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Münderecat 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umumi-

yeye maruzatı 
1. — Çoruh Mebusu Zihni Ural 'm vefat 

ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/270) 
2. — Toprak ve İskân İşleri Umum Mü

dürlüğünün Dahiliye Vekâletine bağlanma
sı hakkındaki kanun lâyihasının geriveril
mesine dair Başvekâlet tezkeresi (1/336, 
3/269) 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Tok-
er'in, İş Mahkemeleri Kanununun birinci 
maddesinin tefsiri hakkındaki takririnin 
geriverilmesine dair takriri (4/124, 153) 

4. — Ankara ve İzmir'de örfi İdarenin 
kaldırılmasına İcra Vekilleri Heyetince 
karar verildiğine dair Başvekâlet tezkere
si (3/271) 337 

5. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku 'nun, Zaruri ihtiyaç maddelerinin kon
trol ve tevzii hakkındaki kanun teklifi ile 
Afyon Karahisar Mebusu Kemal özço-
ban'm, Millî Korunma Kanununun 4945 
sayılı Kanunla değiştirilen 57 nci madde-
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Sayfa 
siyle 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 64 
ve 69 ncu maddelerinin tadili hakkındaki 
kanun teklifinin Muvakkat Encümende gö
rüşülmesine dair Ticaret Encümeni Riya
seti tezkeresi (2/30,155; 3/272) 338 

6. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak 
ve 18 arkadaşının, Sermayesinin Tamamı 
Devlet Tarafından Verilmek Suretiyle Ku
rulan İktisadi Devlet Teşekküllerinin Teş-
kilâtiyle İdare ve Murakabeleri hakkın
daki 3460 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Muvakkat Encümende müzakere edil
mesine dair İktisat Encümeni Riyaseti 
tezkeresi (2/183, 3/273) 338 

5. — Sualler ve cevaplar 338 
A — Şifahi sualler 338 
1. — Sindb Mebusu Şerafettin Ayhan'

ın, Gediz kazası jandarma komutan veki
linin iki kişiyi dövdüğünün ve kaza kay
makamının bir köye ait muhtar mührünü 
hiçbir resmî sıfatı olmıyan birine teslim 
için emir verdiğinin doğru1 olup olmadığına 
dair sualine Dahiliye Vekili E tem Mende
res'in şifahi cevabı (6/98) 338:340 

2. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, 
Demokrat Parti Reisvekili Fuad Köprü-



Sayfa 
lü'nün yaptığı basın toplantısındaki ko
nuşmaları hakkında Başvekilden şifahi 
suali (6/113) 340 

3. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
Devlet Radyosu hakkında Başvekilden şi
fahi suali (6/116) 340 

4. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
2 . V . 1954 tarihinden 12 . XI . 1955 tari
hine kadar İstanbul, İzmir ve Ankara'da 
intişar eden gazete ve mecmualara ne mik
tar resmî ilân vedildiğine, bu ilânların 
bedeli ile tevzi ölçülerinin ne olduğuna 
dair BaşveMlden şifahi suali (6/121) 340 

5. — Kars Mebusu Ali Yeniaras 'm, 
Dahiliye Vekili Etem Menderes'e İstan
bul'dan Ankara'ya gelirken ne sebeple 
askerî uçak tahsis edildiğine ve 1.1.1955 
ten 12 . XI . 1955 tarihine kadar geçen 
zaman içinde sivil zevata tahsis edilen as
kerî uçakların uçuş saatleriyle kilometre 
masraflarına dair Başvekilden şifahi sua
li (6/123) 341 

6. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başve
kil Adnan Mendedes'in 15 . X . 1955 ta
rihinde Demokrat Parti Büyük Kongresin
de Türk Silâhlı Kuvvetleri hakkındaki 
vâki beyanatına dair Başvekilden şifahi 
suali (6/124) 341 

7. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'-
m, istanbul, izmir ve Ankara'da cereyan 
eden 6 Eylül hâdiseleri neticesinde yaka
lananlarla serbest bırakılanların miktarı
na, suçların kanuni vasıfları ile örfi ida
re mahkemelerine intikal eden dosya sa
yısına, bu işlerle kaç mahkeme ve hâki
min meşgul olduğuna dair Başvekilden 
şifahi suali (6/135) 341 

8. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, bilûmum memur, dul, yetim, emek
li ve harb malûllerine Aralık ayından 
başka Ocak ayında da birer maaş ikra
miye verilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair" Başvekilden şifahi suali (6/151) 341 

9. r— Kars Mebusu Kemal Güven'iıi, 
Reisicumhurun Ürdün'e yaptığı ziyaret 
esnasında vâki beyanatı hakkında Hari
ciye Vekilinden şifahi suali (6/119) 341 

10. — Malatya Mebusu Kâmil Kıdık-
oğlu'nun, Avrupa Konseyi Istişari Meclisi 
Türk Heyetine dâhil Urfa Mebusu Feridun 
Ergin'in Konsey nezdindeki temsilciliği 
hakkında vâki hâdise ve neşriyatın doğru 
olup olmadığına dair Hariciye Vekilinden 
şifahi suali (6/122) 341 

11. — Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğ-
lu'nun, Yerköy Belediye seçimi hakkındaki 
sualine Dahiliye Vekili Etem Menderes ile 
Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün 
şifahi cevapları (6/126) . 341:349 

12. — Muğla Mebusu Z ey yat Mandalin-
ci'nin, Ayvalık'tan Fethiye'ye kadar olan 
sahil bölgemizin emniyet ve muhafazası 
için ne gibi yeni tedbirler alındığına dair 
Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifahi 
suali (6/127) ' 349 

13. — Seyhan Mebusu Cavid Oral'ın, 
Seyhan barajı sulama kanallarının ne za
man ihale edileceğine ve baraj için istim
lâk edilen arazi bedellerinin ödenmemiş 
olan kısmının ne zamana kadar tediye edi
leceğine dair Nafıa Vekilinden şifahi sua
li (6/128) 349:350 

14. — Manisa Mebusu Muammer Ala-
kant'ın, örfi İdare Kumandanlığı tara
fından kapatılan gazetelere dair Millî Mü
dafaa Vekilinden şifahi suali (6/129) 350 

15. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'-
nın, zirai mücadele kanunu lâyihasının ha
zır olup olmadığına, Çukurova'da drenaj 
kanalları ile toprak tahlilinin ne zaman 
yapılacağına ve Adana'da Akala tipinden 
daha iyi vasıfta bir pamuk yetiştirilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Nafıa 
ve Ziraat vekillerinden şifahi suali (6/131) 350 

16. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'-
m, bir sene içinde nerelerde kaç orman yan
gını çıktığına, yangın sahasının miktarı ile 
tekrar ağaçlanması için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Ziraat Vekilinden şifahi su
ali (6/132) 350 

17. — Seyhan Mebusu Mehmet Unal-
dı'nın, Adana'da kurulması kararlaştırılan 
radyo istasyonu hakkında Devlet Vekilin
den şifahi suali (6/133) 350 
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Sayfa 
18. — Bursa Mebusu Agâh Erozan'm, 

Türkiye'de bölge esasına müstenit çocuk 
ölümleri istatistiklerinin ne §ekilde tanzim 
edildiğine dair sualine Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili Nafiz Körez'in şifahi ce
vabı (6/134) 350:351 

19. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki 
Tulunay'm, Malatya Valisinin belediye se
çimine takaddüm eden günlerdeki faaliye
tine dair Başvekilden olan sualine Dahili
ye Vekili Etem Menderes'in şifahi cevabı 
(6/136) 351:353 

20. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'
ın, Malatya Valisinin belediye seçimine ta
kaddüm eden günlerdeki faaliyetine müte
dair Başvekilden olan sualine Dahiliye Ve
kili Etem Menderes'in şifahi cevabı 
(6/137) 351:353 

21. — Malatya Mebusu Mehmet Kar
tal'ın, Malatya Belediye Seçiminde cere
yan eden hâdiselere dair Başvekilden olan 
sualine Dahiliye Vekili Etem Menderes'in 
şifahi cevabı (6/139) 351:353 

Sayfa 
22. — Tokad Mebusu Ömer Sunar'm, 

Almus Barajı inşaatı ile Niksar ovasının 
kurutulması ve sulanması işinin 1956 sene
si içinde ihale edilip edilmiyeceğine dair 
sualine Nafıa Vekili Muammer Çavuşoğ-
lu'nun şifahi cevabı (6/138) 353:354 

23. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, 
istifa eden bir hâkim hakkında kaziyei 
muhkeme haline gelmiş bir kararın infaz 
edilmemesi sebebine dair sualine Adliye 
Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi ce
vabı (6/140) 354:361 

24. — Elâzığ Mebusu Şevki Yazman'in, 
sahile uzak bölgelerden ihracedilen maden
lere prim verilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair İktisat ve Ticaret Vekilin
den şifahi suali (6/142) 361 

25. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'-
ün, kimsesiz çocuklar ve dilenciler hakkın
daki sualine Dahiliye Vekili Etem Mende
res, Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk 
ve Maarif Vekili Ahmet özel'in şifahi ce
vapları (6/143) 361:365 



1.— SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Başvekil Adnan Menderes'in kurduğu Hükü

metin programı üzerinde görüşüldü. 
inikada ara verildi. 

Lâyihalar 
1. — 1956 malî yılı Muvazanei Umumiye ka

nunu lâyihası (1/355) (Bütçe Encümenine) 
2. — Ankara Üniversitesi 1956 malî yılı Büt

çe kanunu lâyihası (1/356) (Bütçe Encümenine) 
3. — Beden Tertbiyesi Umum Müdürlüğü 

1956 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/357) 
(Bütçe Encümenine) 

4. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1956 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/358) (Bütçe 
Encümenine) 

5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1956 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
(1/359) (Bütçe Encümenine) 

6. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 malî 
yılı Bütçe Kanunu lâyihası (1/360) (Bütçe En
cümenine) 

7. — İstanbul Üniversitesi 1956 malî yılı Büt
çe Kanunu lâyihası (1/361) (Bütçe Encümenine) 

8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 malî 
yılı Bütçe Kanunu lâyihası (1/362) (Bütçe En
cümenine) 

9. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 
malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası (1/363) (Bütçe 
Encümenine) 

10. — Orman Umum Müdürlüğü 1956 malî 
yılı Bütçe Kanunu lâyihası (1/364) (Bütçe En
cümenine) 

11. — Petrol Dairesi Reisliği 1956 malî yılı 
Bütçe Kanunu lâyihası (1/365) (Bütçe Encü
menine) 

12. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 malî 

reyle Hükümete itimadedildiği tebliğ olundu. 
19 . X I I . 1955 Pazartesi günü saat 15 te top

lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 
Reis Kâtip 

İçel Mebusu Antalya Mebusu 
Refik Koraltan Aitilâ Konuk 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 

Übeydullah Seven 

yılı Bütçe Kanunu lâyihası (1/366) (Bütçe En
cümenine) 

13. — 6/7 Eylül hâdiselerinden zarar gören
lere yapılacak yardımların vergi muafiyeti ve 
bu zararlar dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 
260 ve 299 ncu maddelerinin tatbiki hakkında 
kanun lâyihası (1/367) (Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

14. — 1955 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun lâyihası (1/368) (Bütçe En
cümenine) 

15. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtına Bağ
lı İhtisas Teşekküllerinin imtiyaz ve Muaiiyet-
lerine dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin katılması hakkında kanun lâyiha
sı (1/369) (Hariciye, Millî Müdafaa, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

16. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum. Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası (1/370) (Bütçe Encümenine). 

17. — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması .hakkında kanun lâyihası 
(1/371) (Bütçe Encümenine). 

18. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Ka
nununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 16 neı 
maddesinin tadiline ve bu kanuna muvakkat bir 
madde eklenmesine dair kanun lâyihası (.1/372) 
(Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine). 

ikinci celse 
Hükümet programı üzerindeki müzakerelere 

devam olundu. Kabul olunan kifayet takrirleri 
üzerine toplanan reylerin tasnifi neticesinde 398 

2. — HAVALE EBtLEN KÂĞITLAR 



B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın (Kayseri) 

• KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri); İhsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. (Bingöl mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Çoruh Mebusu Zihni TJral'ın, vefat et
tiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/270) 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Çoruh Mebusu Zihni Ural'm 26 . XI . 1955 

tarihinde Enfaktüs'ten evinde vefat ettiği Dahi
liye Vekâletinden alman 2 . X I I . 1955 tarih ve 
23302-64/15587 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arz ederim. 
Başvekil 

A. Menderes 

REÎS — Arkadaşımızın hâtıralarına hürme-
ten 2 dakika ihtiram vakfesine davet ediyorum. 
(İki dakika saygı duruşu yapıldı). 

REİS — Hükümet programının reyinize ar
zında ademiitimat reyinin 58 olarak Riyasetten 
tebliği yapılmıştır. Bir rey yapışık olarak veril
diğinden sevlıen 58 olarak tesbit edilen miktarı 
57 olarak Yüksek Heyetinize arz ederim. 

2. — Toprak ve İskân İşleri Umum Müdür
lüğünün Dahiliye Vekâletine bağlanması hak
kındaki kanun lâyihasının geriverilnıesine dair 
Başvekâlet tezkeresi (1/336, 3/269) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
17 . XI . 1955 tarihli ve 3789 sayılı yazı ilg 

takdim edilmiş olan Toprak ve İskân İşleri 
Umum Müdürlüğünün Dahiilye Vekâletine bağ
lanması hakkındaki kanun lâyihasının iadesine 
müsaade buyuru!masını saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REÎS — Geri verilmiştir. 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 

îş Mahkemeleri Kanununun birinci maddesinin 
tefsiri hakkındaki takririnin geriverilmesine dair 
takriri (4/124, 153) 

Yüksek Reisliğe 
îş Mahkemeleri Kanununun 1 nci maddesi

nin tefsiri hakkındaki takririmi geri alıyorum. 
Gereken muamelenin ifasını saygılarımla rica 
ederim. 

Elâzığ Mebusu 
Selâhattin Toker 

REÎS — Geriverilmiştir. 

4. — Ankara ve İzmir'de örfi İdarenin kal
dırılmasına İcra Vekilleri Heyetince karar veril
diğine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/271) 

Başvekâlet tezkeresi vardır, okuyoruz. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
7 . IX . 1955 tarihli ve 4/5843 sayılı Karar

name ile İstanbul, îzmir ve Ankara'da ilân edil
miş bulunan örfi îdarenin, Ankara ve İzmir'de 
ilânını mucip sebeplerin ortadan kalkmış bu
lunması hasebiyle mezkûr yerlerden örfi îda
renin kaldırılması, İcra Vekilleri Heyetinin 
17 . XII . 1955 tarihli toplantısında kararlaştı
rılmıştır. 

Keyfiyetin Yüksek Meclisin tasdikine arzını 
saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

RElS — Başvekâlet tezkeresini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle Ankara ve İzmir'de örfi îdarenin 
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kaldırılması hususunda îcra Vekilleri Heyeti
nin 17 . XI I . 1955 tarihli toplantısında ittihaz 
olunan karar tasdik edilmiş, bu yerlerden örfi 
İdarenin kaldırılmasına karar verilmiştir. 

5. •— Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun 
zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol ve tevzii 
hakkındaki kanun teklifi ile Afyon Karahisar 
Mebusu Kemal özçoban'm, Millî Korunma Ka
nununun 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 57 nci 
maddesiyle 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 64 
ve 69 ncu maddelerinin tadili hakkındaki kanun 
teklifinin Muvakkat Encümende görüşülmesine 
dair Ticaret Encümeni Riyaseti tezkeresi 
(2/30,155,3/279) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz efendim. 

12. X I I . 1955 
Yüksek Reisliğe 

Muvakkat Encümende görüşülmekte olan 
Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, Millî Korun
ma Kanununun tadili hakkındaki teklifi ile il
gili bulunan Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'
nun, zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol ve tev
zii hakkındaki kanun teklifi ile Afyon Karahisar 
Mebusu Kemal Özçoban'm, Millî Korunma Ka
nununun 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 57 nci 
maddesiyle 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 64 
ve 69 ncu maddelerinin tadili hakkındaki kanun 
teklifinin de mezkûr Muvakkat Encümende gö
rüşülmesinin Umumi Heyetin Yüksek tasvibine 
arz edilmesi eneümenimizce kararlaştırılmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ticaret En. Reisi 

Bursa 
Halûk Şaman 

RE IS — Bu iki teklifin de evvelce teşekkül 
eden Muvakkat Encümende görüşülmesi husu-

.1955 ö : 1 
sunu reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak ve 18 
arkadaşının Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafın
dan Yerilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin Teşkilâtiyle İdare ve Murakabeleri 
hakkındaki 3460 sayılı Kanunun 6 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Mu
vakkat Encümende müzakere edilmesine dair 
İktisat Encümeni Riyaseti tezkeresi (2/183) 
(3/273) 

Yüksek Reisliğe 
Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak ve 18 ar

kadaşının, Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafın
dan Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin Teşkilâtiyle idare ve Murakabe
leri hakkındaki 3460 sayılı Kanunun altıncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifi encümenimizin 12 . X I I . 1955 tarihli 3 ncü 
inikadında görüşülerek teklif yerinde görülmüş 
ancak müstaceliyetine binaen bu teklifin iktisat, 
Ticaret, Maliye ve Bütçe encümenlerinden seçi
lecek 3 er azadan müteşekkil muvakkat bir en
cümende görüşülmesinin Umumi Heyetin Yük
sek tasvibine arz edilmesi eneümenimizce karar
laştırılmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
iktisat En. Reisi 

Trabzon 
Emrullah Nutku 

REİS — Bu teklifin İktisat, Ticaret, Maliye, 
Bütçe encümenlerinden ayrılacak üçer azadan 
müteşekkil muvakkat bir encümende müzakere
sini reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş, Muvakkat Encümen 
teşekkül etmiştir. 

5. — SUALLER VE OEVAPLAR 
A — ŞİFAHl SUALLER 

1. — Sinob Mebusu Şeraf ettin Ayhan'ın, Ge
diz kazası jandarma komutan vekilinin iki kişi
yi dövdüğünün ve kaza kaymakamının bir kö
ye ait muhtar mührünü hiçbir resmî sıfatı ol-
mıyan birine teslim için emir verdiğinin doğru 
olup olmadığına dair sualine Dahiliye Vekili 

Etem Menderes'in şifahi cevabı (6/98) 

RElS — Şerafettin Ayhan arkadaşımız bu
rada mı? 

ŞERAFETTİN AYHAN (Sinob) — Burada
yım. 
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BBÎS — Suali okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki soruların sözlü olarak Dahiliye 

Vekili tarafından cevaplandırılmasına delâlet
leriniz saygı ile arz ve rica olunur. 13 . V . 1955 

Sinob Mebusu 
Şerafettin Ayhan 

1. Gediz kazasının Güm ele köyünden Muh
tar Ali Aras'm eşi Esna Aras'ı ve İhtiyar He
yeti âzasından Cafer Demiri gece saat 24 sıra
larında kaza jandarma komutan vekili Şemset
tin İlbay'm dört jandarma eriyle birlikte biri 
10 diğeri 7 günlük rapor alma derecesine ge-
linciye kadar dövdükleri. 

2. Kaza kaymakamının Muhtar Ali Araş'a 
köy muhtar mührünü hiçbir sıfatı resmiyesi 
olmıyan birine teslim etmesi için emir verip 
vermediği. 

3. Hâdiseler vâki mıdır? Vâki ise müsebbip
leri hakkında ne gibi muamele yapılmıştır. 

REİS — Dahiliye Vekili buyurun. 
DAHİLÎYE VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlar; Gediz Kaza
sı Jandarma Kumandan Vekilinin iki kişiyi 
dövdüğü ve kaza kaymakamının köye ait muh
tar mührünü resmî sıfatı olmıyan bir şa.hsa tes
lim. için emir verdiğinin doğru olup olmadığı
na dair Sinob Mebusu Şerafettin Ayhan tara
fından verilen 13 Mart 1955 tarihli sual takri
rini cevaplandırıyorum t 

1. Gediz kazasına bağlı Gümele köyünde 
Muhtar Ali Araş karısı Esma araş ve İhtiyar 
Heyeti âzasından Cafer Demir adındaki şahıs
lar, kaza jandarma kumandan vekili «halen yüz
başı» Şemsettin İlbay tarafından dövüldükleri
ni, vilâyete müracaat etmek suretiyle iddia et
miş olduklarından vilâyetçe mahallinde gere-. 
ken tahkikat yaptırılmıştır. Muayenelerinde de 
müştekilerden birisi yedi, diğeri de 10 günlük 
tabip raporu almıştır. Jandarma bölük kuman
danı hakkında yapılan takibat sonunda tekem
mül ettirilen tahkikat evrakı kanuni merci olan 
Vilâyet İdare Heyetine verilmiş, İdare Heyeti 
de sanık hakkında men'i muhakeme kararı it
tihaz etmiştir. Bu karar, ikinci derecede tetkik 
edilmek ve katî karara bağlanmak üzere 24 
Haziranda Devlet Şurasına intikal ettirilmiştir. 
Devlet Şurasmca bu husustaki karar henüz 
vekâlete gelmemiştir. 
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2. Gömele köy muhtarlık mührünün kay

makam tarafından hiçbir resmî sıfatı olmıyan 
başka bir şahsa teslim ettirilmiş olması keyfi
yetine gelince : 

Köyü kazaya bağlıyan köy yolunun tamiri
ne mütaallik emri yerine getirmemesi ve bâzı 
muarızlarını mutazarrır etmek maksadiyle tar
la yollarını, odun kesmek için geçilen diğer tâ
li yolları 10 - 20 metre genişletmek suretiyle 
alâkalıları lüzumsuz yere zarara sokması, kay
makamlıkça muhtar hakkında tahkik mevzuu 
olarak ele alınmış, tahkikatın selâmetle cereya-
nını temin bakımından da kaymakam tarafın
dan muhtara işten el çektirilmiş ve köy ihtiyar 
heyetini teşkil edenler de muhtarla aynı düşün
cede olmalarından dolayı kaymakam, muhtar
lık mührünü köy halkından birine teslim ettir
mek istemiştir. Vilâyet, kaymakamın işten el 
çektirme tedbirini doğru bulmamış ve mührü 
şahsı âhara teslim ettirmemiştir. Muhtar hak* 
kında yapılan tahkikat evrakı halen kaza idare 
heyetindedir. Kaymakamın işten elçektirme ted-
birindeki hatalı hareketi vilâyetçe önlenmiş ve 
kaymakama da ihtar cezası verilmiştir. 

REİS — Şerafettin Ayhan 
ŞERAFETTİN AYHAN ffcinob) — Muhte

rem arkadaşlarım, sözlü soruma Dahiliye Ve
kilinin vermiş olduğu cevaptan dolayı kendileri» 
ne teşekkür ederim. Bu sözlü sorumu bundan 
7 - 8 ay evvel vermiştim. O günden bu yana 
sözlü soruma ait mevzuun adli makamlara, bu 
meyanda hattâ Devlet Şûrasına intikal etmiş 
olduğunu sayın Vekilin ifadelerinden anlamış 
bulunuyoruz. Gerek prensiplerimiz ve tutumu
muz ve gerekse politika anlayışımız ve demok
rasi telâkkimiz adli makamlara intikal etmiş 
bir hususu burada yüksek huzurunuzda ince
den inceye tetkika ve irdelemeye müsait değil
dir, bilâkis mânidir. Olsebepten yalnız dâva 
mevzuu haricinde kalan 1 - 2 hususu burada, 
yüksek huzurunuzda izah etmekle yetinmek is
tiyorum. Kaza kaymakamının durumunda kaza 
mevzuu yani adli makamlara intikal etmiş bir 
husus yoktur. Bu itibarla bunun vaziyeti üze
rinde durmak istiyorum. 

Kaza kaymakamı, Gümele köyü muhtarının 
yolu genişletmesini bir fırsat bilerek, nedense, 
muhtarı sempatik görmediğinden midir bilmi
yorum, «Seni derhal vazifeden azlettim» diyor.* 

339 — 



î : 16 19.1 
Hiçbir ihtarname göndermeye lüzum görmeden 
ve Köy Kanununun 41 nci maddesini nazarı iti
bara almadan doğrudan doğruya şöyle bir ev
rakla köy muhtarını vazifesinden azlediyor. 
( ihtar verilmiş sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Dahiliye Veki
linden kaymakama ihtar verilmiş olduğunu bu
rada öğrenmiş bulunuyoruz. Onun için de Da
hiliye Vekiline teşekkür etmek her halde vazi
femizdir. Yalnız kanaatim şudur ki, Yüksek 
Meclisin ortaya koymuş olduğu Köy Kanunu 
nun 41 nci maddesini hiç hesaba almadan ve 
Kütahya valisinin emirlerini hiçe alarak böyle 
bir emir gönderen bir kaymakam hakkında 
yalnız bir ihtarı af buyurun, çok zayıf görü
yorum. ( «îdam mı edelim?» Sesleri). 

ŞERAFETTlN AYHAN (Devamla) — Ha
yır,- estağfurullah. Maamafih şunu da söylemek 
icabeder ki, kaymakama bu ihtar verildiğinden 
dolayı da hakikaten huzur içindeyim. 

2. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Demok
rat Parti Reisveküi Fuad Köprülü'nün yaptığı 
basın toplantısındaki konuşmaları hakkında Baş
vekilden şifahi suali (6/113) 

REİS — Turgut Göle burada mı? 
TURGUT GÖLE (Kars) — Buradayım. 
REÎS — O haldte^ suali okuyoruz. 

19. V I I I . 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Demokrat Parti Başkan Vekili Fuad Köprü

lü 12 . V I I I . 1955 tarihinde yaptığı Radyo ve 
gazetelerde neşredilen basın toplantısında, mu
halefet partilerinin tertibettikleri siyasi toplan
tı ve parti kongrelerinde yaptıkları konuşmaları 
ve söyledikleri sözleri vatan ihaneti, 5 nci kol ve 
komünist tahrikleriyle farksız bulduğunu ve bu 
faaliyetlerin kanun dışı ve vatan ihaneti oldu
ğunu ifade ve iddia etmiştir. 

Başbakan Yardımcısı olmak hasabiyle aynı 
zamanda icra uzvunun bir üyesi bulunan Fuad 
Köprülü'nün bu iddia ve isnatları mevsuk ve 
kanuni delillere istinadediyorsa vatan ihaneti ve 
komünist tahriki sayılacak kadar vahîm ve ka
nun harici hareketlerinden dolayı muhalefetle
rin ve mesullerinin adalete tevdi edilmeleri en 
tabiî ve kanuni bir yoldur. Eğer bu iddia ve 
isnatlar delillerden mahrum ise âdi bir iftira 
mahiyetini alır ki, bu iftiraların sahibi hakkın-

. 1955 0 : 1 
da adlî takibat icrası kanunlarımızın sarih em
ridir. 

Bu suretle meydana gelen durum karşısında 
aşağıdaki suallerimizin Başbakan tarafından ce
vaplandırılmasında faide mülâhaza ediyoruz: 

1. Hükümet, muhalefetin propaganda faa
liyetlerindeki tutumunun Fuad Köprülünün id
dia ettiği gibi komünist tahrikatı ve vatan iha
netinden farksız telâkki etmekte midir? Böyle 
bir kanaatte ise bunun müspet delilleri var mı
dır? Ve böyle bir fiilin mesulü olarak kimleri 
adalete tevdi etmiştir. 

2. Fuad Köprülü bu iddialarını ispat ede
cek delillerden mahrum olarak konuşmuş ise 
alalâde bir müfteri mevkiindedir. O takdirde 
en az kendisi kadar vatanperver ve şerefli in
sanları teşkil ettikleri ve şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da bu memleket ve millete 
büyük hizmetler yapmağa namzet bulunan mu
halefet partilerine bu derece mesnetsiz ağır ve 
âdi iftiralarda bulunmak suçtur ve bu halde ise 
Fuad Köprülü hakkında adlî takibata tevessül 
edilmiş midir? Edilmemiş ise esbabı mucibesi 
nedir 

3. Topyekûn muhalefet veya mensupların
dan bir veya birkaçı vatan ihaneti ve komünist 
ve beişnci kol tahrikatı isnadı ile bugüne kadar 
adalete tevdi edilmemiş olduğuna göre, iktidar 
partisinin bu basın toplantısında yaptığı konuş
ma ve bu meyanda bizce kurulmak istenen reji
min esbabı mucibesini hazırlamak gayretine ham
ledilen (Bu anarşinin sonu diktatörlüğe gider) 
yolundaki beyanı hükümetçe tasvibediliyor mu? 

Yukarıdaki arz ve izah ettiğimiz konuların 
içtüzük hükümlerine göre Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygıyla rica ederiz. 

Malatya Milletvekili Kars Milletvekili 
Mehmet Kartal Turgut Göle 

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

4. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 2.V,1954 
tarihinden 12 . XI . 1955 tarihine kadar İstan
bul, İzmir ve Ankara'da intişar eden gazete ve 
mecmualara ne miktar resmî ilân verildiğine, 
bu ilânların bedeli ile tevzi ölçülerinin ne ol
duğuna dair Başvekilden şifahi suali (6/121) 
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5. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Dahili

ye Vekili Eiem Menderes'e İstanbul'dan Anka
ra'ya gelirken ne sebeple askerî uçak tahsis edil
diğine ve 1 . I . 1955 ten 12 . XI'. 1955 tarihine 
kadar geçen zaman içinde sivil zevata tahsis 
edilen askerî uçakların uçuş saatleriyle kilomet
re masraflarına dair Başvekilden şifahi suali 
(6/123) 

6. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Demok
rat Parti Genel Başkanı ve Başvekil Adnan 
Menderes'in 15 . X . 1955 tarihinde Demokrat 
Parti Büyük Kongresinde Türk Silâhlı Kuvvet
leri hakkındaki vâki beyanatına dair Başvekil
den şifahi suali (6/124) 

7. — 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 İdare mahkemelerine intikal eden 
dosya sayısına, bu işlerle kaç mahkeme ve hâki
min meşgul olduğuna dair Başvekilden şifahi 
suali (6/135) 

8. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
bilûmum memur, dul, yetim, emekli ve harb ma
lûllerine Aralık ayından başka Ocak ayında da 
birer maqş ikramiye verilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Başvekilden şifahi suali 
(e/ısı) 

DEVLET VEKİLİ EMİN KALAFAT (Ça
nakkale) — Muhterem arkadaşlar, Ruznamenin 
sualler ve istizahlar kısmında şimdi okunan sual 
ile 3 ncü, 5" nci, 7 nci, 8 nci, 17 nci ve 31 nci mad-
delerinde Kars ve Malatya Milletvekilleri Tur
gut Göle, Sırrı Atalay, Kemal Güven, Ali Yeni-
aras ve Manisa Mebusu Muhlis Tümay ile Sey
han Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun Başvekilden 
sordukları suallerin cevaplandırılması için ge
lecek Çarşambaya kadar müsaadenizi rica ede
rim. 

REİS — Yani 28 Aralık Çarşamba gününe 
kadar olmak üzere on günlük bir mehil talebe-
dilmektedir. Hükümetin hazırlanması için taleb-
edilen mehil verilmek üzere bu soruların müza
keresi 28 Aralık Çarşambaya talik edilmiştir. 

9. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Reisi
cumhurun Ürdün'e yaptığı ziyaret esnasında vâ-
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ki beyanatı hakkında Hariciye Vekilinden şifahi 
suali (6/119) 

REİS — Kemal Güven arkadaşımız burada
lar mı? (Burada sesleri) 

Hariciye Vekili maalesef bulunmadığından 
sual gelecek İnikada talik edildi. 

10. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'-
nun, Avrupa Konseyi îstişari Meclisi Türk He
yetine dâhil TJrfa Mebusu Feridun Ergin'in Kon
sey nezdindeki temsilciliği hakkında vâki hâdise 
ve neşriyatın doğru olup olmadığına dair Hari
ciye Vekilinden şifahi suali (6/122) 

REİS — Aynı sebepten dolayı gelecek İnika
da talik edildi. 

11. — Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'-
nun, Yerköy Belediye Seçimi hakkındaki sualine 
Dahiliye Vekili Etem Menderes ile Adliye Vekili 
Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi cevapları (6/126) 

REİS — Osman Alişiroğlu burada mı efen
dim? (Burada sesleri) suali okuyoruz. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Müşahade ettiğim Yerköy Belediye seçimle

rinde kanun hükümlerinin çiğnendiğini, vazife
lerin ve memuriyet nüfuzlarının suiistimal edil
diğini, seçmen ve bağımsız adayların baskıya tâ
bi tutulduğunu ve bu şekilde Millî İradenin ta
hakkukuna imkân verilmediğini teessür içinde 
gördüm. 

Hakikati ifade etmek lâzımgelirse bir seçim
den ziyade bir gasıp ve bir siyasi şekavet hâdi
sesi cereyan etti. Bu sebepledir ki, seçimlerin 
neticelerim meşru addetmek mümkün değildir. 
Zira hukuk ve ahlâk telâkkilerimiz izah edece
ğim hareketleri tecviz edemez. 

Vicdanlarda elem bırakan ve muhiti, mü
sebbiplerine karşı ademiitimat duygulariyle 
meşbu hale getiren hâdiseleri şöylece sıralıyo
rum. 

1. Kaymakam; bir su meselesinden dolayı 
belediyeyi tazyik etmiş, fakat bu talebi mâkul 
sebeplerle ve ittifakla belediye meclisince red
dedilince bütün belediye meclisi azalarını polis 
marifetiyle ve zorla celbettirmiş ve ifadelerini 
aldırmıştır. (Bu tazyikin siyasi veçhesi izah edi
lecektir.) 

2. 10 Kasım günü Adliye Vekilinin Yer
köy'e geleceği haberi üzerine mağazalar kapattı-

— »41 — 



İ : 16 19.1 
nlmış ye halk zorla vekili karşılamaya götürül
müştür. 

3. O gün propaganda yasağı olmasına rağ
men Adliye Vekili seçim propagandası yapmış
tır. 

4. Secim Kanununun 159 ucu maddesine 
rağmen seçmenler emniyete eelbedilmişlerdir. 
Bunlardan bir kısmı kaymakam tarafından ne
zarete alınmış, bir kısmı da sanki tahkik memu
ru imiş gibi ceza hâkimi tarafından sorguya çe
kilmişlerdir. 

5. Seçim gecesi kaymakam, yanında Demok
rat Parti adayları ve jandarma olduğu halde 
halkın dolaşmasını menetmiş ve ortalık tenha-
laştıktan sonra müstakillerin oy pusulalarının 
toplanmasını temin etmiştir. 

6. Seçim günü gerek kaymakam, gerek se
çim kurulu başkanı devletin resmî arabalariyle 
yanlarında Demokrat Parti adayları olmak üze
re baskı gösterisinde bulunmuşlardır. 

7. Bütün sandıklar polis ve jandarmanın 
nezareti altına alınmıştır. 

8. îlce seçim kurulunun devamlı faaliyet 
halinde bulunması lâzımgelirken bu lâzimeye 
riayet edilmemiş ve yapılması icabeden şikâyet 
ve itirazlar merci bulamamıştır. 

9. Saat 17 den sonra bâzı sandıklardaki 
zarflar hep birden açılmış ve oy pusulaları top
tan sayılmış, müstakillerin ileride olduğu anla
şılınca türlü sebeplerle itirazlar yaptırılmıştır. 

10. Seçim günü Demokrat Parti vasıtala-
riyle seçmenleri taşımalarına müsaade edildiği 
halde müstakillerin vasıtalarına el konulmuştur. 

Kanun hâkimiyet ve müsavatını ihlâl edenle
rin bu pervasız hareketleri pek tabiîdir ki ce
zasız kalmamalıdır. 

Bu sebeple bu hakaretlerin Hükümetçe nasıl 
karşılandığının ve müsebbipleri hakkında ne gi-
hi muamele yapılacağının bilinmesine zaruret 
hâsıl olmuştur. 

Bu zarurete binaen alâkalı Adliye ve Dahi
liye vekillerinin sözlü olarak cevap vermelerini 
arz ve rica ederim. 

Kırşehir Mebusu 
O. Alişiroğlu 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ ETEM MENDERES 

(Aydın) •— Bendeniz yalnız kendi vekâletime 
aidolan kısımlara cevap vereceğini. 

l.im G : 1 
REİS — Buyurun. 
DAHİLİYE VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlarım; arkada
şım, Kırşehir Mebusu Sayın Osman Alişiroğlu'-
ımıı Yerköy belediye seçimlerinde kanun hü
kümlerinin çiğnendiğini, memuriyet nüfuzları
nın suiistimal edildiğini, seçmen ve bağımsız 
adayların baskıya tâbi tutulduğunu ve bu şekil
de millî iradenin tahakkukuna imkân verilme
diğini belirten ve 10 maddeden ibaret olup Ad
liye ve Dahiliye vekilleri tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılması istenilen sorunun, idare
ye taallûk eden 7 maddesi mahallinde mülkiye 
müfettişine tetkik ve tahkik ettirilmiştir. 

Bu tetkikat ve tahkikata dayanarak sorulara 
sıfasiyle arzı cevap ediyorum : 

Birinci soru : Kaymakam bir su meselesin
den dolayı belediyeyi tazyik etmiş, fakat bu 
talebi mâkul sebeplerle ve ittifakla belediye mec
lisince reddedilince, bütün belediye meclisi aza
larını polis marifetiyle ve zorla celbettirmiş ve 
ifadelerini aldırtmıştır. (Bu tazyikin siyasi veç
hesi izah edilecektir.) 

Cevap : Filvaki Yerköy kazası merkezine çok 
yakın ve Çiçekdağı kazasının bir mahallesi olan 
Cültepe köyüne Yerköy Belediyesince su veril
mesi Belediye Encümeninin 23 . X I . 1953 tarih 
ve 484 sayılı Karariyle kabul edilmiş olduğu 
halde bu karar iki yıldan beri tatbik edilmemiş
tir. Belediye meclisi, 7 . X I . 1955 tarihinde Be
lediye Kanununun fevkalâde toplantılara ait 
âmir hükümleri yerine 'getirilmeden sırf bele
diye encümeninin yukarda zikredilen kararını 
kaldırmak maksadiyle meclis salonunun dışında 

* 
ve belediye reisinin odasında gizli bir toplantı 
yapmış ve belediye encümeni kararını kaldırmış
tır. Evvelâ, toplantı için şifahi davet yapılmış 
olması, saniyen kaymakamlığın haberdar edil
memiş bulunması, salisen toplantıda müzakere 
zaptı tanzim edilmeden kararın imza edilmiş ol
ması, Belediye Kanununun 55, 56 ve 67 nci mad
deleri hükümlerini ihlâl eder mahiyette bulun
duğundan kaymakam harekete geçmiş ve tah
kikata girişmiştir. Kaymakamın tahkikata gi
rişmesi, sorgu hâkimi sıfatında bulunan muhak
kikin davetine icabedetmiyen meclis azalarını 
ihzaren ve mevcuden celbettirmesi kanunlarımı
za aykırı bir hareket değildir. Belediye meclisi
nin kanuna aykırı toplantısından doğan bu tah
kikatın seçim arifesine tesadüf etmesi bir baskı 
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mânasında telâkki uyandırmaya asla yer verme
mektedir. Bu itibarla hâdisede hiçbir suretle si
yasi veçhe mevcut değildir. 

ikinci soru, on Kasım günü Adliye Vekili
nin Yerköy'e geleceği haberi üzerine mağazalar 
kapattırılmış ve halk zorla vekili karşılamaya 
götürülmüştür. 

Cevap : Aziz Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 
olan 10 Kasım 1955 te yapılacak ihtifale tellâl 
vasıtasiyle halk davet edilmiş ve ihtifal saatinin 
yaklaştığı bir sırada kahvelerde oturanlara po
lis vasıtasiyle keyfiyet hatırlatılmıştır. Bu ha
tırlatmada suç mevzuu görülmediği gibi bu sı
rada Sayın Osman Şevki Çiçekdağ'm Yerköy'e 
gelmiş olmasının da bu davetle alâka ve irtibatı 
bulunamamıştır. 

Üçüncü soru; Seçim Kanununun 159 ncu 
maddesine rağmen seçmenler emniyete celfeedil-
mişlerdir. Bunlardan bir kısmı kaymakam ta
rafından nezarete alınmış, bir kısmı da sanki 
tahkik memuruymuş gibi ceza hâkimi tarafından 
sorguya çekilmişlerdir. 

Cevap : Bu sorunun idareye taallûk edeni 
birinci fıkrasıdır ve hâdise şundan ibarettir. Or
ta okul septik çukurlarının ikmalini ve amele pa
rasını verilmesini tebliğ maksadiyle kaymakam 
bu okulun septik çukurları mütaahhidi Ethem 
Biricik'i seçimden bir gün evvel karakola celbet-
tirmiştir. Mütaahhidin karakola celbettirilmesi 
müstakillerle birlikte hareket etmesinden dolayı 
kendisine tazyik yapılmasına matuf olmayıp sırf 
taahhüdünü ikmal ve amelenin birikmiş alacak
larını tediye etmesi lüzumunu tebliğ maksadına 
müstenit olmakla beraber, bu hareket Seçim 
Kanununa muhalif olarak telâkki ediliyorsa bu 
iddianın Seçim Kanununun 160 ncı maddesine 
tevfikan vilâyet cumhuriyet müddeiumumiliğin-
ee takibedilmesi için alâkalılarca bu makama mü
racaatla talepte bulunulması daima mümkündür. 

4 ncü soru : Seçim gecesi, kaymakam, yanın
da Demokrat Parti adayları ve jandarma oldu
ğu halde halkın dolaşmasını menetmiş ve orta
lık tenhalaştıktan sonra müstakillerin oy pusu
lalarının toplanmasını temin etmiştir. 

Cevap : Seçime tekaddüm eden gecede De
mokrat Partililerle bâzı müstakillerin ellerinde 
sopalarla grup, grup dolaştıklarının şikâyet edil
mesi üzerine kasabada emniyet ve asayişi temin 
makjadiyle kaymakam emniyet komiserini ve 
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jandarma kumandanını yanma almış ve dolaşan
lara sükûnet tavsiyesiyle dağılmalarını ihtar et
miştir. Kaymakamın bu hareketi baskı mahiye
tinde olmayıp sadece vazife icaplarının takdir 
suretiyle ifasından ibarettir. Ve mucibi takip 
bir hal mevcut değildir. 

5 nci soru : Seçim günü, gerek kaymakam, 
gerekse seçim kurulu başkanı, Devletin resmî 
arabaları ile yanlarında Demokrat Parti adayla
rı olmak üzere baskı gösterisinde bulunmuşlardır. 

Cevap : Yanında vazifeli memurlar olduğu 
halde seçim günü sükûn ve asayişin temini mak
sadiyle kaymakamın pikapla dolaşmasında seç
menlerin oylarını serbestçe kullanmalarına te
sir edecek bir hal bulunmadığı gibi kaymaka
mın D. P. adaylarını yanma almadığı da tahki
katla tesbit edilmiş bulunduğundan hâdisede 
baskı mahiyeti ve takibi mucip bir cihet görüle
memiştir. 

Altıncı soru : Bütün sandıklar polis ve jan
darmanın nezareti altına alınmıştır. 

Cevap : Belediye seçiminde sandık civarı
na emniyet ve asayiş tedbiri olarak ve kanuni 
mesafe muhafaza edilmek suretiyle polis ve jan
darma ikamesinde hiçbir suç mevzuu yoktur. 
Bu konuda salahiyetli makamlar birgûna şikâ
yet intikal ettirilmemiş olması da bunu teyidet-
mektedir. 

Yedinci soru : Seçim günü D. P. vasıtalarla 
seçmenleri taşımalarına müsaade edildiği halde 
müsetakillerin vasıtalarına el. konulmuştur. 

Cevap : Müstakillerin kamyonlarla seçmenle
ri taşımış olmaları Seçim Kanununun 130 ncu 
maddesine göre suç mahiyetinde görülerek cum
huriyet müddeiumumiliğince şoförlerinin ifade
lerinin alındığı bir vakıadır. Ancak D. P. lilerin 
seçmen taşıdıkları hakkında yetkili makamlara 
her hangi bir şikâyet vâki olmadığından D. P. 
lilere müsaade edildiği zan ve iddiası indî bir 
mütalâadan ibaret kalmaktadır. Bu yoldaki iddi
alar için alâkalıların C. Müddeiumumiliğine mü
racaatları her zaman için mümkündür. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan, alkış
lar). 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, 13. 
XI . 1955 tarihinde yapılan Verköy Belediye Se
çimleri hakkında Kırşehir Mebusu Sayın Os-
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man Aiişiroğlu'nun Yüksek Reisliğe vermiş ol
duğu 16 . XI . 1955 tarihli sual takrirlerinin ida
reyi ilgilendiren kısımlarına Dahiliye Vekili Sa
yın arkadaşım tarafından gerekli cevaplar veril
miş olduğundan bendeniz sadece takrirde Adli
ye Vekâletini alâkalandıran 3, 4, 6, 8, 9 ve 10 
ncu maddeleri hakkında mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Yalnız buna cevap arz etmeden önce sayın 
sual sahibinin suali iradederken kullandığı sert 
tâbirlere karşı tessürümü ifade etmekten kendi
mi alamıyacağım. 

A) Evvelâ takririn üçüncü maddesinde 10 . 
XI . 1955 günü seçim propaganda yasağı bulun
masına rağmen Sayın Osman Şevki Çiçekdağ'm 
seçim propagandası yaptığı iddia olunmaktadır. 

Sayın Başvekille birlikte Çorum ve havalisin
de yapmış oldukları tetkik seyahatinden Anka
ra'ya avdet etmekte bulunan Sayın selefim Os
man Şevki Çiçekdağ, 10.XI.1955 günü sabahı Yer
köy'e de uğrayıp bu tarihte Atatürk'ün ölüm yıl 
dönümü dolayisiyle sinema salonunda yapılan 
ihtifale iştirak etmiş ve mütaakıben kasabanın 
ileri gelenleri ile birlikte belediye binasına gel
mişlerdir. 

Burada hususi mahiyette bâzı hemşerileriyle 
yaptığı hasbihalde sadece Yerköy'ün ihtiyaçla
rı ile adliye dairelerinin durumundan bahsetmiş 
ve kazanın kaydettiği inkişaftan memnuniyeti
ni izhar etmiş ise de mezkûr konuşmada seçim 
propagandası mahiyetinde telâkki edilebilecek 
hiçbir söz sarf etmemiş olduğunu katiyetle arz 
etmek isterim. 

B) Dördüncü maddede, Seçim Kanununun 
159 ncu maddesine aykırı olarak ceza hâkimi 
tarafından birtakım seçmenlerin sorguya çe
kildikleri ileri sürülmüştür. 

12 . XI . 1955 günü akşamı, emniyet komise
ri ve jandarma kumandanı ile temas etmek ve 
ertesi günü yapılacak olan Belediye Meclisi se
çimi için sandık mahallerine inzibati bakımdan 
alınacak tedbirleri görüşmek üzere Emniyet 
Dairesine giden ilçe seçim kurulu başkanı ceza 
hâkiminin karakolda bulunduğu sırada propa
ganda yasağına rağmen oy puslası dağıttıkları, 
propaganda yaptıkları ve hakarette bulunduk
ları iddia ve ihbar olunan Nazif Erbaş ve iki ar
kadaşı ile hâdise şahitleri ve şikâyetçinin dev
riye polis memuru tarafından mevcuden kara
kola getirildikleri, zabıta memurlarının ne şe-
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kilde muamele yapılması icabedeceğini kendi
sinden sormaları üzerine hâdiseye müdahele 
eden, mumaileyh ilçe seçim kurulu başkanının 
taraf ve şahitleri dinledikten sonra keyfiyet bir. 
zabıt varakası ile tesbit edip cümlesini serbest 
bıraktığı mahallinde müfettiş tarafından yapı
lan tahkikattan anlaşılmıştır. Maznunlara isti-
nadolunan suç, seçim propaganda yasağına rağ
men oy puslası dağıtmak ve propaganda yap
maktan ibaret olmasına göre, cürmün asliye me-
vadmdan bulunması ve 3005 sayılı Meşhut Suç
lar Kanununa tevfikan takibedilecek işlerden 
olması itibariyle zabıta tarafından mevcuden 
karakola getirilmiş olan maznunlar haklarında 
tahkikat yapılmasında prensip itibariyle Seçim 
Kanununun 159/5 nci maddesine aykırı bir hal 
mevcut değilse de bu tahkikatın, salâhiyeti bu-
lunmıyan ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 
yapılması, mumaileyhin ifa ettiği vazifenin 
icaplariyle kabilitelif görülmediğinden hakkın
da Hâkimler Kanununa tevfikan muamele ifa
sına tevessül edilmiş bulunulmaktadır. 

Takrir sahibi Sayın Alişiroğlu bu husustan 
dolayı ayrıca 26 . XI . 1955 tarihli istida ile ve
kâlete müracaatta bulunarak bâzı deliller de 
ibraz etmiş olmasına göre tahkikat neticesi esa
sen kendisine tebliğ edilecektir. (*) 

O) Altıncı maddede seçim kurulu başkanı
nın otomobiline D. P. adaylarını alıp baskı gös
terisinde bulunduğu mevzuubahis edilmiştir. 

5545 sayılı Miletvekilleri Seçimi Kanununun 
69/1 nci maddesine istinaden seçim işlerini kon
trol maksadiyle sandık başlarını dolaşan ilçe 
seçim kurulu başkanının otomobilinde bu kon
trol sırasında D. P. ye mensup veya bu parti
den adaylığını koymuş bâzı şahısların da bu
lunduğu mahallinde yapılan tahkikattan anla
şılmış ise de mumaileyh hâkimin bu parti lehi
ne iddia edildiği şekilde her hangi bir baskı ve
ya müdahelede bulunduğuna dair de bir delil 
ve emare elde edilememiştir. 

Filvaki, ilçe seçim kurulu başkanının san
dık başlarını kontrola giderken otomobiline 

(*) Not : Evrakın Adliyeye intikalinden son
ra C. Müddeiumumiliğine e hâdisede suç unsuru 
bulunmadığından ve hakaretten dolayı da şahsi 
dâva yoliyle işin takibi icabettiğinden bahsile ta
kipsizlik kararı verilmiştir. 
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seçime iştirak eden siyasi bir partinin bâzı 
adaylarını alması da doğru görülmediğinden yu
karda arz edilen hususla birlikte bu cihetten do
layı da Hâkimler Kanununa tevfikan muamele 
ifasına tevessül edilmiştir. 

D) Sekizinci maddede ilçe seçim kurulu
nun devamlı olarak faaliyette bulunmaması yü
zünden yapılması icabeden bâzı müracaat ve 
şikâyetlerin merci bulamadıklar] iddia edilmiş
tir. 

ilçe seçim kurulu, seçim günü yani 18 . XI . 
1955 tarihinde saat 10 dan itibaren toplantıya 
başlayıp gece saat 2,30 a kadar - öğle ve akşam 
yemekleri için verilen iki küçük fasıla hariç-
müstemirren çalışmalarına devam etmiş ve an
cak bu saatten sonra kendisine mevdu işleri bi
tirip seçimi kazanan şahıslara ait tutanağı usu
lü dairesinde hükümet binasının kapısına astık
tan sonra o günkü faaliyetine son vermiştir. 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 105 nci maddesine göre tasnifin sonu alı
nıncaya kadar sayım işlerine aralıksız devam 
edilmiş ve bu müddet zarfında seçimle ilgili 
muhtelif itirazlar da tetkik edilerek karara bağ
lanmış olduğu tutanak defterinin 13 . XT . 1955 
ve 14 . XI . 1955 tarihli sayfalarının tetkikin
den mevcudun şahadetinden anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh yapılan şikâyet ve müracaatla
rın ilçe seçim kurulunun faaliyetini tatil etme
si yüzünden merci bulamadıkları yolundaki id
dia varit değildir. 

E) Dokuzuncu maddede, sandıklardan çı
kan zarfların usulsüz olarak birden açılıp bir
den tasnif edildiği ve bağımsız adaylar aleyhi
ne itirazlar yaptırıldığı ileri sürülmüştür. 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 106 ncı maddesine uygun olarak evvelâ 
bütün sandıklarda zarflar ayrı ayrı açılıp cet
vellere ayrı ayrı yazılmak suretiyle tasnife baş
lanmış ise de vaktin gecikmesi yüzünden seçim 
neticelerinin bir an evvel alınması mülâhazasiy-
le 1, 4 ve 6 numaralı sandıklarda bir kısım oy 
puslaları cetvellere ayrı ayrı kaydedilmeyip top
luca geçirilmiş bulunduğu tesbit edilmiş ise de 
gerek D.P. ve gerekse bağımsız tarafından yapı
lan itirazlarda resmi makamların her hangi bir 
tahriki bulunduğuna dair bir delil elde edilme
miştir. 

Her ne kadar bâzı sandıklarda oyların bu 
tarzda topluca cetvellere geçirilmesi mezkûr 
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106/3 ncü maddeye uygun değilse de keyfiyet 
seçim neticesine müessir olmadığı gibi sandık 
kurullarının muamele ve kararları da kabili iti
raz olduğu cihetle bu muameleden dolayı ilgili
lerin usulü dairesinde merciine müracaatta bu
lunmalarının icabedeceği tabiîdir. 

F) Onuncu maddede, seçim günü D.P. nhı 
vasıtalarla seçmenleri taşımasına müsaade edil
diği halde bağımsızların vasıtalarına el konuldu
ğu iddia edilmiştir. 

Seçim günü bağımsız adaylardan Turan Tur
han ve arkadaşlarının sandık başlarına kamyon
la parasız seçmen taşıdıklarının zabıtaya ihbar 
edilmesi ve 3005 sayılı Kanuna tevfikan tanzim 
olunan evrakın ertesi günü, yani 14 . X I . 1955 
^ünü C. Müddeiumumiliğe gönderilmesi üzerine 
C. Müddeiumumiliğince Yüksek Seçim Kurulu
nun bu mevzua taallûk eden 1 1 . X I . 1950 gün ve 
193 sayılı kararına ve Seçim Kanununun 130 ncıı 
maddesine istinatla maznunlar haklarında âmme 
dâvasının açıldığı ve duruşmanın da halen de
vam etmekte olduğu, yine aynı suçtan dolayı 
aleyhinde ihbarda bulunulmuş olan Mustafa Yıl
dırım hakkında zabıtaca tanzim edilen evrak 
14 . XI . 1955 tarihinde C. Müddeiumumiliğine 
gönderilmiş ise de mumaileyhin hareketinde suç 
unsurları bulunmadığından bahsile takipsizlik 
kararı verildiği, D. P. ye mensup şahıslar hakla
rında bu mevzuda her hangi bir ihbar ve şikâye
tin vukubulmadığı, yapılan tetkikattan anlaşıl
mış ve C. Müddeiumumiliğince icra olunan mua
melelerde muahezeyi mucip bir yolsuzluk görül
memiştir. 

Cevabım bundan ibarettir, arz ederim. 
REİS — Osman Alişiroğlu. 
OSMAN ALİŞİROĞLU (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar; Yerköy Belediye seçimlerinde 
yapılan kanunsuzlukları, yolsuzlukları bir sözlü 
sorunun mevzuu yapmaktaki maksadım, Türki
ye'de seçim emniyeti bulunmadığı yolundaki 
umumi kanaatin delillerini vermek ve aynı za
manda milletin verdiği imkânları millî iradenin 
tahakkukuna karşı kullananları, vazife ve me
muriyetini suiistimal edenleri millet kürsüsün
den millete tanıtmaktır. 

Müşahede ettiğim belediye seçimlerinde ya
pılan bütün yolsuzlukları zabıtla tevsik ettim ve 
Adliye Vekâletine dört, Dahiliye Vekâletine de 
dört aded zabıt takdim ettim. Ook arzu ederdim 
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ki rekil beyler Yüksek Meclis huzurunda Yerköy 
halkından ve benden özür dilesinler. 

Adliye Vekili kısmen hakikatleri kabul etti, 
kendilerine çok teşekkür ederim; fakat noksan. 
Sözlü sorumun mevzuu olan on maddeyi burada 
vaktinizi almamak için tekrar etmiyeceğim. 
Okunduğu için yalnız o hususta malûmat arz 
edeceğim. 

Yerköy kaymakamı bir su meselesinden do
layı Belediye Meclisini tazyik etmiştir; Dahiliye 
Vekilinin anlattığı gibi değildir. Daha Önce 
Kaymakam Bey, Osman Şevki Çiçekdağ'a Gül-
tepe mahallesine su verilmesi yolunda yeğeni 
nin düğününde bir vaitte bulunmuştur. Muma
ileyhin Yerköy'e teşrif edecekleri haber alının
ca Belediye Reisini tazyik ediyor. «Kendileri 
gelmeden evvel bir karar verilsin, benim de yü
züm ak olsun» diyor. Belediye Meclisini re'sen 
toplantıya çağrıyor. Buyurdukları gibi Meclis 
azaları kendiliğinden toplanmış değildir. Fakat 
suyun yokluğundan bahisle bir karar alamamış
lardır. Kararın tarihi, 7 . XI . 1955,, sayısı 19 
dur. Hakikaten Yerköy'e günde bir saat su ve
rilmektedir. Maksat şu muhterem arkadaşlar: 
Yerköy Belediye Reisi muhalif ve aynı zamanda 
müstakil aday. Su verilirse Yerköy'de menfi 
propaganda yapılacak; su esasen eksik, bir de 
Çiçekdağ'm Gültepe mahallesine su verildi mi 
gördünüz mü? Diyecekler ve menfi propaganda 
yapacaklar. Çiçekdağ'm ise müstakiller kuv
vetli, demokratların kazanmaları imkânsız. Ni
tekim kazanamadılar bütün ümitler Gültepe ma
hallesinde. Oraya su verme kararını alırlarsa 
(Bir Meclisi Umumi seçiminde de vaitte bulun
muşlar) «işte karar, suyunuzu temin ettik, rey
lerinizi D. P. verin» diyecekler. İki taraflı pro
paganda yapacaklar. Belediye Meclisi bunu rd-
dediyor. Ertesi günü derhal Belediye Meclisi 
azaları celbediliyor. Ben o gün bir akrabamda 
misafir idim. Belediye Meclisi azalarından biri 
de orada idi. Bekçi geldi o arkadaşı götürmek 
istedi, Arkadaş gitmedi. Ben, git dedim, dinle
medi. Ondan sonra polis geldi ve bağıra çağıra: 
«Ben kaymakamdan hakaret gördüm, seni zorla 
götürmek mecburiyetindeyim» dedi. Bir hâdise 
çıkmasın diye «git» dedim, gitti. Şimdi sorarım, 
bir vatandaşı, bir beledye meclisi azasını, saat 
19 sıralarında polisin götürmeye hakkı var mı? 
Bırakın politik cephesini... Götürmeye hakkı 
yoktur. Ancak hakkında tevkif müzekkeresi bu-
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lunursa polisler vatandaşı götürebilir. Ama or
tada böyle bir müzekkere, bir karar olmadığı 
halde zorla götüremez. 

Dahiliye Vekili hakikati itiraf etmiş olsa
lardı, çok müteşekkir kalırdım. 

İkincisi, Adliye Vekili Yerköy'e geldi. Sa
bahleyin erkenden polis marifetiyle bütün dük
kânlar kapattırıldı. (Hangi vekil sesleri?) Tabiî 
eski vekil. Atatürk ihtifali için değil, sonra sa
dece polis tarafından tenbih edilmiş de değil. 
Zorla dükkânlar kapattırıldı. İndim, baktım ki, 
bütün dükkânlar kapalı. «Niçin kapalı dükkân
lar, ne var?» Dedim. «Polis geldi kapattı» dedi
ler, «Adliye Vekili geliyor, karşılamaya götür
düler» dediler. Hayretler içinde kaldım, ondan 
sonra da Devlet Radyosu (Adliye Vekili Yer-
köyde muazzam tezahüratla karşılandı) diye ya
yın yaptı. (Sağdan gülüşmeler). 

Üçüncüsü; işgal ettiği mevkiin icabı olarak. 
eski adliye vekilinden hiç beklemezdim. Beledi
ye balkonundan; alenen seçim propagandası 
yaptı, eski ile yeniyi mukayese etti, ondan son
ra da dedi k i ; reylerinizi size müzahir olanla
ra, vefa gösterenlere verin, iradenizle iş başına 
gelen Hükümeti tutun, işleriniz daha çabuk gö
rülür. Bu sözlerin bir kısmı da Zafer'in Ak
şam Postasına intikal etti. Hepsini yazamazdı, 
gazete biliyordu propaganda olduğunu, suç teş
kil ederdi, onun için bunların bir kısmını üstü 
kapalı olarak almış ve neşretmişti. «Düne na
zaran bugün büyük hamleler ve inkişaflar sağ
lanmıştır. Bu tılsım milletin iradesidir, sizlerin 
iradenizdir. Yani bizi tuttuğunuz müddetçe hü
kümetiniz size hizmet etmek mevkiindedir ve 
yolundadır. Karşılıklı anlayış içerisinde mille
timizin çok daha müreffeh günlere erişeceğine 
asla şüphemiz yoktur.» Propagandanın ta ken
disi.. (Soldan, doğru söylemiş, sesleri, sağdan, 
gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, sabık adliye vekili bu 
şekilde konuşmasını yapınca vatandaşlar bana 
geldiler, dediler k i : «Alişiroğlu, sen bize tenbih 
ettin, bugün seçim propagandası yasaktır, ya
parsanız cezai takibata mâruz kalırsınız, dedin 
halbuki adaletin başında bulunan Adliye Vekili 
kanun hükümlerini dinlemiyor.» Benim verdi
ğim cevap da şu oldu: Yerköyde Adliye Vekili 
hakkında muamele yapacak hiç kimse yoktur, 
ben kendisini Büyük Millet Meclisine şikâyet 
edeceğim, bu hareketini sözlü soru mevzuu ya-
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paeağım.» Va'dimi yerine getiriyorum. Fakat 
Allah'a çok şükür ki, bugün bu şikâyete lüzum 
kalmadı. (Soldan, ne oldu, sesleri, gülüşmeler) 
Makamından alındı. (Gülüşmeler) 

REÎS — Rica ederim efendim, müdahale 
etmeyiniz. 

OSMAN ALlŞİROĞLU (Devamla) — Beni 
işgal etmeyin, rica ederim vaktimi almayın. 

Seçim Kanununun 159 ncu maddesine gö
re vatandaşlar seçimden 24 saat evvelinden iti
baren karakola eelbedilemezler. Kaymakam 
Ethem Birinci ismindeki vatandaşı, - ki bu va
tandaş müstakilleri destekliyor, - iki amele ile 
olan iş ihtilâfından dolayı makamına çağırıyor, 
tehdidediyor, «Bunların parasını vereceksin» 
diyor. 0 da, «Burası mahkeme değildir, mah
kemeye müracaat etsinler» diyor. Bu şahıs po
lise teslim ediliyor, üç saat nezarette alıkonu-
yor. Bana haber verdiler, müddeiumumiye ha
ber verdim, müdahale etti ve vatandaşı serbest 
bıraktırdı. Müddeiumumiden şikâyetçi değilim, 
vazifesini yapmıştır. Akşam da hakim; ilçe se
çim kurulu başkanı, polise emir veriyor «Dı-
şarda muhaliflerden kim propaganda yapıyor
sa karakola getirin ifadesini alacağım», diyor. 
İfadeler almıyor. Telefonu açtım; komiseri bul
dum dedim ki ; Seçim Kanununun 159 ncu mad
desine göre bu yaptığınız doğru değildir, ec
zayı müstelzimdir dedim. Komiser; «Ben çağır
madım, ceza hâkimi çağırdı, ifadeyi o alıyor. 
isterseniz vereyim kendisini konuşun», dedi. Ce
za hâkiminin bana telefondan ilk söylediği şu 
oldu : «Sizin vazifeniz değildir, bana müdahale 
etmeyiniz» ben de dedim k i : benim vezifem de
ğil ise sizin de vazifeniz değildir. Hiçbir hâkim 
karakola gitipte tahkikat yapamaz. Telefonu 
kapattıktan sonra müddeiumumiye haber ver
dim. Müddeiumumi hayret içinde «Ne o, hâkim 
karakolda ifade mi alıyor?» dedi. Evet dedim, 
size ihbar ediyorum, bu arkadaşları serbest bı
rakın. Müddeiumumi bilâhara karakola giderek 
arkadaşları serbest bıraktırmıştır. Neticeyi de 
bana telefonla bildirdi. Hakikat bundan ibaret
tir, Adliye Vekilinin beyanatına göre hâkim 
hakkında tahkikat yapılıyormuş. Teşekkür ede
rim. 

Kaymakamın, seçim kurulu başkanının, Zi
raat dairesinin ve bir de Üretme çiftliğinin 
arabaları ile bütün kazayı dolaştıkları ve yan
larında D. P. adaylarını taşıdıkları bir zabıt 
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varakası ile tesbit edilmiştir. Bunu inkâr et
menin de mânası yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, oylarını kullanmak 
için seçmenleri sandık başına götürmek için De
mokrat Parti bütün vasıtalarında, elde bulunan 
kamyon, traktör, otomobil ve resmî vasıtalardan 
istifade etmişlerdir. Müstakillerin, vatandaşı 
sandık başına getirmek için istifade ettiği bir
kaç vasıtanın kullanılmasına kaymakam mâni 
oldu ve bütün vatandaşlar Emniyetin önünde 
enterne edildi. Bu da zabıt varakası ile tesbit 
edilmiştir. 

Seçim kurulunun sabahtan akşama kadar 
faaliyet halinde bulunması lâzımdır. Hâkimin 
propaganda yapmaktan, kuvvet gösterisinde bu
lunmaktan eli değmedi ki, vazifesi başına gitsin. 
Şikâyet ve itiraz için seçim kuruluna gidenler 
hâkimi odasında bulamadılar. Sayın Adliye Ve
kilinin bu hususta verdiği malûmat tamamen 
yanlıştır. Ancak sandıkların açılmasından ve 
tasnifinden sonra hâkim odasına gitmiştir. On
dan sonra seçim kurulu toplanabilmiştir. 

Sandıklar kaymakam tarafından tamamen 
polisin ve jandarmanın nezareti altına alınmış
tır. Bir zabıt varakasında tesbit ettik, jandarma 
ile polisin mesafesi sandığa 14 metre idi, kanu
nen 100 metre olması lâzımdır. 

Burada bir müşahademi zikretmek mecburi
yetindeyim. Benim maksadım seçimdeki yolsuz
lukları tesbit etmekti. Gittim. Ortaokul ile ilk
okul yan yanadır. İkisine de sandık konulmuştur. 
İkisinin arasında kaymakam durmuş; yanında 
polis ve jandarma. Bundan istifade ederek De
mokrat Parti adayları, gelen ihtiyar kadınların 
elinden müstakillerin puslalarını alıyorlar, De
mokrat. Parti puslalarını dağıtıyorlar. Kayma
kam ses çıkarmıyordu. Buna mukabil, müstakil 
adaylardan biri bir seçmene yaklaşınca kayma
kam bağırıyordu. Yanımda bir talebeye şöyle 
bağırdı : «Ne geziyorsun burada? Seni şimdi 
ayaklarımın altına alır çiğnerim; defol buradan.» 

Bu hitap bana idi. Fakat ben hâdise çıkma-
sımdiye sesimi çıkarmadım. Sadece zabıt vara-
kasiyle hâdiseyi tesbit ettim. Çünkü bir şey söy
lesem, diyecekler ki, Alişdroğlu gitti, kaymaka
ma hakaret etti. Hükümetin de aradığı bu idi. 

Sonra gece saat 23 ten itibaren kaymakam 
bütün vatandaşların gezmesine mâni oluyor, ben 
de dâhil olmak üzere. Kaymakam emrediyor; 
diyor ki, bütün vatandaşlar evlerine gidecekler-
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dir; dışarda kimse kalmıyacaktır. Peki 'dedim, 
gittim ve kapandım. Sesimi çıkarmadım. 

REÎS — Efendim; iki dakikanız kaldı. 
OSMAN ALİŞİROĞLU (Devamla) — Son

radan öğrendim ki, gece gitmişler, Tarla Mahal
lesinde bütün müstakillerin oylarını toplamışlar, 
Demokrat Parti listelerini dağıtmışlar. Yukar
da saydıklarım zabıtla tesfoit edilmiştir. Yalnız 
bu hâdise müstesna, çünkü geöe oldu. Bunu da 
mahalle sakinleri söylediler. 

Arkadaşlar; burada kaymakamla hâkimin oto
riteleri kırılmıştır, maalesef şahsiyetleri zede
lenmiştir. Seçim sabahı, babası aday olan bir 
ortamektep talebesi mahalleye çıkıyor. Kendi
sini hâkim .görüyor, sesleniyor : 

«Macid, Macid gitme, hakkında takibat yapa
rım, seni ortamektep müdürüne şikâyet ederim.» 
diyor. Çocuğun buna verdiği cevap maalesef çok 
acıdır; «Git istediğin yere şikâyet et, Senin ak
şamdan beni yaptığın sahtekârlıklara benzemez.» 
Arkadaşlar; bu halcimi artık orada tutmamak 
lâzım. Takdir Adliye Vekilinindir. 

Muhterem arkadaşlar; Yerköy seçimleri işte 
bu şiddet altında, bu baskı altında yapıldı. 
Ben çok arzu ederdim ki, vekiller hakikati itiraf 
etsinler. Fakat yapmadılar. Verilen cevapların 
takdiri Muhterem Heyetinizindir. 

REİS — Osman Şevki Çiçekdağ, buyurun. 
(Sağdan, gürültüler) Zikrolunan hâdiselerin ce
reyanı sırasında Adliye Vekili olduğu için ve 
şahısına izafe edildiği için, Sırrı Bey, söz vermek 
mecburiyetindeyim. 

OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — 
Muhterem, arkadaşlar; Kırşehir Mebusu Osman 
Alişiroğlu'nun Yüksek Huzurunuza sunduğu bu 
sözlü soruyu memlekette seçim emniyetinin ne 
merkezde olduğunu belirtmiş olmak için tevdi 
etmiş olduklarını ifade buyurdular. Hakikaten 
Seçim emniyetini milletvekili zırhına bürünerek 
ihlâl eden bir adamın gelip de burada böyle ko
nuşmasını hayret ve teessürle karşılarım. (Sol
dan, alkışlar). 

' OSMAN ALİŞİROĞLU (Kırşehir) — Şahsı
ma taallûk eden mesele hakkında konuşmayın, 
sualin çerçevesinde kaim. 

OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Devamla) — 
Şimdi arkadaşlar... (Sağdan, sadede sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun. Yerköy hâdise
leri hakkında konuşuyor. 

.1950 0 : 1 
OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) —. 

Efendim, benim şahsımı ilgilendiren üç nokta
ya tariz ve tenkidlerini tevcih buyurdular. Bi
risi Yerköy'e yakın bulunan bir mahallenin su 
meselesini bir seçim emniyeti ve seçim şansı ba
bında ve bahsinde tahakkuk ettirmek için sarf 
ettiğim gayrettir. 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Kırşehir) — Reis 
Bey, Umumi Heyette konuşamaz. 

REİS — Umumi değil efendim, yeğeninin 
su meselesini söylüyor. (Alkışlar) 

OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — 
Yerköy yakınında Çiçekdağ'm bir mahallesi var
dır, Gültepe. Hakikaten bu mahalle kurulalıdan 
beri su iştiyak ve hasreti içerisinde milletvekili 
olarak gittiğimiz zaman bize dert yanarlar, ve
kil olarak gittiğimiz zaman feryat ederler, va
tandaş olarak karşılaştığımız zaman ağlarlar. 
Burasının su ihtiyacını gidermek için hattâ mil
letvekili iken dahi Dahiliye Vekili arkadaşla
rımdan rica ettim, Yerköy su tesisini, 300 metre 
mesafede bulunan bu yere su verilmesini rica 
ettim. Gerek E tem Menderes arkadaşımızın ilk 
Dahiliye Vekilliği zamanında gerekse Namık Ge
dik arkadaşımızdan mütaaddit defalar rica et
tim. Bu sadece bir avuç vatandaşın su ihtiyacı
nı bertaraf etmek gayesine matuftu. Bu hareket 
ne şu seçime hâkim olmak ve ne de her hangi bir 
kasda matuf olarak yapılmış bir iş değildi. Sa
yın hem serim Osman Alişiroğlu hemşerilerinin 
su ihtiyacı ile ilgilenmem işse bunu alâkalarının 
bir ifadesi olarak kabul etmek lâzımgelir. (Sol
dan, doğru sesleri) Bu su işi hakkında kayma
kamdan, validen ve hattâ Dahiliye Vekilinden 
rica ettim. Çünkü su hasretini çeken bir avuç 
vatandaş vardı, bunların derdi ile ilgilenmek 
vazifemizdi. 

İkincisi; arkadaşım diyor ki, Adliye Vekili 
olarak oraya gelirken dükkânları kapadılar, fa
lan. 

Birçok milletvekili arkadaşlarım var, bilirler, 
ben bir yere teftiş zımnında giderken dahi ses 
vernıiven, doğrudan doğruya adalet binasına 
girdikten sonra hüviyeti ancak fotoğrafla belli 
olan ve bu suretle hâkimler tarafından tanınan 
bir vekilim. Onan için ben, hiçbir zaman, be
ni karşılayın veya karşılatın diye en ufak bir 
imada veya ricada bulunmuş bir insan değilim 
ve founun âşıkı telâkki edilmekliğim de asla caiz 
değildir. Bunu arkadaşımın da pekâlâ bilmesi 
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lâzimgelir. Nitelkim Yerköy'e l/U- ;>u!'r: ı,u> 
hareketimi haber alıp Çerikli'ye kadar beni kar-
şılamıya gelmiş olan hemşehrilerime, zahmetle
rinden dolayı teşekkür etmiş ve fakat bundan 
ıstırap duyduğumu da ifade etmiştim. Bu de
fa ben Yozgad'da iken Yerköy'den gelen hemşeh
rilerim 9,05 ihtifalinde benim de Yerköy'de bu
lunmamı rica ettiler. O zaman yanımda Yozgad 
Mebuslarından İhsan Aktürel, Mahmut Ataman, 
ve daha bir iki arkadaş ve vali de mevcuttu. Ben 
dedim ki; «Bakın arkadaşlar, saat 9,05 de ora
da bulunurum ama en ufak bir merasim iste
mem. Bu kutsal günün ulviyetini en ufak bir 
şeyle iğlâk etmiyelim.» dedim. O da söz verdi. 
Bu suretle 9,05 de Yerköy'e geldiğim zaman ha
kikaten ummadığımız bir kalabalık bizi karşıla
mıştı. Ondan sonra arkadaşımla beraber sine
maya gittiğimiz zaman hakikaten bir alkıştır 
koptu. Kaymakamı çağırdım : «Arkadaşım, bu
gün Atatürk gibi büyük bir insanın ölüm yıl 
dönümüdür. Çok rica ederim, burada bu me
rasimin devam ettiği müddetçe en ufak bir al
kış veya tezahüratta mâna yoktur. Bugünün 
kutsiyetini ve hâtırasını bozacak en ufak bir ha
rekete müsaade etmiyelim.» dedim. Hakikaten 
merasim sonuna kadar ıbu türlü bir şey cereyan 
etmedi. Fakat bu ulvi merasim cereyan ederken 
bütün Yerköylülerin gözü önünde Alisiroğlu 
kahvede oturmuş, ayak ayak üstüne atmıştı. Bu 
da Yerköylülerin gözünden kaçmamıştır arka
daşlar, bunu da bilmek lâzimgelir. 

Üçüncüsü; benim seçim propagandası yap-
maklığım... Sinema salonundan çıktık. Bütün 
hemşehriler bizi takibediyorlardı. Beraberce ka
sabanın evi olan belediyeye gitmek kadar tabiî 
bir şey-olamazdı. Hep beraber belediyeye kadar 
gittik. Belediyenin geniş salonu var, bu salonda 
hemşehrilerle hasbihal ediyorduk, nihayet dışa
rıdan bâzı alkışlar koptu. Rica ettiler, halk bele
diyenin önünde size intizar ediyor, iki kelime 
konuşmanızı rica ediyoruz dediler. O zaman bal
kona çıktım ve hemşehrilerimize hitabettim, ik
tidarımızın kendilerinin emir ve hizmetlerinde 
bulunduğunu ifade ile haz duydum. Bunu bura
da tekrar ifade ederim. Yaptığım bundan iba
rettir. Seçim propagandası denilen şeye asla te
şebbüs etmiş değilim. Türk çocukları belediye 
seçimlerinin emniyetini bozacak insanla t- deşil
diler. Onlar şuur ve îmanlarından aklıkları I ••: 
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<:•;•!•.!••! '. II; •;•••; ıhlardır arkadaşlar. (Al-

ı>,-SMAX ALİSİROĞLU (Kırşehir) — Söz is
tiyorum. 

REİS — Son konuşan hükümet olsaydı, ce
vap verirdiniz. 

(İSMAN ALİSİROĞLU (Kırşehir) — İsnüm 
mevzuubahsolmuştur. 

REİS — Riyaset bu kanaatte değildir, mü
saade buyurun, eğer hükümet konuşmuş olsay
dı hükümetten sonra zatıâlinize söz verirdim. 

OSMAN ALİSİROĞLU (Kırşehir) — Şah
sıma satşma var. 

REİS — Alisiroğlu, müsaade edin sözümü 
ikmal edeyim. Hükümet konuşmuş olsaydı zatı
âlinize söz vermekte bir dakika tereddüdetmez-
dim. Sual bitmiştir. Osman Şevki arkadaşımızın 
söz istemesinin ve söz vermemizin yegâne sebe
bi, zikri geçen hâdiseler sırasında kendisinin Ad
liye Vekili sıfatını taşımış olmasından ileri gel
mektedir. Zatıâlinize, konuşmaları arasında bir 
sataşma olduğu kanaatinde değiliz. Israr ediyor 
musunuz ? 

OSMAN ALİSİROĞLU (Kırşehir) — Israr 
ediyorum. 

REİS — Alisiroğlu arkadaşımız, Osman Şev
ki arkadaşımızın konuşmaları arasında, kendi
sine sataşıldığını beyanla söz istemekte ve ısrar 
etmektedir. Konuşup konuşmaması hususunu 
reylerinize arz ediyorum : Konuşmasını kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sual cevaplandırılmıştır. 

12. Muğla Mebusu Z ey yat Mandalinci'nin, 
Ayvalık'tan Fethiye'ye kadar olan sahil bölge
mizin emniyet ve muhafazası için ne gibi yeni 
tedbirler alındığına dair Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilinden şifahi suali (6/127) 

REİS — Zeyyat Mandalinci buradalar mı 
efendim? (Yok sesleri) Sual sahibi yoktur, sual 
gelecek İnikada talik edilmiştir. 

±S. — Seyhan Mebusu Cavid Oral'ın, 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 Nafıa Vekilinden şi
fahi suali (6/128) 
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REÎS — Cavid Oral buradalar mı? (Yok ses- I 

leşi) 
Nafıa Vekiline müteveccih suali, sual sahibi 

bulunmadığından, gelecek İnikada talik edilmiş
tir. 

14. — Manisa Mebusu Muammer Alakant'ın, 
örfi İdare Kumandanlığı tarafından kapatılan 
gazetelere dair Millî Müdafaa Vekilinden şifahi 
suali (6/129) 

REİS — Muammer Alakant, burada mı? 
(Yok sesleri) Sual sahibi yoktur, gelecek İnikada 
talik edilmiştir. 

15. — Seyhan Mebusu Mehmet ti naldı'nm, 
zirai mücadele kanunu lâyihasının hazır olup ol
madığına, Çukurova'da drenaj kanalları ile top
rak tahlilinin ne zaman yapılacağına ve Adana'-
da Akala tipinden daha iyi vasıfta bir pamuk 
yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Nafıa ve Ziraat vekillerinden şifahi suali (6/131) 

REİS — Mehmet Ünaldı buradalar mı efen
dim? (Burada sesleri) Sualiniz Ziraat ve Nafıa 
vekillerine müteveccihtir. Ziraat Vekili bulun
mamaktadır. 

MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Bunun usule taallûk eden bir ciheti 
yoktur. Sâilsiniz, iki vekilden, Nafıa ve Ziraat 
vekillerinden sual soruyorsunuz. Her iki vekilin 
cevap vermesini mi istiyorsunuz, yoksa mevcudo-
lan vekillerden birisi vekâletine ait sualinize ce
vap versinler mi? 

MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Her iki 
vekilin de beraber cevap vermesini istiyorum ama, 
usul hakkında da konuşmam lâzım. 

REİS — Usul hakkında zatıâlinize söz veri
yorum, buyurun. (Gülüşmeler) 

MEHMET ÜNALDI ('Seyhan) — Muhterem 
arkadaşlar, sayın vekil beylerin hiç değilse vekâ
letlerini ilgilendiren mevzularda burada bulun
maları icabeder. Bunu zannederim Yüksek Mec
lisiniz de tecviz etmez. Binaenaleyh Yüksek Ri
yaset Divanından istirhamım şudur : Vekil ar
kadaşları bu mevzuda ikaz buyursunlar da, hiç 
değilse vekâletlerini ilgilendiren mevzularda bu
rada bulunsuldar. (Doğru doğru sesleri) 

REİS — Usulle alâkası olmamakla beraber 
ikazınızı nazara alacağız efendim. (Gülüşmeler) 

. 1986 C : 1 
Her iki vekilin aynı celsede cevap vermeleri 

için suali gelecek İnikada talik ediyorum. 

16. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'm, bir 
sene içinde nerelerde kaç orman yangını çıktığı
na, yangın sahasının miktarı ile tekrar ağaçlan
ması için ne gibi tedbirler alındığına dair Ziraat 
Vekilinden şifahi suali (6/132) 

REİS — Ziraat Vekili burada değiller, mü
saadeleriyle gelecek İnikada talik ediyoruz. 

17. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldt'nın, 
Adana'da kurulması kararlaştırılan radyo istas
yonu hakkında Devlet Vekilinden şifahi suali 
(6/133) 

REİS — Hükümet adına cevap verecek Dev
let Vekili burada mı efendim? Mehmet Bey; Hü
kümet tarafından vazifelendirilmiş Devlet Veki
li burada yoktur, sualinizi gelecek İnikada talik 
ediyoruz. 

XS. — Bursa Mebusu Agâh Er ozan'm, Türki
ye'de bölge esasına müstenit çocuk ölümleri ista
tistiklerinin ne şekilde tanzim edildiğine dair 
sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Nafiz 
Körez 'in şifahi cevabı (6/134) 

REİS — Agâh Erozan arkadaşımız burada 
mı? (Burada sesleri) 

Suali okutuyoruz, efendim. 

B. M. Meclisi Riyasetine 
Türkiye'de bölge esasına müstenit çocuk 

ölümleri istatistikleri, kan gruplarının ve RH 
faktörlerinin karşılıklı tesirleri tetkik edilerek 
mi tanzim edilmiştir? Vekâlet buna ait her han
gi bir tetkik yapmış mıdır, aldığı neticeler ne
dir? 

Bu hususun sözlü olarak cevaplandırılması
nı Sağlık Bakanından rica ederim. 

Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE
KİLİ NAFİZ KÖREZ (Manisa) — Bursa Me
busu muhterem Agâh Erozaıı'm Türkiye'de, 
bölge esasına müstenit çocuk ölümleri istatis
tiklerinin kan grupları ve RH faktörünün kar
şılıklı tesirleri tetkik edilmek suretiyle mi tan
zim edildiğine ve buna ait tetkikler yapılıp ya
pılmadığına dair şifahi suallerine cevaplarımı
zı arz ediyorum. 
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Türkiye'de henüz bölge esasına göre çocuk 

ölümleri istatistikleri tanzim edilmemekte. An
cak vilâyetlere mahsus olmak üzere 150 başlıklı 
beynelmilel orta istatistik listeleri tutulmakta
dır. 

Bunların hazırlanmasında RH faktörü tet
kik edilmektedir. Başka memleketlerde dahi bu 
nevi çocuk ölümleri beynelmilel listelerin mu
fassalı olan ve tamamiyle hususi mahiyette bu
lunan (10 000) lik listelere alınmıştır. Bunun 
sebebi'RH faktörünün tesbitinin ince lâboratıı-
var çalışmaları ile mümkün olabilmesi ve bil
hassa RH faktörüne bağlı hastalığın nadir ol
masıdır ki nispeti 1000/1 altındadır. 

Türkiye'de ilk defa bu nevi çalışmalara 1954 
Kasımından itibaren Ankara Doğumevinde baş-
laumış ve müracaat eden bilcümle gebeler bu 
bakımdan tetkika tâbi tutulmuş ve tutulmak- . 
tadır. 

Böylece son bir sene zarfında 7 023 vakadan 
0 annede RH faktörü bulunamamıştır. Bu an
nelerden doğan çocuklardan (5) i kanları değiş
tirilmek suretiyle kurtarılmış ve bir tanesi öl
müştür. Bu gibi tetkiklerin memleketimizin di
ğer yerlerinde de yapılabilmesi için gerekli ça
lışmalar yapılacaktır. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, bu sorumu sormaktan maksadım son 
nüfus sayımında, nüfusumuzun dünya çapında
ki büyük artışıdır. Nüfus artışında çocuk do
ğumlarının ve çocuk ölümlerinin derecei alâka
sını takdirlerinize bırakırım. Sayın Vekil Bey
efendinin buyurdukları gibi, yurdumuzda henüz 
bölge esasına müstenit RH faktörü üzerinde bir 
çalışma mevcut değildir. Yalnız Ankara Do
ğumevinde bu işle meşgul olunduğunu Vekil 
Beyefendi ifade ettiler. Bendeniz de temenni 
ederim ki, bu mevzuun bütün doğumevlerinde 
ele alınması ve bu suretle çocuk ölümleri üze
rinde daha hassas bir tetkik yapılması ve he
pimizin arzu ettiği çoeıık ölümlerinin en ufak, 
% 1 - 2 ihtimalle dahi olsa, önüne geçilmesidir. 
Sayanı şükrandır ki, Sağlık Vekâletinin nüfus 
artışında hastalık ve çocuk doğum ve ölümleri 
üzerinde kıymetli mesaisi nüfus artışımızda 
mühim rol oynamıştır. Ben bu münasebetle dahi 
olsa Sağlık Bakanlığının sağlık işlerindeki "mu
vaffakiyetinden dolayı kendilerine huzurunuz
da teşekkür ederim. 
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Müsaade buyururlarsa bölge esasına müste

nit bâzı kan hastalıkları üzerinde etüt yapıl
ması her halde çok faydalı olacaktır. Çünkü 
çocuk ölümü istatistiklerinde sıtma olarak gös
terilen birçok hastalıkların kan grupuna taal
lûk eden hastalıklar meyamnda bulunduğu va
kıadır. Bu bizim memleketimizde pek az vâki 
bir Akdeniz hastalığıdır. 

Birçok anneler babalar çocuklarının ölü doğ
masından şikâyetçidirler. Ana A, baba A oldu
ğu takdirde birinci çocuk ananın kendisindeki 
antiküllerin erimesinden sağ doğarsa da ikinci 
ve sonraki çocuklar yine ölü doğarlar. Bizdeki 
sfeliz bununla alâkalı değildir. 

Temennim, Sayın Vekilin beyan buyurduk
ları gibi, bu mevzuun diğer doğumevlerinde de 
ele alınması suretiyle çocuk ölümlerinin haddi 
asgariye indirilmesidir. Çocuk arzu eden ana
ların kan grupu bakımından çocuk kaybetme
lerini önliyecek faaliyet kıymetli olacaktır. 

Ben şunu da ifade etmek isterim : 
Hıfzıssıhha müessesesinde çalışan kıymetli 

doktor arkadaşlarımızın, kan grupları üzerinde 
geceli gündüzlü etüt yapan, geceli gündüzlü 
mesai sarf eden Kan Bankasındaki arkadaşları
mızın mesailerini daha müsmir kılabilmek için 
terfihlerinin bir an evvel sağlanması icabettiği-
ni arz etmek isterim. 

Kan bankalarının bugün artık bir iki yara
lıya kan vermek mevzuunun dışında esas mev-
zularma girebilmesi için bu arkadaşlara refah 
verecek her türlü maddi imkânların yaratılma
sını genç ve kıymetli arkadaşımdan bilhassa ri
ca ederim. 

Sualimi cevaplandırmak lûtfunda bulunduk
larından ve verdikleri izahattan dolayı kendi
lerine teşekkür ederim. 

19. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulu-
nay'tn, Malatya Valisinin belediye seçimine ta
kaddüm eden günlerdeki faaliyetine dair Başve
kilden (6/136), 

20. — Malatya Mebusu Ahmet Ftrafın, Ma
latya Valisinin belediye seçimine takaddüm eden 
günlerdeki faaliyetine mütedair Başvekilden 
(6/137), 

21. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
Malatya Belediye Seçiminde cereyan eden hadi-
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setere dair Başvekilden olan suallerine '.Dahiliye Ve
kili Eteni Menderes'in şifahi cevabı (0/139) 

DAHİLİYE VEKİLİ ETEM MUNDERES 
(Aydın) — Efendini, bu üç suale birden eevap 
vereceğim. (Ekseriyet yok, sesleri) 

REİS — Müsaade buyurursanız, Dahiliye Ve
kili üç arkadaşın suallerine aynı cevabı verecek
lerdir. Sual sahibi arkadaşların önergeleri ayrı 
ayrı okunacak. 

İHSAN HAMİD TİĞREL (Diyarbakır) — 
Ekseriyet olmadığını 5 arkadaş ayağa kalkarak 
iddia ederse yoklama yapılır. 

REİS — Siz iki kişi ayağa kalkmıştınız, şim
di mademki 5 arkadaş ayni talepte bulunuyor, 
yoklama yaptıracağım. 

(Konya mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REİS — Ekseriyet vardır. Müzakereye devam 

ediyoruz. Sual takrirlerini okuyoruz.: 
Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulün ay'm şi

fahi sual takririni okutuyorum. 

T. B. M. M. Reisliği Yüksek Katma 
Aşağıda arz eylediğim hususların Başvekil 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile arz eylerim. 

13 Kasım 1955 Pazar günü yapılacak beledi
ye seçimlerinin emniyet altında cereyan edip et
mediğini yakından takibetmek maksadiyle seçim 
bölgem bulunan Malatya'da bulunuyordum. 

1. Seçime takaddüm eden günlerde Malat
ya Valisi Ahmet Tekelioğlu belediye seçimleri 
için propaganda yapmak maksadiyle yer yer do
laşarak toplantılar tertibetmiştir. Hattâ Aziz 
Atatürk'ün ölüm gününe tesadüf eden propagan
da yasağı sırasında hasta olduğundan bahsile ma
tem için törene iştirak etmiyerek vilâyetin resmî 
arabasına Demokrat Parti temsilcilerini aldıktan 
sonra mütaaddit kaza ve kasabaya uğramış, bu 
yerlerde yasağa rağmen yapılan toplantılara iş
tirak etmiş ve propaganda konuşması yapmıştır. 

2. Seçimden bir gün evvel ve seçim günün
de valinin emri ile emniyet kuvvetleri seferber 
edilmiş ve hatır hayale gelmiyecek şekilde zülüm 
ve baskılar yapılmıştır. 

Bu cihetler Başvekâlete ve Dahiliye Vekâleti
ne telle bildirildiği halde hâdiseye el konulup ko
nulmadığı meçhulümüzdür. 

Alâkalı merciler tarafından meselelere el ko
nulup konulmadığının ve el konulmuş ise Millî 
İradenin tecellisine engel olmak isi iyen ve luı NO-
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kilde suç işliyen şahıslar hakkında ne gibi mua
meleler yapılmıştır?. 

Malatya Mebusu 
M. Zeki Tulunay 

REİS — Ahmet Fırat'ın sual takririni oku
tuyorum . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurul
masını saygı ile rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Ahmet Fırat 

Malatya'da 13 Kasım 1955 tarihinde yapılan 
belediye seçimine takaddüm eden günlerde Ma
latya Valisinin faal bir şekilde D. P. propagan
dasına katıldığı, propagandanın yasak olduğu 
günlerde, hattâ Atatürk 'ün ihtifaline hastalık 
bahane edip gitmiyerek D. P. temsilcilerini de 
resmî vilâyet arabasına almak suretiyle kasaba, 
nahiye ve ilçeleri dolaşıp vilâyet nüfuzunu sui
istimal ettiği ve seçime bir gün kala bütün em
niyet teşkilâtını D. P. mensuplarının emri al
tında seferber ederek kanunları çiğneyip, seçim 
kurulu kararlarını hiçe sayarak baskı ve zulüm 
yaptığı yolunda Başvekâlete ve Dahiliye Vekâ
letine çektiğimiz telgraflar üzerine bu hususta 
tahkikat yapılmışsa ne netice alınmıştır, bu yol
suzlukları yapan vali hakkında ne muamele ya
pılmıştır? 

REİS — Mehmet Kartal ' ın sual takririni 
okutuyorum: 

22 . XI . 1955 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içtüzük hükümlerine 
göre Başbakan tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına delâlet buyurulmasını saygı ile 
rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Mehmet Kartal 

1. 13 . X . 1955 tarihinde yapılan Belediye 
seçimleri sırasında Malatya'da cereyan eden 
hâdiseler, seçim emniyetinin bulunmadığını gös
termiştir. 

a) Hükümet makamları ve zabıta kuvvet
leri müstakil olarak seçime iştirak eden vatan
daşların çalışma imkânlarını yok etmek için 
her türlü baskı hareketlerine başvurmuş ve faa-
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liyetlerini sekteye uğratmışlardır. 

b) Ticari itibar müesseseleri bulunan ban
kalar vasıtasiyle vatandaş vicdanı baskı altına 
alınmıştır. 

2. Seçim sırasında bilhassa sandık kurulu 
üye ve başkanlarının müstakiller aleyhine hare
ket etmeleri temin edilmiştir. 

Bu hâdiseler muhtelif suret ve yollarla Hü
kümete intikal ettirilmiş olduğuna göre mesul
leri hakkında ne gibi muamele yapılmıştır? 

REÎS — Dahiliye Vekili buyurun. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlar, aynı mahi
yette olan üç sual var, bu suallere vereceğim ce
vapla bu üç arkadaşımı da cevaplandırmış ola
cağım. 

Sözlü sorularda mevzuubahsedilen hususlar, 
Malatya mebusları sayın Ahmet Fırat, Mehmet 
Kartal, Mehmet Zeki Tulunay ile Nüvit Yetkin 
imzalarını taşıyan bir tel yazısı ile vekâletimize 
intikal ettirilmişti. Bu tel yazısı 11 . XI . 1955 
tarihinde saat 10,25 te Malatya'dan çekilmiş ve 
12 . XI . 1955 tarihinde de vekâletimize tevdi 
olunmuştur. 

Tel yazısı alınır alınmaz, Malatya Velisi Ah
met Tekelioğlu'nun hemen Malatya'dan hareket 
ederek Ankara'ya gelmesi lüzumu telefonla ken
disine tebliğ edilmiştir. Vali 12 . XI . 1955 gece 
vakti Malatya'dan otomobille yola çıkmış ve se
çim günü olan 13 . XI . 1955 Pazar günü Anka
ra'ya gelmiştir. Bu suretle vali seçim günü Ma
latya'da bulunmamıştır. Bu tebliği yaptıktan 
sonra Nüvit Yetkin arkadaşımı telefonla konuş
mak üzere aradım. Aldığım cevap Malatya'dan 
Ankara'ya müteveccihen hareket ettiği mahiye
tinde idi. Onun için kendisi ile görüşmek müm
kün olamadı. 

Şikâyet tel yazısında durum hakkında mahal
linde tutulan zabıt varakalarının adlî makamla
ra tevdi edildiği ifade olunmaktadır. 

Sözlü soruda ileriye sürülen ve yukarda mev-
zuubahis tel yazısında yer alan hususların mahal
len tetkiki ve tahkiki için Malatya'ya iki mül
kiye müfettişi gnderilmiştir. 

Bir taraftan adlî makamların vereceği karar, 
diğer taraftan muhakkiklerimizin varacağı neti
ce ve kanaat göz önünde tutularak alâkalılar 
hakkında idari ve kanuni muamelenin tatbikinde 
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gecikilnıiycceğine itimat buyurulmasmı rica ede
rim. 

Malatya Milletvekili Sayın Mehmet Kartal ve 
Ahmet Fırat arkadaşımızın da ruznamede mev
cut sözlü sorularını da, aynı metin ve mealde ol
maları bakımından cevaplandırmış oluyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar, şikâyetlerimize ilgi gösterdiğinden 
ve sözlü sorumuzu burada cevaplandırmak için 
gayret sarf ettiğinden dolayı Dahiliye Vekiline 
teşekkür ederim. 

Ancak, demokrasinin esasını her türlü şaibe-
den uzak bulundurmak lâzımdır. Buyurdular ki, 
tahkikat yapılıyor. Tahkikat neticesi henüz belli 
değildir. Tahkikatın neticesi belli olmadan nok-
tai nazarımızı belirtmek yerinde olmaz. Fakat 
valinin orada bulunduğu müddetçe tahkikatın 
selâmetle yürüyeceğinden de emin değiliz. Tah
kikat neticelenir ve bize getirilirse o zaman nok-
tai nazarımızı arz ederiz. Bu sebeple bugünkü ce
vaplarını o zaman cevaplandırmış olacağız. 

AHMET FIRAT (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Dahiliye Vekilinin sorumuza ce
vabi yazısını dinledik. 

Bu vali hakkında tahkikat icra edildiği ve 
henüz neticesi alınmadığını ifade buyurdular. 
Binaenaleyh arkadaşlarımızla beraber tahkikatın 
sonu alınıncaya kadar intizar etmek kararını al
dığımızı arz ederim. 

REÎS — Mehmet Kartal. 
MEHMET KARTAL (Malatya.) — Muhte

rem arkadaşlar; bendeniz de tahkikatın netice
sine intizar edeceğim. Ancak Sayın Bakandan 
bu tahkikatın bir an evvel bitirilmesini rica edi
yorum. Diğer tahkikatlar gibi 5 - 6 ay veya bir 
sene sürmesin. 

REÎS — Bu vaziyete göre sualler cevaplan
dırılmıştır. 

Bilâhara arkadaşlarımız bu mevzuda ayrıca 
sual tevcih edebilirler. 

22. — Tokad Mebusu Ömer Sunar'ın, Almus 
Barajı inşaatı ile Niksar ovasının kurutulması vs 
sulanması işinin 1956 senesi içinde ihale edilip 
edilmiyeccğine dair sualine Nafıa Vekili Muam
mer Çavuşoğlu'nun şifahi cevabı (6/138). 

Yüksek Reisliğe 
Aşağıdaki sorularımın Nafıa Vekili tarafın-
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dan sözlü olarak Mecliste cevaplandırılmasını I 
arz ve rica ederim. 

1. Tokad için hayati ehemmiyeti haiz bulu
nan Almus Barajının Yeşilırmak amenajman 
plânı içindeki proje durumu ne vaziyettedir? 
1956 senesi içinde mezkûr barajın ihalesi bahis 
mevzuu mudur? 

2. Yine Yeşilırmak amenajman plânına dâ
hil Niksar ovasının kurutulması ve sulanması 
için 1956 senesi içinde bir ihale düşünülüyor 
mu ? 

Tokad Mebusu 
ö. Sunar 

BEÎS — Nafıa Vekili, buyurun. 
NAFIA VEKÎLÎ MUAMMER ÇAVUŞOĞLU 

(izmir) — Tokad Mebusu Muhterem Ömer Su
nar arkadaşımın suallerine cevaplarımı arz edi
yorum. 

1. Almus Barajı Yeşilırmak Nehri amenaj
man plânı içinde mühim bir mevki işgal etmek
tedir. 

Gerek bu nehrin ve gerekse havzanın diğer 
bilcümle su kaynaklarının etüdü üzerinde çalışıl
maktadır. I 

Havzanın su ve toprak servetlerinden âzami 
istifadeyi temin edecek olan ve iktisadi elveriş
lilik esasına dayanan bu etüd de işler bir bütün 
olarak ele alınmakta ve toprak ve su servetleri
nin geliştirilmesi için yapılması lüzumlu işler 
tesbit edilerek bunların birbirleriyle münasebet
leri tâyin edilmektedir. 

Almus Barajını da ihtiva eden Yeşilırmak 
amenajman projesi bu esasa göre bir Amerikan 
mütehassıs grupu ile müştereken hazırlanmak
ta ve 1956 senesi sonunda ikmaline calışlmakta-
dır. 

2. Niksar ovasının sulama ve kurutulması 
işleri de aynı projeye dâhildir. 

Garek Almus Barajı ve gerekse Niksar ovası
nın sulama ve kurutma işleri bütçe imkânları 
nispetinde ilk ele alınacak mevzularımızdandır. 

Esasen yüksek tasvibinize mazhar olan hü
kümet programında bayındırlık işlerimiz Büyük 
Meclisin takdir ve tensip buyuracağı seviyeler
de devam olunacağı belirtilmiş bulunmaktadır. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

BEÎS — Ömer Sunar. 
ÖMER SUNAR (Tokad) — Muhterem arka-

başlarım, böyle mahallî bir mevzuu huzurunu- I 
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za ketirdiğim ve kıymetli vaktinizi aldığım için 
özür idlerim. 

Yeşilırmak üzerindeki bahsi geçen Almus Ba
rajı azun senelerden beri Tokadlılarm ve To
kad havalisinin bir üzüntüsü ve şiddetli arzu 
mevzuudur. " 

Üzüntü; şiddetli kışlarda daima baharı kor
ku ve dehşet içinde beklemeyi ieabettirayor. 
Çünkü kar tabakalarının kalınlığı üzüntü kalın
lığı ile beraber gidiyor. Bu karların erimesi 
'Kazovanııı 50 bin dönümlük kısmını tamamen 
su altında bırakıyor ve bu, senelerdenberi böy
le devam ediyor. Bu mahzurun bir an evvel gi
derilmesi için mütaaddit defalar rica ettik. Tak
dir ediyoruz ki, bütçe imkânları dâhilinde ve 
büteçnin imkânı nispetinde olacaktır. 

Fakat Almus barajından daha sonra ele 
alınmış bulunan barajlar vardır. Bu baraj ise 
bir talihsizlik eseri midir, nasıl ifade edeceği
mi bilmiyorum, ne olursa olsun, bugüne ka
dar kaldı. 

Mumtereın vekilden rica ediyorum, Tokad 
havalisi için uzun senelerden beri üzüntü men-
baı olan bu meseleyi artık gidermiş olsunlar, 
çünkü tahmamülün üstüne çıkmış oldu. Bu, 
hem istihsalin artışına ve hem de on binlerce hal
kın ekim sahası olan Yeşilirmağııı kenarında
ki mahsûlün mahvına sebeboluyor. Rica ediyo
rum, 1956 senesinde imkân nispetinde bu işe 
başlamış olsunlar. Bu suretle Tokad ve altı ka
zayı memnun etmiş olacaklardır. 

İkinci mevzuum, Niksar ovasıdır. Bu ovada 
yüz bin dönüm arazi vardır, Kelkit suyunun 
disipline edilmemiş olmasından dolayı her sene 
taşar ve en az 50 bin dönümü hasara uğratır. 

Niksar ovası uzun elyaflı pamuğun yetişme
sine cok müsaittir. Pamuğun kıymeti de bugün 
açık olduğuna göre, bu sahanın da su taşkın
larından korunması için ikinci bir ricada da 
bulunuyorum. 

Sayın Bakanımızın oldukça tatminkâr cevap
larından dolayı da teşekkür ederim. 

23. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, isti
fa eden bir hâkim hakkında kaziyei muhakeme 
haline gelmiş bir kararın infaz edilmemesi se
bebine dair sualine Adliye Vekili Hüseyin Av-
ni Göktürk'ün şifahi cevabı. (6/140) 

REtS — Suali okuyoruz efendim : 
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Meclis Yüksek Riyasetine î 

Adliye Vekilinin 21 Kasım 1955 günü yaptı
ğı basın toplantısında bir müstafi hâkim hak
kında gaziyei muhkeme haline gelmiş bir kara
rın infaz edilmediğini beyan etmektedir. 

Bu hususta Adliye Vekilinin sözlü olarak 
izahat vermesine delâlet buyurulmasını saygıla
rımla rica ederim. 

Kars Milletvekili 
T. Göle 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLÎYE VEKİLİ HÜSEYÎN AVNl GÖK

TÜRK (Niğde) — Kars Mebusu Sayın Turgut 
Göle arkadaşımız tarafından tevcih olunan 23 
Kasım 1955 tarihli şifahi sual takririnde; Ad
liye Vekilinin, 21 Kasım 1955 günü yaptığı ba
sın toplantısında, müstafi bir hâkim hakkında 
kaziyei muhkeme halin'e gelmiş kararın infaz 
edilmediğini beyan eylediğinden bahsolunmakta 
ve bu hususta tarafımızdan sözlü izahat verilme
si istenmektedir. 

Sual takririnde bahsi geçen hâkim, Hâni 
Sulh Mahkemesi eski Hâkimi Halit Kepezoğlu'-
dur. Hâkimlikte bulunduğu sırada görülen 
yolsuz hallerinden dolayı muhtelif inzibati mua
melelere tâbi tutulmuş olan bu hâkim 1954 se
çimlerine tekaddümeden günlerde salâhiyetle 
vazife gördüğü Ergani'de de 'bâzı icapsız hare
ketlerde bulunmuş ve (bu cümleden olarak bita
raflığından herkesi şüpheye düşürecek şekilde 
siyasi partilerin toplantılarına katılarak konuş
malar yaptığı ve muhalefet partilerinden biri
nin lideri şerefine kadeh kaldırıp iktidar par
tisi lideri aleyhinde hakaretamiz sözler sarf ey
lediği ve hâkimlik vakarına yakışmıyaeak ha
reketlerde bulunduğu cihetle 5 . V . 1954 tarihli 
mütalâaname ile kendisine işten el çektirilip 
Hâkimler Kanununun 92 nci maddesi gereğin
ce hakkında mukteza tâyin edilmek üzere inzi
bat meclisine sevk olunmuş ve ayrıca Diyarbakır 
Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında âmme dâ
vası açılmıştır. 

Girişilen bu inzibati ve cezai takipler üzeri
ne hâkimlikten istifa eden Halit Kepezoğlu 
avukatlığa sülük etmek üzere Antalya Barosu
na müracaatta bulunmuş ve baroca tekemmül et
tirilen evrakı, ruhsatname itası zımnında vekâ
letimize gelmekle yapılan tetkikat neticesinde 
yukarda mâruz derdest inzibati ve cezai takip- | 
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ler sebebiyle avukatlık kanununun avukatlık 
meslekine kabul şartlarını tadadeden değişik 
birinci maddenin G ve H bendleri delaletiyle, 
ikinci maddesinin A ve B bendlerinin (Şeref ve 
haysiyeti muhil bir suçtan veya ağır hapsi müş
tekim bir cürümden mutlak surette yahut bir 
cürümden bir sene veya daha ziyade hapis ce-
zasiyle mahkûm olmak) veyahut da (Bu mahi
yette cezai veya inzibati takip altında bulun
mak) gibi avukatlığa girmeye mâni teşkil eden 
hükümlerine müsteniden kendisine ruhsatname 
verilmemiştir. Vekâletin bu tasarrufuna karşı 
mumaileyh tarafından açılan idari dâva netice
sinde Devlet Şûrası Altıncı Dairesi 14 . IX . 1955 
tarih ve 55/1670 sayılı karariyle (Avukatlık 
ruhsatnamesi verilmesine mâni olduğu zikredi
len fiiller hâkimlik meslekinin ifası ile ilgili 
mesleki bir suç vasfını haiz olmadığından da
vacıya avukatlık ruhsatnamesi verilmemesi ka
nunun maksadına uygun görülmediğini) ileri 
sürerek vekâlet kararının iptaline hükmıeyle-
miş ve bu hükme karşı vekâletimizce, Devlet 
Şurası Kanununun 50 nci maddesine tevfikan 
karar tashihi ve icranın tehiri talebinde bulu
nulmuşsa da işbu talep 7 . X . 1955 tarih ve 55 -
1086 sayılı kararla reddedilmiştir. 

Bunun üzerine vekâletçe, davacı Halit Ke-
pezoğlu'na avukatlık ruhsatnamesinin tevdiine 
mütedair muamelenin ifasına derhal, yani Şûra
yı Devletin ret kararının tebliğ tarihi olan 1 1 . 
X . 1955 tarihinde tevessül olunmuştur. Ancak 
bu muamelenin tekemmülü sırasında adı geçe
nin inzibat meclisindeki derdest işinin intacolu-
narak, Hâkimler Kanununun 92 nci maddesinin 
son fıkrası gereğince mumaileyhin Ergani'deki 
efalinden dolayı ve geçmişteki diğer inzibati 
muameleleri de göz önünde tutulmak suretiy
le meslekten çıkarılmasına 14 . X . 1955 tarihin
de karar verilmesi üzerine, Avukatlık Kanunu
nun yukarda mâruz ikinci maddesinin B ben
dine mümas bir mâni teşkil eden bu inzibati 
cezadan dolayı ve mâruz efal aynı zamanda iş
bu kanun maddesinin (Meslek şeref ve haysi
yetine uymıyan hallere) mütaallik C bendine de 
dokunduğu cihetle ruhsatnamesinin itasına yi
ne imkân görülememiş ve tnzıbat Meclisinin 
kararının katîleşmesine intizaren muamele dur
durularak keyfiyet Halit Kepezoğlu'na da teb
liğ edilmiştir. Mumaileyhin itirazı üzerine înzı-
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bat Meclisi kararım tetkik eden. vo Temyiz \ 
Mahkemesi reislerinden müteşekkil bulurum. | 
(inzibat itiraz komisyonunca) bu karar, esasa 
ilişilmeksizin ve (Cezai takibin neticesine inti
zar) yolundaki eski inzibat meclisi kararma ir
ca edilmek suretiyle 1 . X I I . 1955 tarihinde bo
zulması üzerine vekâletimizee ruhsatname mua
melesi 5 . X I I . 1955 tarihinde tamamlanarak 
ruhsatname Halit Kepezoğlu'na tevdi edilmek 
üzere aynı gün Antalya Cumhuriyet Müddeiu
mumiliğine gönderilmiştir. 

Hu.'âsaten arz ettiğimiz muamele safahatın
dan, hâdisenin avukatlık kanunu ile hâkimler 
kanunu hükümlerinin çerçevesi dairesinde ce
reyan ettiği ve keyfî her hangi bir tasarrufta 
bulunulmadığı anlaşılmaktadır. Şûrayi Devlet
çe müttehaz ilk karara süresi içinde ve icranın 
tehiri talebiyle tashih yollu itirazda bulunul
muş olduğuna ve tashih talebinin reddi üzeri
ne derhal infaz muamelesine girişildiğine göre 
kaziyei muhkeme teşkil eden bir kararın yeri
ne getirilmemesi gibi bir vaziyet asla yoktur. 
Kaldı ki Şûrayı Devlet kararının infazına giri-
şildiği sırada inzibat meclisinden sâdır olan 
meslekten çıkarma kararı da Hâkimler Kanu
nun 95 nci maddesinin 6 neı fıkrası mucibince 
itiraza bakılmamaksızm derhal infazı gereken 
bir karardır. Ve vekâletçe bu hükme müsteni
den muamelenin durdurulması suretiyle karar 
yerine getirilmiştir. Meselenin bundan ibaret 
olduğunu beyan eder, hâdisede her hangi ka
nunsuz bir vasıf ve mahiyet bulunmadığını tek-
raren arz eylerim. 

TURGUT GÖLE (Kars) — Değerli arkadaş
larım teşekkür edip inmek istiyordum. Ama ye
ni bakanın eski bakanın hukuki zihniyetine, 
fikrine sahibolduğunu esefle müşahede ettim. 
Meseleyi huzurunuzda tafsilâtiyle arz ede'ceğim. 

Hâdisenin cereyan tarzı şöyledir: 
Mevzuubahsedilen eski hâkim 15 . V . 1954 

tarihinde istifa suretiyle meslekten ayrılmıştır. 
Avukat dlmak için mahallî baroya müracaat 
ile lüzumlu evrakını tekemmül ettirerek, ruhsat
namesinin verilmesi için bu evrakı vekâlete tak
dim etmiştir. 

Vekâletçe hâkim hakkında, bir taraftan Hâ
kimler Kanununun 92 nei maddesine göre inzi
bati muamele yapılması için 6 . VII . 1954 ta
rihli mütalâaname ile dosyası Vekâlet inzibat 
Meclisine tevdi edilmiş olduğu ve diğer taraf-
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tim da şalisi suçundan d (/layı muhakeme altın
da bmumkğu i:'1 eri sürülerek 27 . VIII . 1954 
tarih ve 11114 saydı, iılari. kararla avukatlık 
ruli.sa.Lnnines.iuin verilemiyeceği hâkime tebliğ 
edilmiştir. 

İnzibat Meclisi 6 . XII . 1954 tarih ve 561 
sayılı kararı ile «hakkında "inzibati bakımdan 
muktazası yapılmak üzere, cezai takibe tâbi tu
tulan şahsi fiilleri hakkındaki takibat neticesi
ne intizar olunmasına» ittifak ile karar veril
miştir. 

Bu suretle hâkim hakkında inzibati1 takibat 
yapılması, şahsi fiilleri hakkındaki takibat ne
ticesine bağlanmıştır. 

Diğer taraftan hâkim, kendisine avukatlık 
ruhsatnamesi verilemiyeceğine dair vekâlet ka
rarma karşı Devlet Şûrasında iptal dâvası açı
yor. Devlet Şûrası Altıncı Dairesi 14 . IX . 1955 
gün ve 55/744 - 1670 sayılı kararını veriyor. 
Bu karar aynen şudur: «Türk milleti adına hü
küm veren Devlet Şûrası Altıncı Dairesince 
işin gereği düşünüldü: 

«3499 sayılı Kanunun birinci maddesinin H 
bendi, avukat olabilmek için, ikinci maddenin 
B bendinin tatbikini istilzam eden takip altın
da bulunmayı şart kılmış ve mezkûr B bendi 
ise, cezai veya inzibati bir karar neticesinde, 
meslekî bir suçtan dolayı hâkimlik sıfatını 
kaybetmiş olanları zikretmiştir. Hâdisede dâva 
konusu yapılan vekâlet tasarrufunun 4 neü 
maddesinde yazılı olan ve avukatlık ruhsatı ve
rilmesine mâni olduğu zikredilen fiiller, hâkim
lik meslekinin ifası ile ilgili meslekî suç vaziye
tini haiz olmadığından davacıya avukatlık ruhsatı 
verilmemesi kanunun maksadına uygun görülme
miştir. Bu sebebe binaen dâvanın kabulü ile, 
dâva mevzuu vekâlet tasarrufunun ibtaüne... 
ittifakla karar verildi.» 

Bu ilâm 22 . IX . 1955 tarihinde Adalet Ve
kâletine tebliğ edilmiş bulunmaktadır. Devlet 
Şûrasının bu ilâmı kesindir. Derhal infazı lâzım-
gelirken infaz edilmemiştir. Bu tarihte hâkim 
hakkında İnzibat Meclisince verilmiş bir mes
lekten çıkarma kararı da mevcut değildir. 

Bütün bunlara rağmen vekâletçe Devlet Şû
rası ilâmı infaz edilmemiştir. Karar tashihi se
bepleri ;]54() sayılı Kanunun 50 nci maddesiyle 
tahdidedilmiş bulunduğu halde, vekâletçe bu 
bükme uymıyan sebepler ileri sürülerek tashihi 
karar yoluna gidilmiştir. 
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Devlet Şûrası ilâmiuni iııx.,mm dm/durma/,,. Bu
nun İçin ilâm i IL İM,,,::, MI,; ı . ; , : , , i ;;. ;,,> : /..,:,--
mim eden tehiri icra karanımı verilmesi lâzım
dır. Şûraca verilmiş böyle İm- kurar da yoktur. 

Vekâletin tashihi karar talebi .Devlet Şûra
sının 7 . X . 1954 tarihli ve 55/1806 - 4265 sayılı 
karan ile reddedilmek suretiyle de bütün ka
nun yolları kapanmıştır. Bu tarihte de hâkimi 
hakkında înzıbat Meclisince verilmiş bir mes
lekten ihraç kararı bile mevcut değildi. Fakat 
Şûranın kazıyyei muhkeme halini almış karan 
infaz edilmemiştir. 

Bu kazıyyei muhkemeden sonra Adliye Ve
kili, 14 . X . 1955 tarihli ve 7.13 sayılı inzibati 
mahiyetteki meslekten ihraç kararını İnzibat 
Meclisinden alıyor ve kesinlenmemiş olan bu 
inzibati kararı bundan sonraki kanunsuzluklara 
bahane ve sebebolarak ileri sürmek istiyor. 

1. Devlet Şûrası, Anayasanın 51 nei ve bu
na müstenit Devlet Şûrası Kanunu hükümlerine 
göre bir idari dâvayı rüyet ve halletmiştir. İlâ
mı da kaziyei muhkeme haline gelmiştir. Adli
ye Vekili, Devlet Şûrası ilâmım infaz etmemek
le, kaziyei .muhkemevi ve dolayısiyle Anayasayı 
ihlâl etmiştir. 

Anayasanın 54 neü maddesinin ikinci fıkra
sında aynen: «Mahkemelerin mukarreratını Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri He
yeti hiçbir veçhile tebdil ve tağyir ve^tehir ve 
infazı ahkâmına mümanaat edemez.» demektedir. 

Sabık Adliye Vekili ilâmı infaz etmemekle, 
Anayasanın bu hükmünü ihlâl etmiştir. Acaba 
ruhsatnameyi vermemekle kendisinde Büyük Mil
let Meclisinin ve İcra Vekilleri Heyetinin üstün
de bir salâhiyet mi tevehhüm etmiştir? 

2. Malûmdur ki, gerek umumi mahkemele
rin ve gerek Devlet Şûrasının kararları Anaya
samız mucibince tam kazai kararlardır. Bu mah
kemelerin kaziyei muhkeme haline gelen karar
ları karşısında benim kazai mahiyette olan inzı-
ıbat komisyonları kararları bu muhkem kaziyeler
le tearuz halinde bir hüküm ifade etmez. Bu kaz
iyei muhkemelerin infazına engel olamazlar. 

3. Esasen inzibat meclisi kararı, Devlet Şû
rası ilâmı ile tearuz halinde de değildir. Çünkü 
inzibat komisyonunun kararı hâkimin meslekten 
ihracına mütedairdir. Halbuki 3499 sayılı Avu
katlık Kanununun ikinci maddesinin B bendi: 
«Cezai veya inzibati bir karar neticesinde m.es-
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I.-;:; ı>ir suçtan dolayı hâkim veya memur veya-
i.uı ernkm oımak vaziyetini kaybetmiş olanlar» 
^ a e ! , . e b e d i r . 

Devlet Şûrası, hâkimin meslekten çıkarılması 
için ileri sürülen fillerin; «Hâkimlik meslekinin 
ifası ile ilgili meslekî suç vasfını haiz olmadığı
nı» kaziyei muhkeme haline gelen kararı ile tes-
bit etmiştir. Şahsi suç dolayısiyle ihraç, avu
katlık ruhsatnamesinin verilmesine de mâni de
ğildir. Bu karar, hukuki haikikiat haline gelmiş
tir, hiçbir merci bunun münakaşasını yapamaz. 

Mahkeme kararlarının her hangi bir suretle 
infazına mümanaat hiçbir hukuk devletinde, hiç
bir medeni memlekette görülemez. Hele bu ağır 
kanunsuzluğa Adliye Vekili gibi vazifesi kazai 
mercilerinin yürümesi, kararlarının tatbikine 
nezaret ile mükellef bulunan bir zat tarafından 
irtikâbedilmesi bir hukuk devletinde görülür iş 
değildir. 

Sabık vekil evvelâ ilâmı doğrudan doğruya 
infaz etmiyor. Bilâhara nim kazai bir heyetten 
bir karar almak yoluna başvurmak suretiyle bu 
kanunsuzluğu icrada devam ediyor. Bu hal, sa
bık vekilin her bakımdan mesuliyetini gerektir
mektedir. 

Sabık Adliye Vekili yaptığı bu ağır kanun
suzluğu kapatmak için hâkimin tamamen gizli 
bulunan ve açıklanması sicil talimatına aykırı 
olan sicilini kapalı şekilde ileri sürmüştür. Hâ
kim, hakikaten evvelce, sabık Adliye Vekilinin 
temas ettiği disiplin suçlarını işlemiş ise bunun 
cezası da verilmiş bulunmaktadır. Bir suç için 
iki defa ceza verilemiyeceğini sabık vekilin çok 
iyi bilmesi lâzimgelir. 

KEİS — Osman Şevki Çiçekdağ. 
OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — 

K fendim, Muhterem Turgut Göle arkadaşımız, 
daha söze başlarken bizim ruhi haletimizi de ile
ri sürmek suretiyle hakikaten kendisine has na
zikâne üslûpla beyanda bulundular. Teşekkür 
ederim. Bizim ruhi haletimiz, bizim şahsiyetimiz 
sadece kanun hükmüne bağlıdır. Arkadaşımızın 
evvelâ bunr böylece bilmesi lâzımdır. Turgut Gö
le arkadaşımızın kürsüye getirmiş olduğu mesele 
üzerinde durmak lâzimgelir. Arkadaşımız, benim 
vekâlette bulunduğum zaman tasarrufunda bu
lunduğum bu işi, tamamen keyfi, kanun hükmü
nü mnhil >,-e hattâ, ne diyeyim, Anayasa hükmü-
• "\ ;• m.jiih'n hiçe saymak gibi mânada telâkki et
li ve öylece tasavvur buyurduğu içindir ki, yük-
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sek huzurunuzda söz almış bulunuyorum. Mnh- i 
terem halefim meseleyi oldukça izah buyurdular. 

Fakat ben Yüksek Meclisin önünde, Türk 
milletinin, önünde hâdiseyi olduğu gibi anlatma
yı ve burada sadece kanun hükmüne tevfiki ha
reket ettiğimi ifade etmeyi vazife bilmekteyim. 

Bir gün Cumhuriyet Gazetesinin başmakalesin
de «Adliye Vekili Osman Şevki Çieekdağ'a» man
şeti altında bir mektup yayınlandığını gördüm l 
ve okudum. Bu okuduğum, başmakale burada so- f 
rüya mevzu olan zatın muamelesine taallûk edi
yordu. Halit Kepezoğlu'nun vekâletçe cereyan 
eden muamelesine ait bulunuyordu. Halit Kepez-
oğlu, Devlet Şûrasından istihsal ettiği ilâmı, hat
tâ bizim tashihi kaıar dileğimiz ve İnzibat Ko
misyonunum hakkında tecelli eden diğer kararını 
tamamen bir tarafa bırakarak, sadece aldığı ilâ
mı gazeteye göstermiş, gazete bunu tetkik etmiş 
ve hakikaten gazete yaptığı tetkika göre : (Halit 
Kepezoğlu'na avukatlık ruhsatnamesi verilmeme
si kanuna aykırı biı keyfiyetti. Adliye Vekili, I 
Devlet Şûrasından çıkmış olan bir kararı infaz I 
etmemektedir. Bu, elbette doğru bir hareket ola
mazdı. Efkârı umumiye, Adliye Vekilinin Dev
let Şûrası kararını infaz etmemesi gibi bir telâk
kinin tesiri altındadır.» diye mütalâa etmekte idi. 
Şu halde efkârı umunıiyeyi, maşeri vicdanı ten
vir etmek, hâdisenin hakiki mahiyetini ortaya 
koymak lâzımgeliyordu. Adliye Vekili olarak o za
man bize düşen bu vazifeyi derhal ve serian ifa 
eyledik. Bir basın toplantısı yaptım. Basın top
lantısında vakıayı olduğu gibi belirttim. Vakıa
yı şu suretle belirttim : Halit Kepezoğlu ismin
deki eski hâkim arkadaş Antalya'nın Serik ka-
zasmdadır ve orada hâkimdir. Fakat hakkında 
bir tahvil kararı sâdır olmuştur, hattâ gene o 
basın toplantısında belirttiğim gibi, vatandaşa 
ağır harekette bulunmak gibi fiilü hareketten 
tahtı muhakemeye almıyor. Mahkûm oluyor. 
Mahkûmiyeti kaziyei muhkeme halini almıştır ve 
ondan sonra bu kabîl hoşa gitmiyen fiil ve hare
ketleri tevali ettiği içindir ki, bu arkadaş İnzi
bat Komisyonunca mecburi tahvil kararma tâbi 
tutulmuştur. Yani artık Antalya Vilâyeti dâhi
linde vazife göremez telâkki edilmiştir. Biz de 
kendisini Diyarbakır'ın Hâni nahiyesine tâyin 
ediyoruz. Hâni nahiyesinde iken bir gün, Erga
ni'de salâhiyetle bulunurken, bir ziyafet tertibe-
dilmiştir, bir arzuhalci veya dâva vekili tarafın- | 
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dan. Bu hâkim ve kazanın bütün erkânı o davet
te hazırdır. Bu arkadaş orada gayet ileri gider 
mahiyette siyasi münakaşalar açmıştır. Hükümet 
Başkanı Sayın Adnan Menderes'in haysiyet ve 
şerefiyle oynamış, bu bir tarafa, ailesinin ırzına 
ve iffetli namusuna ağza almmıyacak bir şekilde 
dil uzatmıştır. (Bu adanı da hâkimdir öyle mi? 
sesleri) Ve bu sırada yine bu... (Gürültüler) bun
lar tahkikat ile teeyyüdeden keyfiyetler olduğu 
için yüksek milletin huzurunda belirtmeyi bir 
vazife addederim. 

Ondan sonra muhterem liderinin fotoğrafını 
cebinden çıkarmış, orada jandarma kumandanı, 
malmüdürü, şube reisi de hazır bulunuyor, on
lara zorla fotoğrafı öptürme yoluna gitmiştir. 
(Gülüşmeler) Hani hâkim teminatından bahse
diyordunuz, hani hâkimlerin her türlü tesirden 
azade, vakur, ciddî, metin, mekin insanlar ol
masını istiyordunuz, hani hâkimlerin tesir ve 
müdaheleye boyun eymemesini istiyordunuz, 
hani hâkimin siyaset yapmaması üzerinde du
ruyordunuz. îşte vekâlet olarak, vekil olarak bu. 
adamın, bu zatın hareketini hâkimlik ciddiyet 
ve vakarı ile kabilitelif bulmadığım için derhal 
mahalline bir müfettiş göndermek suretiyle bu 
arkadaşa isnat ve izafe olunan fiilü hareketle
rin vâki olup olmadığını tahkik ettirdim. Mü
fettiş. şifreli cevabı ile derhal bu hâkimin işten 
el çektirilmesi lüzumunu bildirmiş bulundu. 
(Sağdan, gürültüler). 

Öyle değil, sen beni Divanı Âliye kadar gö
türecek şekilde manasız laflar sarf edersin, fa
kat benim sözlerime tahammül edemezsin. (Sol
dan, alkışlar), (devam, devam sesleri) Ondan 
sonra müfettişin gösterdiği lüzum üzerine bu 
arkadaşa işten el çektirdim. İşten el çektirildik
ten sonra ve hakkındaki tahkikat neticesinin 
de adalete intikal ettiğini gördükten sonra bu 
arkadaş derhal istifasını vermek mecburiyet ve 
ıstırarında kaldı ve ondan sonra ruhsatname is
tedi. Elbette ben de, hâkimlik haysiyet, şeref ve 
vakanna, yaraşmıyacak ve yakışmıyacak şe
kilde konuşan, siyaset yapan, ağzından küfür 
akıtan bir insana el betteki ruhsatname vere
mezdim, bu benim kanuni hakkımdır. (Soldan, 
alkışlar) Çünkü bu arkadaş, meydanı adaletin 
bir kapısından çıkmış, öbür kapısından tekrar 
girmek istiyen bir arkadaştı. Ona ruhsatname 
vermeyi hâkimlik onuru ile kabilitelif bulma-
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dım. Niçin telâş ediyorsunuz. Ben sizi dinledim 
siz de beni dinleyiniz. Yumuşak konuşuruz mağ
rur olursunuz, sert konuşuruz başka türlü te
lâkki edersiniz. Sizinle ne suretle konuşalım? 

REİS — Devam edin efendim. 
OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Devamla) — 

Şimdi Devlet Şûrasına dâva açtı. Biz dâvaya ce
vap verdik. Devlet Şûrasının kararı şayanı hür
mettir. Devlet Şûrası bizim idari tasarrufumuzu 

• iptal etti, sizin buna ruhsatname vermeniz lâ
zımdır, dedi. Bu da şayanı hürmettir. Fakat 
vekil olarak bizim de bir hakkımız vardır. 
Biz Devlet Şûrasına, evvelce tafsil etmedi
ğim birçok hususları da tafsil etmek suretiyle 
tashihi karar talebinde bulunduk. Aynı zaman
da icranın tehiri dileğini de ileri sürdük. Çünkü, 
elbette Devlet Şûrasına verdiğimiz mevki şaya
nı ihtiramdır, verdiği kararı tatbik etmek lâ
zımdır. Bunun için tashihi karar talebimizi tet
kik edinceye kadar tehiri icraya karar verme
sini talebettik. Fakat Devlet Şûrası 48 saat zar
fında bizim hem tashihi karar talebimizi hem 
de tehiri icra dileğimizi, ikisini birden reddetti. 
Bu da bir telâkki meselesidir ve şayanı hürmet
tir. -Sonra onun üzerine, müdiri umumi olan 
arkadaşa, ki, buradadır, Arekâlet erkânına, ev
rakı mevkii muameleye koyunuz dedim. Yani, 
tashihi karar dileğimiz de reddedildi, elbette 
bu arkadaşın ruhsatnamesini vermek lâzımdır, 
dedim. 

Ayın 11 ve 18 ncü günleri, yani iki gün. 
Yine muameleler tekemmül etmektedir. Bu sı
radadır ki; bu defa İnzibat Komisyonu, Tem
yiz Mahkemesindeki İnzibat Komisyonu, ki, bu 
komisyon bir Temyiz dairesi reisinin başkanlığı 
altında, iki temyiz âzası, iki tane de vekâlet er
kânından müteşekkildir. Bu komisyon bu arka
daşın durumunu bir kere daha gözden geçiriyor. 
Hareketlerini, meslek vakar ve haysiyetine uy
gun bulmıyarak meslekten ihraç kararını veri
yor. ilk karar 11 inde, bu son karar 14 nde ge
liyor. Meslekten ihraç kararı verildikten sonra 
artık bizim ona ruhsatname vermemiz mevzuu-
bahis değildir. Devlet Şûrası bu meslekten çı
karma kararından malûmattar değildir. 

Artık Şûrayı Devletle ilgisi kalmamıştır. 
Yepyeni bir muamele karşısındayız. Meslekten 
ihracedilmiş bir zat var. Bu zata ben o anda 
ruhsatname vermiş olsaydun, Hâkimler Kanunu 
gerekince, Avukatlık Kanunu gereğince işte o 
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zaman kanuna aykırı ve kanun hükümlerini hi
çe sayan bir insan telâkki edilebilir, o zaman 
beni muahaze etmek lâzımgelirdi. işte Hâkim
ler Kanunu ve Avukatlık Kanunu mu
vacehesinde o zat hakkındaki muamelenin 
sadece durdurulmasını istedik. Tehiri icra 
talebinde bulunduk. Temyiz Birinci Rei
sinin başkanlığı altında teşekkül eden 7 Tem
yiz Daire Reisinden mürekkep bulunan Başkan
lar Kuruluna - ki, mercii itirazdır - itiraz ettik 
ve neticeye intizar eyledik. Bu arkadaşın mes
lekten ihracı burada kesinleşirse, kend^ine 
elbette ruhsatname verilemez. Hayır' eğer bu 
arkadaş hakkındaki karara vâki itiraz şayet ka
bule şayan görülürse; yani hakkındaki inzibat 
komisyonu kararı bozulursa elbette ki o zaman 
karar ortadan kalkmış olduğuna göre, bu ar
kadaşa ruhsatname vermek tabiîdir, mecburi bir 
vazifedir. Bunun neticesine intizar ettik. 
1 . X I I . 1955 tarihinde zannediyorum duruşma 
tetkikatı yapıldı. Bu tetkikat neticesinde aynı 
gün Başkanlar Kurulu, İnzibat Komisyonunun 
ittihaz ettiği kararı ortadan, kaldırdı. Bu ka
rar ortadan kaldırılınca da arkadaşa ruhsatna
meyi vermek bir zaruret oldu. Ruhsatnameyi 
gene bendeniz kendim tasdik ve imza edip ken
disine verdim. Binaenaleyh bizim yaptığımız 
muamele tamamen kanunun ruhuna, şümulüne 
dâhildir. Kanunun çerçevesi dahilindedir. Ka
nunun hükmüne serfüru ettiğimizin tam bir ifa
desidir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) 

Şimdi şu noktaya, arkadaşımız Turgut Gö
le'nin bilhassa dikkatini rica ederim. Bugün 
bu zat hâkimlikten müstafi bir hâkim değildir. 
Arkadaşım belki hâkimlik yapmamıştır. Kendi 
saflarında hâkimlik yapan arkadaşlarım vardır. 
Bugün inzibat komisyonu şu veya bu sebeple 
bir hâkim hakkında meslekten ihraç kararı ver
di mi biz derhal onu infaz etmek mecburiyetin-
deiyz. Hâkim hâkimlikten çıkarılır, bir iki ay 
açıkta kalır, maaş almaz. Tamamen meslekten 
ihracedilmiş vaziyettedir. Fakat Başkanlar Ku
ruluna itiraz eder, Başkanlar Kurulu o hâki
min itirazını, varit görür, meslekten ihraç ka
rarını ortadan kaldırırsa biz kendisini arayıp 
buluruz. Yine kendisine hâkimlik teklif ederiz. 
Bu, benim noktai nazarım, indî telâMdm, 
irademin ifadesi değildir. Hâkimler Kanunu
nun tam şekli, tanı mânasiyle ifadesidir. Bi
naenaleyh arkadaşım Hâkimler Kanununun bu 
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hükmünden her halde mütegafil bulundukları 
içindir ki, ve. beraber tetlkik buyurmadıkları 
içindir ki, bunu burada sual mevzuu yapmış 
bulunuyorlar. Hal ve vaziyet bundan ibarettir. 
Devlet Şûrasının kararma hürmetkar olmak her 
bakan için değil, her vatandaş için bir vazife 
olduğuna inanan ve güvenen bir arkadaşınız 
sıfatiyle arkadaşımın mutmain olmasını iste
rim. (Soldan bravo sesleri, alkışlar.) 

REİS ._ Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKÎLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, eğer 
bugünkü suallere verdiğimiz cevaplara mukabe
le eden sual sahibi arkadaşlarım parlâmento ge
leneklerinin bize telkin etmesi lâzımgelen sükû
net ve sekinetin dışında ve itiraf etmek lâzım; 
biraz da ağırca ifadei kelâm etmemiş olsalardı bu 
ikinci sözü almıyacaktım. 

Evvelâ şunu Yüksek Heyetinizin ve bilhassa 
sual sahiplerinin huzurunda, Yüksek Heyetin 
inanmadığı, hakikat olduğuna kanmadığı bir işi 
getirecek kadar bu meselelerde zihniyet itibariy
le geri bir insan bulunmadığımı arz etmek iste
rim. Hattâ bunu, yani inanmadığı, hakikat bil
mediği bir şeyi Adliye Vekili olarak huzurunuza 
getirmeyi Yüksek Meclisin haysiyetine, ulviyeti
ne hürmetsizlik telâkki ederim. (Soldan, bravo 
sesleri) 

Onun için sual sahibi iki arkadaşımın bu ba
kımdan vâki beyanlarında nezaket ölçülerinin 
hiç olmazsa en azından dışında bulunduğuna işa
retle iktifa etmek isterim. 

Gelelim şu hâkimin meselesine ve burada ko
parılan yaygaraya. 

Tekrar ediyorum arkadaşlar, sureti katiyede, 
kaziyei muhkemenin infaz edilmemiş bulunma
sı gibi bir keyfiyet mevzuubahis değildr. Muame
le tamamen usulü dairesinde cereyan etmiş, hâ
kimlik şerefinin korunması hususunda sayın se
lefim kendisine düşen vazifeyi yapmıştır. Bugün 
bu hâkim aleyhinde Diyarbakır Asliye Ceza Mah
kemesinde bir dâvası devam etmektedir. Şayet 
orada hakettiği cezayı bulursa elindeki ruhsatna
me alınacaktır. Bunu da arz etmek isterim. Yani 
meslekten ihraç hususunda verilen karar kesbi 
katiyet etmiş olsaydı ruhsatname verilmesine im
kân yoktu. Binaenaleyh o karar bertaraf olun
ca zaten kendisine ruhsatname verme hususunda 
asla tereddüt gösterilmemiştir. Binnetice İm eski 
hâkimin istediği ruhsatnamenin verilmesi Adalet 
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Vekiline düşen bir vazifedir. Hüküm, kanunların 
ahkâmı, dairesinde yerine getirilmiştir. Bunu 
inanarak Heyetinize arz ediyorum. 

REİS — Buyurun Turgut Göle. 
TURGUT GÖLE (Kars) — Muhterem arka

daşlar, bendeniz huzurunza meseleyi getirdiğim 
zaman bunu bir polemik yapmak maksadiyle 
hareket etmedim. Hukukçu arkadaşlarım dinle-
dilerse böyle bir yola tevessül etmediğimi gör- # 

müşlerdir. 
Nezaketsizlik ise hiçbir şekilde benim yanım

dan geçmemiştir. Yeni Vekil daha kürsüye çık
tığı dakikada güzel güzel konuşmalarımızı yay
gara diye tavsifederse kim nezaketsizlik yapar 
huzurunuzda takdirinize arz ederim. 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) Dışarıda koparılan yaygaradan 
bahsettim. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Meclise ha
karet etmiş oluyorsun. Şimdi daha büyük bir 
gaf işlemiş oluyorlar. Arkadaşımız bu işin yaban
cısı değildir. Yeni vekâlete geldiler, oturdular. 
Daha evvel de söylemiştim. Çiçekdağ'ı yeni vekil 
on defa aratacaktır. (Sağdan, bravo sesleri) 

REİS — Siz Halid Kepezoglu işini konuşun. 
TURGUT GÖLE (Devamla) — Yeni Veki

lin zihniyetine işaret etmiştim. Hata yapmadığı
mı kendileri Yüksek huzurunuzda ispat ettiler. 
Cümlesini aynen tuttum. Mahkemede bulunan 
bir mesele için : «Hak ettiği cezayı bulursa elin
den ruhsatnamesini alırız.» dediler. (Soldan, ya 
ne desin?, sesleri) Hukukçular ne demek istedi
ğimi anladılar, siz müdahale etmeyiniz lütfen. 

«Daha fazla üzerinde durma.» Diyorlar. Ben, 
yeni vekilin üzerinde daha fazla durmak istemi
yorum, çünkü hüviyetini hepimize çok çabuk 
anlattılar. 

REİS — Siz Halit Kepezoglu meselesine ge
çiniz. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Arkadaşlar, 
Halit Kepezoglu işini Sayın yeni Bakan yanın
da eski Bakan Çiçekdağ'a - sayın demekliğim 
lâzım - Sayın Çiçekdağ dikkatle ele aldılar. Ada
mın dosyasını ortaya döktüler. Ama aklında ka
lan hususları döktüler. Ben bu zâtı tanımam, 
matbuata intikali dolayısiyle meseleye muttali 
oldum. Muttali olduktan sonra da dosyayı elde 
ettim ve derhal bir avukat tutarak da takibet-

I 1 iıdinı. Bu benim vazifemdi. Halit Kepezoglu 
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suç işlemiş bir- insan olabilir, bunun suçu üzerin
de duracak değiliz. Suçu, Şûrayı Devlet karariy-
le şahsi olarak görülmüştür. Ve Şûraca katî 
bir karar verilmiştir. Bunun üzerinde durmaya 
lüzum yoktur. Sayın Menderes'e küfretmiş, İnö- • 
nü'nün resmini öpmüş, arkadaşım sizden alkış ; 
toplamak için bunu söyledi. Şimdi aynı şalısın İnö
nü'ye küfrettiğini biliyor musunuz? Kendisinin 
vekâlete ve Devlet Şûrasına gönderdiği evrak
lar arasında bu da mevcut bulunmaktadır. (Gü
rültüler) Kendisi mevzuubahsettiği için söylü
yorum. 

MEHMET ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Şe
caat arz ediyorsun... 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Ben şecaat 
arz etmiyorum, cevabını bir gün gelecek vere
ceğim, elimizde ilâm vardır, hâkim hükmünü 
vermiştir. 

İkincisi, biz bu meselenin huzurunuza huku
ki vasfını getirdik. Kesinleşmiş bir karar olarak. 
İkincisi eski vekil İnzibat Meclisinden bir karar 
getirmiştir. Maalesef Sayın Çiçekdağ başka, yön
lerden mütalâa dermeyan etmiş ve hakikatten 
de ayrılmıştır. Fazla durursam hepiniz sinirle
neceksiniz. Baroda kendisine ruhsatname ver
mek için, hattâ kendi bakanlığında bulunan me
mur dahi ruhsatname vermek için hazırlık yap
mış ve bu umum müdürlerden geçmiş, fakat ken
disi tarafından durdurulmuştur. Şimdi mazeret
ler beyan etmektedirler. İnzibat Komisyonu ka
rarı ise diğer ilâmdan bir ay sonra ve kendi is
teği ile kurulmuş ve oradaki arkadaşlar baskı 
altında bırakılarak istihsal edilmiş bir karardır, 
Evvelce de arz ettiğim gibi bu, nim kazai bir 
karardır ve böyle nim kazai bir kararla kaziyei 
muhkeme haline gelmiş bir kararın tatbiki tehir 
edilemez. 

Arkadaşlar, 1950 de çıkardığımız A i' Kanu
nu ile kimlere ruhsatname verdik biliyor musu
nuz? Adalet Bakanı kendisi de üzerinde durmak 
suretiyle ve istemediği halde kimlere ruhsatna- , 
me verildi, ister misiniz isimlerini okuyayım ? 
(Soldan, Af Kanunu var, ne yapalım, lüzum 
yok herkes biliyor, sesleri) Bunlar vatan A~e 
milletin hayatını tehlikeye koyacak şekilde ha
reket eden insanlardı. Bunu tanıyorsunuz da ka

ziyei muhkeme haline gelmiş bir ilâmı tanımıyor
sunuz arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar) Takdirini
ze arz ederim. 

REİS —Sual bitmiştir. 
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24. — Elâzığ Mebusu Şevki Yazman'ın, sahi-

le uzak- bölgelerden ihracedilen madenlere prim 
verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair İk
tisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/142). 

REİS — Şevki Yazman Bey, sualiniz Tica
ret Vekiline müteveccihtir. Vekil Bey burada 
bulunmadıkları için gelecek İnikada talik edi
yorum. 

25. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, kim
sesiz çocuklar ve dilenciler hakkındaki, sualine 
Dahiliye Vekili Etem Menderes, Adliye Vekili 
Hüseyin Avni Göktürk ve Maarif Vekili Ahmet 
Özel'in şifahi cevaplan (6/143) 

REİS — Sual takririni okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıda iki madde halinde arz eylediğim 

hususata Adalet, Dahiliye ve Maarif vekilleri
nin sözlü olarak cevap lütfetmelerine delâletle
rinizi istirham ederim. Saygılarımla. 

Kocaeli Mebusu 
Cemal Tüzün 

1. Kimsesiz, sokaklarda dolaşan çocuklar 
hakkında, beş seneden beri ne gibi tedbirler it
tihaz edilmiş ve ne gibi tedbirler düşünülmek
tedir? 

2. Bilhassa büyük şehirlerimizde adım ba
şına tesadüf edilen dilencilerle ne suretle meş
gul olunmaktadır. Dilenciliği meslek haline ge
tirenle)- hakkında ittihaz edilen tedbirlerle it
tihazı düşünülen tedbirler neler bulunmakta
dır?. 

DAHİLİYE VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Kimsesiz çocuklar ve dilenciler hak
kında Kocaeli Mebusu sayın Cemal Tüzün tara
fından verilen şifahi sual takririnin vekâletime 
taallûk eden kısımlarım cevaplandırıyorum. 

Dilenciliği önlemeye matuf tedbirler ve hü
kümler iki grupta mütalâa edilebilir. 

1. Türk Ceza Kanununun 544 ve 545 nci 
maddeleri, 

2. Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 
17 ve 48 nci fıkraları. Türk Ceza Kanunu dile
nenler veya çocukları dilendirenler ve dilenme
ye müsaade edenler hakkında cezai hükümler 
tesis eylemiştir. Zabıtamız ancak bu hükümlere 
temas eden hallerde harekete gelmekte ve yaka
ladıklarını adlî makamlara teslim eylemekte-
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dir. Nitekim, son beş sene içinde istanbul ve 
Ankara şehirlerinde zabıtaya intikal e4en dilen
cilerden 444 ü, diğer şehirlerimizde de 2 150 si 
adli mercilere verilmiştir. 

Belediye Kanunumuzun 15 nci maddesinin 
17 nci fıkrası dilencileri dilenmekten menede-
cek tedbirleri almakla, 48 nci fıkrası da yersiz, 
yurtsuz olanlara iş bulmakla ve garip olupta 
çalışamıyanları memleketlerine göndermekle, 
kimsesiz kadın ve çocukları korumakla beledi
yelerimizi vazifelendir iniştir, belediyelerimiz 
malî takatleri dâhilinde bu vazifeyi ifa etmek
tedirler. Ezcümle son beş sene içinde İstanbul 
ve Ankara şehirlerinde zabıta eli ile adlî mer
cilere teslim edilenlerden başka belediyelere 
intikal ettirilen 5 865 dilenciden ve çalışamaz 
halde olanlardan 3 894 dü yol. paraları temin 
edilmek suretiyle memleketlerine iade, 1 82(5 sı 
teminatla ailelerine teslim edilmiş, 145 şi has
tanelere yatırılmıştır. 

Dilenciliği önleme bakımından mer'i Beledi
ye Kanunundaki ve Türk Ceza Kanundaki hü
kümlerin kifayetsizliğini kabul etmek lâzımdır. 

Yüksek Meclise bugünlerde takdim edilecek 
olan yeni belediye kanunu tasarısında belediye
ler bakımından bu kifayetsizlik göz önünde bu
lundurularak belediyelerimiz (dilenciliği men
etme) salâhiyeti ile teçhiz olunmaktadır. 

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında ve
kâlete taallûk eden vazife, 5387 sayılı Kanun 
icaplarına göre mahalli idarelerimiz bütçelerine 
her yıl bu maksatla tahsisat konulmasını temin 
ve murakabe etmekten ibarettir. Son beş yıl 
içinde köy, belediye ve vilâyet bütçelerine 12 
milyon 648 bin 419 lira tahsisat konulmuş bu
lunmaktadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Adliye Vekili 
ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ OÖK-

TÜKK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, kimse
siz ve sokaklarda başıboş dolaşan çocuklar ve di
lenciler hakkındaki tedbirlere dair Kocaeli Meb
usu Sayın Cemal Tüzün'ün sözlü sorusuna arzı 
cevap ediyorum: 

Bu soru 3 vekâleti ilgilendirmektedir: Dahili
ye 've Maarif Vekaletleriyle Vekâletimizi. Soru
nun Dahiliyeye ait kısmına sayın arkadaşım ce
vap verdiler. Maarif Vekâletini ilgilendiren kıs
mına da Maarif Vekili arkadaşımın cevap vere-
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çeklerini sanıyorum. Bu itibarla bendeniz mese
lenin bu cephelerine temas etmeksizin sadece ad
lî sahada alınmış ve alınması tasavvur edilen bâ
zı tedbirlerden bahsetmek istiyorum: 

Medeni Kanunumuzun hükümleri, çocukla
rın başıboş bir halde sokaklarda dolaşmasını ön
lemek maksadâyle ana, baba, veli ve vasilere 
bir çok vazifeler tahmil etmiş bulunmaktadır. 
Fakat Medeni Kanunumuzun bu hükümleri, iti
raf etmek lâzım ki, pek işlememektedir. Mede
ni Kanunumuza göre velisi, anası, babası bu-
lunmıyan her çocuğa bir vasi tâyin olunması lâ
zım geldiği, vesayet müessesesinin cemiyetin hi
mayeye muhtaç unsurları korumak için himaye 
tedbirleri aldığı ve vesayet müessesesi aynı za
manda bir nevi âmme müessesesi karakterini ha
iz olduğu halde, bugün vesayet fonksiyonunun 
küçükler üzerindeki bu koruyucu vazifesini hak
ikiyle yapmadığını huzurunuzda belirtmek iste
rim. Bunun böyle olmasının sebepleri, henüz 
maalesef cemiyet; içerisinde sosyal dayanışma 
duygusunun çok ileri gitmemiş bulunmasından 
başka bir şeyle izah etmeye imkân yoktur. 

Fakat Medeni Kanunun bu kabîl hükümleri
ni sıkı bir surette tatbik etmek düşünüldüğü tak
dirde hakikatte hiç bir himayesiz çocuk sokakta 
kalmıyacaktır. Ve böylece aylak çocuklar, kimse
siz oçcuklar, metruk ve bu yüzden suç işleme
ye müstait çocuklar kategorisi geniş mikyasta 
azalacaktır. Bunu kanunlarımızın tatbikatmdaki 
inkişafta, ileride görmek ümidini izhar ederek 
iktifa ediyoruz. 

Yeli veya vasisi bulunmıyan çocukları da şu 
halde bir vasi ile himaye etmek lâzımdır ve bu
nun için ileriye matuf bâzı çalışmalar yapılabi
lir. İnfakı ailesi tarafından sağlanın ıyan çocuk
ların hangi teşekkül tarafından korunması lâzıın 
geleceği hususunda bugün 5387 sayılı bir Kanun 
vardır ki, bu kanunun yedinci maddesi burada 
bir mükellefiyet tesbit etmektedir. Bu maddeye 
müsteniden bu mercii tâyin etmek hukuk hâki-
kimine terettübeden bir vazife olarak belirmek
tedir. Vekâletimiz bu mevzu üzerinde hassasi
yetle durulmasını teşkilâta ehemmiyetle tamim 
etmiş bulunmaktadır. 7 . X I . 1951 tarihli ta
mimle bu nokta üzerinde durulmuş ve kanun 
hükmünün yerine getirilmesi istenmiştir. Bu 
kanunun tatbikatında görülen ve Maarif Vekâle
ti ile müştereken tesbit edilen .bâzı aksaklıklar 
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hakkında yeni bir tamimin de yapılmasını derpiş I 
etmekteyiz. 

Hulâsatan bu bakımdan şunu arz etmek isti
yorum ki, gerek arz ettiğim kanun, gerekse 
Medeni Kanunun umumi hükümleri bugün bu 
kimsesiz aylak çocuklar dediğimiz çocukları bü
tün şümulü ile korumaya yetecek kifayette de
ğildir. ileride bu bakımdan memleket ölçüsünde 
bu kabil çocukların toplanmaJliarı, yetiştirilme
leri, bunların cemiyete faj'dalı bir hale getiril
meleri için muayyen meslek ve sanata alıştırıl
madan hususunda şümullü bir tedbire ihtiyaç 
olduğunu bu vesileyle arz etmek isterim. 

Dilenciliğin önlenmesi meselesine gelince; 
hakikaten hepimizi müteessir eden bu bikes, di
lenciliğe sevk edilmiş veya dilenmeye mecbur ol
muş duruma girmiş olan çocukların vaziyeti de 
calibi dikkattir. Vakıa Türk Ceza Kanunun 544 
ve 545 nci maddeleriyle bu bakımdan hükümler 
vaz 'edilmiştir. Bunlara göre dilenenler hakkın- I 
da evvelce belediye hizmetlerinde boğaz tokluğu
na çalıştırılması şeklinde derpiş edilmiş olan mü
eyyide 1. V I I I . 1953 te yapılan tadille şiddetlen-
diralmiştir. Bunlar için bir haftadan da bir aya 
kadar hapis cezası derpiş edilmektedir. Müker- j 
rirler için cezanın asgari haddi bir aydır. On-
beş yaşından aşağı çocukları dilenmiye sevk eden 
kimselerle onların velileri hakkında cezalar üç 
aydan itibaren hafif hapis ve 100 liradan itiba
ren hafif para cezası şeklindedir. Bu hususta 
halen mevcut müeyyideler bunlardır Vekâlet i-
mizce hazırlanmakta ve üzerinde çalışılmakta I 
olan büyük ana Kanunlar cümlesinden Ceza Ka- I 
nunda da bu bakımdan daha yeni, ihtiyaçlara 
daha uygun müeyyideler üzerinde ehemmiyetle 
durulduğunu arz ederim. I 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ AHMET ÖZEL (Sivas) — 

Muhterem arkadaşlarım; Kocaeli Mebusu Cemal I 
Tüzün arkadaşımızın vâki suallerine cevapları- I 
mı arz ediyorum. I 

5387 sayılı Kanun, korunmaya muhtaç 7 - 1 8 I 
yaşındaki çocukların bakımını ve yetiştirilmesi
ni vekâletimize; 0 - 6 yaşmdakilerin ise Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekâletine tevdi etmiş bu
lunmaktadır. 

7 - 18 yaşlarındaki korunmaya muhtaç ço
cukların bakımları ve yetiştirilerek iş güc sahi
bi edilmeleri maksadiyle 1950 yılından beri ve- 1 
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kâletimiz tarafından.yurdun muhtelif bölgele
rinde yetiştirme yurtları tesis edilmiştir. Bu sa
hadaki 5 yıllık faaliyetlerimizi şu şekilde hulâ
sa edebiliriz. 

1. 1950 yılında 4 yetiştirme yurdu açılmış, 
500 bin lira sarfı ile 485 eoeuk devletin hima
yesine alınmıştır. 

2. 1951 de yurt sayısı 10 a, tahsisat miktarı 
1 milyona ve çocuk sayısı ise 1540 a çıkarılmış
tır. 

3. 1952 de müessese sayısı 11 ye, .1953 te 
21 e; çocuk sayısı ise 1952 de 1 732 ye; 1953 te 
2 223 e yükseltilmiştir. 

Bu yıllarda vekâlet bütçesine konan tahsisat, 
yine bir milyondan ibaret olmakla beraber ka
nunun 3, 4 ve 5 nci maddelerinden faydalanıla
rak mahallî idareler bütçelerine konulan öde
neklerden 1952 yılında 162 bin ve 1953 yılında 
ise 302 bin lira bu çocukların yıllık bakım mas
rafları olarak temin edilmiştir. 

4. 1954 yılında yurt sayısı, 25 e, barındırı
lan çocuk miktarı ise 2 625 e yükselmiştir. Ay
nı yıl vekâlet bütçesine konulan tahsisat mikta
rı 1 milyon 450 bine çıkarıldığı gibi ayrıca ma
hallî idarelerden de 1 milyon 604 bin lira temin 
edilmiştir. 

5. 1955 yılında mevcuda 8 ilâvesiyle mües
sese sayısı 33 ü bulmuştur. Bu müesseselerimiz
de el'an bakılıp korunmakta olan çocuk sayısı 
3 250 dir. Vekâlet bütçesine konan ödenek mik
tarı, evvelki yıla nazaran değişmemiştir. Yetiş
tirme yurtlarında bakılmakta olan çocukların 
yıllık bakım masrafı olarak bugüne kadar 1 
milyon 250 bin lira sağlanmıştır. Yıl sonuna ka
dar bu miktarın 2 milyona yaklaşacağı ümid-
edilmektedir. 

6. Ayrıca özel eğitime muhtaç sağır ve dil
siz çocuklar için 3, körler için iki müessese ku
rulmuştur. Bu müesseselere 5387 sayılı Kanunun 
şümulüne giren ve girmiyen bu tip çocuklar ka
bul edilmekte ve hayatlarını kazanacak hale ge
tirilmeleri için yetiştirilmektedirler. 

Sağır ve dilsizlere ait yetiştirme yurtlarında 
309, körlere ait yetiştirme yurtlarında ise 130 
çocuğa bakılmaktadır. Vekâlet bütçesinin ayrı 
bir bölümüne 1954 yılında bu müesseseler için 
178 250 lira ödenek konulduğu halde 1955 yı
lında bu miktar 228 250 liraya çıkarılmıştır. 

7. Korunma için yapılan müracaatları kar
şılamak maksadiyle Adana, Gazianteb, Edirne, 
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mahsus birer yetiştirme yurdu kurulması karar
laştırılmıştır. Yakın bir zamanda faaliyete ge
çirilecek bu yurtlarla beraber sağır ve körler 
müesseseleri de dâhil olmak üzere yetiştirme 
yurtları sayısı 46 ya yükselmiş olacaktır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar; mevzuumu muhterem alâkalı vekil 
arkadaşlarıma daha iyi ifade edebilmek için. 
ifadei meram etmezden evvel, acıklı birkaç sah
neyi tasvir eden, temin ettiğim bir iki fotoğrafı 
kendilerine takdim ediyorum. (Fotoğraflar alâ
kalı vekillere verildi.) 

Muhterem arkadaşlarım; kimsesiz ve bakıma 
muhtaç çocuklar mevzuunun pek çok evvel idrak 
edilmiş olmakla beraber, 1949 senesinde ele 
alınmış olmasından dolayı o zamanki Hükümete 
teşekkürü ve beş yıldan beri hakikaten bir- var
lık halinde görülen koruma faaliyetlerinden 
dolayı Hükümetimize arzı şükran etmeyi vazife 
bilirim. 

Evvel emirde kimsesiz ve bakıma muhtaç 
çocuk durumumuzu bir tablo halinde arz etmek 
isterim. Tahlilini bilâhara yapmaya çalışacağım : 

1955 genel nüfus sayımı 24 milyon 111 bin 
778 kişi olduğumuzu tesbit etmiş olmaktadır. 
0 - 14 yaş arasındaki çocukların umumi nüfusa 
nispeti yaptığım ortalama hesaplara göre % 40 
civarındadır. Buna göre 0 - 1 4 yaş arasındaki 
çocuk nüfusu 9 644 632 dir. 1948 yılımda ingil
tere'de kabul edilen çocuk kanununa esas ol
mak üzere Maarif Vekâletince yaptırılan ve iki 
yıl süren bir tetkik neticesinde ortaya çıkan ha
kikat çocuk nüfusu içinde korunmaya ve husu
si eğitime muhtaç olanlar % 15 - 20 olarak tes
bit edilmiştir ki bu nispet bizde daha aşağı ola
rak düşünülemez. Buna binaen bizde bakıma ve 
özel eğitime muhtaç çocuk miktarının % 15 üze
rinden 1 446 694 olduğu meydana çıkmaktadır. 

Verilen izahata göre 38 yurtta ceman 3 712 
kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukla meşgul 
olunmaktadır. Bunu yuvarlak olarak dört bin 
dahi kabul etsek nispet % 03 olmaktadır. On 
sene mukaddem C. H. P. Meclis Grupu bu mev
zuda hususi bir komisyon kuruyor. Bu komisyon 
raporunda : Korunmaya muhtaç çocuk hırın du
rumu gerçekten acınma ve yerinme uyandıra-
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e':k L:--ı^uu, < :--:dc y>-. >iam.lyıuı yadırgamaz ha
le geldiğimizi itiraf etmeliyiz denilmektedir. Bu 
itiraflarından dolayı da kendilerine teşekkür 
ederim. 

Ancak aradan on sene geçmiş olmasına rağ
men katedilen mesafe arz ettiğim gibi arpa' bo
yudur. Dublinde 8 . IX . 1950 tarihinde yapılan 
ve Yüksek Meclisimizin de âza bulunduğu Dün
ya Parlâmentoları Birliği 36 ncı toplantısında 
şu karar alınmıştır : 

(Çocuk korunmasını umumiyetle medeniye
tin ve milletlerarası ahlâkın bir mütearifesi te
lâkki ederiz. Milletvekillerini her fırsatta par
lâmento içinde ve dışında çocukların bedeni ve 
fikri ve ahlâki korunmasını temin edecek ted
birleri almaya ve bu faydalı, asıl faaliyete katıl
maya davet eyleriz). 

Sayın arkadaşlarım; bu kararların altında bi
zim de imzamız bulunduğuna göre bu mevzuda 
daha dinamik hareket etmek lüzumunu işaretle 
iktifa edeceğim. 

Yalnız asıl mesele, mevcut kimsesiz ve bakıma 
muhtaç çocukları korumakla beraber bunun yanı-
başmda bu kabîl çocuklar miktarının mümkün 
olan sürat ve nispetle azaltılmasını ve cemiyeti
miz için elîm bir hal alan ve her gün yavruları
mıza mikrop gibi sirayet eden kötü huy ve alış
kanlıkların kökünden önlenmesini sağlıyaeak iç
timai ve iktisadi tedbirlerin gerçekleştirilmesi 
iktiza etmektedir. Bu maksada ulaşmak için bü
tün Hükümet organlarımızın el ve gönül birliği 
etmesi zaruretini ehemmiyetle belirtmek isterim. 

Dilencilik meselesine gelince : 
Hiç şüphe yok ki dilencilik problemi bir içti

mai yara halinde cemiyetimizin bünyesini kemir
mektedir. Dünyanın ileri hiçbir memleketinde 
görülmiyen dilenciler bizim sokaklarımızı dol
durmakta, evlerimizin kapularını aşındırmakta
dır. Bunu bir sanat haline getirmiş olan teşkilât 
bulunduğu hakkında gazetelerde sık sık haberler 
görülmektedir. Bu hususta Ankara mahkemele
rinden verilmiş bir karar dahi mevcuttur ki bu 
kararda, bir dilenci teşkilâtı başkanından, bunun 
şehri, bölgelere ayırarak aylık ücretli ve ondalık
lı dilenciler çalıştırdığı, müfettişleri dahi bulun
duğu zikredilmektedir. Dilendirmek maksadiyle 
bâzı çocukların kasten alî] hale getirildiği de acı 
bir vakıadır. 

Yaptığım tetkik ve vardığını neticeye göre di-
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leneilik meselesi kanuni müeyyidelerin yokluğun
dan ileri gelme bir hâdise değildir. Bu çirkin i 
hareketin önlenilmesi için 26.IV.1909 da kabul i 
edilen Mazannei Sui Eşhas hakkındaki Kanunun 
17 nci maddesiyle 15 yaşından küçük çocukları, 
istifade maksadiyle tese'üle sevk ve teşvik 
edenler hakkında para ve hapis cezaları kabul 
edilmiş ve bu hüküm Türk Ceza Kanununun 545 
nci maddesiyle aynen teyidolunnraş ve bu gibi
ler için üç ay hapis cezası konulmuştur. 

Buna rağmen bu hüküm yıllarca tatbik edil
memiştir. Tatbiki ciheti 1947 de ve son seneler
de Dahiliye Vekâletince tamimen hatırlatılmış 
bulunmakta ise de yine de tatbik edilmemekte
dir. 

Diğer taraftan 1930 da kabul edilen 1580 nu
maralı Belediye Kanununun 15 nci maddesindeki 
17 nci fıkrası: dilencileri menedecek tedbirleri 
almak. 34 ncü fıkrası da alil, işten âciz olup da 
bakacak kimseleri olmıyanlara bakma işini her 
belediye için mecburi vazifeler arasına almıştır. 
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Buna rağmen memleketimizin 3 - 4 büyük şeh
rinde ancak öksüz yurtları kurulmuştur. Diğer 
belediyeler bu teşkilâtı kurmamışlar, kurama
mışlardır. Kaldı ki kurulduğunu arz ettiğim be
lediyeler de bu işi yapamamaktadırlar. Ezcüm
le ecnebilerin en çok gelip geçtiği milletlerarası 
ehemmiyette turistik bir merkez olan istanbul'
da bu nevi dilenciler vicdanlara ıstırap verici 
durumdadır. 

Mevcut mevzuat ile bu işleri önlemek müm
kün olamıyorsa günün ihtiyacına cevap verecek 
tedbirlerin bir an evvel ittihazını sayın Hükü
metimizden bilhasa ve ehemmiyetle rica ede
rim. Son yıllarda Ankara şehri bu hususta mem
nuniyet verici bir manzara arz etmektedir. Bu 
neticenin yurt çapında temin edilmesini temenni 
ederim. (Alkışlar). 

REİS — 21 Aralık Çarşamba günü saat 15 
de toplanılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,05 
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