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1. — SABİK ZABIT HULÂSASI 

Bağdad'a hareketlen dolayısiyle avdetleri- I 
ne kadar Başvekil Adnan Menderes'e Devlet Ve
kili ve Başvekil Yardımcısı Fuad Köprülü'nün, 
Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu'ya 
Dahiliye Vekili Eteni Menderes'in vekillik ede
ceklerine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi okundu. 

Çankırı Mebusu Celâl Boynuk'un, Devlet Şû
rası Kanununun 2 nci maddesinin «F» fıkrası
nın tefsiri hakkındaki takriri, talebi üzerine, ge
ri verildi. 

Antalya Mebusu Bıırhanettin Onat'm, nüfu
su 50 000 den fazla olan şehirlerimizde memur
lara öğle yemeği verilmesi ve Devlet dairelerin
de hekim istihdamı hususlarında ne düşünüldü
ğüne dair Başvekilden olan sualine Maliye Ve
kili cevap verdi. 

Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'ııun, Muş'un 
Bulanık kazası hudutları içinde olan Aktuzla 
ve Kırmızıtuzla istihsalâtınm artırılması, Varto 
kazasında tütün ekimine müsaade edilmesi ve 
vilâyet merkezi ile Bulanık merkezinde birer in
hisar binası yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şi
fahi suali ile, | 

Antalya Mebusu Enver Karan'm, Antalya I 
vilâyeti sahil halkını ızrar eden Yunan balıkçı I 
ve kaçakçılarının hareketlerini önlemek için ne | 
gibi tedbirler alındığına dair Dahiliye, Gümrük 
ve İnhisarlar vekillerinden şifahi suali, sual sa
hipleri bu İnikatta da hazır bulunmadıkların
dan, düştü. 

Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Emekli San
dığı Kanununun 89 ucu maddesinin değiştirilip 
değiştirilmiyeceğine ve Genelkurmay eski 2 nci 
Başkanı Orgeneral Zekâi Okan'ın emekliye sevk 
edilmesi ve yeniden hizmete alınması sebebine | 
dair suali ile, j 

Kars Mebusu Kemal Güveıı'in, Krzurum Me
busu Rıfkı Salim Burçak'ın Tortum kazası De
mokrat Parti kongresinde yaptığı bir konuş-
maya dair suali, Başvekille Millî Müdafaa Vekili 
ve Adliye Vekili hazır bulunmadıklarından, ge
lecek İnikada bırakıldı. 

Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, 6452 sa
yılı Kanuna tevfikan işçilere yılda bir defa ve- | 
rilıuesi gereken ek tahsisatın 1954 yıllıkların- [ 

dan istisna edilen işçiler mevcut olup olmadığı
na dair Çalışma, Nafıa ve Ziraat vekillerinden 
olan sualine Çalışma Vekili ile Ziraat Vekili ce
vap verdiler. Nafıa Vekâletine taallûk eden kıs
mının cevaplandırılması için sual gelecek İni
kada bırakıldı. 

Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, bu yıl 
hac maksadı ile yurt dışına gidecek vatandaş
ların emniyetle ve sıhhi şartlarla seyahatleri hu
susunda ne gibi tedbirler alındığına dair suali
ne Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili ile Mü
nakalât Vekili cevap verdi. 

Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulunay'm, 
Bedelsiz Mal İthali Kararnamesinin neşrindeki 
gecikme ve iptal sebeplerine dair Başvekilden 
olan suali, Başvekil hazır bulunmadığından, ge
lecek İnikada bırakıldı. 

Kars Mebusu İbrahim Us'un, son zamanlar
da hapishanelerde vukubulan toplu ayaklanma 
hâdiselerine dair suali. Adliye Vekili hazır bu
lunmadığından. gelecek İnikada bırakıldı. 

Denizli Mebusu A. Hamdi Sancar'm, devlet 
orman işletmelerinde istihdam edilen orman 
mühendis muavinlerine hangi esaslara göre ve 
ne nispette ek görev tahsisatı verildiğine dair 
sualine Ziraat Vekili cevap verdi. 

İzmir Mebusu Nebii Sadi Altuğ'un, Bedelsiz 
İthalât Kararının almış ve iptal ediliş tarihle
rine, kararın ilânından iptaline kadar geçen 
zaman zarfında bedelsiz ithalât için yapılan 
müracaatların miktarına ve ne kadarına müsa
ade olunduğuna dair İktisat ve Ticaret Veki
linden, 

Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın. Malat
ya'da dondan zarar gören arazi ve bahçe sahip
leriyle kayısı kurutma işlerinde çalışanlara bir 
yardım yapılmasını n düşünülüp "düşünülmedi
ğine dair İktisat ve Ticaret Vekilinden, 

Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, dördün
cü Devlet Bakanlığının ne sebeple ihdas edildi
ğine dair Başvekilden olan şifahi sualleri, sual 
sahipleri bu İnikatta da hazır bulunmadıkların
dan, düştü. 

Tokad Mebusu Ahmet Gürkanîn, Millî Ko
runma Kanununun 4945 sayılı Kanunla tadil 
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edilen 31 nci maddesinin birinci bendi ile 57 
nci maddesinin II, III, IV ve V nci bentlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Ti
caret, Adliye ve • Dahiliye encümenlerinden be
şer kişi alınarak kurulacak muvakkat encü
mende görüşülmesi, kabul edildi. 

23 . XI . 19.55 Çarşamba günü saat 15 te 

Şifahi sualler 
1. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'nin, 

Ayvalık'tan Fethiye'ye kadar olan sahil bölge
mizin emniyet ve muhafazası için ne gibi yeni 
tedbirler alındığına dair şifahi sual takriri 
Gümrük ve inhisarlar Vekâletine gönderilmiş
tir. (6/127) 

2. — Seyhan Mebusu Cavid Oral'm, Seyhan. 
barajı sulama kanallarının ne zaman ihale edile
ceğine ve baraj için istimlâk edilen arazi bedel
lerinin ödenmemiş olan kısmının ne zamana ka
dar tediye edileceğine dair şifahi sual takriri 
Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (6/128) 

3. — Manisa Mebusu Muammer Alakant'ın, 
örfi İdare Kumandanlığı tarafından kapatılan 
gazetelere dair şifahi sual takriri Millî Müda
faa Vekâletine gönderilmiştir. (6/129) 

4. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, Trab
zon vilâyetinin 1953 - 1955 ekim devrelerindeki 
suni. gübre istihlâk miktarına ve 1956 yılı ekim 
devresi ihtiyacının teinini için ne gibi tedbirler 
alındığına dair şifahi sual takriri Ziraat Vekâ
letine gönderilmiştir. (6/130) 

5. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'ımı, 
zirai mücadele kanunu lâyihasının hazır olup ol
madığına, Çukurova'da drenaj kanalları ile 
toprak tahlilinin ne zaman yapılacağına ve Ada-

Teklifler 
1. — Çoruh Mebusu Yaşar Gümüşel ve altı 

arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 19 
ncu maddesinin (B) fıkrasının tadili hakkında 
kanun teklifi (2/167) (Dahiliye, Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

2. — Çoruh Mebusu Yaşar Gümüşel ve altı 
arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci madde
si 6 numaralı bendinin (O) fıkrasının tadili 
hakkında kanun teklifi (2/168) (Gümrük ve 

toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Manisa Antalya 
§. Ergin A. Konuk 

Kâtip 
Hakkâri 
Ü. Seven 

na'da Akala tipinden daha iyi vasıfta bir pamuk 
yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne da
ir şifahi sual takriri Nafıa ve Ziraat vekâlet
lerine gönderilmiştir. (6/131) 

6. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'ın, bir 
sene içinde nerelerde kaç orman yangını çıktığı
na, yangın sahasının miktarı ile tekrar ağaçlan
ması için ne gibi tedbirler alındığına dair şifa
hi sual takriri Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/132). 

7. — Seyhan Mebusu Mehmet Unaldı'nın, 
Adana'da kurulması kararlaştırılan radyo istas
yonu hakkındaki şifahi sual takriri Devlet Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/133) 

8. — Bursa Mebusu Agâh Erozan'ın, Türki
ye'de bölge esasına müstenit çocuk ölümleri is
tatistiklerinin ne şekilde tanzim edildiğine da
ir şifahi sual takriri Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâletine gönderilmiştir. (6/134) 

9. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'ın, İs
tanbul ,İzmir ve Ankara'da cereyan eden 6 Eylül 
hâdiseleri neticesinde yakalananlarla serbest bı
rakılanların miktarına, suçların kanuni vasıfla-

• rı ile Örfi idare mahkemelerine intikal eden 
dosya sayısına, bu işlerle kaç mahkeme ve hâki
min meşgul olduğuna dair şifahi sual takriri 
Başvekâlete gönderilmiştir. (6/135) 

inhisarlar. Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
3. — izmir Mebusu Pertev Arat'm, Gayri

menkul Kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanu
nun muvakkat birinci maddesinin (Ç) fıkrası
nın tadiline dair kanun teklifi (2/169) (Tica
ret, Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

4. "— Yozgad Mebusu ihsan Aktürel ve An
kara Mebusu Hazım Türegün'ün, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 nci 
maddesiyle 87 nci maddesinin (K) bendinin ta-

Sualler 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 
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t : 5 23 .11 
dili hakkında kanun teklifi (2/170) (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

5. — Rize Mebusu izzet Akçal ve Niğde Me
busu Zihni Üner'in, Harcırah Kanununun 15 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/171) (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Afyon Karahisar mebuslarından İstanbul 

mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

1. — İzmir Mebusu Pertev Araf m, Gayri
menkul Kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanu
nun muvakkat birinci maddesinin (Ç) fıkrası
nın tadiline dair kanun teklifinin Muvakkat En
cümende müzakere edilmesi hakkındaki takriri 
(2/169, 4/145) 

Buyurun Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (izmir) — Muhterem ar

kadaşlar; Gayrimenkul Kiraları hakkındaki 
Kanunun tedvini sırasında muvakkat birinci 
maddesinin (Ç) fıkrasında bir tarih hatası ya
pılmıştır. Bu hatanın düzeltilmesi için hazır
ladığımız kanun teklifini Meclis Riyasetine 
vermiş bulunuyoruz. Haber aldığımıza göre 
mahkemeler böyle bir tadil teklifinin çıkmasına 
intizar etmektedirler. Onun için Dahiliye, Ti
caret, Bütçe ve Adliye encümenlerinden ikişer 
kişi seçilmek suretiyle muvakkat bir encümen
de bu kanun teklifinin müzakeresini teklif ediyo
rum. Bu hususta bir takrir takdim ettim. Ka
bulünü rica ederim. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

.1955 0 : 1 '. -
Takrir 

6. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, Millet
vekilleri Seçimi Kanununun 6428 sayılı Kanun
la değişen *35 nci maddesinin 6 ncı bendinin tef
siri hakkında takriri (4/143) (Dahiliye, Teşki
lâtı Esasiye ve Adliye encümenlerine) 

RElS — Ekseriyetimiz var; Celseyi açıyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gayrimenkul Kiraları hakkındaki Kanunu 

tadil teklifinin arz ettiği müstacel mahiyeti iti
bariyle Dahiliye, Adliye, Ticaret ve Bütçe Ko
misyonlarından seçilecek ikişer üyeden teşek
kül edecek bir muvakkat komisyonda müzake
resini arz ve teklif ederim. 

izmir Mebusu 
P. Arat 

RElS — izmir Mebusu Pertev Arat'm, Gay
rimenkul Kiraları hakkındaki 6570 sayılı Ka
nunun muvakkat birinci maddesinin (Ç) fıkra
sının tadili hakkındaki kanun teklifinin Tica
ret, Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenlerinden 
seçilecek ikişer kişilik muvakkat bir encümende 
görüşülmesi yolundaki takriri reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Ve teklif Ticaret, Dahiliye, Adliye 
ve Bütçe encümenlerinden seçilecek ikişer kişi
lik muvakkat komisyona gönderilmiştir. 

2. — Kütahya Mebusu İhsan Şerif özgen ve 
İzmir Mebusu Mehmet Aldemir'in, Devlet Me-

B Î R Î N C I CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Semi Ergin 

KÂTİPLER : ÜbeyduUah Seven (Hakkâri), İhsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

4. — RİYAST DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 



t : 5 23.11.1955 C : İ 
mutları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasının tefsiri hakkındaki takririnin gerive-
rilmesine dair takriri (4/90, 142) 

Yüksek Reisliğe * 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 

Teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun 6 ncı mad

desinin ikinci fıkrasının tefsirine dair olan 
4/90 sayılı takririmizin iadesi için gereken mu
amelenin ifasını saygılarımızla arz ederiz. 

İzmir Mebusu Kütahya Mebusu 
Mehmet Aldemir İhsan Şerif özgen 

REİS — İade edilmiştir. 

- SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHİ SUALLER 

1. — Kırşehir Mebusu T ahir Taşer'in, Emek
li Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin değiş
tirilip değiştirilmeyeceğine ve Genelkurmay es
ki 2 nci Başkanı Orgeneral Zekâi Okan'ın emek
liye sevk edilmesi ve yeniden hizmete alınması 
sebebine dair Başvekil ve Millî Müdafaa Vekilin
den şifahi suali (6/96) 

REİS — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer bura
dalar mı? (Yok sesleri) 

Sual sahibi bulunmadığından gelecek İnikada 
bırakılmıştır. 

2. —- Kars Mebusu Kemal Güven'in, Erzu
rum Mebusu Rıfkı Salim Burçak'ın Tortum ka
zası Demokrat Parti kongresinde yaptığı bir ko
nuşmaya dair sualine Adliye Vekili Osman Şevki 
Çiçekdağ'ın şifahi cevabı (6/97) 

REİS — Kars Mebusu Kemal Güven burada
lar mı?. (Burada sesleri) Suali okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki suallerin sözlü olarak Adliye Veki

li tarafından cevaplandırılmasına delâletleriniz 
saygı ile arz ve rica olunur. 

Kars Mebusu 
Kemal Güven 

1. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Salim Bur
çak'ın bu vilâyete bağlı Tortun kazasının 1955 yı
lı Demokrat Parti Kongresinde din tedrisatı 
mevzuunda delegelerin sorduğu bir suale ceva
ben yaptığı konuşma gazetelere akseden şekli ile 
tamamen dini siyasete alet eder mahiyette olup 
Vicdan İle Toplanma Hürriyetinin Korunması 
hakkındaki Kanun ile Türk Ceza Kanunu muva
cehesinde suç teşkil etmektedir. 

Rıfkı Salim Burçak'ın bu konuşmasından do
layı hakkında takibata tevessül olunmuş mudur?. 

2. Takibata tevessül edilmişse tahkikat ne 
safhadadır?. 

3. Henüz takibata tevessül edilmemiş ise se
bebi ve takibata başlamıyanlar hakkında her han
gi bir muameleye tevessül edilip edilmediği?. 

4. Takibata geçilmesi için Adliye Vekâletin
ce mahallî cumhuriyet müddeiumumiliğine ta
kibata başlanması için emir verilip verilmediği?. 

REİS — Adliye Vekili, buyurun. 

ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİCUK-
DAG (Ankara) — Muhterem arkadaşlarını, Er
zurum Mebusu Sayın Rıfkı Salim Burçak arka
daşımız tarafından Tortum'da matbuatımıza da 
akseden konuşma hâdisesine vekâletimiz muttali 
olur olmaz, mesele mahiyetini Erzurum Cumhu
riyet Müddeiumumiliğinden sormuştur. 

Mezkûr C. Müddeiumumiliğinden alman ma
lûmata istinaden hâdisenin mahiyetini ve tahki
katın halen bulunduğu safhayı arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım ; Tortum Cumhuri
yet Halk Partisi İdare Kurulu Başkanı Tahsin 
Can imzası ile bu yer C. Müddeiumumiliğine ve
rilen 11 Mayıs 1955 tarihli istidada; Rıfkı Sa
lim Burçak arkadaşımızın, 1955 Nisan ayı için
de Tortum'da yapılan D. Parti ilce kongresinde, 
Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması 
hakkındaki Kanuna muhalif şekilde bir konuş
ma yaptığı ileri sürülmüş ve bu konuşmanın Er
zurum'da münteşir (Doğu) ve İstanbul'da mün
teşir (Dünya) gazetelerinde yayınlanmış oldu
ğuna da işaretle gereken kanuni muamelenin ic
ra ve ifası beyan ve ihbar edilmiştir. 

Bu arada Rıfkı Salim Burçak arkadaşımız 
tarafından Dünya gazetesine gönderilen ve 5 
Mayıs 1955 tarihli Zafer gazetesinde de yayın
lanan bir mektupta, Tortum'da yapmış olduğu 
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konuşmanın, tahrif edilmek suretiyle matbuata 
intikal ettirildiği açıklanmıştır. 

Bununla beraber işbu ihbar üzerine Tortum 
C. Müddeiumumiliği re'sen gereken ihzari tahki
kata tevessül etmiştir. Kanun ve usul hükümle
ri dairesinde devam eden henüz ikmal edilmedi
ği cihetle müspet veya menfi bir neticeye bağ
lanmamış bulunan bu hazırlık tahkikatı hakkın
da şimdiden bir fikir ve mütalâa beyanının im- j 
kansızlığı tabiîdir. Ancak hazırlık tahkikatının 
hitamında neticeye göre kanuni muktazasımn tâ
yin edileceği de şüphesizdir. 

Bu itibarla salahiyetli C. Müddeiumumisinin 
ihbar istidası üzerine derhal hazırlık tahkikatı
na tevessül etmiş olduğunu ve tahkikatın da ka
nun ve usul hükümleri dairesinde cereyan eyle
mekte bulunduğunu arz ve sual sahibi arkadaşım 
Sayın Kemal Güven'den neticeye intizar buyur
masını rica ederim. 

KEMAL GÜVEN (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, Rıfkı Salim Burçak arkadaşımız 5 Ni
san 1955 tarihinde D. P. Tortum ilce kongresin
de bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma Erzu
rum'da münteşir Doğu ve istanbul'da münteşir 
Dünya gazetelerinde bâzı yazışmalara sebebiyet 
vermiş, fakat bu yazışmalardan sonra da mahallî 
savcılığın adı geçen milletvekili arkadaşımız 
hakkında hiçbir takibata geçmediği hususu öğ
renilmiştir. Bunun üzerine bu sual takririni ver
dim. Mahallî savcılığın takibata geçmediğini şu
radan anlıyorum. Nihayet mahallî cumhuriyet 
müddeiumumiliği hâdiseyi gazetelerdeki neşri
yattan muttali olmuştur. Buna rağmen mahallî 
müddeiumumiliği bu neşriyata kadar hiçbir ha
rekete geçmemiştir. Halbuki savcılığın harekete 
geçmesi için hâdiseye muttali olması kâfi idi. Bu 
hususun aydınlatılması için bu sual takririmi I 
verdim. 

Şimdi Sayın Adliye Vekilinin konuşmaların
dan anlıyorum ki, tahkikat açılmıştır. Fakat 
aradan yedi aya yakın bir zaman geçmiş olma
sına rağmen şimdiye kadar tahkikatın ikmal edi
lememesi sebebini bir türlü anlıyamadık. Zabıt 
tutulmuş şahitler gösterilmiştir. Nihayet birkaç 
günlük işti, buna rağmen gecikmesinin sebebi 
nedir? Bunu bir türlü izahlarından anlıyamadık. 

Diğer taraftan, bu gibi suçlarda muhalif ha- i 
tipler hakkında yıldırım hıziyle takibat yapılır- I 
ken, muvafıklar hakkında takibat yapılıp yapıl- I 
madiği ve 7 aydır bu takibatın yapılmamış olma- | 
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[ sının sebebini Sayın Vekilin izah etmesi lâzımdı. 

Bu sözlü sorumu verdiğim zaman düşündüğüm 
cihet şu idi : Şayet Türkiye'de seyyanen tatbik 
edilmesi icabeden kanunların kendilerine tatbik 
edilmediği imtiyazlı bir zümre var mıdır? Yok 
mudur? Sayın Adliye Vekilinin bu sualime ver
diği cevapta bunu teyit veya tekzibetmesini bek
lerdim. Şimdiye kadar tahkik edilmediği şeklin
deki beyanı, böyle bir zihniyetin mevcudiyetini 
göstermektedir. Binaenaleyh Adliye Vekilinden 
rica ediyorum tahkikatı bir an evvel bitirsin. 

ADLÎYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKÎ ÇlÇEK-
DAĞ (Ankara) — Efendim, sual sahibi arkada-
şimi dinledim. Muhalefete mensubolanlar hak
kında yıldırım hıziyle takibat yapılmakta oldu
ğunu ve kendimize, yani iktidarımıza taalluk et
tiği zamanlarda ise bâzı gûna gecikmelerin, ta
liklerin, tehirlerin vukubulduğunu ifade buyur
dular. 

Bu hâdise, filhakika haricî manzarası itiba
riyle gecikmiş sayılabilir. Vekâlet olarak bunun 
üzerinde durmuş bulunuyoruz. Sebebini tetkik 
ve tahkik ettik ve hattâ sorduk. Onu söylememiş 
ve neticeye intizar buyurmalarını rica etmiştim. 

Tahkikatın gecikme sebebine gelince; konuş
maya dair tutularak (Doğu) gazetesi Yazı işleri 
Müdürü Turhan Bilgin'de bulunduğu mevzuu-
bahsedilen zabıt varakasının elde edilmesi için 
sarf edilen mesaiye rağmen, mumaileyhin bir za
manlar tedavi maksadiyle istanbul'a gitmiş ol
ması, istanbul'daki adresinin bulunamaması, 
bilâhare Erzurum'a avdetle alman ifadesinde za
bıt varakasının istanbul'da olup celp ve tevdi 
edeceğini bildirdiği halde tevdi eylememiş bu
lunması sebepleriyle hazırlık tahkikatının şimdi
ye kadar ikmali mümkün olamamıştır. Maahaza, 
devam edegelmekte olan sıkı takip neticesinde 
ancak 21 Kasım 1955 tarihinde elde edilebilmiş 
olan mezkûr zabıt varakasına müsteniden tahki
katın ikmaline çalışılmakta olduğunu ilâveten 
arz ederim. 

Arkadaşımızın müsterih olması lâzımdır ki 
adalet makauizmasmm muhalefeti, muvafakati 
asla yoktur ve olamaz. (Sdldan bravo sesleri, al
kışlar) 

RE IS — Sual cevaplandırılmıştır. 

3, — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, 6452 
sayılı Kanuna tevfikan İsçilere yılda bir defa 
verilmesi gereken ek tahsisatın 1954 yıllıkların-
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dan istisna edilen işçiler mevcut olup olmadığına ı 
dair sualine Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu ile 
Ziraat Vekili Nedim ökmen ve Çalışma Vekili 
Hayrettin Erkmen'in şifahi cevapları (6/99) 

REİS — Tevfik Ünsalan buradalar mı efen
dim? (burada sesleri) 

Suali okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin Çalışma, Nafıa ve Zi- I 
raat vekilleri tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delâlet buyurulmasmı saygıyla arz 
ederim. 

1. 6452 sayılı Kanuna tevfikan işçilere yıl
da bir defa verilmesi gereken ek tahsisatların 1954 | 
yıllıkları bu kanun şümulüne giren bütün tarım, i 
nafıa ve sair Devlet işletmeleri işçilerine veril
miş midir? İstisna edilenler varsa sebebi nedir? 

2. Bu işçilerden bâzılarına bidayette ikrami
ye verildiği halde bilâhara istirdadına başlandığı 
vâki mıdır? Vâki ise sebepleri nelerdir? 

Malatya Mebusu 
Dr. Tevfik Ünsalan 

REİS — Bu sualin Çalışma ve Ziraat vekil
leri tarafından, kendilerine ait (kısımları geçen 
celsede cevaplandırılmıştı. Bugün de Nafıa Ve- | 
kili cevap verecektir. 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım; Malat
ya Mebusu Tevfik Ünsalan'm suallerine cevapla
rımı arz ediyorum: 

1. 6452 sayılı Kanuna tevfikan işçilere yıl
da bir defa verilmesi gereken ilâve tediyeler ta
mamen yapılmıştır. 

2. 1954 yılında taşra teşkilâtında Divan
ca kanunun şümulü dışında telâkki edi
lerek vizesi yapılmıyan miktarı pek cüzi bâzı 
ödemelerin istirdadı cihetine gidilmiş ise de, bi
lâhara mahkemeye müracaat eden muhtelif po
zisyon sahiplerinin lehlerinde karar almaları üze
rine, yani 2 kaza merciinin kanun anlayışları 
farildi olması dolayısiyle vekâletimizce Yüksek 
Meclise müracaat edilmiş ve tefsir talebinde bu
lunulmuştur. 

TEVFİK ÜNSALAN (Malatya) — Aziz ar
kadaşlar; bendenizi bu soruyu vermeye zorlıyan 
sebep; yekûnu bir hayli kabarık olan işçi grupu-
nun ikramiyelerini alamamalarıdır. Bugünkü ! 
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hayat şartlarının ağırlığı karşısında işçileri bu 
tazyikten kısmen olsun kurtarmak için Yüksek 
Meclisçe bir kanun çıkarılmıştı. Bu kanun bü
tün işçilerin istisnasız yılda bir maaş nispetinde 
ikramiyeden faydalandırılmalarını hedef tutu
yordu. Hal böyle iken işçilerin bir kısmının halk
larının verilmediğini görüyoruz. Gaye işçilere 
yardım iken ayrı gayrı muameleler yaparak iş
çileri üzmeye ve mağdur etmeye hakkımız yok
tur. Geçen içtima devresinde çıkardığımız bu 
kanunu okursak gayet vazıh olarak işçilerin dev
let sektöründe çalışanlarını istisnasız şümulü 
içine aldığını görürüz. 

Sayın arkadaşlarımı; ilgili bakanların cevap
larını dinledik. Söyledikleri vakıalara uymamak
tadır. İzahat veren Çalışma Balkanı Hayrettin 
Erkmen: (işçi olup da ikramiye alamıyan yok
tur) beyanında bulundular. Sonra ilâve ettiler: 
(Karayollarında daktilo, ambar memuru, tahsil
dar, veznedar gibi sayısı peık az olan işçilerin 
ikramiye bordrolarını Divanı Muhasebat vize et
mediği için ikramiye verilememiş veya verilmiş, 
daireleri tarafından istirdadedilmiştir.) 

İşçi olup da ikramiyesini alamıyan binlerce 
işçi mevcuttur. Gazi Orman Çiftliğinde çalışan, 
şaraphane, yoğurthane, hayvanat bahçesi, inek 
bakımhanesi işçileri, İş Kanununa tâbi işçiler ol
dukları halde ikramiyelerini alamamışlardır. 

Devlet su işlerinde çalışan işçiler de aynı du
rumdadır. Bu umum müdürlükte meselâ Elâzığ 
Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile bu müdürlüğe 
bağlı Malatya 92 nci şubede çalışan işçilere ik
ramiye verilmiş, bilâhara şoförler hariç verilen 
ikramiyeler bir çırpıda istirdadedilerek işçiler 
perişan bir duruma düşürülmüştür. 

Halen Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez 
Teşkilâtı işçilerinden yalnız şoförler ikramiyele
rini almıştır; diğerleri alamamıştır. Meselâ Yol
lar Beşinci Bölge Mersin ve Trabzon bölgesin
de ikramiyeler işçilere dağıtılmış ve geri alın
mamıştır. İzmir, İstanbul, Kayseri, Ankara 
Bölge müdürlüklerinde ikramiyeler tevzi edil
miş ve bilâhara işçi istihkaklarından kesilmiş
tir. 

Görülüyor ki 6452 sayılı Kanun çok vazıh 
olduğu halde İş Kanununa tâbi bâzı işçilere ik
ramiye verilmiş bâzılarına da verilmiş geri alın
mıştır. Aynı yerde aynı vasıfta çalışan işçiler
den bir bakanlığa mensubolanlar ikramiye alı
yor, diğer bakanlığa mensubolanlar, hattâ aynı 
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bakanlığın bâzı şubelerine mensubolanlar ala- ! 
mıyorlar. j 

Yukardan beri saydığımız ikramiyelerini ı 
alamıyan ve bugün için işçi olarak kabul edil- I 
miyen bu işçilerden Karayolları Genel Müdür
lüğü teşkilâtında iş müfettişlerinin yaptıkları | 
teftiş ve verdikleri rapora istinaden Çalışma ve I 
Bayındırlık bakanlıkları arasında bir protokol ı 
imzalanarak bu yerlerde 14 . V . 1954 tarihin
den itibaren îş Kanununun tatbikine başlanmış
tır. Bu işçiler Hafta Tatili Kanunundan istifa
de etmekte, kendilerinden her ay sigorta prim- ] 
leri kesilmektedir. îş yerleri Çalışma Müdürlü
ğü, iş müfettişleri tarafından teftiş edilmekte
dir. Yani kısaca bakanlık bunları işçi olarak ka
bul etmiştir. 

Ziraat ve su işleri işçileri daha evvelce İş j 
Kanununa tâbi tutularak işçi oldukları kabul i 
edilmişlerdir. I 

Bu suretle bunların işçi oldukları kati olarak j 
ve hem de mütaaddit defaler tebeyyün etmiş i 
bulunmaktadır. Prim kesilirken bir ses çıkar
madan işçi oldukları kabul ediliyor, ikramiye 
verilmesi mevzuubahis olduğu zaman işçi ola
rak kabul edilmiyorlar. Bu bir haksızlıktır. 

İşçiler soruyorlar, memur değiliz; işçi deği
liz, müstahdem değiliz, o halde biz neyiz? Bize 
bir sıfat bulsunlar. Eğer bu sıfat bulunmıya-
caksa şimdiye kadar işçi olarak ödediğimiz si
gorta primlerini iade etsinler ve bizi kaderimiz
le başbaşa bıraksınlar. İş müfetişleri bizi vakit
li vakitsiz rahatsız etmesinler. 

Divanı Muhasebatın bordroları vize etmedi- | 
ğine gelince; her ay istihkak bordroları işçi sı
fatı ile tanzim edilen ve tediyeleri ona göre ya
pılan işçilerin ikramiye bordrolarının vize edil
memesi iddiası bir hakikata dayanmamaktadır; ! 
Divanı Muhasebat bu mevzuda tereddüde düş-
müş, alâkalı bakanlıklardan bu işçilerin işçi I 
olup olmadıklarını sormuş, fakat ilgili bakan- j 
lar her nedense tatmin edici bir cevap verme
mişlerdir. Yoksa bu bakanlıklar Çalışma Ba- j 
kanlığmca işçi kabul edilen işçiden ve iş veren 
olarak kendi teşkilâtlarından aynı zamanda j 
Ödenen sigorta primlerinden haberdar değil ! 
midirler? Bakanlar bilhassa Çalışma Bakanı ni
çin doğru cevap vermemiş ve işçileri mağdur 
duruma sokmuşlardır. Bu bakımdan Divanı Mu- j 
hasebata yüklenmek istenilen hata ve ihmalin ' 
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Divanı Muhasebatla hiçbir şekilde alâkası yok
tur. 1953 yılında kabul edilen 6212 sayılı Ka
nunla verilen ikramiyeden bu işçiler işçi olarak 
tamamen faydalanmışlardır. O zaman ikramiye 
veriliyor, Divanı Muhasebat bordrolarını vize 
ediyor da bugün neden imza etmiyor? 

Bu izahatımızdan anlaşılacağı üzere bakan
lar, bilhassa Çalışma Bakanının verdikleri iza
hatlar hiçbir şekilde tatmin edici olmamıştır. 

6452 sayılı Kanunun gayesi hayat pahalılığı 
karşısında dar gelirli vatandaşlara biraz olsun 
nefes aldırmaktır. 2,5 - 3 lira gibi düşük yevmi
ye ile çalışanlarda dâhil olan bu mağdur züm
reyi senede bir defacık olsun bir aylık ikrami
yeden mahrum etmek asla doğru değildir. Bir 
çırpıda kendi maaşlarımızı 2 800 liraya çıkarır
ken memurlara % 40 nispetinde zam tasarlanır
ken ve diğer işçilere % 8 zam yaparken bu işçi
leri apaçık haklarından mahrum etmek adalet 
prensiplerine asla uygun düşmez. Bu vaziyet 
karşısında işçilerimize üvey evlât muamelesi 
yapmış durumuna düşüyoruz. 

Artık yapılacak iş, vakit kaybetmeden bun
ları 6452 sayılı Kanundan istifade ettirmektir. 
Şayet her şeye rağmen bu ikramiyeden istifa
de edemiyeceklerse istifade edebilmeleri için bir 
formül bulup bu dar gelirli vatandaşları da in
kârı gayrikabil korkunç hayat pahalılığının 
pençesinden biraz olsun kurtarmanın çaresine 
bakmalıyız. 

REİS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKÎLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) Muhterem arkadaşlar, sual sahibinin Zira
at Vekâletine taallûk eden kısmını cevaplandı
rırken vekâlete bağlı dört müesseseden Atatürk 
Orman Çiftliği işçilerinin, kanunun muvakkat 
maddesinin şümulü dışında kaldığı için, kendi
lerine 1954 senesine ait olmak üzere ikramiye 
verilemediğini arz etmiştim. Eğer arkadaşım 
konuşmasında, Ziraat Vekili bâzı müesseselere 
verdi de bâzı müesseselere vermedi şeklinde bir 
beyanda bulunmayıp da kanun bunu derpiş et
memiştir; binaenaleyh bir tefsir ve tadil talebi 
ile geliyorum, deseydi daha doğru hareket et
miş olurdu, öyle anlaşılıyor ki, arkadaşım ve
killerden sonra konuşacağını tesbit etmiş gel
miş. Biz ne söylersek söyliyelim, aynı şeyi oku-
yacakmış. (Soldan : Alkışlar) 

REİS — Çalışma Vekili. 
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ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERK-

MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlarını, ba
sit bir muamele üzerine geniş bir politik hare
kete geçmeyi tasarlıyan arkadaşımız burada su
alini yazdığı gün, tahmin ediyorum, kaleme al
dığı işçilere açık mektubunu okudu. 

öyle icabederdi ki, arkadaşımız alâkalı ve
killerin verdiği izahattan sonra meseleyi, te
nevvür etmiş kabul edip teşekkürle iktifa etme
li idi. Çıktı buraya arkadaşım, işçilerin sefa
letinden mebusların maaşına kadar temas et
medik nokta bırakmadı. Meselenin basit ve açık 
mahiyeti ortada iken bu derece şümullü ve af 
buyursun, bu derece acemice bir hareket elbet
te kendisinin beklediği neticeyi temin etmiye-
cektir. 

Ancak, bana isnadettiği bâzı hususatı doğru 
söylemediğim yolundaki ifadesini dinlediğim 
için tekrar söz aldım. 

Mesele nedir? Mesele gayet basit veya açık
tır. Büyük Meclis, işçilere yılda bir ikramiye 
verilmesi esasını kabul etmiş ve bunu, Devlet 
sektöründe çalışan işçiler için de hususi ve müs
takil bir kanunla hak olarak tesis etmiştir. Bu 
kanunun tatbikatında maddenin anlaşılması 
noktasından bâzı ihtilâflar belirmiş ve bu yüz
den çok mahdut bir kısım vatandaşlar ikrami
ye haklarından ya faydalanamamışlar, veyahut 
bidayeten aldıkları ikramiyeyi iade etmek mec
buriyetinde bırakılmışlardır. Mesele, Divanı 
Muhasebatın, işçiyi tarif üzerinde kendisine 
esas ittihaz ettiği ölçülerle Çalışma Vekâletinin 
Ölçülerinin birbirine uymamış olmasından ta-
haddüs etmiştir. Bir sarf mahkemesi olan Di
vanı Muhasebatın ölçüsü Çalışma Vekâletinin 
Ölçüsüne nazaran daha dardır. Bir kere Divanı 
Muhasebat prim bordrolarını vize etmez. Arka
daşım bu hususları anlamamıştır. Sigorta primi 
bordrosunun Divanı Muhasebat ile alâkası yok
tur. Ama Devlet bütçesinden sarfiyatın vizesi 
ya bidayeten veya nihayeten Divanı Muhaseba
ta aittir. Arkadaşım ne zatı meseleyi kavramış, 
ve ne de vekillerin verdiği izahat ile iktifa et
miştir. Bu sebepten kendisi karanlıklar içinde
dir. Meclisinizi bir müddet umumi politika ma- ' 
niyetinde bir beyanla işgal etmiştir. Zannedi
yorum, Yüksek Meclisiniz durum hakkında te
nevvür etmiştir. Vaziyet bundan ibarettir, efen
dim. (Alkışlar). 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
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4. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulu-

nay'tn, Bedelsiz Mal İthali Kararnamesinin neh
rindeki gecikme ve iptal sebeplerine dair Başve
kilden şifahi suali (6/101) 

REİS — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulu-
nay buradalar mi l (Burada sesleri) Başvekil bu
lunduklarından sual gelecek inikada bırakılmış
tır. 

5. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, son zaman
larda hapishanelerde vukubulan toplu ayaklanma 
hâdiselerine dair sualine Adliye Vekili Osman 
Şevki Çiçekdağ'm şifahi cevabı (6/102) 

REİS — Kars Mebusu İbrahim Us burada
lar mı?. (Burada sesleri) Sual takririni okutuyo
rum. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Adliye Vekili tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Kars Mebusu 
İbrahim Us 

L Son zamanlarda hapishanelerde zuhur 
eden toplu ayaklanmaların mahiyeti nedir?. 

2. Bu ayaklanmalara karşı alman zor tedbir
lerinden gayrı ıslahı tazammun eden ne gibi iş
lemlerin yapılması düşünülmektedir?. 

ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-
DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, İbra
him Us arkadaşımızın şifahi sualine cevabımı arz 
ediyorum. 

Filhakika arkadaşımızın temas ettiği üzere son 
zamanlarda bâzı ceza evlerimizde idareye karşı 
ufak - tefek ayaklanmalar vukubulmuştur. Bu 
ayaklanmaların sebebi, saikı, ve müvellidini tet
kik ve tahkik etmiş bulunuyoruz. Yalnız bu sebep 
ve saikı arz etmeden evvel şunu arz edeyim ki, 
merkez ceza evlerimizin bir kısmında iktidara 
geldiğimiz zaman disiplin bakımından, zaptu 
rapt bakımından hakikaten bir lâubalilik mev
cut idi. Ceza evlerinde kumar oynanır, ceza ev
lerine bıçak, ceza evlerine memnu" maddeler, ce
za evlerine uyuşturucu maddeler girer; yine ceza 
evlerindeki kantin ve kahve ocakları bâzı mah
kûmların şahsi arzusuna göre işletilir ve maa-
teessüf buna karşı kâfi tedbirler alınmamış oldu
ğunu da müşahade etmiş bulunuyoruz. 

Bütün bunları Devlet olarak, Hükümet ola-
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rak ceza evlerinde kumaı- oynanmasını, uyuştu
rucu maddeler kullanılmasını, kahve ocaklarının 
ve kantinlerin bir kısım mahkûmlar tarafından 
idaresini Hükümetin ve Devletin tabiî varlığı 
ile kabili telif görmedik, ciddî tedbirler almak 
yoluna teveccüh ettik. Eğer arkadaşım 4 - 5 sene 
evvelki vakaları birbiri ardına tetkik ve takibet-
miş olsaydı bu suali ona göre tevcih etmiş bulu
nurdu. Nihayet bizim aldığımız müessir tedbir
lerin yani kumar oynanmıyacak, uyuşturucu mad
deler girmiyecek ve kantinler, kahve ocakları 
doğrudan doğruya idare tarafından maliyet fiya
tı ile işletilsin. Ve eşit iaşe esası burada yürüsün, 
fakir mahkûmlar zengin mahkûmların zebunu ol
masın. Bu hususta aldığımız müessir tedbirlerin 
bir neticesi ol araktır ki, bir Sisim ceza evlerinde 
bâzı hâdiseler cereyan etmiştir. Ve bu hâdiseler 
alman tedbirlerle yapıştırılmıştır. Şimdiye kadar 
aldığımız tedbirlerle bundan böyle, ceza evlerin
de bir hâdise cereyan etmiyeeeğine tam bir kana
at getirmiş değiliz. Aldığımız tedbirler, gene ifa
de edeyim ki, tatmin edici değildir. Zamanla el
bette bunlar hallü fasledilecektir. 

Meselâ, biz iş esası üzerine bir iaşe rejimi 
tesbit ettik. Herkes orada açtığımız kantin
de yiyecek, zenginler varsa, zenginler bura
da açacağımız hususi tabdotlardan istifade ede
cektir, dedik. Fakir mahkûmları tamamen 
ilbas eyledik iaşeyi tamamen her tarafa ve 
tam bir şekilde, bilhassa merkez ceza evlerin
den bahsediyorum, mevcut imkân dairesinde 
ve Yüksek Meclisin kabul ettiği bütçe esasları 
dairesinde, arz ediyorum, buna rağmen yine 
kumar oynamak istiyen, buna rağmen hariç
ten içeri yemek almak istiyen ve bu vesile 
ile bu yemek alma sırasında yemekler içinde 
uyuşturucu maddeleri içeriye almak istiyen 
mahkûmların gayrikanuni hareketleri vâki 
olmuştur, arz ettiğim gibi bu hareketleri yatış
tırılmış olmakla beraber bundan böyle alacağı
mız yeni tedbirlerle bunların da önlenmesine 
çalışılacağını arz «derim. 

Bu arada şunu da ifade edeyim, bu gibi hâ
diseler, ayaklanmalar sadece bizim memleke
timizde vâki olan şeyler değildir. Tetkik et
tiğimiz gazetelerde, yabancı memleketlerde da
hi bu gibi hâdiselerin cereyan etmekte olduğu
nu görmekteyiz, ölüm hâdiseleri tekevvün et
mekte ve büyük firarlar vukua gelmektedir. 
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PERTEV ARAT (İzmir) — Reis Bey, Mec

lise saygısızlık vardır, (locayı işaret ederek) 
orada gazete okunmaz, alâkadar olmanızı ri
ca ederim. 

I ADLÎYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-
DAĞ (devamla) — Bu itibarla medeni mem
leketlerde dâhi, her türlü esbabın mevcudol-
duğu yerlerde dahi bu kabîl hâdiselerin tekev
vün ettiği göz önünde tutacak ,olursak, bizim 
memleketimizde de bâzı gûna hâdiseler, gay
retlerimize rağmen tedbirlerimize rağmen bel
ki tekevvün edebilir. Hükümet olarak, vekâ
let olarak bunların önlenmesi mevzuunda has
sas olacağımıza ve gerekli tedbirleri alacağımı
za ve önümüzdeki seneler için kabul buyuraca
ğınız bütçelerle mahkûmların maddi ve manevi 
bakımdan kalkınmasına ve sue işlemekten te
vakki etmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına 
ve bunların manen, ve ruhan ıslahı için yine ge
rekli tedbirlerin peşinde bulunduğumuza inan
manıza bilhassa rica ederim. 

REİS —• ibrahim Us. buyurun. 
İBRAHİM US (Kars) — Muhterem arka

daşlar; biz bu suali verdiğimiz zaman memle
ketin beş altı yerinde birbirini takiben, üç gün 
devam eden ve hattâ ölümle neticelenen ayak
lanma hâdiseleri olmuştur. Biz bunların sebep
lerini bakan beyden sormuş, oluş ve önleyici se
bepleri rica etmiştik. Ayrıca yaptıkları tamimin 
bize okunmasının faydalı olacağını umarak ri
ca etmiştik. Bize verdiği cevap, tamimler; ba
kanlığın gizli işleridir, şeklinde oldu. Hâkimle
rin tetkik ve tahkikleri neticesine göre verdik
leri malûmatı bize vermekten imtina ettiler. 
Biz de, murakabe vazifesini yaparken müşkü
lâtla karşılaştık. Bakan Bey, kürsüye çıkıp, 
âdeti olduğu üzere kendi hatalarını kapamak 
için eski devrin hatalarını ortaya dökmek sure
tiyle işin içinden çıkmaya uğraştılar. Buna hiç 
lüzum yoktur. 

Bu isyanlar mevcuttur. Başka memleketler
de olması bizim memleketimizde de olmasını 
icabettirmez. Buna karşı tedbir almak lâzımdır. 
Bu isyanların sebepleri, edindiğimiz malûmata 
göre açlıktır. Bugün zeytinin kilosu 3,5 lira, 
zeytinyağının kilosu 5,5 liradır. (Soldan : Bu
nunla alâkası yok, sesleri) Peynirin kilosu yedi 
liradır. Böyle bir memlekette 23 kuruş karın 
doyurur mu? Bunu sizin takdirinize bırakıyo-

[ ram. (Soldan : Bununla alâkası yok, sesleri). 
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İkincisi : Personel kifayetsizdir. Kasgele I 

mesleklerden ceza evi müdürü ve memuru alı
nıyor. Bu zatlar lâyikiyle bu işleri yapamıyor- \ 
lar. Hiddet ve şiddet ile mahkûmlar sindiril
mek isteniyor. Halbuki bunlar çare değildir. 
Bakan, eski Halk Partisi idaresini kötülüyor. 
O zaman çekirdekten yetişme hukukçular (Sol
dan : Gürültüler) bu işi idare ediyorlardı. Bun- I 
lar kaldırıldı bugün. 

Ayrıca gardiyanlar kâfi miktarda maaş ala
mamaktadırlar. Bu sebeplen gardiyanlar mah
kûmlardan aldıkları küçük bahşişlere mahkûm 
olmaktadırlar, bunun doğurduğu mahzurlar da 
aşikârdır. 

Sonra; meselâ Sinob hapishanesinde çıkan is
yan, Istanbuldan getirilen azılı bir mahkûmun 
haraç alması yüzündendir. Memurların bu gibi 
şeylere göz yumması bu hâdiselere sebep ol
maktadır. I 

Cevap veren Vekil bâzı tedbirler alacağım I 
buyurdular. Bu «alacağız» ile işler neticelenmi
yor. Bugün de bu isyanlar belki bâzı yerlerde 
devam etmektedir. Fakat örfi idare dolayisiyle 
matbuata aksetmediği için malûmattar olamıyo
ruz. 

Bu itibarla bunlara din ve ahlâk dersleri 
verilmesi, sporun buraya girmesi içtimai bir 
zarurettir. Bunların, ahlâklı, iş sahibi olarak 
cemiyete iade edilmesi lâzımdır. Ayrıca bu me
mur ve müstahdemlerin kurslara tâbi tutulma- j 
sının faydalı olacağı kanaatindeyiz . 

Sonra asri ceza evlerinin bir an evvel ik
mal edilmesi, bu gibi hâdiselere mâni olacak
tır. Biz bunları rica ediyoruz. Bu mevzuda si
yaset yapmaması lâzım gelirken ve Halk Par- | 
tisinin düştüğü hatalara düşmemek icabeder- j 
ken bunlarla kendi .hatalarını örtmeye çalışı
yorlar. "Vebali kendilerinin boyunlarmadır. I 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKl ÇlÇEK-

DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; Ib- | 
rahim Us arkadaşımı dinlediniz. Bu arkadaşım 
bu hâdiselerin neden dolayı tekevvün ettiğini 
sorduklarını ve bunu izahsız bıraktığımızı ifade 
buyurdular. Bizden bu hususta yaptığımız ta
mimleri istediklerini ve bunu da vermediğimizi 
de ilâve ettiler. Samimî olalım. Arkadaşım bir 
milletvekili olarak Vekile gelir, ben ceza evlerin
de bu gibi hâdiselerin tekevvününü görmekte-
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yim, ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Tamimleri
niz var mıdır? Diye sorar da cevap almazsa ken-

ı dilerine bu kürsüden cevap vermem icabeder. 
Bu mevzuda hakikaten samimî olmak lâzım ge
lir. 

Şimdi vaziyete gelelim : Ben hâdiselerin ol
madığını, hâdiselerin tekevvün etmediğini söyle
miyorum. Hâdiseler olmuştur, Sinob'ta değil, 
Zonguldak'ta olmuştur, Adana'da olmuştur, Ko-
zan'da, Kayseri'de olmuştur. Niçin olmuştur? 

Biz ceza evlerine kumarın sokulmamasım, 
uyuşturucu maddelerin girmemesini, orada haki
kî mânasiyle bir disiplin ruhunun, ahlâka doğ
ru giden, hayıra doğru giden ıslaha giden bir di
siplin ruhunun hâkim olmasını istemekteyiz. Bu
nun için tedbirler aldık. Bu tedbirlerimize rağ
men kumar oynamak istiyen ve kumar. oynıyan 
kimseler hakkında gereken inzibati tedbirleri al
mak ceza evleri idaresinin en başta gelen vazi
feleri cümlesindendir. Kumar oynıyanlar, ku
mardan menedildikleri zaman ayaklanarak ceza
evleri idarelerine karşı, harekete geçip taşla, 
değnekle karşı koyanlar hakkında elbette ki, 
ceza evleri idaresi gerekli tedbirleri alacaktır. 
Efendim, arkadaşımın dediği gibi; «Biz sizin 
yemeğinizi, ekmeğinizi istemiyoruz, dışarıdan 
getireceğiz.» diye vâki beyan ve ifade üzerine, 
«Hayır biz sizi ia§e edeceğiz, sizin dışarıdan ge
tireceğiniz maddeler olabilir. Onlar da şunlardan 
ibarettir. Fakat içine uyuşturucu madde konu
lacak, içine silâh veya bıçak konulacak olan mad
delerin ceza evlerine girmesine mâni oluyoruz. 
Bunda ısrar etmeyiniz.» diyoruz. Bu yaptığımız 
politika icabı mıdır ? 

Bunun üzerine bâzı kimseler harekete geçi-
tyor, bunu onların zihniyetine, onların temsil et
tiği ruh haletine göre tabiî addetmek ve bizim 
aldığımız tedbirleri yerinde görmek lâzımdır. 
Bunu arz etmek istiyorum. 

Aldığımız tedbirler nelerdir? Ben politika 
yapmıyorum. Bir zamanlar ceza evleri idaresinde 
hükümran olan lâubaliliği tebarüz ettirmek isti
yoruz. Kumar, kumar, kumar; uyuşturucu mad
de, uyuşturucu madde... Biz bunları ortadan kal
dırmış bulunuyoruz, bunu kemali f ahrile huzuru
nuzda arz edebilirim. (Bravo sesleri) Ufak tefek 
hâdiseler oluyor, gözden kaçıyor. Bunlar, tek 
tük gözden kaçan hâdiselerin neticeleridir. Siz 
politika yapıyorsunuz. Siz dün o mahkûmu ka-
rabahtı ile karşı karşıya bırakmıştınız. Şimdi po-
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litika yapmak lâzım geliyorsa ifade edebilirim : 
Biz bugün 300 kat elbise değil, 15 bin kat elbise
yi mahkûm vatandaşlara dağıtmış bulunuyoruz, 
15 bin çamaşırı, 15 bin ayakkabıyı dağıtmış bu
lunuyoruz. Merkez ceza evlerine radyo koyduk. 
Vaiz gönderiyoruz, konferans verdiriyoruz. Mad
di ve mânevi kalkınma babında en hayırkâr 
mevzular üzerindeyiz. Bunların, demin de arz 
ettiğim gibi, tatmin edici olduğuna biz de inan
mıyoruz ve nâkâfi olan tedbirlerimizi ortadan 
kaldırmak, ceza evlerimizi hakiki bir ıslah evi 
haline getirmek emel ve arzusundayız, bunu arz 
ettim. Aldığımız tedbirler bunlardan ibarettir; 
politika yoktur. (Soldan alkışlar). 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

6*. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Ha
riciye Veküinİ7i Devlet Vekâletine tâyininden 
sonra bu vekâlete Başvekilin vekâlet etmesinin 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 49 ncu maddesine 
uygun olup olmadığına dair Başvekilden şifahi 
suali (6/108) 

REİS — Başvekil bulunmadığı için sual ge
lecek inikada bırakılmıştır. 

7. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, 6 . V . 
1954 tarihinde otomobili ile bir askeri çiğniyen 
Aydın Mebusu A. Baki Ökdem hakkında yapılan 
kanuni işlemin ne safhada olduğuna dair sualine 
Adliye Vekili Osman Şevki Çiçekdağ'ın şifahi 
cevabı (6/109) 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki hususun Adliye Vekili tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Kars Mebusu 
ibrahim Us 

6 . V . 1954 tarihinde izmir'den Aydın'a git
mekte olan otomobili ile Kars'ın Ortakilise kö
yünden olup Gaziemir'de askerliğini ifa eden bir 
askeri çiğniyen ve sakat olmasına sebep olan Ay
dın Mebusu Baki Ökdem hakkında yapılan ka
nuni işlem hangi safhadadır? 

REÎS — Buyurun Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKlLl OSMAN ŞEVKİ Çl-

ÇEKDAĞ (Ankara) — Arkadaşımız Kars Me
busu ibrahim Us tarafından vekâletime tevcih 
olunan şifahi sual takririne cevabımı arz ede
ceğim. 
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Bu hususta izmir Cumhuriyet Müddeiumu

miliğinden alman malûmata göre: 
6 Mayıs 1954 günü saat 18 sıralarında izmir -

Gaziemir Hava Telknik Okulu önünde Seydiköy 'e 
ayrılan yol kavşağında Selçuk istikametinde sey
reden ve Aydın Mebusu Baki ökdem'e aidolup 
Söke Belediyesinin 146 plâka numarasını taşıyan 
şoför Adnan ördek idaresindeki otomobilin as
ker Fevzi Rençper'e çarparak ayağının kırılma
sına sebebiyet verdiği ihbar edilmesi üzerine ya
pılan hazırlık tahkikatı neticesinde; şoför Adnan 
ördek'e^kaabili atıf bir kusur bulunmadığının 
ve bu itibarla cumhuriyet müddeiumumiliğince 
maznun şoför hakkında 11 Haziran 1954 tarihin
de ademitakip kararı verildiğinin ve bu kaza
nın vukuu ânında diğer bir arkadaşiyle beraber 
otomobil içinde bulunan Aydın Mebusu Baki 
ökdem'in hâdise ile bir gûna alâkası olmadığının 
anlaşıldığını arz ederim. 

İBRAHİM US (Kars) — Efendim, bize ya
pılan ihbarda bizzat askerin kendisi... (Gürültü
ler) Dinliydim arkadaşlar. Bir dakikanızı rica 
ediyorum. Bize bu şekilde ihbar edilmişti. Soru
muz (bunun için verilmişti. (Gürültüler, ayıp, böy
le sual kürsüye gelmez sesleri) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır efendim. 

8. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars 
ve kazalarındaki kuraklık sebebiyle ot tedariki 
müşkülâtı karşısında halkın elinden çıkarmak 
zorunda kaldığı hayvanların değer pahasına sa
tılabilmesi için Hükümetçe ne gibi karar ve ted
bir alındığına dair sualine İktisat ve Ticaret Ve
kili Sıtkı Yırcalı ile Ziraat Vekili Nedim ök-
men'in şifahi cevapları (6/110) 

RElS — Mehmet Hazer buradalar mı? (Bu
rada sesleri) 

Suali okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kars ve kazalarında bu sene ekinler, bilhas

sa otlaklar ve yaylalar kuraktan büyük mikyas
ta zarar görmüştür. Bu yüzden kışlık ot temini 
güçleştiğinden halk elindeki hayvanın mühim 
bir kısmını satmak mecburiyetinde kalmışsa da 
alıcı bulamamakta ve Hükümetten yardım ve 
alâka beklenmektedir. Hal böyle iken Kars Va
liliği (halkın zengin olduğunu, hayvanın ucuza 
satılmasında bir mahzur görülmediğini, Hükü
metin her hangi bir yardım yapmasına lüzum 
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olmadığını, mahsulü zarar görenler için de bir 
vergi terkini ve banka borcu tecili kapısını aç
maya mahal bulunmadığını...) ifade etmiş bele
diye aynı zamanda Kars Demokrat Parti Başka
nı da valiyi teyit ve tasdik ederek halkın cebi 
para ile, ambarları da ot ve samanla dolu oldu
ğunu ilâve etmiştir. Hakikata ve realiteye tama-
miyle aykırı olan bu görüş tarzı karşısında beş 
yüz bin nüfuslu Kars halkının hal ve âtideki ik
tisadi vaziyeti ile yakından alâkalı bulunan bu 
meseleyi doğrudan doğruya Hükümete intikal 
mecburiyetinde kalınmıştır. 

* 
1. Halkın elinden çıkarmak zorunda kaldı

ğı hayvanların değer pahasına satılabilmesi için: 
a) Erzurum Et Kombinasının derhal piya

saya müdahalesi; 
b) Askerî birlik, okul ve mümasili müesse

selerin et ihtiyacından bir kısmının kavurma, su
cuk olarak mubayaası; 

c) Harice hayvan satabilmek için mahreç
ler aranması, - Rusya tatmin edici bir mahreç 
değildir -

2. Saklanacak hayvanların zayiat vermeme
si için de : 

a) Kars'ta bulunan Devlete ait hayvanların 
yem ihtiyaçlarının - hiç olmazsa bir kısmının -
yurdun diğer bölgelerinden temini; 

b) Murgul fabrikasının her yıl Ardahan 
pazarından almakta olduğu otun bu yıla mün
hasır olmak üzere başka yerlerden mubayaası; 

c) Küspe ve saire gibi hayvan yemlerinin 
Hükümet marifetiyle başka yerlerden Kars'a 
getittirilerek ihtiyaçlılara ucuz fiyatla satılma
sı ve bu mevzuda gerekli tedbirlerin alınması; 

3. Hububat mahsulü kuraktan zarar gören 
müstahsilin mevzuu hükümlere ve cari tatbikata 
uygun olarak Arazi Vergilerinin terkini ve ban
ka borçlarının tecili hakkında ilgililere emir ve
rilmesi hususunda İktisat ve Ticaret, Ziraat, 
Millî Müdafaa ve İşletmeler Vekâletlerince (Ve
kâletlerini ilgilendiren işlerde) ne gibi karar ve 
tedbirler alındığının ve yapılan yardımların 
sözlü olarak bildirilmesi hususuna tavassutları
nızı saygılarımla rica ederim. 

Kars Mebusu 
Mehmet Hazer 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Arkadaşımız Kars Me
busu Mehmet Hazer'in, Kars ve kazalarındaki 
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kuraklık sebebiyle Hükümetçe ne gibi karar r e 
tedbir alındığına mütadair şifahi sual takririne 
arzı cevabediyorum. 

Yaptırılan tetkikattan alman neticeye göre, 
mevzii kuraklık hasebiyle Kars vilâyetinin bir 
kısım kazalarında hububat rekoltesinde ve hay
van yemliklerinde de eksiklik olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bunun üzerine, hayvan yemi ihtiyacını kar
şılamak için Toprak Mahsulleri Ofisince 1 . X . 
1955 tarihinde 1 300 ton ithal malı arpa tahsis 
olunmuştur. 

Tohum ihtiyacını karşılamak üzere de, 1 500 
ton buğday ve 1 000 ton arpa tahsisi yapılmış ve 
l)i.ı hususlara dair kararname hükümleri dâhi
linde vilâyet kanaliyle ihtiyat; sahiplerine dağı
tılmıştır. • 

Diğer taraftan Arazi Vergisinin terkini ve 
banka borçlarının tecili hususlarında lüzumlu 
karar ve tedbirler alınmış ve usulü dairesinde 
tatbik edilmiş bulunmaktadır. 

Nitekim merkezden ve Çıldır kazasından bâ
zı çiftçilerle Sarıkamış kazasının bütün çiftçile
rinin Arazi vergileri terkin edilmiş ve banka 
borçları da tecil olunmuştur. 

Diğer yerlere ait bu nevi taleplerin muamele
leri de usulü dairesinde yapılmaktadır. 

Mezkûr mmtakadaki hayvanların değer paha
sına kiym etlen dirilebilmesi için de derhal lüzum
lu ihraç müsaadeleri verilmiş ve bu yıl Tiknis 
hudut kapısından 110 000 koyun ve on bin sığır 
ihracının imkânı sağlanmıştır. Bu şekildeki ihra
cat geçen seneye nazaran c/r 20 - 30 arasında da
ha fazladır. 

Diğer taraftan Et ve Balık Kurumunun 1953 
Temmuzunda işletmeye açılan Erzurum Et Kom
binası ile 1955 Eylül başından itibaren faaliyete 
geçen Ankara Et Kombinası, bu yıl hayvan mu
bayaalarını bilhassa kuraklık mmtakalarda tek
sif etmiştir. Halen de yine o mmtakalar üzerin
den mubayaalara devam olunmaktadır. 

Erzurum Et Kombinası gerek ordu ve gerek
se piyasa ihtiyacı için kavurma imaline başla
mış ve bu suretle de hayvan mubayaa miktarları 
artırılmıştır. 

Ayrıca daha geniş ölçüde mubayaalarda bu
lunmayı imkân dâhiline almak üzere bir program 
dâhilinde inşasına girişilen dondurma tesisleriy
le sosis ve salam imalâthaneleri ikmal edilmek 
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üzeredir. Yakında bunlar da faaliyete geçmiş ola
caktır. 

Et ve Balık Kurumu ilk defa bu yıl elindeki 
tesislerle temin ettiği imkânlardan faydalanarak 
14 milyon liralık dondurulmuş et ihraeeimiş bu
lunmaktadır. Bu ihracat önümüzdeki yılda 40 
milyon liralık bir değeri bulacaktır. 

1956 yılı içinde Et ve Balık Kurumunun 
memleket içindeki satmalına miktarı 250 milyon 
liralık bir seviyeye yükselecek ve diğer tesislerin 
ikmalini mütaakıp bir milyar liralık mubayaa 
imkânları hâsıl olacaktır. 

Bu suretle bir taraftan memleketin mühim 
bir gıda meselesi ve yeni bir ihraç mevzuu halle
dilmekle kalmıyacak, memleket hayvancılığı da 
yepyeni bir inkişaf imkânı bulacaktır. 

Hulasaten belirtmek isterim ki, Et ve Balık 
Kurumu, muhtelif hayvancılık nuntakalarmda ve 
bilhassa Erzurum ve Kars civarında müstahsili 
kooperatifler vasıtasiyle teşkilâtlandırmak ve 
kredi ile takviye etmek ve hayvan besinlinde 
kendilerini teşvik ve yardımlarla tergibetmek po
litikasını gütmektedir. 

Hakikaten bu yepyeni faaliyet manzumesi 
içinde, hem müstahsil için hem de Et ve Balık 
Kurumunun çalışması bakımından geniş ölçüde 
karşılıklı müşterek faydalar temin edilmektedir. 

Bu yolda girişilen çalışmaların yakın bir âti
de feyizli semerelerinin alınacağından emin bu
lunmaktayız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
İşletmeler Vekâletine ait bir nokta hakkında 

da arzı cevabedeyim: Bu sene Murgul'un ot ih
tiyacı ayjıı mıntakalardan temin edilmiş ola
caktır. 

REİS — İşletmeler Vekili. 
İKTISAT VE TICARET VEKILI SITKI 

YTRCALI (Balıkesir) — Cevabı ben verdim. 
RElS — Buyurun Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKlLl NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım; -Kars Mebusu 
arkadaşımızın sualinin Ziraat Vekâletine taal
lûk eden kısmını biz şu safhada mütalâa ediyo
ruz : 

Biz, Kars hayvancılığının inkişafı için dai
mî tedbirlerle fevkalâde hallere mahsus olan 
tedbirleri ayırmış bulunuyoruz, iktisat ve Ti
caret Vekili arkadaşım bu hususta geniş iza
hat verdiler. Ben vaktinizi almamak için kısa
ca şunu arz edeceğim : 
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Daimî tedbirlerimiz Ziraat Vekâleti teşkilâ

tının önderliği altında yonca, korunga, tarla ve 
meralarının ıslahıdır. Bugünkü vaziyetimiz 1950 
ye nazaran on misli inkişaf etmiştir. Bu sene 
fevkalâde hal dolayısiyle vekâletin teşebbüsün
den sonra Kars'ın muhtelif kazalarına 14 000 
küsur ton yulaf, arpa depo edilmesine başlan
mış ve sevkiyat yapılmaktadır. İğdır'dan 500 
ton kuru ot Kars emrine verilmiştir. Küsbe 
mevcudolan vilâyetlerimizle muhabereye geçil
miş ve talep vukuunda derhal Kars'a sevkedil-
mek üzere lâzımgelen tedbirler alınmıştır. 

REİS — Mehmet Hazer Bey, Millî Müdafaa 
Vekili yoktur. Diğer vekil arkadaşların cevap
larını kâfi görüyor musunuz? 

MKHM ET HAZER (Kars) — Hayır. 
RE IS — O halde, Millî Müdafaa Vekilinin 

do cevaplandırmasını temin için sualiniz gelecek 
İnikada bırakılmıştır. 

9. — Malatya Mebusu Nüvit Yet kin'in, 12 . 
YiII . 1955 günü Zonguldak'ta hürriyeti tahdit 
ve memuriyet sıfat ve nüfuzunu suiistimal eden 
emniyet mensuplarına ne muamele yapıldığı 
hakkındaki sualine Dahiliye Vekili E t em Mende
res'in şifahi cevabı (6/111) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyu raim a sini saygı ile rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Nüvit Yetkin 

Karadeniz'de bir seyahata çıkmış olan C. 11. 
I\ Genel Sekreteri Kasım Gülek 12 . 8 . 1955 
günü Zonguldak'ta bulunduğu sırada Zongul
dak Emniyet Müdürü Zeki Akalan tarafından 
otomobili durdurulmak, kendisi silâhla ve ölüm
le tehdidedilmek suretiyle alıkonularak zorla 
karakola götürülmüş ve saatlerce hürriyeti tah-
didedilmiştir. Bunları yaparken kendisine se
bep soranlara adı geçen emniyet müdürü kim
seyi dinlemiyeceğini, zira emir aldığını da söy
lemiştir. 

a) Filhakika Emniyet Müdürü aldığı bir 
emirle bu fiilleri işlemişse kendisine bu emri 
hangi makamda bulunan, hangi şahıs ne sebep 
ve salâhiyetle vermiştir. 

b) İster bir makamdan emir almış olsun. 
ister şahsan hareket etmiş bulunsun bu mua-

— 117 — 



î : 5 23 .11 
mele şahsi hürriyeti tahdit, silâhla ve ölümle 
tehdit ve memuriyet sıfat ve nüfuzunu suiisti
mal gibi ağır birer suç olduğuna göre müseb
bibi veya müsebbipleri ve yardımcıları hakkın
da şimdiye kadar ne muamele yapılmıştır, ya
pılmamışsa sebepleri nelerdir? 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, Malatya 
Mebusu sayın arkadaşım Nüvit Yetkin tarafın
dan verilmiş olan sual takririni cevaplıyorum: 

Halk Partisinin 12 Ağustos 1955 tarihinde 
Zonguldak'ta yaptığı siyasi toplantıya katılan 
Genel Sekreter Sayın Kasım Grülek, bu toplan
tının sonunda Kozlu ve Soğuksu seylâp mmta-
kalarmda arkadaşlariyle topluca gitmek arzu
sunu izhar etmiş ve bu istikamette harekete ge
çilmesi üzerine bunu gören bir kısım vatandaş
lar henüz seylâp felâketinin acısı içinde bulu
nan Zonguldak'ta partilerarası nümayişlere ve 
belki de birtakım müessif hâdiselere vesile ve 
sebebiyet verecek olan bu gidişi hoş karşılama
dıklarından protesto tezahüratına başlamışlar
dır. Bu tezahürata Kasım Gülek'in yanında 
bulunan vatandaşlar da mukabeleye giriştikle
rinden müessif hâdiselere meydan vermemek 
maksadiyle vali bu ziyarete mâni olunması hu
susunda Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin (A) bendine tevfikan Emniyet 
Müdürüne talimat vermiştir. Emniyet Müdürü 
aldığı bu emir üzerine hareket etmiş bulunan 
otomobilin önüne geçerek durumu Kasım Gü
lek'e bizzat izah ve seylâp bölgesine gidilmesin
den sarfınazar edilmesini rica eylemiştir. Yapı
lan rica ve ikazı hoş karşılamıyan ve seylâp 
bölgesine gitmekte ısrar ederek şoföre hareket 
emrini veren mumaileyhin bu ısrarı ve bundan 
cesaret alan taraf darlarının yaptıkları tezahü
rat üzerine Emniyet Müdürü, Kasım Gülek'in 
râkibolduğu otomobilin hareketini önlemek mak
sadiyle kontak anahtarını aldıktan sonra ken
disini karakola davet etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Malûmları olduğu üzere Polis, Vazife ve Sa
lâhiyet Kanununun 17 nci maddesine göre po
lisin kanun ve usul dairesinde verdiği emir ve 
tenbihe riayet etmek mecburidir. Kasım Gülek 
âmme nizamı lehine verilmiş olan bu emre itaat 
etmiyerek otomobilden inmiyeceğini söylediğin
den Emniyet Müdürü bizzarure kendisini oto- I 
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mobilden indirmiş ve- refakatinde Emniyet Mü
dürlüğüne götürmüştür. 

Emniyet Müdürünün bu müdahale ve hare
keti, şahsi hürriyeti tahdide matuf olmayıp bil
âkis aleyhte tezahüratta bulunanların her hangi 
bir tecavüzünü önlemek için şahsi emniyeti ve 
aynı zamanda umumi nizamı muhafaza maksa
diyle almış bulunduğu mâni zabıta tedbirleri 
ve vazifesi cümlesindendir. Emniyet Müdürü 
Kasım Gülek'i silâhla ve ölümle tehdidetmemiş-
tir. Hâdiseye el koymak suretiyle yukarda arz 
ettiğim şekilde müdahalesi de memuriyet sıfat 
ve nüfuzunu suiistimal mahiyetinde bulunma
dığını arz ederim. 

REİS — Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım; Dahiliye Vekili arkadaşımıza 
lütfettiği izahattan dolayı teşekkür ederim. Bu 
suretle hâdisenin bâzı gazetelerin yazdıkları 
gibi hiç vukubulmamış olduğunun vâridolma-
dığı, bilâkis vukııbulduğu sabit olmaktadır. 

Arkadaşlar; bu muameleye hedef olanın 
şahsı ve sıfatı mevzuubahis değildir. Fakat, 
Kasım Gülek, bir vatandaş olarak vatandaşlık 
haklarından istifade etmek istiyen ve Anayasa
nın bahşettiği, teııezzüh, seyahat hürriyetleri 
tahdidedilmiş olan bir şahıstır. Sadece böyle 
bir vatandaş olması itibariyle bu mevzu üzerin
de Büyük Meclisin de, Anayasanın vatandaşla
ra bahşettiği hakları koruyucu bir merci ola
rak, hassasiyet göstereceğine eminim. Hâdise 
haddizatında Sayın Dahiliye Vekili arkadaşı
mızın izah buyurdukları tarzda cereyan etme
miştir. Hâdiseler gündüz bir topluluk rıuzurun-
da, bütün vatandaşların gözleri önünde ve İs
tanbul'da intişar etmekte bulunan bütün bita
raf gazetelerin bitaraf muhabirlerinin huzurun
da cereyan etmiştir. (Gürültüler), (Hangi bi
taraf, sesleri). 

Bütün bu gazetelerin ittifakla beyan ettik
leri tarzı hareket şudur : Kasım Gülek bir yurt 
seyahati sırasında Zonguldak'a uğramıştır. 
Zonguldak'ta partililerle temas etmiş ve bir 
mmtakaya gitmek üzere otomobile binmiştir. 
Ne tezahürat, ne bir nümayiş ve ne de bir he
yecan bahis mevzuu değildir. Eğer bir nüma
yiş, bir heyecan varsa bu onun etrafındaki va
tandaşların kendisine göstermiş oldukları sev
gi tezahüründen başka bir şey değildir, 
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Bu arada Emniyet Müdürü Zeki Akalın oto

mobilin önüne çıkarak ve tabaneasiyle tehdide-
derek «Seni öldürürüm, bu hususta emir aldım, 
seni karakola götüreceğim» yolunda tefahürle 
beyanda bulunarak kendisini almıştır. (Biz böy
le zannetmiyoruz sesleri) 

Dahiliye Vekili de ifade ediyor. Refakatinde 
karakola götürüyor, Emniyet Müdürünün oda
sında içtima ediyorlar. Emniyet Müdürlüğünde 
diktafon da kurulmuş olduğunu isfidraden arka
daşlarıma haber vereyim. (Hayır hayır sesleri) 
Bizzat oraya gitmiş olan arkadaşlarımı ve Zon
guldak Milletvekili arkadaşlarımı işhadederim. 

SUAD BAŞOL (Zonguldak) — Mikrofon 
yok, yalan. 

NÜVtT YETKİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; hâdise mahiyet itibariyle şudur : 
İktidar, muhalefete ve muhalefetin haraketlerine 
karşı ve bilhassa bunların arasında nedense anti-
pati duyduğu birkaç şahsa karşı elinde bulunan 
Devlet kuvvetlerini suiistimal etmekte ve Zeki 
Akalın gibi tıyneti bu kabil işlere müsaidolan 
memurları istihdam etmektedir. (Gürültüler) 

Aziz arkadaşlarım, Zeki Akalın o tip adam
dır ki, işittiğimiz ve vazifesine mütaallik yol
suzluklar bir tarafa, İstanbul'da bir kazıda çık
mış olan Bizans altınlarının 21 tanesini çalmak
tan mahkûm olmuş, hüküm kesinleşmiş, fakat o, 
çıkan Af Kanunundan istifade ederek vazifesine 
devam etmiştir. Binaenaleyh bu türlü hareket 
esasen bu tıynette bir adamın tabiatından bek
lenebilir. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Af Ka
nunundan istifade etmedi, beraat etti. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Hatırlamı
yorsunuz Sebati Bey, mahkûm oldu, fakat Af 
Kanunundan istifade etti. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Kendi
sini müdafaa edemiyecek olan bir adama hakaret 
etmeyin, ayıptır. 

REİS — Nüvit Bey, soru dâhilinde kalmanızı 
rica örerim. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Aybolan 
o değildir, onu istihdam etmektir. Üstelik mühim 
bir vilâyet emniyet Müdürlüğüne getirilmiştir. 
Bu hâdiseden sonra da taltif en Bursa'ya gönde
rilmiştir. 

MURAD ALİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Sizin zamanınızda da Konya'da Emniyet Müdü
rü idi. 
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NÜVİT YETKİN (Devamla, — Muamele ta

mamen keyfîdir, tamamen kasdidir. Bizim Hükü
metten beklediğimiz şudur : 

Bir vatandaşın hürriyetini bu suretle kendi
sinin talep ve müracaatı yokken tahdidetmenin 
hiçbir suretle tarzı izahı yoktur. Eğer sayın 
Dahiliye Vekilinin söylediği gibi aleyhinde bir 
nümayiş, bir heyecan mevcut ise vatandaşın 
bizzat polise müracaat etmesi, onun talepte bu
lunması lâzımdır. Böyle bir talep yokken genel 
sekreterin hayatını «bir müessif hâdiseden koru
mak gayreti emniyet müdürüne ve valiye düş
mez. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Kastamonu) — 
Onu koruma vazifesini kanun veriyor emniyet 
müdürüne. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Ortada hür
riyeti tahdit suçu vardır ve Türk Ceza Kanu
nunun aşağıdaki hükümleri bunun için konul
muştur : 

«Bir memur memuriyetine ait vazifeyi sui
istimal ederek veyahut kanunen ieabeden usul 
ve şartlara riayet etmiyerek bir kimseyi şahsi 
hürriyetinden mahrum ederse şu kadar sene
den1 şu kadar seneye kadar hapis cezasına mah
kûm olur.» 

«Eğer !bu fiil 179- ncu maddenin ikinci fık
rasında (mücrim bu fiili işlemek için veyahut 
işlediği zamanda tehdit ve fena muamele eder 
veya hiyle veya hud'a kullanır veya temettü 
kasdiyle veya dinî veya millî bir maksada bi
naen işlerse...» 

Buna dair bir de Tevhidi içtihat kararı var
dır. Bu, Birinci Oeza Dairesinin 10 . V . 1945 
tarih ve 1024 sayılı kararıdır : 

«Hürriyetin yolsuz tahdidini kanuna uydur
mak için sonradan Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununun 18 nci maddesine dayanılması su
çu, ve kanunun açıkça suç saydığı bir eylemin 
yapılmasına dair olan bir emrin yerine getiril
mesi sorumluluğu ortadan kaldırmaz.» 

Aziz arkadaşlar; ben ümidediy ordum ki, sa> 
yın Dahiliye Vekili, «hâdisede bir vatandaşın 
hürriyeti tahdidedilmiş, vazife, nüfuzu memu
riyet suiistimal edilmiş ve o itibarla bu memur 
hakkında takibata geçtik, mahkemeye verdik» 
yolunda bir beyanda (bulunsun. O vakit kendi
sine elbette teşekkür edecektim. Görülüyor ki 
Hükümet bu hareketi iltizam etmiştir. Şahsi 
kanaatini o dur ki, bu emri vali vermemiştir, 
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vali emirden haberdar olmadığını gazetecilere 
beyan etmiştir, emri bizzat Dahiliye Vekili veya 
Başvekil vermiştir. 

REÎS — Dahiliye Vekili, buyurun. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlar, hâdise demin 
arz ettiğim gibidir. Dahiliye Vekili muhterem se
lefim tarafından böyle bir talimat verilmemiştir. 
Seyahat serbestliği tahdit edilmiş değildir. Bu
gün dahi muhalefet mevkiindeki arkadaşlarımız 
kanunun verdiği haklar dâhilinde memleket için
de serbestçe seyahat etmektedirler. Şu anda bu 
hareket mevcuttur. Karakolda diktafonun bulun
ması gayet tabiîdir. Emniyet teşkilâtına ait bir 
odada diktafonun bulunması şayanı memnuniyet
tir. Devlet kuvvetleri suiistimal edilmemiştir. 
Demin izah ederken arz ettiğim gibi, hâdiseleri 
önlemek ve arkadaşı her hangi bir tecavüze uğ
ramaktan masun tutmak için zabıtaca alınmış 
tedbirlerden ibarettir. Mahiyeti tamamiyle budur. 
Hattâ Sayın Kasım Gülek Devrek başkanımızı 
bu tezahürat münasebetiyle mahkemeye vermiş
tir. Tezahürat yapıldığının bu da bir delili adde
dilebilir. (Soldan alkışlar). 

REÎS — Nüvit Yetkin. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem-

arkadaşlarım, bir noktaya dikkatinizi çekmek is
terim; Sayın Dahiliye Vekili diyor ki; tecavüz
den Kasım Gülek'i korumak için bu hareketi 
yapmaya mecbur kalınmıştır. Tecavüz edenler 
hakkında ne yapılmıştır. (Sağdan alkışlar). 

REÎS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKlLl ETEM MENDERES 

(Aydın) — Cemmigafîr, binlerce yüzlerce insan 
var. Tecavüz vâki olmamıştır. (Soldan alkışlar) 
Vâki olsaydı derhal kanuni muameleye tevessül 
edilirdi. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — işletmede 25 

lira ile çalışıyor o insanlar. (Sağdan gürültüler, 
bir vekil yalan söylemez sesleri) 

10. — Kars Mebusu Sırrı At alay'm, Kasım 
Gülek'in tevkifi üzerine verilen beyanat ve ba
sın toplantısında yapılan konuşma hakkında Ad
liye Vekilinden şifahi suali (6/112) 

REÎS — Sual sahibi burada mı?. (Yok sesle
ri) Sual sahibi bulunmadığından sual gelecek 
inikada bırakılmıştır. 
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11. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Demok

rat Parti Reisvekili Fuad Köprülü'nün yaptığı 
basın toplatısındaki konuşmaları hakkında Baş
vekilden şifahi suali (6/113) 

REÎS — Sual sahibi burada mı?. (Burada ses
leri) Başvekil bulunmadığından sual gelecek ini
kada bırakılmıştır. 

12. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Savaro-
na Okul Gemisinin son beş yıl içinde okul gemisi 
vazifesi dışında karasularımız dâhil ve ha
ricinde ne kadar sefer yaptığına, bu seferlere 
hangi deniz vasıtalarının iştirak ettiğine ve mas
raflarının miktarına dair Başvekilden şifahi su
ali (6/114) 

REÎS — Sual sahibi burada mı?. (Yok sesle
ri) Sual gelecek inikada bırakılmıştır. 

13. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Ka
sım Gülek'in tevkifi ve tevkifin infaz şekli hak
kında, Başvekilden şifahi suali (6/115) 

REÎS — Sual sahibi burada mı?. (Yok sesle
ri) Nüvit Yetkin burada bulunmadığından sual 
gelecek inikada bırakılmıştır. 

14. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Devlet 
Radyosu hakkında, Başvekilden şifahi suali 
(6/116) 

REÎS — Soru sahibi burada mı? (Yok ses
leri). 

Soru sahibi bulunmadığı için gelecek inika
da bırakılmıştır. 

15. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, te
lefon mükâleme ücretlerine yapılan zamla, ba
kım masrafının ihdası sebebine dair Münakalât 
Vekilinden şifahi suali (6/117) 

REÎS — Malatya Mebusu Ahmet Fırat bura
da mı? (Yok sesleri) 

Soru sahibi bulunmadığından gelecek inika
da bırakılmıştır. 

16. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Malatya vilâyetinde mevcudolduğu söylenilen 
madenler hakkında tetkikat yapılıp yapılmadı
ğına ve ne netice alındığına dair sualine İşletme
ler Vekili Samet Ağaoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/118) 
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REİS — Malatya Mebusu Nuri Ocakeıoğlu 

burada mı? 
NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Burada

yım. 
RE IS — Suali okutuyorum: 

T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Hekimhan kazasının Karapınar, Bahçeda-

mı, Deveci köylerinde ve kaza civarında demir, 
kömür, krom madenleri olduğu ve bunlardan 
dört sene evveline kadar işletilen bulunduğu 
söylenmektedir. 

2. Darende'nin Al var köyünde maden işle
tilmektedir. Setrek köyünde kömür madeni, Ba-
laban'da silisyon, Göğebakan'da miknatıs bulu
nan bir nevi maden, Kötükale'de petrol ve başka 
yerlerde başka maden olduğu söyleniyor. 

3. Adıyaman'da petrol, Pütürge'de altın ve 
diğer madenler, Malatya ve kazalarında maden
ler bulunduğu gazetelerde yazılmıştı halk da soy
uyordu. 

Seçim mıntıkamın iktisadi kalkmmasiyle alâ
kalı olan maden işlerinde nerelerde tetkikat ya
pıldığının ne netice alındığının nerelerde ne ma
denleri bulunduğunun işletmeler Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
yurulmasmı saygıyla rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Nuri Ocakeıoğlu 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Manisa) — Arkadaşım Nuri Ocakeıoğlu'nun 
suallerine arzı cevap ediyorum : 

Malatya vilâyeti dâhilinde muhtelif tarih
lerde Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tara
fından birçok prospeksiyon ve istikşaf etüdleri 
yapılmıştır. Bu meyanda; 

Darende kazası; Alvar köyünde tetkik edi
len iki ufak kurşun - çinko - demir suhuru mü
him görülmemiştir. Burada muhtelif yerlerde 
dağınık vaziyette bulunan cüruf tonaj yekûnu 
1 000 ton kadar tahmin edilmiştir. 

Bundan başka aynı kaza hudutları dâhilin
de Demirlidağ bakır - demir suhuru da tetkik 
edildiğinden, bu bölgenin detaylı bir istikşafı 
yapılacaktır. 

Merkez kazası; Malatya şehrinin birkaç ki
lometre şimalinde bulunan Hatunsuyu civarın
da linyit ihtiva eden tabakaların geniş sahalar 
işgal ettiği nazarı itibara alınarak bu sahada 
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bâzı noktalarda sondaj yapılması muvafık gö
rülmüştür. Mevcut kömürün rutubet miktarı 
% 42,5, kül miktarı % 13,7, orijinal kalorisi 
2 125 Cal: Kğ. dır. Bu civarlarda bulunan En-
gözek, Kayadibi, Amutlu, Gökçeören - Yukarı-
setrek, Gelengenç, Zahmettin yataklarında ilk 
yapılan tetkikler bunların ehemmiyetli olma
dıklarını göstermiştir. 

Pütürge kazası, burada Şiro köyünün Pisi
pisi ve Pozkıran köyleri arasındaki tetkik edi
len Manganez zuhurları ehemmiyetsiz görül
müştür. Babit köyündeki mevcut küçük demir 
zuhurları eski madenciler tarafından araştırıl
mış ve menfi neticelere varılmıştır. Bu meyan
da Tepehanda eskiden küçük bir işletme yapıl
mıştır. 

Şâvi köyü civarındaki bakır madeninde mu
ayyen surette cevherleşmiş yatak yeri tesbit edi
lemediğinden ehemmiyetsiz telâkki olunmaktadır. 

Adıyaman vilâyeti: Bu vilâyet dâhilinde öte
den beri yapılan zift ve asfalt ihbarları zaman 
zaman görülmüş ve en son yapılan umumi bir 
tetkik neticesinde bu vilâyet dâhilinde petrol te
şekkülüne müsait strüktürlerin mevcudolduğu 
anlaşılmış bulunmaktadır. Burada detaylı pet
rol jeolojisi etüdlerinin yapılması üzerinde du
rulmaktadır. 

Hasançelebi mıntakası : 
Bu mmtakada Karakuztepe ve Sivritepe 'de

ki demir (manyetit) damarlarında 178 metre 
uzunluğunda galeriler açılmış ve takriben 
1 300 000 ton görünür ve 2 600 000 ton muhte
mel rezerveli ve % 41-61 tenörlü demir cevhe
rinin mevcudiyeti tesbit edilmiştir. 

Deveci köyü civarlarında Karamağara, Kara-
tepe, Karaböcelk 'te 150 metre uzunluğunda araş
tırma galerileri yapılmış ve % 50 - 54 demir te
nörlü 500 000 ton görünür ve 3 000 000 ton 
muhtemel rezerv tesbit edilmiştir. 

Bütün Deveci mmtakasında cevher açık iş
letme ile işletilebilir. Yalnız Karakuztepe'de yer
altı işletmesi yapmak icabetmektedir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
RElS — Nuri Ocakeıoğlu, buyurun. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) —Muhterem 

arkadaşlar; seçim mıntakamdaki ıbâzı kaza halkı 
geçim darlığından dolayı başka yerlere müte
madiyen gitmekte ve bu yerler boşalmaktadır. 
iktisadi vaziyetin yükselmesi, madenlerin ih-
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raeı bakımından bu mıntıkalarda esaslı tetki-
kat yapılarak halkın istifadesine arz edilme
sini istirham ederim. 

RElS — Sual cevaplandırılmıştır. 

17. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Reisi
cumhurun Ürdün'e yaptığı ziyaret esnasında 
vâki beyanatı hakkında Hariciye Vekilinden şi
fahi suali (6/119) 
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REİS — Kemal Güven, burada mı Efen

dim? (Burada sesleri) 
Hariciye Vekili bulunmadığı için sual gele

cek İnikada bırakılmıştır . 
Ruznamede görüşülecek başka madde kal

madığından Cuma günü saat on beşte toplanmak 
üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,30 
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T. B. M. M. Matbaanı 


