy kahvesine, hu
susî olarak getirdiğim bir doktora Bayram 
Akıncı'nın yarasını gösterdim. Ye ben de Ya
şar Çavuşun sapladığı şişi köylünün şahadetiy-
le kanaat getirerek Bayram'm elinden aldım. 

Ben bu şişi içişleri Bakanına Meclis kürsü-
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sünden hediye edecektim. Fakat ne yazık ki ı 
İçtüzüğün 214 ncü maddesi gereğince; Meclise 
silâhla girmek yasaktır, (Sağdan gülüşmeler) 
Giren her kim olursa olsun Başkanlıkça Meclis 
yapısından dışarıya çıkarılır kaydını görür gör
mez bundan vaz geçtim Bakanlıkta kendisine 
takdim edeceğim. (Soldan gülüşmeler) Çünkü 
burada kendim suçlu olamazdım. 

Şimdi, bu hâdise burada bitti. Buraya bir 
balmumu koyalım. Şöyle geldi, böyle gitti, adlî 
mekanizma çalışıyor. Ogün bu iş bitti. 

Gelelim aynı dördüne, ayın 4 ünde köy muh
tarı Mersin Güven'ie köyün ihtiyarlarından 
Mustafa Serbest çavuş Yaşar 'm yaraladığı ada
mı alarak Çatalca Savcılığına müracaat etmek 
üzere Çatalca 'ya geliyor ve oradaki Demir'in 
kahvesinde kahve içerken yine o azametli ge
dikli Yaşar Çavuş Merkez Karakoluna kadar 
bunları götürüyor orada Muhtar Mersin'e bir-
şey demiyor fakat Mustafa Serbest'i bir tekme 
ile bodruma atıyor. (Bodrum yokmuş seseleri) 
Efendim tevile kalkmıyalım ben mühendis deği
lim ki, eni şu, boyu şu bir yel* diyeyim, izîbe gibi 
çukur gibi bir yer oraya atar, Muhtarla, Bayram '-
a bir şey demiyor, fakat yiyeceği dayaktan kor
kan Mustafa Serbest avazı çıktığı kadar can 
kurtaran yok mu diye bağırıyor. Muhtar o sı
rada geliyor. Jandarma çavuşu ikisini de ser
best bırakıyor. 

Şimdi birincisinde, asabiyetle şöyle veya 
böyle vurmuş ama ikincisinde olan hâdise Hü
kümet dairesindedir ve vatandaş - belki bodrum 
değil - izbemsi, karanlık bir yere atılmıştır ve 
bu muhakkaktır. 

5 . X . 1948 tarihinde Kestanelik Köyünden 
Mahmut Pmarcryı jandarma gediklisi dövü
yor. Yine Bakanın söylediği gibi sopa ile vuru
yor, kimsin diye sorunca, «Ben, diyor, Kestane
lik Köyünden Mahmut'um.» Kestanelik Köyün
den mi, gel öyleyse diyor, hepinizin kökünü ku
rutacağım. Hani Ceza Kanununda cezayı şid
detlendiren bir taammüt meselesi vardır, işte 
şimdi anlattığım husus o taammüdün içine gi
riyor. 

6 . . X . H>48 de Sadık Serbest'İe Rıza ismin
deki köylüyü kelepçe ile birbirine bağlıyarak 
Dağycüiee Karakoluna gidiyor. Biraz evvel Sadık 
Serbest vakadan sonra firar etmiş diyelim. Fi
rar etti, İstanbul'a gitti getirdi, adamı derdest 
edip getirdi. Bunun için Sayın Bakan salâhi-
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yeti haricinde hareket etmiştir dediği için ben 
müteselli oldum, ıstırabım azaldı. Fakat, demim 
de arzettiğim gibi Kestanelik Köyü aşağıdadır, 
Çatalca Merkez Karakoluna getirmesi lâzımken 
Dağyenice Karakoluna getiriyor, kafasına bir 
battaniye yani beylik örtüyor, ayağına falaka 
ve iki eline kelepçe vurarak işkence yapıyor. 
Şimdi bu işkencenin delili şahsisi var, ilerde şa
hadet edecek, ispat edecek ben yalnız duyduğu
mu arzediyorum, dayak yiyen ben değilim. Sa
dık Serbest o akşam bitap düşüyor ve o geceyi 
karakolda geçiriyor. Oğlunun bu hale düştüğü
nü gören babası, gedikli başçavuş Hasan öz 'e 
Dağyenice hâdisesini anlatıyor. Buna karşı al
dığı cevap şu, ben kâğıt yazdım, korkmaym 
dövmezler. Dağyenice çavuşunun Çatalca'ya 
şevki emri karşısında, oğlunun araba ile gitme
sini istiyorsa da bu müracaat nazarı itibara alın
mıyor Ve mevkuf olan birisi araba ile gitmez di
yor. Ve Dağyenice'den Çatalca'ya kadar mun
tazam bir şose varken bu şose üzerinden gidil
iri iy erek Oklalı Köyünden götürülüyor ve orada 
da üç saat tevkif ediliyor ve bu üç saatlik tev
kif edildiği zaman, orada köylü ve jandarmalar 
beklerken, yine jandarma çavuşu geliyor, ye
mek yiyor ve işte ben böyle yaparım gibi bir 
şecaat gösteriyor. 

Şimdi Rıza Can ve Sabri ismindeki köylüleri 
de aynı zamanda doğuyor. 

Şimdi bir hâdise var mı, yok mu? Hâdise 
vardır. Ama beş aşağı, beş yukarı olmuştur. Bu 
hâdisenin müsebbibi köylü mu, jandarma mı» 
Bunu da adalet cihazı halledecektir. Ancak hâ
disenin ikinci ve dördüncü günlerinde jandar
manın işkence yaptığına ben kaani oldum. 

BAŞKAN — Senihi Bey, 15 dakikanız doldu. 
SENİHÎ YÜRÜTEN (Devamla) — İki yap

rak'yazım kaldı. Müsaadenizle onu da okuyayım. 
(Devam devam sesleri). 

Sayın Milletvekilleri; jandarma gediklisi, va
tandaş emniyetini, yurdun asayiş ve nizamını 
kanun çerçevesinden çıkmadan koruyacak bir me
mur değil mi? Onun yanlış harekâtından Hükü
met mesul değil mi? Devlet memuru olan bir 
jajndarma gediklisi vatandaşın şerefiyle oynu
yor. Onu eliyle doğuyor, ağaçla doğuyor, palas
ka ile doğuyor, tüfenk'dipçiğiyle doğuyor. Son
ra da eline ayağına kelepçe vurarak işkence ya
pıyor, demir şişi sokuyor, ben bu şiş iddiasından 
biran için döneceğim, kasatura diyeceğğim, çün-
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ki Saym Bakanın itirafı var, kanlar içinde yere 
seriliyor bunu yapan ise elini kolunu sallıya 
sallıya geziyor. Çatalca ve İstanbul jandarma 
kumandanlıklarına vaziyet duyurulmuş ise de al
dırış edilmiyor, ancak benim takririm üzerine 
faaliyete geçiliyor.. Hattâ geçen Cuma günü 
Şükrü Kanatlı Paşa gidiyor ve tahkikat yapı
yor. Halbuki ben hâdiseden iki gün sonra İstan
bul Jandarma Kumandanına telefon ettim, has
tayım gelemedim böyle birşey işittim, o da ce
vap olarak; demokrasi anlayışı bu demektir ki 
jandarmanın elinden silâhını tüfeğini alıyorlar 
dedi. Ben demokrasi anlayışını sormuyorum hâ
diseyi soruyorum. 

Arkadaşlar^ bu gibi işkenceleri İstanbul'u
muzun işgalinde gayritürk jandarmalar yapar
dı, o kuvvetleri Türk Milleti kanı pahasına yurt 
dışına fırlattı, kaldırdı attı. (Allah sesleri) 
Allah ya? Hepimizin onda kanı var; hakkı var
dır. Burada nice kahraman kumandan ve- erler 
vardır. Allah dedik de onları öyle attık. 

Türk köylüsü vücudunun kanını toprağın
daki jandarmaya değil toprağını yurdunu ko
rumak için kanının kara gününde akıtacaktır. 
O vücuda değil şiş, toplu iğne bile girmemelidir. 
Hükümet onu korumalıdır. (Ağlama sesleri) 
Ağlama ya. 

Cumhuriyet kanunları buna cevaz vermez. 
Kanunsuz hareket eden jandarmaya jandarma 
denmez, ona üniformalı haydut denir, bu gibi 
haydutlar meslekten çıkarılmalıdır. Onlar başlı 
başına idare âmiri olsun, kumandan olsun, kim-
olursa olsun cezalandırılmalıdır.. Bugün millet 
kürsüsünde köylünün bağrından kopan bir par
ça, kalbinin tercümanı olan bir Milletvekili 
aslın lisanı ile feryadını Milletvekili arkadaşla
rına bildiriyor, hata mı ettim? 

(Dram sesi). 
Dram değil, dram değil hakikat, sana dram 

geliyorsa, sen dram görmemişsin, hakiki dram
ları görmemişsin sen. 

Yeter artık, yeter artık, Meeclis üyeleri hak
kınızı arayınız. Kanun dışı hareket eden, haddi
ni bilmiyenlere hadlerini bildirin diye feryat 
ediyorum. Ben Hükümetten jandarmanın ka
nun dışı hareket etmiyeceğine dair sözlü olarak 
teminat vermesini ister ve Saym Bakana çok 
samimî izahat verdiğinden dolayı teşekkürü va
zife bilirim. 
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İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSBEV C4Ö-

LE (Erzurum) — Saym arkadaşlarım; Senihi 
Yörüten arkadaşımızın verdiği izahattan anlaşı
lıyor ki hâdiseyi tek taraflı ve yalnız hâdisede 
kabahatli mevkide olan Kestanelik köylülerini 
dinlemiştir. Hemen yanı başında bulunan Oklalı 
köyünü de dinlese idi belki bu kürsüden bu he
yecanı bildirmeye, ifade etmeye lüzum kalmazdı. 
(Çok doğru sesleri) 

Sayın arkadaşlarım ;'B. M. Meclisi huzurunda. 
Millet kürsüsünde bütün hâdiseleri acı ve tatlı 
olarak, olduğu gibi arzetmek vazifemizdir. Başka 
türlüsüne cesaret edemeyiz. 

SENÎHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Teşekkür 
ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Devamla) — Yalnız arkadaşlarım, bendenizi 
müteessir eden bir tek noktaya işaret etmek iste
rim. Bugün Jandarma kuvveti olsun, polis kuv
veti olsun, bunlar da bu memleketin bağrından 
çıkmış vatandaşlardır. Onlar da bu memleketin 
çocuklarıdır. Onlar da bu memleketin her 
türlü derdiyle müteellimdirler. Bunların içe
risinden bir veya iki kişi çıkarda vazifesini sui
istimal ederse elbette Kanun bunları tecziye 
eder, yakalar; Binaenaleyh bu kürsüden jandar
ma hakkında arkadaşınım söylediklerini tama
men ret ederim. Jandarmayı bu nevi mukayese
den tenzih ederim. (Soldan bravo sesleri) 

Bunlar bizim kendi evlâdımız, kendi kuvveti
ni izdir. Bir çocuğumuz bile bizim arzumuz hilâfı
na hareket edebilir. Ama kulağını çekmek de 
babanın vazifesidir. Binaenaleyh bizim yaptığı
mız budur. Çok rica ederim arkadaşlar, Senihi 
Yürüten arkadaşım bu beyanatında samimî olsa
lardı Kestanelik köyüne giderek aldıkları intibaı 
mesul bir vekil sıfatiyle bana söylerler ve ben de 
kendisini tatmin edici malûmat verir, bu mesele
yi buraya kadar getirip saatlerinizi bu kadar 
israf etmezdik. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Kestane
lik köyüne gittim, Oklalı köyüne de gittim. 

Söz isterim Başkanım. (Soldan, kâfi sesleri) 
Kestanelik Köyüne giden Senihi Yürüten 

Oklalı Köyüne de gitmiş, tahkikatım yapmıştır. 
(Kürsiye, sesleri) 

BAŞKAN — Kürsüye buyurun. 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Efendim, 

Kestanelik Köyüne giden, orada tetkikat ya
pan bir arkadaşınızın onun iki kilometre Uç-

- 8 3 8 -



B : 10 24.11 
risinde Oklalı Köyüne de gitmesi lâzımdı Nite- I 
kim ben de gittim, ama ben şantaj yapmak üze
re gitmedim, eski bir köylü elbisesiyle gittim. 
Zaten benim usulüm böyledir .Zonguldak'a da 
böyle gittim, İhsan Bey yüzüme bakıyor, Düz
ce'ye de böyle gittim, Bolu ya da böyle giderim. 

Bunu izah ettikten sonra, jandarma kelime
sine temas edeceğim. Bazı jandarma, dedim. 
Sarığını çıkarmış kaçan bir hocaya sormuşlar, 
buradan adamlar geçti mi? Demişler. Hoca da 
aymları çatlatarak; Bâzıları bu tarafa, bâzı
ları da bu tarafa gitti demiş, ben de hoca gibi 
«Bâzı» kelimesini sarahatle kullandım, bâzı jan
darmalar, dedim. Bütün jandarmalara bu is
natta bulunmadım. Jandarmalarm içerisinde ne 
feragatli, ne halım, ne selim aklı başında olanla
rın bulunduğu yolunda ben de kendisiyle ittifak 
ederim. (Bâzı) kelimesi, babanı kadı idi bana 
ondan kaldı. (Gülüşmeler) 

2. — Afyon Karahimr Milletvekili Hasan 
Dinçer'in, halkevleri durumu hakkındaki soru* 
suna Başbakan Hasan Saka'ntn sözlü cevabı 
(6/200) 

Yüksek Başkanlığa 
1. 1948 yılı içinde halkevleri için Devlet 

Bütçesine konan (1 950 000) liralık tahsisattan 
başka özel idareler, belediyeler ve köyler bütçe
lerinden ne miktar para ayrılmış ve ne kadar 
nerelere sarfedilmiştir. 

2. Tek parti sistemine kurulan ve bugün
kü durumu ile tamamen C. H. P. Emrinde ve 
hizmetinde bulunan halkevlerinin partili, par
tisiz her sınıf vatandaşların istifadesine açık 
bir Millî kültür müessesesi haline sokulacağı 
yolundaki kati teminatın gecikmesi sebebi ne
dir? 

Bu hususların Başbakan tarafından sözlü 
olarak cevplandırılmsmı aric ederim. 

Saygılarımla 
Afyon Milletvekili 

Hasan Dinçer 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Aziz arkadaşlar, benim temas edeceğim konu 
heyecanı mucip olacak bir konu değildir. 

Afyon Milletvekili sayın Hasan Dinçer, halk
evlerine, özel idare ve belediyelerle köy bütçe
lerinden yapılan yardımların miktarını ve nere
lere harcandığını sormakta ve halkevlerinin mil-
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lî kültür müessesesi haline sokulacağı hakkında
ki teminatın gecikmesi sebebinin açıklanmasını 
istemektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 469 halkevi ve 4261 
halkodasiyle yurdumuzun en ücra köşelerine 
kadar yayılmış olan halkevi müessesesi, millî 
kültürün geliştirilmesi emrinde vazife almış, 
parti ve politika düşüncelerinden uzak bir zih
niyetle bütün vatandaşların faydalarına çalışan 
millî bir kültür ocağıdır. Bu hayırlı ve mübarek 
ocak, sözlü soru önergesinde ileri sürüldüğü gibi, 
C. H. P. nin emrinde ve hizmetinde değil, onu 
kurmak ve işletmek şerefini kazanmış olan par
tinin sadece idare ettiği memlekctşümvıl ve 
millet hizmetinde bir kültür müessesesidir. 

Yurtta güzel sanatların yayılması, her türlü 
spor faaliyetlerinin teşviki, folklor tetkikleri, 
okuma ve kitap sevgisinin tamim ve t ergip, 
köy ve şehir aarsmdaki bağların kuvvetlendi
rilmesi, sosyal yardım faliyetleri, halk arasında 
pratik bilgilerin arttırılması, yabancı lisan bilgisi
nin gençler. arasında yayılması gibi millî kültürün 
geliştirilmesi hususunda sözle, yazı ile toplan
tılar, konferanslar, temsiller ve geziler tertibi, 
kitaplıklar tesisi suretiyle faaliyet sarfeden 
halkevlelrinin bu faaliyetleriyle birkısını âmme 
hizmetlerini ifa hususunda Devlete ve mahallî 
idarelere yardımcı bir uzuv halinde vazife gör
düğüne şüphe yoktur. 

Şimdi önergede sorulan bilgilere geçiyorum. 
Sayın arkadaşlar; İçişleri Bakanlığından aldı
ğım malûmata göre 1948 yılı il belediye ve köy 
bütçelerine, halkevlerine ve halkodalarına yar
dım olarak konulmuş olan ödeneklerin miktarla
rı şudur : 

Lira 

848 125 il bütçelerine 
447 046 belediye bütçelerine 
175 462 köy bütçelerine 

Bu rakamlar bütçelere konulmuş olan öde
nekleri göstermektedir. Bu paralar mahalli 
halkevlerinin ve halkodalarmın masraflarına 
karşılık olarak verildiği ve yerlerinde sarf edil
diği için bunlardan ne kadarının halkevlerine 
fiilen ödenmiş olduğu merkezce malûm değil
dir. Bunu öğrenmek için bütün il, belediye ye 
köylerde malûmat toplamak lâzımdır. Bunun da 
çok uzun bir zamana mütevakkıf olduğu Yüksek 
Heyetinizce takdir Duyurulacaktır, fisâsen. 1048 
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bütçe yılı henüz sona ermemiş olduğu cihetle bu 
-malûmatı şimdiden toplamak da mümkün değil
dir. 

Halkevlerine Mahallî İdareler bütçelerinden 
verilen paralar, halkevlerinin, bira2r önce arzet
tiğim çeşitli hizmetlerinin if asma yardım olmak 
üzere harcanmaktadır. Devlet bütçesinden ya
pılan yardımlar ise halkevleri ve halködalânnın 
yapılması ve onarılması ile millî kültür ve genel 
bilgi yönlerinden olan birkısım ihtiyaçları kar
şılanmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, halkevlerinin ve oda
larının idare işlerinde çeşitli faaliyet kolların
da vazife almış olan feragatli vatandaşlara bu 
Çalışmaları için hiçbir ücret verilmemekte ol
duğunu bilhassa tebarüz ettirmek isterim. 

Halkevleri politika faaliyetleri dışında siyasi 
kanaat farkı gözetilmeksizin partili, partisiz her 
sınıf vatandaşa açıktır. 

Halkevlerinin bir tesis haline getirilmesi, 
Cumhuriyet Halk Partisinin iç düzenine taallûk 
eden bir konu olmak itibariyle bu hususta Hü
kümet Başkam sıf atiyle, arkadaşımızın sorusuna 
muhatap olamıyacağım tabiîdir. Cumhuriyet 
Halk Partisi Divanının bir üyesi olmam itiba
riyle bu mevzu üzerinde çalışılmakta olduğuna 
ve bâzı hukuki müşkülleri çözmeye uğraşılmak
ta bulunduğuna vâkıfım, ancak bu konu O. H. 
Partisi Tüzüğünün yetkili kıldığı mercilerce ka
rara bağlanacak işlerden olduğu cihetle arkada
şımızın bu husustaki sualini cevaplandırmaya 
imkân göremediğimi arzederim. 

Yalnız şu kadarını arzedeyim ki halköda
lânnın umumî tesisler haline getirilmesi için 
verilmiş olan kararın samimiyetle tatbik ve ye
rine getirilmesine uğraşılmaktadır. Tatbikatta 
bilhassa hukuki mahiyette tesadüf edilen müş
külâtın, bu mevzu üzerinde yaptırılmış olan hu
kuki konsültasyon neticesinde bertaraf edilmesi 
ve daha doğrusu ikmal edilmesi lâzımgelen bir
takım malî ve hukuki şartlann yeniden meyda
na çıkması kararın şimdiye kadar tahakkukuna 
engel olmuştur. 

Yetkili organ, verilmiş olan kararın sürat
le yerine getirilmesine mâni olarak ortaya çı
kan birtakım müşkülâtı bertaraf etmek için 
mümkün olan tedbirleri aramakta ve icabına 
tevessül etmiş bulunmaktadır. Şimdililç maruza
tım bundan ibarettir. 

Ulftt 0 : 1 
HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar,) — 

Erendim, Sayın Başbakan 'ı dikkatle dinledim. 
ifade ettikleri rakamların daha iyi anlaşılabil
mesi için ben müsaadenizle 10 senedenberi umu
mi bütçeden-Halk Evleri için ayrılan paraları 
kısaca» ardte&rnek istiyorum, Vakaa Bunlar ma
lûmdur fakat mevzuun daha iyi kavranabilmesi 
ve Halk Evi konusunun Millî bir•-• mevzu olarak 
ele'• alm-ması • zamanının geldiğini anlamak bakı
mından lüzumludur. 

1939 senesinde halkevleri içüı umumi bütçe
den 797 bin lira, 

1940 senesinde 1 milyon 250 bin lica, 
1941 senesinde 1 milyon 400 ."bin lira, 
1942 senesinde 2 milyon 200 bin lira, 
1943 senesinde 1 milyon 900 bin lira, 
1944 senesinde^ 3 milyon 900? bin lira, 
1945 senesinde 2 milyon 470 bin lira,. 
1946 da 3 milyon 90Obin lira; 
1947 de 2 milyon 450 bin lira, 
1948 de 1 milyon 950 bin lira. 
Bu sene bütçesinde de 1948 de okluğu gibi bir 

milyon 950 bin lira teklif edilmektedir. 
On senelik yardım yekûnu 24 milyon 167 bin 

liradır. Ve arzettiğim bu rakamlar... < 
EŞREF DİZDAR (Giresun) — Bina inşası 

masrafları var mıdır? 
HASAN DÎNÇER (Devamla) — Bu arzetti

ğim rakamlar sadece umumi bütçeden bu sene
ler için ayrılan tahsisattır, ti bütçelerinden, be
lediye ve köy bütçelerinden sıyrılan tahsisat bu 
arzettiğim rakamlann dışındadır. 

Fakat Sayın Başbakanın verdikleri cevapta; 
bu senelerin tahsisatı olarak diğer bütçelerden 
yani; İl, belediye ve köy bütçelerinden ayrılmış 
olan rakamın vasatisini de bulmak pekâlâ müm
kündür. Çünkü bu bütçelerden ayrılan rakam
ların mecmuu; ifâde ettikleri gtei 1 47<î 633 li-

* radır. Demek oluyor ki, on senenin vasatisi iki 
milyon lira umumi bütçeden, iki milyon lira da 
İl, belediye ve köy bütçelerinden olmak üzere, 
halkevleri ve odaları için senede dört milyon li
ra ayrılıyor. 

Bu memleket,* tahiisen harb seneleri1 içinde, 
yani en sıkıntılı seneleri içinde hastanelerinde 
hastaları yatıracak yatak bulunmadığı zaman
larda, halkevleri için bu kadar fedakârlıkretmiş, 
dört milyon lira gibi büyük bir parayı aymsış-
tıı*. Milletçe katlanılan fedakârlık şır rakamlar
dan da anlaşılıyor ki, gayet muazzamdır. 
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Şimdi milletçe yapılan bu fedakârlık muva

cehesinde halkevleri kimin malı olmuştur, kime 
hizmet etmiştir, bu fedakârlık karşısında mille
te ne vermiştir? Bir de bunu tetkik edelim. 

Saym Başbakan buyurdular ki, halkevleri 
parti ve politik düşncelerden uzak, millî bir kül
tür ocağıdır. Ve yine buyurdular ki, halkevleri 
âmme hizmetlerini ifa hususunda yardımcı vazi 
felcr görmektedirler. Eğer halkevlerinin tali
matnamesi böyle olsaydı, ve yine eğer halkev
lerinin bugünkü vaziyeti, ve realitesi böyle ol
muş olsaydı, ben, her sene bütçelerden ayrılmış 
olan bu 4 milyon lirayı hakikaten az görür ve 
feda olsun derdim, fakat tatbikata bakarsak; 
halkevleri bu vazifeyi yapmıyorlar. Çünkü ar
kadaşlar, realiteden bahsetmek abes olur. Türk 
Milleti halkevlerinin nasıl çalıştığını ve bu mil
let halkevlerinin parti politika oyunlarına uasıl 
bir sahne olduğu gayet iyi bilir. Fakat ben, 
realitenin bu tarafını bırakıp, halkevleri tali
matnamesinin birinci maddesine göz atarsak, 
görürüz ki; bu müessese bir millî müessese de
ğildir bu müessese sadece Halk Partisinin bir 
kurumudur. Birinci maddesi böyle tarif eder 
(Halkevleri Cumhuriyet Halk Partisinin bir ku
rumudur) der. Cumhuriyet Halk Partisi bu 
milleti temsil etmediğine göre Halkevleri de mil
lî bir müessese olarak anlaşılamaz. Mahiyeti İti
bariyle âmme hizmetlerine yardımcı bir vazife 
görmüyor demektir. Tatbikatta Halkevi sahne
lerinin, Halkevi salonlarının nasıl bir siyaset 
oyununa sahne olduğu aşikârdır. O halde netice 
şuraya gelir ki; Halkevlerini kurmak ve yaşat
mak için Milletin kesesinden gıdalanıyorlar. Fa
kat vazifesi mevzuubahis olunca Halkevleri yal
nız Cumhuriyet Halk Partisine hizmet ediyor. 
Arkadaşlar, bu mantıksızlık ve bu. garip hal 
hiçbir yerde görülmemiştir. Halkevlerini Mille
tin kesesinden besliyeceksek, onları mutlaka 
millete maletmek zorundayız. Aksi takdirde, tek 
bir partinin, tek bir siyasi teşekkülün emrü hiz
metinde olan bir müesseseye milletin kesesin
den para istemek abes olur, yazık olur. 

Halkevlerinin bu paraları nasıl sarfettiğini bu 
millet bilmek ister. Çünki, parayı veren odur. 
Bu paranın nasıl sarfedildiğini anlamak, uzun 
tetkika ihtiyaç gösteren bir mesele değildir, Ar
kadaşlar; Halkevleri talimatına göz atılacak 
olursa, realite göz önüne getirilecek olursa halk* 
evlerinin tamamiyle Halk Partisine bağlı, tama-
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nüyle Halk Partisinin direktifi ile idare edildi
ğini görürüz. Aynı direktifle idare edilir, büt
çesini Halk Partisinin idare Heyeti tanzim 
eder ve mahsubunu yapar. Hulâsa halkevleri 
Halk Partisinin bir müessesesi olarak çalışmak
ladır. O halde milletin her sene verdiği 4 mil
yon lira Halkevleri yerine Halk Partisinin pro
pagandasına, Halk Partisi umuruna sarf edil
mediğinin bu millete karşı teinin etmek biraz 
güçtür, inandıramazsınız. Kuru sözlerle bu mil
let bu paranın mutlaka halkevlerine sarf edildi
ğine inanacak durumda değildir. Simdi realite 
bu olunca bir de böyle düşünmek lâzımdır. 
Bir siyasi parti bir talimatname yapmış bir 
karar almış kültür müessesesi namı altında bir 
müessese kuruyor. Buna milletçe her sene dört 
milyon lira para vermeyi doğru buluyoruz. Gü
zel... Memleket içinde 20 ye yakın parti \ar. He-
parti buna müşabih bir kurul kursa dese k'r 
benim de bir kültür müessesem var adına Millet-
evi, kalkmmaevi dese talimatnamesini yapsa ve 
umumi bütçeden, belediye ve özel idare bütçe
lerinden, şimdiye kadar Halk Partisinin yap
tığı gibi bir talepte bulunsa bunu reddedebi
lir miyiz, hangi mantık bunu reddedebilir. Bu 
millet bugünkü icaplar ve sıkıntılar kar
şısında bu işe ha bire para sarfedemez. 
Bugün bütçemizi nasıl denkleştireceğiz ne 
yapacağız diye ıstırap çekerken bütçede 
hangi fasıldan hangi maddeden tenkisat 
yapabiliriz diye hepimiz zahmet çekiyor ve bu 
milletin vergi vermek suretiyle katlandığı ıstı
rabı görerek hepimiz çareler arıyoruz. 
Beri taraftan bu milletin iktisadi ve zirai kal
kınması için oraya buraya kredi temini için 
başvuruyoruz. 22 milyon dolar temin etmek 
için Amerika ile yaptığımız temaslar ve bundan 
duyduğumuz sevinç ortada iken şimdi tek bir 
parti emrinde olan bir müesseseye senede dört 
milyon lira ayıralım bu doğru değildir. 

Bunun bir şekilde halli mümkündür: O da 
halkevlerinin partieilik cereyanlarından uzak, 
partilerin tesirinden uzak, memleketin ha
kiki ve Millî kültür müessesesi haline 
sokulmasiyle mümkündür. Bunu biran 
evvel yapmak hepimizin, hele Halk Partisi men
suplarının birinci derecede vazifesidir. Bunu 
yapmak, Başbakanın ifade ettikleri gibi bir tet
kika ve üzerinde durmaya, bu itibarla zamana 
ihtiyaç gösteren bir mesele ise, bu işler yapılın-
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caya kadar halkevlerini Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı birer müessese haline sokmak da 
mümkündür. Bunu bir ayak önce yapmalıyız. 
(Sağdan, bravo sesleri). 

Yok eğer, Halk Partili arkadaşlarım; Meclis
te ekseriyet bizde, millet ne derse desin, biz bu 
tahsisatı vermekte bermutat devam edeceğiz di
yorlarsa, yok eğer, Halk partili arkadaşlar, ge
nel meclisler bizim ekseriyetimizle kurulmuştur, 
bu tahsisatı oralardan eskisi gibi koparırız di
yorlarsa, yok eğer Halk Partili arkadaşlar, be
lediye meclisleri, köy muhtarları bizim emir ve 
kumandamız altında, oralardan bu tahsisatı ke-
mafissabık alırız diyorlarsa, peşinen söyliyeyhn, 
milleti, arzusu hilâfına alman bu paralar için 
hakkını helâl etmiyecektir. (Sağdan bravo ses
leri) . 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Soru sahibi arkadaşımı dikkatle dinledim. Esas 
itibariyle halkevleri nasıl bir müessese olmalı
dır. ve nasıl memlekete hizmet etmelidir, konu
sunda bizim düşündüğümüzden farklı birşey 
söylemediler. Bu memlekette, Türkiye Cumhu
riyeti idaresinde uzun zaman, bidayettenberi ya
pılacak olan işleri ve kurulacak olan müessese
leri yapmak ve kurmak mesuliyeti ve vazifesi 
Cumhuriyet Halk Partisi ve onun hükümetlerine 
teveccüh etti. Bu, tarihi bir mazhariyettir. 

Halkevleri yeni kurulmuş bir müessese değil
dir. Bu memleketin tarihinde, öunıihuriyet Halk 
Partisi, Atatürk'ün eseri olan Cumhuriyet Halk 
Partisi tek parti olarak çalıştığı zamanlara isabet 
eden, icraatın tatbikatı cüraılesindendir. Bu iti
barla halkevleri müessesesinin, kurulması şerefi 
Cumhuriyet Halk Partisinindir. Bu, bir tarihi 
vakıadır. Arkadaşlarımız bunu bize çok görme
sinler. 

Yine Halk Partisi, arzettiğim gibi, hiçbir si
yaset ile, siyaset cereyanı ile, siyasi akide ve 
teşekkül ile alâkası olmaksızın sırf memleketin 
kültürüne, her çeşit bilgileri; bedayie, ilim ve 
irfana raütaallik, malûmatı memleketin her köşe
sine yayacak ve âmme hizmetlerine yardımcı ma
hiyette kültür müessesesi haline koymayı düşün
müştür. Halkevlerinin ve nizamnamesi iyice tet
kik edilirse, görülür ki, hututu esasiyesi ba mak
sada göre yazılmıştır. Yine C. H. Partisi bu 
maksatla kurduğu ve bugüne kadar bizzat ken
disinin idare ettiği bu evlere, çok partili rejime 
intikal ettikten sonra, bizzat kendi teşebbüsü 

ile daJha başka bir vaziyet vermek teşebbüsünü 
kendisi aldı. Bunları hukuki bir tesis haline ge
tirmek fikri bize hariçten telkin edilmedi. C. 
H. Partisi bunun bizzat kendisi düşündü ve 
yetkili uzuvları işinde bunu kendisi ka
rarlaştırdı. Zannediyorum ki, kurucu olmak 
şerefi yine kendisinin olmakla beraber bu mü
esseselerin yalnız kendisine değal, bütün mem
lekete, bütün halka, partili olsun olmasın, her 
çeşit zümreye ve her siyasi teşekkül mensupları
na faydalı olabilecek şekilde ve fakat siyasi mak
satlar için kullanılmaktan gayri, içtimai hedef
ler işin çalışan ve herkesin aynı derecede malı, 
herkesin benimsiyeceği bir müessese olarak çalış
masını esas vazife edindik. Verilen bu kararın 
tatbikatında bazı 'hukuki müşkülâta tesadüf et
tiğimizi arzettim. Hattâ Demokrat Parti, arka
daşlarımızda, Halk Partisinin yazdığı yazı ma
lûmdur. Acaba ne şekilde siz denizimi gibi halk-
evlerinderr istifade etmeyi düşünüyorsunuz diye 
kendilerine sarahaten sordtft 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Fakat fiiliyata çıkmadı. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Devamla) — 
Evet, sarahaten sorduk. Bu sualimizin cevapsız 
kaldığını da kendileri bilirler. 

Halkevlerinin partilerden ayrılıp, her parti 
ile alâkası kesilip, doğrudan doğruya Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı bir kültür müessesesi ha
linde çalışması temayülünde bulunulduğu ifade 
edildi. Müşterek addettiğimiz bir müessesenin, 
bir kültür müessesesi olarak memleketin parti
li, partisiz "bütün halk tabakasına hizmet edecek 
bir müessese halinde inkişaf etmesi, faaliyeti
nin devam etmesi kendilerince de matlup ise 
bizim de matlubumuz başka bir şey değildir. 
Binaenaleyh bu yol üzerinde yürüyelim ve zaten 
yürünmektedir. Arzettiğim müşkülât, hukukî 
icaplardan doğan tâli şeylerdir. Ama doğrudan 
doğruya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir mü
essese haline getirilsin demek, buna âmme hiz
meti gören bir müessese rolünü vermekte de ne 
bir zaruret, hattâ benim kanaatime göre, ne de 
bir isabet yardır. Bir kültür müessesesi, resmen 
bir Bakanlığa bağlı olmaksızın dahi kendisi için 
çizilmiş hedef ve maksatlara sarih ve muayyen 
bir program ve nizamname ile tahsis edilebilir 
ve bunda isabet vardır. 

Aramızda farklı düşünmenin? neden ileri gel-
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diğini kati olarak tespit edemedim. Şüphesiz 
muhtelif tarihlerde, gerek umumi bütçeden, ge* 
rek mahallî idarelerden, özel idarelerden ve be
lediyelerden, Halkevleri faaliyetlerine, gelişme
lerine taallûk edeu birçok masraflar olmuş
tur. Verdikleri rakam şüphesiz resmi kayıtlar
dan çıkarılmış rakamlardır. Bendenizee, arka
daşlar senede dört milyon lira memleketin umu
mi kültür .sahasında geniş ölçüde hizmet etmiş 
bir müessese için herhalde çok değildir. Halk 
Evlerinin bu seneler zarfında yapmış olduğu 
hizmetlerin bir üstesini size getirip arzedebili-
riın. Fakat bunları benim kadar siz de biliyor
sunuz diye ve cevabım uzun olmasın diye bun
dan çekindim. Halkevlerinin hakikaten bu pa
ralarla, ben iddia ediyorum ki, memleketin 
kültür sahasında küeümsenmiyecek kıymetli 
hizmetleri olmuştur ve olmaktadır. Binaenaleyh 
hepimize düşen vazife, bu kültür müessesemizi 
daha faydalı ve daha faal bir şekilde her tarafa 
faaliyetini yayacak ve vatandaşın istifadesine. 
arzedecek bir şekilde genişlemesini ve çalışma
sını sağlamaktır. Matlup bu gaye ise, zannedi
yorum ki Demokrat Partili arkadaşlarımızın 
da bize aykırı düşünceleri yoktur. Dört milyon 
lirayı halkevleri müessesesine bu millet sarfet-
mişsc, helâl olsun, feda olsun. Doğrudan doğru
ya Millî Eğitim işleri için Hükümetin bu sene 
ve geçen sene sarfettiği paraları memnuniyet 
verici bir yekûn tutnıakatadır.Bu sene de teklif 
ettiği para, 190 milyon liraya baliğ olmaktadır. 
Bunlar sevindirici ve iftiharla karşılamaya, ve 
görülmeye lâyık şeylerdir. Zannediyorum ki bu 
bakımdan aramızda esaslı bir fark bulmadım. 
Yalnız bu müesseseler Millî Eğitim Bakanlığma-
mı bağlansın, yoksa müstakil bir kültür müesse
sesi halinde mi kalsın: Bu noktadan aramızda 
bir anlayış ittifakı göremiyorum. Ama esas me
sele de aramızda bir fark olmadığına kaniim. 

AHMED VEZÎROĞLIT (Afyon Karahisar) 
---• Hilmi Uran Nutkunu Halkevinde söylemiş
tir. 

BAŞKAN — Parti meselesi yoktur. 
(Demokrat Partiden bahsettiler sesleri). 
HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) -

Efendim, vaktinizi almamak için bendeniz sözü
mü kısa kesmiş tafsilâta girmemiştim. Fakat Sa
yın Başbakan aramızda esaslı fark bulunmadığı
nı ifade ettiler. Bundan dolayı biraz daha vakti
nizi alacağımdan dolayı affmızı dilerim. Aramız-
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da esaslı fark vardır, Halkevleri bir kültür mü
essesesi olmak mecburiyetindedir, Halkevleri bu 
hüviyeti kaybetmemek mecburiyetindedir. Halk
evlerini bu zaviyeden mütalâa etmek ve bu libas 
altında ayırmamak mecburiyetindeyiz. Fakat 
Halkevleri bugünkü faaliyeti ile kültür müesse
sesi halinden çıkmıştır. Aramızdaki fark budur. 
Halkevleri Umumi Bütçelerden yardım gördüğü 
için Millî bir kültür müessesesi vasfını aramak 
mecburiyetindeyiz Halen bu vasıf yoktur. Ara
mızdaki farklardan birisi de budur. 

Sonra kültür müesseselerine politika karış
maz, kültür müesseseleri partilerin değildir. İda
relerinde uzaktan ve ykmdan politika tesirinden 
uzakta kalmak mecburiyetindedir. Aksi takdir
de kültür müesseseleri tehlikeli olur. Bugün böy
le mi '. Şüphesiz değil. 

Bunları realite ile ifade etmem mümkündür 
ama ortada bütün bir milletin bildiği bir mesele 
hakkında delil getirmeye lüzum- gömüyorum. 
Delilleri yine Halkevleri talimatnamesinden ala
cağım. 

Halkevleri, arzettiğim gibi, Halk Partisinin 
bir kurumudur. Bu itibarla bir politika cereya
nının içindedir. 

Halkevleri her sınıf vatandaşa açıktır, diy.: 
buyurdular. Halbuki Halkevleri talimatının İÜ 
ncı maddesine göz atalım : Komite âzası seçile
bilmek için mutlaka Cumhuriyet Halk Partisin
den olmak şarttır. 

Her sınıf vatandaşa, partili, partisiz vatan
daşlara açık deniliyor fakat talimatnamesinde; 
Halkevlerine komite âza olabilmek için C. H. 
Partisinden olmak şart koşuluyor. 

Yine talimatnamenin (i ncı maddesinde Halk
evlerinin umumi şevki idaresi Halk Partisinin 
umumi idare heyetine aittir. Neresine, göz atar
sanız atınız, malî, idarî işlerine göz atınız mutla
ka hepsinde parti kokusu bir politika nüfuz ve 
hâkimiyeti.duyar ve görürsünüz. O halde bunun 
kültür müessesesi obuası iddiası zahirde kalıyor. 
Halkevleri Halk Partisinin bir organıdır, onun 
istediğini yapan bir mekanizma halindedir. Bu
günkü tatbikat budur. Yurdun muhtelit' köşele
rindeki Halkevlerinde bu yüzden geçen hâdiseler 
hepimizin gözünden kaçmış da değildir. Kültür 
müessesesi diye her sene milletten vergi öder gibi 
4 milyon liraya bu müesseseye alıp vermekte ol
mamıza rağmen bütün millet bundan istifade 
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edememekte ve neden milletin emri altında bulun
mamaktadır. İşte benim ıstırabım ve içimin ya-
nişi bundandır. 

Şimdi Başbakan buyurdular ki, biz halkevle
rini umuma ayık bir hale sokmak istiyoruz, 
Maarif Vekâletine bağlama meselesine aramız
da ihtilâf yoktur, bu işin üzerindeyiz, tetkik 
ediyoruz, tesis yapacağız. şunu yapacağız, bunu 
yapacağız... Cüzel, anut buıılr bir seııedenberi. 
httâ daha çok zaman öncelerdenberi söylenen 
şeylerdir. Sonra arkadaşlar, geçen sene halk
evleri için ayrılan 1 950 000 liralık tahsisatın 
Bütçe Komisyonundan geçirilmesi sırasında 
söylenen sözler Bütçe Komisyonundaki arkadaş
ların hatırındadır. Bunun verilmemesi için 
serdedilen noktai nazarları birçok Halk Parti 
li arkadaşlarımız ve Millî Eğitim Bakanı cevap
larken, bunları yakın zamanda bütün millete 
açık umumi bir kültür müessesesi haline soka
cağız diye ifade ettiler-. Hattâ Komisyonda 
bunun için üç aylık mı, altı aylık mı? bir müd
det verelim diye tartışmalar da oldu. (Sağdan 
doğru sesleri) Ama ne var ki, bu nevi vaitler 
yine yapılır ve vakitler yine geçer, yine halk
evleri aynı vaziyette çalışır. Bu sene yine tah
sisat istenildi, halkevleri hâlâ Halk Partisine 
intisabı baki kalmak suretiyle çalışıyor, idare 
ediliyor. 

Sonra, C. II. P. Kurultayının verdiği karar; 
buraları bir tesis olacak ama C. H. P. ne intisa
bı, bağlılığı baki kalmak şartiyle; infisahı ha
linde kıymetleri Cumhuriyet Halk Partisine ka
lacaktır, şeklindedir. Bu, bugünkü hali başka 
bil' maske ile devanı ettirmekten başka bir şey 
değildir. Halk Partisinin dahilî işleri hakkında, 
şüphesiz, burada bir şey diyecek değiliz. Fakat 
memleket ve millet bakımından bize taallûku 
olan cihet, umumi bütçelerden para alınması 
meselesidir, Umumi bütçelerden para alınsın, 
ve fakat halkevleri millete maledilınesin, böyle 
şey olmaz arkadaşlar. Benim bir ayak önce mü
essesenin Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması 
şeklindeki teklifim, halkevleri bu durumda kal
sın şeklinde değil, umumi bir müessese haline 
getirmek, bunun için bir hazırlık zamanına muh
taç ise muvakkaten Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlansın şeklindedir. Istırap böyle diner. Onun 
için Başbakanla aramızda çok geniş fikir ay
rılığı vardır. 
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BAŞBAKAN' HASAN SAKA (Trabzoı0 — 

Kuruluşunda ozamanki şeraite göre, yapılmış 
olan Halkevleri Talimatnamesinin aynen muha-
faz edilmesinde ne C. 11. Partisinin ne de Hü
kümetin bir fikri yoktur. 

.5. — Trabzon Milletvekili Mustafa Kesit Ta-
rakçıoğlu'mm, Trabzon halkının mısır ihtiyacına 
dair sorusuna Ticaret Bakanı Cemil Said liar-
las'm sözlü cevabı (G/210) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Trabzon halkının ekmeklik olarak kullanagel-

mekte olduğu mısırın topraklarının dar olması 
yüzünden vilâyet içinde yetiştirilen mısır mik
tarı ile karşılanamadığı ve bu yüzden her yıl 
halkın sıkıntı çekegeldiği malûmdur. 

Bu hal karşısında Hükümet her ne kadar 
halka mısır tedarik etmek için çareler arama
ya bşlıyorsa da çok defa bu hizmetin zama
nında ve ihtiyacı giderici bir şekilde başarıla-
madığı da görülmektedir. Bu konuda Hükümet
çe düşünülmüş esaslı tedbirler var mıdır? Varsa 
nelerden ibaret olduğunun Ticaret Bakanlığı 
tarafından Millet kürsüsünden sözlü olarak 
açıklanmasını rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
M. Reşid Tarakçıoğlu 

TİCARET BAKANI CEMİL SAİÜ BARLAS 
(Gaziaııteb) — Sayın arkadaşlar; Karadeniz 
havalisi halkının, zaman zaman mısır eksikliği 
dolayısiyle sıkıntı çektiğini Hükümet olarak 
bildiğimiz için işi ele almış bulunuyoruz. Bu 
vazifenin halli bana düşmekte idi. Binaenaleyh. 
Karadeniz halkının az daha buğday yiyecektir 
sözünü tekrar ettirmemek için gerekli tedbirleri 
almak vazifesi bana düştü. 

Karadeniz'in buğday ihtiyacı o25 000 ton 
kadar tahmin edilmektedir. Bu seneki mısır 
ihtiyacı ise 375 000 ton kadardır. Biz Samsun 
merkez olmak üzere mısır istokları yapıyoruz. 
Merkezlerden birisi Samsun olacak ve diğer Ka
radeniz şehirlerinde de istasyonlar olacaktır. 
Halkın yüksek fiyattan mısır yememesini temin 
için buralardan nâzım satışlar yapacağız. 

Şunu da arzetmek isterim ki, Eşref arkadaşım 
da bir telgraf verdi, bu sahada kooperatiflerden 
de istifade edilsin deniyor. Kooperatiflerden de 
bu satışta istifade edeceğiz. Yalnız şunu derhal 
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belirtmek isterim ki; bu mısır tevziatı işinde asıl 
olan Ofis olduğuna göre, herhangi bir yolsuzluk 
oluduğu takdirde, burada yapılacak takibat ko
lay olur. 

Arzettiğinı gibi, kooperatiflerden istifade et
mekle beraber, bizim resmî vasıtamız ve kanunla 
toprak mahsullerinin satışının tanzimi vazifesi 
kendisine verilmiş olan, Ofistir, asıl olarak, mı
sır satışında tanzim işini de o görecektir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
MUSTAFA REŞİT TARAKCİOĞIA' (Trab

zon) — Ben Trabzon mevzuunu ele aldım. Fa
kat böyle daha dört vilâyet vardır ki, aynı vazi
yettedirler. Yani Karadenizde beş vilâyetin top
rakları dar, nüfusları çoktur, yetiştirmekte ol
dukları mısır yiyeceklerine yetmemektedir. Bu 
vilâyetlerde mısır mevzuu ne ise diğer iç vilâ
yetlerde buğday mevzuu da aynıdır. Çünkü iç 
vilâyetlerde kullanılan buğday yerine buralarda 
mısır kullanılıyor. 

Ama bu vilâyetlerin yetiştirdikleri mısır mik
tarı ancak beş, âzami altı ay kifayet eder. On
dan sonra halk bu ekmekliğinden ve çorbalı
ğından sıkıntı çekmeğe başlar. O zaman mısır 
dışardan gelir: Çarşamba, Terme ve Samsun 
taraflarından gelir. Küçük vesaiti nakliye ile ge
lir. Bazan Trakya'dan ve Antalya'dan da gelir, 
gelir ama; şimdi burada asıl mesele halkın arzu 
ettiği miktarda piyasada mısır bulmak ve onu 
oldukça ucuz elde etmek, istenildiği zaman bul
maktır. Bir de küflenmemesi ve acı olmaması 
şarttır. Bizim istediğimiz budur. 

Sual önergemde de izah ettiğim gibi Hükü
met zaman zaman bu mevzuu ele alıyor ve hal
ka hizmet ediyor ama bu hizmetin kemal hali
ne gelmediğini görüyoruz. Şimdi memnuniyet
le anlıyorum ki Hükümet mevzuu eline almıştır. 
Ve Samsun'da Karadeniz taraflarında, nerede 
olduğunu bilmiyorum... 

TİCARET BAKANI. CEMİL SAİD BAKEAS 
(Gaziantep) — Ordu, Giresun, Rize. Samsun, 
Trabzon, bu beş vilâyette. 

REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — B e ş 
yerde merkez teşkil etmek suretiyle halkın bu 
ihtiyacını karşılıyacakları hakkında Ticaret 
Bakanının bu izahatı en aşağı iki milyon halkın 
ekmek gibi esaslı bir gıdasını temine matuf mü
him bir tedbir olduğu için bütün bu halk buıı-
cjatî memnuniyet duyacaktır, su izahatı ile Hü-
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kümet bu işe angaje oldu demektir. Ben de mev
zuun Hükümet tarafından sağlam bir tedbir ile 
ele alınmış olmasını görmekle halk namına bah
tiyarlık duymaktayım. Ancak nâzındık vazife
sini' görecek olan Ofis'in sevkedeceği mısırı tüc
cara ve manava değil de; doğrudan doğruya 
müstehlik olan halka dağıtması çok temenniye 
lâyık bir meseledir. Böyle olmadığı takdirde 
yine karaborsa ve ihtikâr dalavereleri dönecek
tir. Çok temenni ederim ki bu nâzındık; mısırı 
bizzat müstehlik olan halka, tevzi etmek sure
tiyle yapılmış olsun. 

4. — Maraş Milletvekili Emin Sosyal'm, Yol 
programı ile Maraş istasyonunda yapılan bina* 
lar ve Maraş ilindeki geçit köprülsri hakkmla ^ 
Bayındırlık Bakanlığından sözlü sorusu (Ğ/211). 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruları Sayın Bayındırlık Baka

nının sözlü olarak açıklamasını saygı ile rica 
ederim : 

1. — Dokuz yılda 23 bin kilometre uzunlu
ğunda yol programı yapıldığını gazetelerde 
okudum ve dinledim. Milyonların sarfını istilzam 
eden bu programın daha esaslı tetkik edilerek 
Bakanlar değiştikçe keyfî değişikliklere tâbi tu
tulmaması için, B. M. Meclisinden geçirilerek 
kanunlaştırılması gerekmez mi? 

2. — Tetkik ve müşahedesi sırasında büyük 
bir sevinç duyduğum İskenderun - Erzurum as
faltında gece gündüz çalışan az maaşlı mühen
dis ve teknik elemanlarımızın terfihleri için ne 
düşünülüyor ? 

3. — Mar.aş'ta yapılan istasyon binalarına 
ne kadar para sarf edil mistir1? Ve bu binalar çok 
değil midir? Maraş şube hattının merasiminde bu 
hattın Kayseri'ye bağlanacağı ifade olunmuştu, 
bu ifadenin zaman ve malî imkân bakımından 
tahakkukuna güvenebilir miyiz'? 

4 — 1947 yılında Kapıdere - Elbistan yoluna 
ne kadar para sarfedildi ve tahsis edilen para 
doğru olarak harcandı mı? 

5. — Maraş îlinde yaptığını tetkikat sıra
sında mühim geçitlerdeki bir çok köprülerin 
yıkıldığını gördüm. Bu köprülerin yıkılmaması 
için Önceden tedbir alınmamış mıdır? Ve ne za
man yaptırılacaktır? 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

— 240 — 
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BAYINDIRLIK BAKANI NÎHAT ERİM 

(Kocaeli) — Efendim, sayın arkadaşımın soru
ları, bilhassa son ikisi, mahallinde tetkikatı iea-
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bettirdiğinden tetfeikatın yapılması iyin mahalli
ce gerekli talimat verilmiştir. Sorunun tümüne 
6 Aralık »ünü cevap vereceğim. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1948 yılı 
Nisan: Haziran aylan hesabı hakkında Meclis 
Hesaplarım inceleme Komisyonu raporu (5/89) 

m 

(Rapor okundu! 

BA>SKAN — Meclisçe bu rapor hakkında ma
lûmat edinilmiştir. 

7. DEMEÇLER 

1. — Başkanlığın, Afyon Kara/ıisar Millet
vekili Kemal Özçoban'ın, bir soru münasebetiyle 
Mecliste sarf ettiği sözler dolayısiyle hakkında 
inzibati ceza tatbik olunacağına dair demeci. 

BAŞKAN — Kasımın 17 nei Çarşamba günü 
Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçobar/ın 
İçişleri Bakanlığından ara seçimlerdeki tamim 
dolayısiyle vâki sorusuna içişleri Bakanı cevap 
verdikten sonra kendisi de mütalâalarını söyle
mek üzere kürsiye gelmişti. Kendileri söz söy
lerken 'bâzı arkadaşlar bu sözlerine oturdukları 
yerlerden cevap vermişler ve kendileri de bun
lara hem mukabelede bulunmak, hem de müta-

1] 2 saydı ba-smayazı tutanağın sonundadır. 

lâalarmı izah etni'ek suretiyle sözlerini bitirmiş
lerdi. Ozaman vukubulan beyanatı hu karşılıklı 
konuşma sırasında iyice anlaşılamamış takat bu
gün talb ve tevzi edilen o güne ait tutanak dergisi 
okununca bu beyanatın dikkati çeken tarafları 
olduğu ve bu arkadaşımız hakkında inzibati mu
amele yapılması ieabetmokte bulunduğu görül
müştür. Ancak, kendileri bugün burada hazır 

* değillerdir. Huzurlariyle bu muameleyi Yüksek 
Heyetinize arzederek icabını yapmak gerekmek
tedir. Onun bulunacağı celsede bu muamele ya
pılacaktır. 

Gündemde başka madde yoktur. Önümüzdeki 
Cuma günü saat İH te toplanmak üzere Birleşime 
son •veriyorum. 

Kapanma saati : 16,54 
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