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• 1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-
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Birinci Celse 
Vâki davet üzerine Türkiye'yi ziyaret et

mekte bulunan Pakistan Millî Meclisi Heyeti 
şiddetli ve sürekli alkışlar arasında müzake
re salonunda kendilerine ayrılan locaya dâhil 
oldular. 

Heyet Reisinin T. B. M. M. kürsüsünden 
hitabede bulunması hususu ittifakla kabul 
edildi, ve sık sık alkışlanan beyanatta, bulun
du. 

T. B. M. M. Reisi Refik Koraltan, Türki
ye - Pakistan arasındaki kardeşlik duygula
rını tebarüz ettiren ve sürekli alkışlara ve 
dost Pakistan hakkında tezahürata vesile 
veren beyanatta bulundu. 

izmir Mebusu Nuriye Pınar ve iki arka
daşının, T. B. M. M. nin Pakistan Millî Mecli
sine ve milletine karşı derin sevgi ve iyi te
mennilerinin iblâğı hakkındaki takriri ittifak
la kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük 
Britanya ve Kuzeyn- irlanda Birleşik Kırallığı 
Hükümeti arasında imzalanan Kültür Anlaş
masının tasdikine; 

Avrupa Kültür Anlaşmasının tasdikine; 
Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti 

SABIK ZABIT HULASASI 
arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tas
dikine dair kanun lâyihaları ikinci defa açık 
reye konularak kabul edildi. 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Rize Be
lediye Reisi ile Rize Valisi arasında cereyan 
eden hâdiselere dair sualinin cevaplandırılma
sı için Dahiliye Vekilinin talebi üzerine bir 
hafta mehil verildi. 

Fevzi Boyar'in mahkûm bulunduğu cezası
nın affı hakkındaki kanun teklifinin heyeti 
umumiyesinin müzakeresine devam olundu. 

İnikada ara verildi. 
Reis Kâtip Kâtip 

İçel Mebusu Bolü Mebusu Van Mebusu 
Refik Koraltan İhsan Gülez Muslih Görenin ş 

İkinci Celse 
Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulun

madığı anlaşıldığından, 
10. V I . 1957 Pazartesi günü saat 15 t e top

lanılmak üzere İnikada son verildi. 
Reis vekili Kâtip 

Bursa Mebusu Bolu Mebusu 
Agâh Kroza-n İhsan Gülez 

Kâtip 
Van Mebusu 

Muslih Görcntcs 

Sualler 
Şifahi sual j 

l. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, İçel vilâ
yeti halkına fazla fiyatla ekmek satıldığı hakkın
daki iddiaların doğru olup olmadığına dair şifahi 
sual takriri İktisat ve Ticaret ve Dahiliye Vekâ
letlerine 'gönderilmiştir. (6/372) 

Teklif 
1. — Konya mebusları Muammer Obuz ve M. 

Rüştü özal'ın, Vergi Usul Kanununun 282 ııci 
maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/504) (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Mazbatalar 
2. — Türkiye ile İran arasında imzalanan 

Ticaret Anlaşması. Ödeme Protokolü, Zabıtname 
ve eki protokollerin tasdiki hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri maz
bataları f 1 /595) (Ruznameye) 

3. —- Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Ulu
sal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sa-

Tahriri sual 
1. ----- Malatya Mebusu Nuri Oeakcıoğlu'nun; 

öğretmenlerin terfihleri, Malatya Maki Ulu ca
miin tamiri ve Malatya'da bir İmam - Hatip 
okulu açılması hususlarında ne düşünüldüğüne 
dair tahrirî sual takriri Maarif Vekâletine gön
derilmiştir. (7/357) 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
yılı Kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâve
sine dair kanun teklifi* ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası (2/464) (Ruznameye) 

4. — Erzurum Mebusu Rıza Topcuoğlu'nun, 
Arzuhal Encümeninin 29 . III . 1957 tarihli haf
talık, karar cetvelindeki 4669 sayılı Karara ait 
(6 sıra numaralı) işin Umumi Heyette görüşül
mesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazba
tası (4/285) (Ruznameye) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı • 
Kanununun 6311 sayılı Kanunla muaddel 22 ııci 
maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/677) (Ruznameye) 



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

REİS — Reisvekili İhsan Baç 

KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri), Muslih Görentaş (Van) 

3. 

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

YOKLAMA 

REİS Celseyi açıyorum, efendim. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMÜMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Amasya Mebusu Kemal Ereri ve 1 ar
kadaşının Amasya Vilâyetine bağlı Suluca na
hiyesinde Suluca adı ile bir kaza kurulması hak
kındaki kanun teklifinin geriveritmesine dair 
takriri (2/399, 4/303) 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Amasya vilâyetine bağlı Suluca nahiyesinde 

Suluca adiyle bir kaza kurulması hakkındaki ka
nun teklifimizi yeniden 64 kaza kurulması hak
kındaki hükümet lâyihasında teklifimiz de mev
cut bulunduğundan, geri aldığımızı saygı ile arz 
eyleriz. 

Amasya Amasya 
Kemal Eren Hâmil Koray 

Amasya Amasya 
İsmet Olgaç .Mustafa Zeren 

Amasya 
Faruk Çöl 

REİS — (.îcriverilmiştir, ei'endiıu. 

2. — Kırşehir Mebusu T ahir Taşcr'in, Adliye 
memur ve kâtiplerinin terfihleri hakkında kanun 
teklifinin ruznameye alınmasına dair takriri 
(2/415, 4/301) 

REİS — Takriri okııyııruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Adliye memur ve kâtiplerinin terfihleri hak

kında Yüksek Riyasetinize takdim ettiğim 29 . 
XII. . 1956 tarihli kanun teklifim aradan altı aya 
yakın bir zaman geçtiği halde halen Heyeti Umu
miye gündemine alınmamıştır. Gündeme alın

ması hakkında 10 . IV . 1957 tarihli Oturumda 
gündem harici vâki şifahi mâruzâtıma Sayın Baş
kanın (Bütçe Encümeninde işin tesrii için ge
rekli tavassutu yapacağımızdan mutmain olsun
lar, tahmin ederim ki, Bütçe Encümeni kendi
lerine intikal eden işleri süratle intaeedecekler-
dir) tarzında teminat vermiş olmasına rağmen 
yine de Bütçe Encümeni teklifimi tetkik ve bir 
karara raptetmiş değildir. Meclisin yaz tatili 
takarrubetmiş olduğundan, bütün adliye memur 
ve kâtiplerinin heyecanla bekledikleri bu kanun 
teklifimin Dahilî Nizamnamenin 36 ncı madde
sinin üçüncü fıkrası gereğince Heyeti Umumiye 
gündemine alınmasını arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Tahir Taşer 

REİS — Encümenin mütalâası.' . 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Efen
dim, Tahir Taşer arkadaşımızın kanun teklifi 
encümenimize gelmiş ve encümenimizde mûtat 
olan. usul üzere bir raportöre havale edilmiştir. 
Bu raportör raporunu hazırlayıp Encümen Ri
yasetine tevdi etmiştir. Halen bu kanun teklifi 
encümenimizin gündemine alınmış olup 16 mad-
dej'i ihtiva eden gündemin 9 ncu sıra numara
sında bulunmaktadır. Encümenimiz halen gün
demin birinci maddesini teşkil eden Bankalar 
Kanununun müzakeresiyle meşgul dür. Banka
lar Kanununu ortalamıştır. Ciünde-me göre sıra 
geldiği takdirde bu kanun da müzakere edile
cektir. 

Ayrıca şunu arz etmek isterim ki, eneümeni-
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mizde halen kanun lâyihası ve kanun teklifi 
olarak 202 iş bulunmaktadır. Bunlar encümeni
mize geliş sırasiyle gündeme alınmaktadır ve 
encümenimiz bazan günde iki defa toplanmak 
suretiyle elindeki işleri intacetmeye çalışmakta
dır. Tahir Taşer'in teklifi gündeme alınmıştır, 
gündemin 9 ucu maddesindedir. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

1957 C : 1 
REİS — .Efendim, Tahir Taşer arkadaşımız 

takririnde, yapmış olduğu kanun teklifinin gün
deme alınmasını istemektedir. Encümenin mü
talâasını dinlediniz. Dahilî Nizamnamenin 36 
ncı maddesine göre takriri reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kanun tek
lifinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. 

SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHİ SUALLER 

1. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'-
nun, Bolu Kız öğretmen Okulu binası inşaatının 
ikmal edilmemesi,sebeplerine dair Maarif Veki
linden şifahi suali (6/36Î) 

REİS — Sual sahibi burada mı, efendim? 
Burada. Maarif Vekili olmadığından gelecek 
İnikada bırakılmıştır. 

2. — JTrfa Mebusu Feridun Ergin 'in, hayat 

pahalılığı ve mal darlığının iktisadi ve içtimai 
bünyemizde yarattığı tesirler hakkında ne düşü
nüldüğüne dair İktisat ve Ticaret Vekilinden §i-
fa.hi suali (6/362) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim?.. 
Burada. İktisat ve Ticaret Vekili olmadığından 
sual gelecek İnikada bırakılmıştır. 

İkinci müzakeresi yapılacak maddelere beçi-
voruz. 

6. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. — At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Ka

nuna ek kanun lâyihası ve Ziraat ve Dahiliye 
encümenleri mazbataları (1/617) (1) 

İkinci müzakeresidir. 
efendim. 

maddeleri okuyoruz, 

At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna 
, ek Kanun 

MADDE 1. — At yarışları hakkındaki 
10. V I I . 1953 tarihli ve 6132 sayılı Kanunun 3 
neü maddesinde yazılı yarış ikramiyeleri bir 
evvelki takvim yılında elde edilen gayrisâfi ya
rış gelirinin yekûnu üzerinden hesaplanır. 

Cari yılda yarış gelirinin bir evvelki takvim 
yılındaki yarış geliri yekûnundan fazla olması 
halinde bu fazladan yarış ikramiyelerine düşe
cek kısım millî bir bankada Ziraat Vekâleti em
rine açılacak hususi fona devredilir. Fonda bi
riken para Ziraat Vekâleti tarafından at ıslah 
işlerinde ve tesislerinde sarf olunur. 

(1) Birinci müzakeresi 72 ve 76 net 
zabıtlanndadır, 

İnikat 

Gari yılda yarış gelirinin bir evvelki takvim 
yılındaki yarış geliri yekûnundan az olması ha
linde yarış ikramiyelerinin açığı fon fondan ka
panır. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Yarış gelirinin 
tahminî olarak tesbitinden dolayı yarış ikrami-
yelerine sarf edilmiyerek biriken paralar birin
ci maddenin 2 nei fıkrasında yazılı hususi fona 
devredilir. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. ----- Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekil] eri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 
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Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arz \ 

ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kanun i 
kabul edilmiştir. j 

2. — Fevzi Boyar'm mahkûm olduğu ceza
nın affı hakkında Adliye Encümeni mazbatası 
(5/43) 

REÎS —• Geçen İnikatta başlanmış bulunan 
bu mazbatanın müzakeresine devam ediyoruz. 
Buyurun Adliye Vekili Hüseyin Avni Gök
t ü r k 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaş 1 arım, 
6187 sayılı Kanuna muhalefet suçundan dola
yı ödemiş Ağır Ceza Mahkemesince on ay ağır 
hapse mahkûm Fevzi Boyar'm cezasının affı
na mütedair Arzuhal ve Adliye encümenlerince 
tanzim kılınan mazbatalar Yüksek Heyetinize 
intikal edip evvelki celselerde müzakere edi
lirken muhalefet partisi lideri İsmet İnönü'
nün af mazbatalarını hazırlamış olan encü
menleri, huzurunuzda konuşan kıymetli hatip
leri, adalet cihazımızı ve naçiz şahsımı ve bil
hassa, güya hükmün bir buçuk seneden beri 
infaz olunmadığını tamamiyle mesnetsiz ve 
haksız bir surette ileri sürerek tahkir ve tez
yife kalkıştığını, bir atıfet olarak Yüksek Mec
listen af talebinde bulunan vaiz Fevzi Boyar'a 
karşı da yaşma başına, mazisine yakışınıya-
cak tarzda şerir ve deni mahlûk sözlerini kul
lanmak suretiyle de mumaileyhi tahkir ve tez
yif ettiğini esefle, hattâ hayret ve ibretle mü
şahede etmiş bulunuyoruz. Bu husustaki tees
sürümüz şiddetli ve meydana gelen netice 
de elem vericidir. (Soldan bravo, sesleri) 

İsmet Paşa'ya yüksek huzurunuzda müs
tahak olduğu cevabı kendisinin düştüğü sevi
yeye düşmeksizin vermezden evvel (Soldan 
bravo, sesleri) meselenin cereyan tarzını ve 
geçirdiği kanuni safhaları yüksek ıttıl anıza 
bütün teferruatı ile arz edeceğim. 

ödemiş vaizi bulunan Fevzi Boyar'm vaiz 
esnasında sarf ettiği - bâzı sözler 6187 sayılı 
Kanuna muhalefet suçunu teşkil ettiği - ödemiş 
Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek bir se
ne müddetle ağır hapsine 21 . III . 1955 tarihin
de hüküm verilmiştir. 

Maznunun temyizi üzerine Temyiz Mahke
mesi Üçüncü Ceza Dairesince yapılan duruş-
mah tetkikat neticesinde, karar âmme şahit-
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leriyle müdafaa şahitlerinin ifade ve beyan
ları arasındaki mübayenetin muvacehe sure
tiyle telif edilmemesi ve suç mevzuu olan söz
lerin söylendiği esnada vaızda daha kimlerin 
bulunduğu sorulup bunların da malûmatlarına 
müracaat olunması mucip sebepleriyle bozul
muştur. 

Bunun üzerine, Ödemiş Ağır Ceza Mahkeme
since bozmaya uyularak yapılan muhakeme ne
ticesinde; Türk Ceza Kanununun 59 ucu mad
desi de tatbik edilmek suretiyle maznunun on 
ay müddetle ağır hapis cezası ile mahkûmiye
tine. 6 Şubat 1956 tarihinde hüküm verilmiş
tir. 

Bu hüküm dahi maznun tarafından temyiz 
edilmekle, kezalik Temyiz Mahkemesi Üçüncü 
Ceza Dairesince yapılan tetkikat sonunda 
hükmün tasdikine ,24 . III . İJ956 tarihinde ka
rar verilmiştir. 

Dosya mahalline iade edilmekle ilânı infaz 
için 17 . IV . 1956 tarihinde Cumhuriyet Müd
deiumumiliğine tevdi olunmuş ve müddei
umumilikçe de aynı tariflıte, yani 17 . IV . 1956 
tarihinde ilâmın infazına tevessül olunmuştur'. 
Ertesi günü, 18 . IV . 1956 tarihinde mahkûm 
vekili tarafından istida ile müracaat edilerek 
tashihi karar talebinde bulunulmuş ve bu 
talebi nıutazammın istida ile hüküm dosyası ka
nunun âmir hükmü gereğince mercii tarafından 
nıuktezası ifa edilmek üzere C. Başmüddeiumu-
miligine gönderilmiştir. 

C. Başmüddeiumumiliğince tashihi karar ta
lebi varit görülmekle 25 . V . 1956 tarihinde alâ
kalı daireye müracaatle; maznunun 6187 sayılı 
Kanunun birinci maddesi unsurlarından olan : 
Ne gibi siyasi bir nüfuz veya şahsi menfaat te
mini maksadı güttüğü izah ve münakaşa edilme
den mezkûr maddedeki cürmün tekevvün ettiği
nin kabul edilmesi hükmün bozulmasını ve ka
rarın tashihini mucip görüldüğünden bahsile ka
rarın tashihi talebolunmuş ve aynı zamanda 
26 . V . 1956 tarihli telgrafla da keyfiyet Öde
miş C. Müddeiumumiliğine bildirilerek, _ Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 322 nci mad
desinin (.... Başmüddeiumıımi tashih talebini va
rit görmüyorsa ilâmın icrasını ve aksi takdirde 
icranın geri bırakılmasını derhal mahalline bil
dirir.) diye yazılı bulunan hükmüne istinaden 
neticeve kadar infazın tehirini istemiştir. 
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Bu talep Temyiz Mahkemesi Üçüncü Ceza 

Dairesinin 17 . X . 1956 tarihli ilâmı ile red
dedilmiş, mütaakıben C. Başmüddeiumumiliğin-
ce 26 .. X . 1956 tarihinde vukubulan itirazın 
da yerinde bulunmadığına Temyiz Mahkemesi 
Ceza Umumi Heyetince 28 . I . 1957 tarihinde 
karar verilmiştir. 

Bunun üzerine C. Başmüddeiumumiliğince 
dosya mahalline iade edilmiş ve infazı C. M. 
Usulü Kanununun 322 nci maddesine tevfikan 
Cumhuriyet Başmüddeiumumiliğince tehir edil
miş bulunan ilâm 22 Şubat 1957 tarihinde infaz 
için,. mahkûmun ikametgâhı olan Senirkent 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine gönderilmiştir. 
Orada yapılan araştırmada mahkûm adresinde 
bulunamamış ve Adana'ya gittiği haber alınması 
üzerine ilâm ödemiş Cumhuriyet Müddeiumu
miliğine iade edilmiş ve bu müddeiumumilikçe 
de infaz için ilâm 16 Nisan 1957 tarihinde Ada
na C. Müddeiumumiliğine gönderilmiş ve mez
kûr müddeiumumilikçe de ilâmın infazına teves
sül olunmuştur. 

Pek muhterem arkadaşlarım, hâdisenin aslı 
ve esası budur. Görülüyor ki, İsmet Paşa'nm 
infazın, güya 1,5 sene. geciktiği veya gecikti
rildiği yolundaki iddiası tamamiyle yersiz ve 
mesnetsizdir. Vâki kanuni talepler mevzuat da
iresinde seyrini takibetmiş ve ancak, mahkûmi
yet ilâmı 22 Şubat 1957 tarihinde infaz kabili
yetini kazanmış ve aynı tarihte de infaz için 
gereğine tevessül olunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, daha dün adalet ci
hazının sözde himayesini üzerine almış olan İs
met Paşa'nm bugün ulvi adalet müessesesini hu
zurunuzda tereddütsüz ve pervasızca kötüleme
sinin sebep ve mânasını ve hattâ gayesini He
yeti Celilenin takdirlerine arz ederim. (Sağdan, 
adalet cihazı sen misin, sesleri) 

Maalesef görüldüğü üzere bâzı maksatların 
ilcası tesiri ile olacak ki, düşünme ve konuşma 
insicamını da kaybetme nişaneleri gösteren - İs
met Paşa'nm «Osmanlı tarihinde, Türk tarihin
de böyle bir adalet cihazı görülmemiştir.» diye 
tezyif ve tahkir ettiği adalet cihazımızın yaptığı 
muamele kanun hükümlerine müstenit ve muta
bıktır. 

Nitekim biraz evvel de tafsilâtiyle ve delil
leriyle arz ve izah • eylediğim şekilde, resmî 
muamele binler ve binlerce emsaline uygun ola
rak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 
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322 nci maddesinin sarih hükmüne istinaden 
Cumhuriyet Başmüddeiumumiliğince ifa ve icra 
olunmuştur. Tamamiyle kanun hükümlerinin 
tatbikine taa'llk eden bu mesele ile Adliye Veki
linin veya vekâletinin bir güna alâka ve irtibatı 
da mevcut değildir. Binaenaleyh, işbu infaz işi 
ile hiçbir suretle alâkası bulunmıyan Adliye Ve
kiline ve kanun hükümlerini tatbik etmekten 
başka bir rolü olmıyan adalet cihazımıza çekin
meden ve haris emellerinin şahlanan telkinleri
ne kapılarak feryadeden İsmet Paşa her şeyden 
evvel ve hiç olmazsa kendi mânevi mesuliyetini 
ve bu tahrikâmiz hareketinin hâlde ve gelecek
te tevlidedeceği vahîm neticeleri düşünmelidir. 
(Soldan, alkışlar, bravo sesleri), (Sağdan, gü
rültüler.) 

Muhterem arkadaşlarım, İsmet Paşa, vaiz 
Fevzi Boyar hakkındaki müzakereleri, bütün 
bu hâdiselerin cereyanından mesul bir şahıs 
olarak takibedenlerden biri bulunduğumu, sus
tuğumu, yani af talebi hakkında bir mütalâa 
serd etmemiş olduğumu da ileri sürdü. 

İşte bizi üzen, dikkat, hayret ve ibretimizi 
de mucibolan bir cihet de bu. İsmet Paşa mebus
luk etmiş, Başvekillik etmiş ve Cumhurbaşkan
lığı gibi yüksek bir mertebeye erişmiştir. Bu iti-
barladırki , onun af mevzuu statüsünün hiç ol
mazsa ana hatlarını bilmesi icabeder. (Soldan, 
alkışlar.) Halbuki İsmet Paşa bunları da unut
muş veya şuur altındaki teskin edilmemiş arzu 
ve ihtirası unutmasına sebebolmuştur. Arz ede
yim: Mahkûm Fevzi Boyar, her mahkûm vatan
daşa Anayasamızın tanıdığı hakka, istinaden 
19 . II . 1957 tarihli istida ile Yüksek Meclise 
müracaatle affını talebetmiş bulunmaktadır. 

Arzuhal Encümenince mezkûr istida Vekâle
time gönderilerek bu husustaki mütalâmız so
rulmuş ve 23 . III . 1957 tarihli cevabi yazımız
da hâdise izah edilmiş ve ayrıca hükmün Tem
yiz Mahkemesi Ceza Umumi Heyetinin de tetki
kinden geçmek suretiyle, kesinleşmiş olduğu ve 
binnetice mezkûr mahkûmiyet hükmünde bir 
isabetsizlik olmadığı bildirilmiş ve dolayısiyle af 
talebi tervicedilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, af ta
lebi hakkındaki mütalâamızı gayet sarih ve va
zıh bir şekilde hem de yazılı olarak Arzuhal 
Encümenine 23 . III . 1957 tarihinde arz ve 
takdim etmiş bulunuyoruz. 
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îsmet Paşa benden başka ne istiyor? Konu

şup konuşmıyacağım hususunun takdiri nâçiz 
şahsıma ait bir keyfiyettir. Yahut Meclisi Âli 
emrederse bir meseleyi izah sadedinde memnu
niyetle mâruzâtta bulunacağım tabiîdir. İsmet 
İnönü mazbataları ve müstenidatmı tetkik et
mek zahmetine katlanmış veya alâkalılardan 
sormuş olsaydı, her lıa'lde huzurunuzda böyle 
büyük ve elîm bir hataya düşmezdi. 

Mahkûm Fevzi Boyar hakkındaki mahkûmi
yet hükmünün her türlü derecelerden geçip ke
sinleşmiş olması ve ortada adlî bir hata da mev
cut bulunmaması sebebiyle mumaileyhin affına 
taraftar olmadığımı yazılı olarak Arzuhal En
cümenine vazıhan bildirmiş olduğumu biraz ev
vel ifade etmiştim. Teyiden huzurunuzda tekrar 
arz ve ifade ederim ki, gerek Adliye Vekâleti 
olarak ve gerek şahsan aynı görüşü muhafaza ve 
müdafaa etmekteyim. Aynı zamanda Hükümetin 
görüşü de budur. 

Hakikat böyle iken İsmet Paşanın sebepsiz, 
mesnetsiz, yersiz, şahsıma ve adalet cihazına vâ
ki taarruz ve tecavüzünün sebep ve maksadını 
başka mevzularda ve sahalarda aramanın lüzu
muna kaaniim. Bu ciheti de keza Heyeti Gerile
nin yüksek takdirlerine tevdi ediyorum. 

Bir diğerine hakaret etmek, onun şeref ve 
haysiyetine tecavüz eylemek güç bir mesele de
ğildir. Bu, her şeyden evvel bir terbiye işidir. 
ismet Paşaya da bir başkasının hattâ bir çocu
ğun hakaret etmesi kabil ve mümkündür. Fa
kat bu tarz Halk Partisi Liderini büyütmez, 
bilâkis küçültür. 

Nitekim kendisini tamamiyÜe haksız olarak 
yaptığı tecavüzleri ve hakaretleri dolayısiyle 
müşkil bir duruma düşürmüştür. Bu müşkül 
durumdan kolay kolay kurtulup halâsa ereceği
ni ümidedemem. 

Pek muhterem arkadaşlarım, müsaadenizle 
çok mühim bir noktaya da temas edeceğim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri İsmet Paşanın 
mahkûm vaiz Fevzi Boyar hakkında bu kürsü-
muallâdan söylendiği - hicabaver sözleri - huzuru
nuzda tekrarından teeddübettiğim ha'lde İnönü'
nün hakiki hüviyetini meydana çıkarması sebe
biyle aynen tekrarında faide mülâhaza eyledi
ğim içindir ki, müsaadenizle aynen, tekrar ede
ceğim : 

Değil Cumhuriyet tarihinde veya Osmanlı 
tarihinde, en geri toplulukların resmî teşekkül-
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terinde dahi sarfından içtinabedilen sözlerdir» 
Mahkûm bir vatandaşa huzurunuzda alenen ve 
pervasızca (şerir ve denî mahluk) diye hitabet-
mekten çekinmiyen ismet inönü'nün hiç olmaz
sa Türk Milletinden ve onu temsil eden Meclisi 
Aliden hicap duyması, kanunlarımıza riayetkar 
olması ieabeder. Ve aynı zamanda asgari terbi
ye ve edep kaidelerine de saygı göstermesi ge
rekir. 

Kendisine şunu hatırlatırını: Kendisinin nıu-
sabolduğu uzvi bir arızayı, rahatsızlığı, gıya
bında hakikat olmasına rağmen, beyan edenle
ri insan şeref ve haysiyetini koruyan ve ona 
kıymet veren Türk kanunları takibetmiş ve böy
lece ismet Paşanın da şeref ve haysiyetini koru
muş ve fail hakkında kanun hükümleri icra edil
miştir. Halbuki dünün ismet Paşası ve bugü
nün Malatya Mebusu, fütursuzca, hem de huzu
runuzda, af talebinde bulunmuş olan ve Anaya
sanın mahkûmlara tanıdığı hakkı kullanan mah
kûm bir vatandaş için (şerir ve denî mahlûk) 
tâbirlerini kullanmaktan çekinmiyor, ismet 
inönü'nün kullandığı bu tâbirler suç olduğu ka
dar ayıp, ayıp olduğu kadar da günahtır. 

îsmet Paşa bundan başka af talebinin tervi
ci lehinde konuşan kıymetli arkadaşlarımıza da 
küçük düşürücü mahiyette isnatlarda bulundu. 
Fevzi Boyer'i müdafaa eden hatipleri bilâ sebep 
nâçiz şahsımı da ithal ederek boncuklu İbra
him'in - Deli ibrahim'in - kadısından değersiz 
saydı, bu suretle kötü idi. Ne hazin ve hazin 
olduğu kadar da vahîm bir tecelli., 

Muhterem arkadaşlar; 
ismet Paşanın geçen celse yapmış olduğu ve 

(hazırlıksız- konuştum) diye itiraf eylemiş bu
lunduğu konuşmasını iki şekilde mânal andırmak 
mümkündür. 

ismet İönü ya muhakemesinin ve sözlerinin 
murakabesini kaybetme durumundadır veya ha
zırlıklı olup iltizamen ve fırsat kollamak sure
tiyle bir Hükümet azasına, adlî cihaza ve Mec
liste konuşan kıymetli mebus arkadaşlara te
cavüz ve taarruz etmeyi tasmim ve tasavvur ey
lediğinden bu şekli ihtiyar etmiştir. Bendeniz 
şahsan ikinci şıkkı kabul ediyorum. İsmet inö
nü hazırlıksız değil, bilâkis hazırlıklı konuş
muştur. ira kendisi siyaset ve Devlet hayatın
da daima makyavelist bir politika takibetmiş 
ve muvaffakiyetini bu. politikaya bağlamıştır. 
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Fakat îsmet Paşa Machiavel'i de yanlış anla
mıştır. 

ismet inönü konuşmasiyle Büyük Türk Mil
letini yine taassup ve irtica ile haksız şekilde it
ham etmiş bir duruma düşmüştür. Bunun en 
büyük delili sözde inkılâpları koruma için sa
vunmuş... Ne kadar gülünç bir iddia.... 

ismet Paşa bu tarzda ve bu şekilde konuş
maya asla mezun değildir. Büyük ve asîl mil
letimiz dindardır ve fakat mürteci değildir. 
(Soldan, bravo sesleri) Milletimizin mânevi 
inançlarına hiç kimsenin dil uzatmaya hakkı 
yoktur. Böyle bir harekete de asla müsaade edil-
miyecektir. 

inkılâplarımızın hakiki ve fiilî müdafii de 
Demokrat Parti ikdidarıdır. 

Mulhterem arkadaşlarım, inkılâpların yapı
cısı Büyük Atatürk 'ü korumak ve dolayısiyle 
inkılâpları himaye etmek maksadiyle Demokrat 
Parti iktidarı Atatürk aleyhinde işlenen cürüm
ler hakkındaki kanunu hazırladı. O tarihlerde 
kendileri bu kanuna itirazda bulundular. Niha
yet bu kanunun kanbulü ile çok hayırlı ve se
mereli neticeler elde edildi, iktidarımız daima 
irticaın aleyhindedir. Fakat irticai bertaraf 
ederken hakiki dine de lâyık olduğu kıymeti, 
ehemmiyeti ve mânayı vermiş ve tatbikine de 
geçmiş bulunuyor. Bu politikamız ve icraatı
mız ile daima iftihar ederiz ve edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
ismet Paşanın polimiğe mevzu kılmak iste

yip başaramadığı ve hiçbir suretle de başara-
mıyacağı vaiz Fevzi Boyar hakkındaki mahkû
miyet hükmünün ve infaz şeklinin münakaşa ve 
müzakeresi neticesi adliye cihazımızın ve onu 
terkibeden hâkim ve müddeiumumilerimizin dü
rüst, feragatli, faziletli ve kanuna bağlı olduk
ları bir kere daJha tebeyyün etmiş bulunuyor. Bu 
hususu yüksek huzurunuzda ifade ve onlara kar
şı yapılan maksatlı ve ağır tecavüz ve isnadı 
sahibine ret ve iade ederim. Bu vesile ile mil
letimizin ve Meclisi Âlinin adalet cihazımıza 
karşı olan itimat duygularına tercüman olduğu
ma inanıyorum. (Soldan, bravo sesleri alkışlar) 

RE IS — ismet inönü. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar; geçen gün bir af vesilesiyle açılan mü
zakere bugün Adalet Bakanının kendi namına, 
nıuhiti genişleterek belki Hükümet namına, bel-
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ki Demokrat Parti namına, bir müdafaanamesiy-
le yeniden huzurunuza gelmiştir. 

O gün de arz ettim ki, mesele bir iki şekilde, 
birbirinden farklı bir iki şekilde ortaya konmuş
tur. Bir defa şahsi şekil : Fevzi Boyar adında 
bir mahkûmun affı bahis mevzuu olmuştur. 
Suç seçim zamanında yapılan ölçüsüz sözlerin vü
cuda getirdiği neticedir. Bizim grup başkanımı
zın grup namına ilk söz aldığı zaman söylediği
ni tekrar size hatırlatmak isterim. Bir mahkû
mun, Fevzi Boyar'm af talebinde bulunması ve 
hattâ affedilmesi bizim için mesele değildir. Ba
husus bu suç seçim zamanı işlenmiştir. Seçim 
zamanı insanların hisleri âzami derecede vakit 
vakit ölçüsüz olur. Hezeyan eden, hezeyan ha
linde bulunan seçim telâşları her yerde her 
memlekette görülür. Bunlar seçimle beraber unu
tulur gider. Bu sebeple mahkûmun seçim zama
nı söylediği sözlerden dolayı 10 ay gibi ağır bir 
hapse mahkûm olması esasen ağır bir cezadır. 
Seçim zamanı yapılan bir suçtan dolayı bir in
san 10 ay hapse mahkûm olmaz. Bu kanunla rı-
mızdaid ölçüsüz ve muvazenesiz şiddetin te
zahürüdür. Bunu söyledik. (Soldan, gürültüler). 

işin bu şahsi ve kanuni tarafını mütalâa et
tikten sonra asıl bu meselenin takibinde ve ada
let müsavatı bakımından ve siyasi adalet istik
lâli, mahkeme istiklâli bakımından siyasi cephe
den aldığı-ehemmiyettir. 

Şimdi adalet müsavatı bakımından söyliye-
yim : 

Seçim zamanı yapılan suç, 10 aya mahkûm 
oluyor. 1954 de, biz 1957 Haziran ayındayız. Bu 
adam mahkûm oluyor, hokkadan hokkaya ko
nuyor, tertipten tertibe gidiyor. Bugüne kadar 
bu adanı meydandadır. Hulâsası budur bunun. 
(Soldan, gürültüler) Şimdi, bir defa adalet mü
savatı talebindeyiz. Burada, Çorum'da Cumhu
riyet Halk Partisi Başkanı vardır. Secim zama
nı konuşmuştur. Mahkemeye verilmiştir. Bir se
ne beş ay mahkûm olmuştur. Bir sene beş ay yat
mış, adam çıkmış. Bir seneden fazlaya mahkûm 
olduğu için, yani 5 gün fazlaya mahkûm 
olduğu için, bu adam ömrünün ilmî ve meslekî 
mahsulü olan avukatlık meslekinden mahrum 
edilmiştir. Seçim zamanı yaptığı suçtan dolayı 
mesleki, ekmeği, istikbali kapatılmıştır. (Sol
dan, vah vah, sesleri) 

Şimdi, Fevzi Boyar Meclise takdim ediliyor. 
Bu adanı dini va'zederken vecit içinde konuş-
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muştur. Vecit içinde konuştuğu nedir? Muhalif
ler için «münafıklardır, kâfirlerdir» demesi. İn
saf etmez misiniz? Bu nasıl adalet anlayışıdır? 
Nasıl adalet müsavatıdır ? Seçim esnasında mu
halefet partisi mensupları aleyhine «kâfirdir» 
diye camide fetva veren adam... (Soldan, fetva 
değil, sesleri) Vaktiyle idamlarımıza fetva ve
ren Dürri Efendi ve onun emsalinden ne suret
le hafif görürsünüz? (Soldan, gürültüler) Bu 
adamı kim ki müdafaa ediyorsa ayağa kalksın 
da göreyim onu. (Gürültüler) 

REÎS — Rica ederim gürültü etmiyelim. 
Devam buyurun. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Paşa sen 
ne sıfatla konuşuyorsun. 

REÎS — Kendi fikrini söylüyor, rica ede
rim müdahale etmeyin. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bu adalet mü
savatı değildir. (Gürültüler) Müsaade buyurun 
bugün tesadüfen size söyliyeyim Adalet Bakanı 
(Gürültüler) Mecliste Fevzi Boyar'ı müdafaa 
edenler, bize döndü; «Bu adam mevizei dini
ye sırasında bunları söylemiştir», dedi. Meclisin 
huzurunda, yani muhalefet partisine ve onun 
mensuplarına münafıktır ve kâfirdir, demek 
mev'izeyi diniye cümlesinden göstermektedir. 

Şimdi, muhterem* arkadaşlar; size bugün 
Adalet Bakanının sözlerinden bilmediğimiz ye
ni bir şey öğreniyoruz. Kendisi için diyor ki : 
Biz Adalet Bakanlığı olarak Fevzi Boyer'in Af 
Kanununa muvafakat etmedik. Yazı ile itiraz 
ettim, diyor. Veya tasvibetmediğini söylüyor. 
Hükümet adına da buna taraftar olmadığını 
söylüyor. Bu bizim için bugün söylenmiş yeni 
malûmattır. (Soldan; gürültüler dosyayı oku 
sesleri1) Dinleyin, dinleyin. 

REÎS — Müsaade buyurun. 
ÎSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bu malûmat 

ile seçimden evvel (Soldan; gürültüler) Bu ma
lûmat ile secimden evvel (Gürültüler) geçen 
seçimde yapılan suçlar için nasıl bir muamele 
takibolunacağmm memlekete ilân olunması key
fiyeti ehemmiyetini kaybetmiyor. Şimdi sormak 
istiyorum: önümüzdeki seçimde geçen 1954 se
çiminde olduğu gibi vaizler... 

REİS — İsmet înönü, İsmet İnönü.. Rica 
ederim mevzu haricine çıkmayın. Mevzu hari
cine çıkmamanızı rica ederim. 

İSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Mevzuun için-
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deyiz. Seçim suçlan üstündeyiz, dünkü seçim 
suçu üzerindeyiz, yarın yapılacak seçimlerde iş
lenecek suçlar üstünde konuşuyorum. 

RElS — Rica ediyorum. Seçim mevzuu üze
rinde değiliz, bir adamın affını konuşuyoruz. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Dinleyin, din
leyin, 1954 seçimlerinde Fevzi Boyer gibi vaiz
ler, Ankara köylerinde dolaşmış, bir elinde Kur
an, bir elinde altı ok islâmlar buna eğilecek, kâ
firler buna rey verecektir. Bu bir. 

Fevzi Boyer, onun gibi vaizler camilerde De
mokrat Partiye... 

RElS — ismet inönü, rica ederim ikinci de
fa mevzuun haricine çıkıyorsunuz, lütfen mev
zu üzerinde konuğun... 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Mevzuun içi 
Fevzi Boyer'in kendisi, tekrar edecektir. Bunu 
söylüyorum, 

Şimdi arkadaşlar; politika olarak, memle
ketin siyasi kaderi olarak tâyin etmeye mec
bursunuz : Dini siyasete alet edecek misiniz ? 
(Soldan; gürültüler, onu nereden çıkarıyorsun, 
mevzu ile alâkası ne, kime sual soruyorsun, ne 
salâhiyetle, sesleri) 

REÎS — îsmet inönü, rica ederim mevzu 
dâhilinde kalınız. 

İSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Mahkûm vecd 
içinde mevizei diniye yapmak beraatiyle yeni 
salâhiyet yeni kudretle tekrar seçmen karşısına 
çıkarılmak için hazırlanmıştır. (Soldan; bu 
hükmü nereden çıkarıyorsun sesleri, gürültüler) 
Dinleyin, dinleyin. 

REİS — Rica ederim, sadet içinde kaimiz, 
iki defa ihtarda bulundum. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Adalet Ba
kanı benim, adalet cihazına tecavüz ettiğimden 
bahsediyor. Hangi hakla ve nasıl mahcubolma-
dan böyle bir sözü söyleyebiliyor. Hâkimlerin 
vicdanım, şerefini, ekmeğini Adalet Bakanlığı
nın tehdidi ve tesirinden kurtarmak için sene
lerdir pençe pençe uğraşıyoruz. (Sağdan; Bra
vo sesleri, alkışlar. Soldan; sen bari söyleme, 
maşallah maşallah, sesleri, gürültüler, gülüş
meler) 

Adalet Bakanı ve müsteşarı, hâkimleri iste
dikleri hükümleri vermeye icbar için odalarına 
çağırır, tehdidederler, tesir ederler. Mahkûm 
ederler, ekmeğinden ederler. (Soldan, gürültü
ler). 
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RElS — Müsaade buyurun, efendim. I 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Dinleyin. Din

leyin... Tehdidederler, ekmeğinden ederler. (Sol- j 
dan, gürültüler) I 

REİS — İsmet inönü, sadet dışına sıkıyor- I 
sunuz, efendim. I 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Hâkimlerin 
vicdanı, şerefi ve ekmeği... (Soldan, şiddetli sı- I 
ra kapakları sesleri, gürültüler) emniyette bulu- I 
nacak.. Dinliyemezsiniz.. Dinliyemezsiniz.. I 

REİS — ismet İnönü, sadet dışına eıkıyorsu- I 
nuz. ikinci defa ihtar ediyorum. I 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Beni dinleyin. I 
Bütün dünyaya karşı Türk hâkiminin.. I 

REİS — Paşam, çok rica ederim, iki defa ih- I 
tar ettim. Yine sadet haricine çıkıyorsunuz. I 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Riyasetle uğ- I 
raşamam. Riyaset, dini siyasete alet edenlere, I 
hâkimlerin vicdanı tesir altında bulunduranları I 
müdafaa etmek için bana imkân vermezse ben I 
Riyasetle uğraşamanı. (Soldan, gürültüler) I 

RElS — Müsaade buyurun, rica ederim. I 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Riyasetten I 

ufak* bir istirhamım, bu Adalet Bakanının (Oü- I 
rültüler) I 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Niye rica ede- I 
rim, diyorsun? Riyasete hakaret ediyor. I 

RElS — İsmet İnönü, Riyasetin burada yap- I 
tığı vazifeye (müdahale) ediyor. Riyaset, sadet I 
haricine çıktığını iki defa ihtar etti. Bu iki ih- I 
tara rağmen sadet dışı konuşmakta ısrar etti. I 
Onun için, kendisinin bu celsede konuşma mem- I 
nuiyetini yüksek reyinize arz ediyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenler... (Soldan, gürültüler, ha- I 
yır, hayır sesleri) Kabul edilmemiştir. Devam I 
buyurun. (Sağdan, alkışlar) I 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Muhterem Ri- I 
yasete hatırlatırım. (Devamlı gürültüler) I 

RElS — Efendim, Riyaset gürültüden muza- I 
kereyi takibedemiyor. Lütfen sükûneti muhafa- I 
za edelim. I 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Burada Halk I 
Partisi Başkan Vekili, Adalet Bakanından bir I 
istizah takriri verdi. Memnuniyetle kabul etti- I 
ler. Bir aya yakındır o istizah takriri gündemde j 
niçin görülmez, söyler misiniz? (Gürültüler) I 

REİS — Paşam, sadetle alâkası yok bunun. I 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Riyaset, mil

letvekillerinin vazifelerini ifa etmelerine, Hü- I 
kümet arzu ettiği zaman sistemli bir şekilde J 
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mâni olmaktadır. Onları Meclise şikâyet ediyo
rum. istizah takriri nerdedir? Riyasetin ne 
hakkı var gündeme almamaya? Meclis kabul 
eder veya etmez. Ama Riyasetin bu şekilde ha
reket etmeye ne hakkı var? söyleyiniz. (Gürültü
ler, devam sesleri) 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Bunu 
mu konuşuyoruz şimdi? 

İSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, 35 sene evvel Türk adliyesini ben mü
dafaa ettiğim zaman ecnebiler yakamdan tu
tarlardı; ismet Paşa sen Türk mahkemesini 
biliniyorsun, derlerdi. Ben, Türk hâkimi ne hü
küm verirse biz ona razıyız, derdim. 

'->f> sene sonra Türk hâkiminin vicdanını, şe
refini. ekmeğini Adalet Bakanının pençesinden 
kurtarmakla meşgulüm. (Sağdan, alkışlar) (Sol
dan, gürültüler) 

Şimdi arkadaşlar, size seçimde dini siyase
te alet etmenin tesirli bir silâh olmadığını söy-
liyeceğim, hattâ tehlikeli bir silâh olduğunu 
söyliyeeeğim. Fevzi Boyar veya emsali tekrar 
seçmen karşısına çıkarılır da muhalifler müna
fıktır, kâfirdir, onlara rey vermeyiniz derlerse 
cevabı gayet basittir. Fakat dini siyasete alet 
ederek girişilecek bir seçim asla emniyetli olmı-
yacaktır. Ve vatandaşları, birbirine son derece 
zıt ve düşman olarak kalacaklardır. Bu gayet 
tehlikeli bir harekettir. Bunu takibedenleri ib
retle düşünmeye davet ederim, irtica, irticaın 
müdafaasını yapıyorlar. (Soldan, gürültüler, 
kimse yapmıyor sesleri) İrticaa karşı memleketi 
müdafaa, edeceğinden bahsediyor. Hâkimin vic
danına tesir etmek istiyen siyaset adamı irticaın 
mücessem timsalidir. (Sağdan, bravo sesleri) 
Hâkimi odasına çağırıp tehdideden, hâkimlerin 
şerefini, sokağa atıp haysiyetini şüphe altında 
bırakan Adalet Bakanı irticaın ta kendisidir. 
(Sağdan, bravo sesleri) (Soldan, gürültüler) 

REİS — Bir dakika müsaade buyurunuz, is
met Paşa, sözlerinizle Adalet Vekiline hakaret
te bulundunuz. Tavzih ediniz. (Sağdan, asla asla 
sesleri) 

İSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Asla, kendimi 
müdafaa ediyorum; kendileri irticaın ta kendi
sidir. Biz inkılâpları hırslarımıza vasıta ediyor
muşuz. 

OSMAN İCAVRAKOĞLU (Rize) — Adliye 
"Vekiline hakaret ediyor, sözleri ile mürteci di
yor. 
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İSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Sözlerimi tav

zih edeyim. Hâkimlerin vicdanını tesir, tehdit al
tında tutan; şereflerini tehlikeye atan, ekmek ve 
istikballerine düşman olan, tehlikeye koyan 
adam irticaın ta kendisidir. (Sağdan, alkışlar) 
(Soldan, gürültüler) 

REÎS — Adliye Vekilinin şahsına ait değil. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli), YAŞAR GÜ-

MÜŞEL (Çoruh) — O da sensin. 
ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Görüyormu-

sünuz, Adalet Bakanını gösterecekleri yerde be
ni gösteriyorlar, görüyor musunuz. 

Şimdi size rica ediyorum arkadaşlar; Fevzi 
Boyar'ı affedersiniz veya etmezsiniz, benim için 
mesele değildir, bu. Bir betbaht teşvik edilip, 
fırsat bulunca elbette şerir olur ve şerir olduğu 
zaman vatandaşların birbirinin boğazına sarıl
masını düşünmiyecek kadar deni olur; buna şüp
he yok. (Soldan, şiddetli gürültüler) 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sen De
mokrat Partiye komünist dedin. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Adalet Baka
nının elinden mahkeme istiklâlini ve Türk hâ
kiminin şerefini- kurtarabilecek miyiz, kurtara-
mıyacak mıyız? 

FEVZİ BOZTEPE (Ordu) — Bunak, hain, 
mücrim sensin be. 

ÎSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bizim tari
himizde, dünyanın her yerinde adalet üzerinde 
müdahale, ilk önce suçluyu, hatırlı suçluyu kur
tarmak suretiyle tecelli eder. Umumiyetle ada
let tarihlerinde, mercilerinde siyasi kudretin 
adalete müdahalesi hatırlı suçlunun kurtarılma
sı suretinde tecelli etmiştir. Bundan daha fe
nası masum bir kimsenin siyasetin müdahalesiy
le hapse atılmasıdır. Adliye Bakanının politi
kası bunun üzerindedir. 

Şimdi arkadaşlar; diğer bir husus da istiza
hını henüz yapamadığımız hâkimlerin tekaütleri 
meselesidir. Bu hâkimler şerefleri, vicdanları 
ile (Soldan,gürültüler, bunun mevzu ile alâka
sı nedir? Sesleri) 

REÎS — Efendim, lütfen dinleyiniz, biraz 
evvel Yüksek Heyet hatibin sadet dâhilinde 
konuştuğunu kabul etmiş bulunuyor. (Soldan 
reye koymadınız, reye koyun reis bey, reye ses
leri) Devam buyurun. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Adalet Baka
nı, bu hâkimleri dikkatle aramıştır : Kim, nere-
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de, vazifesini ifa ederken... (Soldan : Sıra ka
pakları, gürültüler, reis bey, sadet haricinde 
konuşuyor sesleri, gürültüler) 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun, bir da
kika paşam, birçok arkadaşlar sadet haricinde 
konuşulduğunu söylüyorlar. Riyaset de bu ka
naattedir. 96 ncı madde mucibince hatibin ko
nuşmaması hususunu reye koydum, kabul edil
medi. Tekrar reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. (Gürültüler) (Hangi meselede sesle
ri) Bu meselede. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Olmaz 
efendim. 

REÎS —• Devam buyurun. (Soldan gürültü
ler) Efendim bu mesele üzerinde konuşmama
sını reylerinize koydum, kabul edilmedi. (Sözü
nü kes, sesleri) 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Konuş
maması başka, sözünün kesilmesi başkadır. 

REÎS — Aynı şeydir, hatibin sözünün 
kesilmesini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 
(Sağdan alkışlar) Devam edin. (Gürültüler) 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Hâkimler dik
katle aranmıştır. Hangi hâkim geçen seçimde 
nerede vazife ifa ederken hükümet âzasından 
birinin arzusuna mugayir bir hüküm vermiş? 
Vilâyetlerden Temyiz Dairesine kadar birer bi
rer ayıklanmış, hepsi emekliye ayrılmıştır. Bu 
Adalet Bakanı yapmıştır. Burada Yüksek Seçim 
Kurulu Reisi ve âzası, bunlar radyonun Hükü
met Reisi ve Cumhurbaşkanı tarafından kanu
na mugayir kullandığı için ilâm vermişler. (Sa
dede sesleri, soldan şiddetli gürültüler) 

Nihayet bütün bunlar mahkemeden çıkarıl
mışlardır. (Şiddetli gürültüler) En son, en son; 
Köseoğlu'nu Adalet Müsteşarı odasına çağırdı. 
(Şiddetli gürültüler) 

REÎS — Paşam tekrar sadetten çıktınız, si
zi sadede davet ediyorum. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Hakikaten 
korkuyorsunuz.... (Soldan, gürültüler) Hakikat-
tan korkuyorsunuz... (Soldan, şiddetli gürültü
ler) 

REÎS — Sadet haricine çıkıyorsunuz. 
VACÎD ASENA (Balıkesir) — Temcit pi

lâvı gibi hep bunları getiriyorsun. 
ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Sadet dışı de

ğildir, efendim. 
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Adalet cihazını, hâkimlerin şerefini seneler

den beri müdafaa ediyorum. Adalet Bakanı kar
şımıza çıkıyor da hâkimlere tecavüz ettiğimden 
bahsediyor Elbette onları müdafaa edeceğim. 

Adliye Müsteşarı, Köseoğhı'nu odasına çağı
rıyor... (Soldan, gürültüler) İşaret ediyorlar 
(Gürültüler) 

REİS — Efendim, rica ediyorum. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Arkadaşlar, 

naçizane bir şey söyl iyeyim. Benim zayıf yerim, 
kolay hâkim olunacak yerim; güler yüz ve tatlı 
dildir. Zıddıma gittiğiniz zaman yapmıyacağım 
yoktur. (Gürültüler) 

(Soldan, şantaj sesleri) 
(Soldan, sadet haricine çıktı yine sesleri) 
MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — P a 

şam ne yapabilirsin? Ateş olsan cürmün kadar 
yer yakarsın. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Kendimi mü
dafaa etmek için. (Gürültüler) Arkadaşlar, ben 
kendimi güçlüklere karşı müdafaa etmeyi bilen 
adamım. (Soldan, biz de biliriz, sesleri) 

Ben, kendimi haksız büyük kütlelerin taar
ruzu karşısında müdafaa etmeye muktedir ada
mım. 

Adalet Müsteşarı, Köseoğhı'nu, odasına çağı
rıyor. Bu adamın, Suat Beyin Temyizde durumu 
ne olacaktır?, diyor. Suat Bey isminde vicdanına 
hâkim olan ısrarlı bir hâkim bugün Temyizde.. 
(Gürültüler) 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Riya
setin vazifesine müdahale etmeyin. İki defa ih
tar verdim, sözünün kesilmesi hususunda reyi
nize başvurdum, kabul etmediniz, Ne yapalım. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Arkadaşlar, 
sizden rica ediyorum; adalet mevzuu cemiyeti 
şereften, vatanperverliğine kadar bağlıyan yük
sek mefhumların hepsinin üstünde gelen bir mef
humdur. Bütün hassaların, bütün vasıtaların, 
insanlığı bağlıyan muhterem hislerin hepsinin 
üstünde, adalet duygusu denen muhterem duy
gu vardır. Adalet cihazının şerefle, vicdani ka
naatle işlemesi, memleket ihtiyaçlarının en ba
şında, hepsinden daha tesirlidir ve bu yolu ih
lâl bütün Devlet kayıtlarının ihlâlinden daha 
tehlikelidir. Adalet Bakanı ve onun Müsteşarı 
Devletin başlıca müeyyidesi olan adalet cihazı
nın istiklâline tasarruf etmektedir. (Soldan, ya
lan sesleri) Türk hâkiminin vicdani kanaati, şe
refi, ekmeği ve mesleki bütün milletin emaneti 
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ve himayesi altındadır. Onu, bu siyasi kudret 
tasarrufuna karşı korumak hepimiz için en mu
kaddes vazifedir. Sizlerin de bu vazifeyi ifa et-

• mekte bütün himmetinizi ibzal etmeye davet edi
yorum. 
. Arkadaşlarım, adalet cihazı üzerinde Adalet 

Bakanı ve Müsteşarının yaptığı tahribatı bugün 
; değil, bizden sonra gelecek nesiller.de uzun za

man tamir edemezlerse buna hayret etmeyin. 
Bakanınız bu Meclisin kik'süsünden. (Soldan, 
gürültüler) 

KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Bu şekilde 
konuşulmaz... 

REİS — Rica ederim müdahale etmeyin, ha
tibin sözünü kesmeyin. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bu Meclisin 
kürsüsünden söylenen sözlerden anlaşıldı ki, 
Adalet Bakanı bir sene sonra emir vererek sah
te; mazbata tanzim ettirmiştir.,. 

OSMAN KAVRAKOÖLU (Rize) — Onu sen 
yaptın. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Teşebbüs etti 
ve burada gördünüz. Bir sene sonra... 

REİS — Bir dakika müsaadenizi rica ede
ceğim. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Mazbata var.. 
REİS — Efendim, Riyaset vazifesini ifa et-

medÜği yolunda tarizlerde bulunulmaktadır. Daha 
evvel hatibin sözüne devaım etmemesi hususun
da reylerinize müracaat ettim, devamına karar 
verdiniz. Şimdi bununla ilgili maddeyi oku
yorum. 

92 nci maddenin ikinci fıkrası : (İki defa 
sadede davetten sonra yine ondan hariç söz söy
lemeye devam ederse kendıisinin madde hakkın
da aynı İnikatta söz söylemekten memnuiyeti 
Reis tarafından heyete teklif olundu.) Riyaset 
Yüksek Heyetinize arz etti, konuşmayı arzu etti
niz. Onun için bana tarizde bulunulmamasını 
bilhassa rica ederim. 

HASAN KANGAL (Tokad) — Bravo İhsan 
Bey! 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bir sene son
ra vekâlete emir veriyor, falan tarihli tamimi
miz mucibince zabıt varakası tanzim ediniz, di
yor. Vakadan bir sene sonra.. Nedir bu teşeb
büs? Bu hareket B. M. Meclisi kürsüsünde tes
hil' olunuyor. O gün Meclisin yüzüne baktım; 

i Hükümet âzası da dâhil bütün mebuslar hay-
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ret ve dehşet içinde dona kalmışlardı. (Soldan; 
gürültüler, o senin vehmin, ne münasebet ses
leri). Yalnız bir çehre gülüyordu: Adalet Ba
kanı.. (Sağdan: Alkışlar, soldan: Gürültüler) 
Büyük marifet o gün bu kürsüden riyazi olarak 
ilân edildikten sonra Adalet Bakanımın hâkim
lere tesir etmek için gösterdiği i leri . cüretin 
Örneğini vermiş olmakla iftihar eder hali vardı. 
Bunun elinden adalet cihazını, hâkimlerin istik
lâl ve şerefini kurtarmak lazımıdır ve bu hepi
mize düşen bir borçtur. (Soldan: Gürültüler, 
o senin takdirine kalmış değildir sesleri, Sağ
dan: Bravo sesleri). 

Ondan sonra, eğer Fevzi Boyar'm affı ile, 
•> bu vesile ile adalet Bakanının din üzeresinde 

yaptığı tahrik âmiz, bize karşı imâli ve tahrikli 
sözleri, seçimde din propagandasını geniş mik
yasta kullanmak fikrinin bir delili ise,- bunun 
akibetinin memlekete çok zararlı olmasından en
dişe ederim. Ve kendisine ihtar ederim ki, bu 
silâhın cevabı, basit cümlelerle söyliyeyim, ga
yet gülünç bir halde iflâs ettirilecektir. Bunu 
bilsin ve emsali bunu bilsinler. 

Şimdi arkadaşlar, siyaset adamları Ankara 
Garında çıplak kadının seyrinden zevk alarak 
eğlendikten sonra, Konya'ya gider müslümanlık 
iddiasında bulunurlarsa buna çok esef etmek 
lâzımdır. (Soldan, şiddetli gürültüler. «Yuh.. 
Yuh..» sesleri) (Sağdan, ayakta şiddetli alkış
lar, bravo sesleri) 

HÜKÜMET ADINA İŞLETMELER VEKİLİ 
SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Çok muhterem 
arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bü
tün tarihinde ve biraz da dünya millet meclisle
ri tarihinde misline ender raslanır bir sahnenin 
karşısındayız. Facia mı, komedya mı? Facia ise 
baş aktörü aynı zat, komedya ise baş aktörü yi
ne aynı zat. 

Muhterem arkadaşlar, eski Devlet Reisi, es
ki Garp Cephesi Kumandanı ve bugün şu sevi
yeye düşmüş olan mebusun dünkü ve bugünkü 
hüviyetini teşrih edeceğim. (Sağdan, gürültüler) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde 
konuşan, şu şekilde konuşan lalettayin bir zat 
olsaydı, Meclisimizin içinden başka bir arkadaş, 
meselâ ben olsaydım, mesuliyetime rağmen bu 
derece vahîm olmazdı. Ama konuşan zat böyle 
değildir. Bu memleketin- karanlık günlerinden 
beri taşıdığı mesuliyetler ve aldığı roller vardır. 
Onlar gözümün önünde birer birer sinema per-
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desi, bir tiyatro gibi canlanıyor. Bu perdeleri 
size birer birer açacağını. (Soldan, bravo sesle
ri) Bu perdeler açılmaya lâyıktır arkadaşlar. 
Şayet Büyük Millet Meclisinin Türk tarihine, 
Türk demokrasi tarihine karşı bir kusuru var
sa (af fmızı istirham ederim, iltica ederek af fi
nizi istirham ederim) Bu kusur bu sahnelerin 
baş aktörlerine müsamaha göstermesi ve bu mü
samahayı geniş bir şekilde kullanmış olmasıdır. 
Tarih bunu bir kusur olarak .yazacaktır. 

Arkadaşlar, şimdi hâdiseleri birer birer tah
lil edeceğim. Ama onun Adliye müsteşarını, Hü
kümetin şu veya bu âzasmı veya diğer arkadaş
ları tavsif için kullandıkları kelimeleri kullan-
mıyacağım. Ne lüzum var bu lâflara? Oturuyor 
orada Adliye Müsteşarı, gelip burada kendisini 
müdafaa edemez. Kendisini burada müdafaa im
kânı verilse elbette onun da çok söyliyecekleri 
vardır, adliye tarihinden hâtıraları vardır. Ka
ranlık odalardan bahsedebilir, heiapsız kitapsız 
binlerce vatandaşın çektiklerinden bahsedebilir. 
(Soldan, şiddetli alkışlar, bravo sesleri) Tabut
luklar içine konmuş insanlarından, kulaklarımda 
kalmış sesleri anlatabilir. Ben îsmet İnönü'nün 
yerinde olsam, mazime döner bakarım, Allah'a 
şükür, bugünlere geldim der, köşemde otururum. 

Muhterem arkadaşlar, müsaade ederseniz sö
züme İsmet İnönü'nün son tehdidinden başlıya-
cağım. Beni korkuttu, zannederim ki, sizi de 
korkuttu. Son tehdidi şu : «Eğer yumuşak, gü
ler yüzlü olmazsanız, yapmıyacağım yoktur.» di
yor! 

Ben buradan başlıyorum ve diyorum ki, es
ki Devlet Reisi, Türkiye'nin ikinci Cumhur Re
isi, Atatürk gibi çok büyük bir adamdan sonra 
devlet idaresini eline almış olan zatın, «yapmı
yacağım yoktur» şeklindeki konuşmasına bakı
nız. Bu komedya mıdır, facia mıdır? Komedya
dır. Çünkü bu memlekette hür seçimlerle ve 
mutlak ekseriyetle iktidarı temsil eden Büyük 
Millet Meclisi karşısında böyle konuşuyor. Bu 
ancak diktatörlük oyunudur. Eski diktatör, 
eski millî şef, mazideki diktatör hayatını şim
di burda oynuyor. Büyük Millet Meclisinin 
karşısında pervasız bir tarzda «benimle güler 
yüzlü olmazsanız, size yapmıyacağım şey yok
tur» diye bağırıyor! Ne yapacaksınız? (Soldan, 
gürültüler) 

ÎSMET İNÖNÜ (Malatya) — Mücadeleden 
çekinen adam değilim, dedim. 
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İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOÖLU 

(Devamla) — Ne yaparsnız? Emir vererek or
dularınızı mı seferber edersiniz ? Vilâyetlere emir 
vererek hesapsız, kitapsız vatandaşları kurşuna 
mı dizersiniz? Ne yaparsınız! Yoksa polis mü
dürlerine emir vererek İstanbul hapishanele
rinde vatandaşları tabutluklara mı koydurtur-
sımuz? (Sağdan, şiddetli gürültüler.) 

OSMAN ALİŞİROÖLU (Kırşehir) — 6 - 7 
Eylül hâdiselerinden de bahsetsene? (Sağdan, 
«sükûnetle konuş» sesleri) 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AÖAOÖLU 
(Devamla) — Sükûnetle konuşuyorum. Yoksa 
Dahiliye Vekilini çağırıp memleketteki, milli
yetçilerin hepsinin bir gv.ee içinde tevkif edilip 
mahkûm edilmeleri için emir mi verirsiniz? Unut
tuk mu sanıyorsunuz bütün bunları? Hatırlata
yım mı daha Paşa? 

Muhterem arkadaşlarını; görün hâdiseyi, Al
lah aşkına görün. Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin tarihinde ehemmiyetli bir gündür, hepsi 
zapta geçmelidir, ensali âtiye hepsini okusun, 
ensali âtiye memleketin tarihinde eski diktatör
lerin kalkıp burada bu şekilde pervasızca, mes
netsiz, delilsiz konuşmasını ibretle, hayretle oku
sun, kendisinin yaptıklarını karşısındakine ma-
1 etmekle tereddüdetmiyen bir insanın bu sözle
ri karşısında hayretler içinde kalsın!. 

Bakın ne diyor: «Adliye Vekili sahte mazbata 
yaptırmış! Fakat, değil bu memleketin tarihinde, 
hattâ dünya tarihinde sahte mazbata tanziminde 
en hünerbaz insanlar başta zatıâliniz olmak üze
re sizlersiniz» (Soldan, şiddetli alkışlar, bravo, 
sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; taktiğe bakınız; bir 
itham yaptı, kalktı geçen celse itham etti. O ka
dar emniyetle itti ham etti ki, birçok muhterem 
arkadaşlarımız «vay, dediler, demek bir hüküm 
bir bucuk seneden beri infaz edilmemiş, olur mu, 
böyle şey?» dediler. (Sağdan, «hâlâ infaz olun
mamış», sesleri) Adalet Vekili geldi, gösterdi; 
mesele Adalet Bakanlığının kapısına, Büyük 
Millet Meclisi Arzuhal Encümenine af dilekçesi 
geldikten sonra uğramıştır. O zamana kadar 
Adalet Vekâletinin 100 kilometre dışında cere
yan ediyor. Vaktaki Adliye Vekâletinin kapısı
na uğrıyor, o zaman Adalet Bakanı vesikayı oku
du, ben zaten affa taraftar değilim diyor! 

Bu vesika karşısında Paşa kürsüye çıktı, 
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fakat şaşırmıştı; çünkü tahkik etmemiş, tetkik 
etmemiş, okumamış. Hattâ her zaman kendisine 
yardım edenlere de okııtmamıştır. Baktı ki haki
kat kendisinin dediği gibi değildir, mağlûbol-
mnştur. O zaman ben bu mağlûbiyeti Kabul ede
rim, demeliydi. Size yakışan; sizin şahsınıza, 
mevkiinize yakışan, bu mağlûbiyet karşısında 
«ben hata ettim. Adliye Vekiline teşekkür ede
rim, hâdise böyle olmamıştır» demekti. Bu ken
di namına çok iyi olurdu. Siz; muhalif genç ar
kadaşlarım, söze nasıl bağlıyacağınızı bilmemek
te mazursunuz. Çünkü, Reisiniz İsmet Paşa bi
le söze nasıl başlıyacağmı hâlâ bilemiyor. 

OSMAN ALİŞİROĞLÜ (Kırşehir) — Senin 
Başvekilin böyle demiyordu?. 

İŞLETMELER VEKÎLİ SAMET AĞAOtiLü 
(Devamla) — Başvekili ne karıştırıyorsunuz? 

Şimdi arkadaşlar; İsmet Paşa şaşırdı. Bu 
sefer yeni'bir taktiğe başvurdu. Adliye Vekili 
muhterem arkadaşımın çok iyi işaret ettiği gibi, 
İsmet İnönü'nün siyasi hayatını tetkik ve tah
lil buyurun arkadaşlar. Hakikaten Machı a velis
inin en güzel tatbiki numunelerini kendi siyasi 
hayatında bulursunuz, en güzel tatbik numune
lerini !. (Soldan, bravo sesleri) Yani daima ka
ranlık taktikler, daima arka yoldan yürümeler, 
daima zayıf sandığı hasmının üzerine elinde 
hançerle atılmalar ve eli yakalandığı zaman da, 
«şaka ediyorum» demeler.. (Soldan, bravo sesle
ri, gülüşmeler) Kendisine hatırlatırım, mahke
melere tesir etmek bahsinde konuşan adamın, 
mahkemelerin huzuruna, çıkıp, «Cumhuriyetin şe
refi, hepimizin şerefi elinizdedir, mahkûm ede
ceksiniz.» diye bağırdığı zabıtlarda yazılıdır. 
(Sağdan, «hangi zabıtlarda?» sesleri) Evet, tak
tik değişti, bu sefer mevzuu tamamen unuttu, 
unutmuş gözüktü ve meseleyi yepyeni bir saha
ya götürdü. Dini siyasete âlet etme sahasına işi 
götürdü ve dedi ki; «siz gelecek seçimlerde dini 
siyasete alet etmeye hazırlık yopıyorsunuz.» 

Muhterem arkadaşlar; evvelâ bu mevzuu tet
kik edelim. Meydan burada, şu meydanda ihdas 
edilip devam ettirilen hâdiseyi tetkik edelim. 
«Adliye Vekili niye konuşmuyor?» diyorlar. Ar
kadaşlar, din siyasete iki türlü alet edilir : Di
nin bâtıl taraflarını tahrik etmek suretiyle kar
şısındakini aleyhte harekete geçirmek, ikincisi 
de bu hâdisede olduğu gibi, dini şu veya bu 
maksadı uğruna basamak olarak kullanmalrtır. 
İsmet İnönü geliyor, Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisi karşısında, Türk Milleti karşısında din mev
zuunu ele alarak dini siyasete alet ediyor. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Babanın inti
kamını alıyorsun galiba.. 

SAM ET AĞAOĞLU (Devamla) — Halk 
Partili gene arkadaşlar nedense ben konuşur
ken hep heyecanlanırlar. Biz konuşuyoruz. Ba
bamdan neden bahsediyorsunuz? ölüleri bıra
kalım, ben babamdan hâtıralar vermedim. Çün
kü İsmet Paşa Hazretleri zanneder ki; «babası
nın intikamını almak için» bunlardan bahsedi
yor. Çok rica ederim arkadaşlar, yoksa ben 
babamdan da misal verebilirdim. Ama Ölüleri 
karıştırmryalım. Biz, yaşıyan insanlar olarak 
birbirimizle konuşalım, ölüler öldüler, karış
tırmıyalım onları, karıştnrırsak çok aleyhinize 
olıır*. 

Evet, dini siyasete nasıl alet etti? Doğrudan 
doğruya din mevzuunu ortaya attı ve Demok
rat Parti iktidarını irtica ile itham etti. Fakat 
dikkat ederseniz, bugün kürsüde Fevzi Boyar'-
dan bahsederken Fevzi Boyar-1 müdafaa eder 
tarzda söze başladı. Yani bugün bir taraftan bizi 
irtica ile itham ederken, diğer taraftan kendi
si muhterem din hâmisi halinde gözükecek! Ne 
ona, ne buna hacet var. Bahsi getirmeyin bu
raya.. Bahsi getirmeyin buraya! 

Muhterem arkadaşlar, bakınız ne diyor: (Tari
hin içinde suçlu idarecilerin taktikleri nelerdir?) 
diye bir fasla başladı. Tarihin içinde suçlu ida
recilerin ne şekilde suç işlemeye baslıyacaklannm 
en mükemmel misallerini mazideki tecrübeleriyle 
kendisi çok iyi bilmektedir. (Soldan, bravo ses
leri). O yıkmak istediği, mahvetmek istediği kim
seleri bütün mazisinde ele aldığı kurbanları hep 
bu şekilde felâkete götürmüştür, elbette bize bu 
dersleri verebilir ama biz öyle olmıyaeağız. Bu 
dersler sizin devrinizle beraber mazide kalsınlar. 
Bu gibi şeylere biz tenezzül etmedik, etmiyeceğiz. 

Yine hâdisenin tahliline bir nebze devam ede
yim. Benden sonra Muhterem Adliye Vekili daha 
fazla tahlil edecektir. 

Bir defa kabul etti ki, yeni bir hâdiseye mut
tali oluyor. Ne imiş bu yeni hâdise? O yeni hâ
dise Adliye Vekilinin ve Vekâletinin Fevzi Bo
yar 'm affına taraftar olmadığı hakkındaki vesi
kadır. Bu, zabıtlarda yazılı. Mazbatada yazılı. 
(Yok, yok sesleri) 
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MEHMET HAZER (Kars) — Mazbatada 

yok. 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Müsaade 

buyurunuz. Haydi siz kaymakam bey, bu nevi 
tetkikleri yapmak için vakit bulamadınız, fakat 
Devlet Riyasetine kadar gelmiş ve adliye dosya
ları üzerinde tetkikat yapmakta hüner sahibi 
olan zatın bunu yapmasından daha tabiî birşey 
var mıydı? 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben zabıtta 
yoktur, dedim. Bundan başka birşey söylemedim. 

REİS —- Mehmet Hazer Bey, oturduğunuz 
yerden konuşmayın rica ediyorum. 

SAMET AÖAOĞLU (Devamla) — Niçin kal-
kıpta Adliye Vekiline sormamış? Adliye Veki
line dememiş ki: Senin noktai nazarın nedir? 
Kalkıp Hükümete neden sormamış? 

Muhterem-arkadaşlar, ismet Paşa fevkalâde 
mahir, kurnaz bir siyasidir. Biliyordu ki, Büyük 
Millet Meclisi bu mazbatayı tetkik ederken le-ı 
te, aleyhte insanlar çıkıp konuşacaklardır El
bette fırsat bulunacaktır. Ankara Mebusu Sa\ m 
Ömei' Bilen'in sözlerinde beklediği fırsatı buldu, 
yakaladım, dedi. Yakaladınız ama oltanızın ucu
na gelen Ankara Mebusundan ibarettir. Niçin 
demediniz ki: Ankara Mebusu doğru yolda değil
dir. Niçin Demokrat iktidara sözü getirdiniz? 
Niçin Adliye Vekiline getirdiniz? Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Muhterem şahsına tevcih 
ettiniz? Sebep Şu : Muhterem arkadaşlar İsmet 
İnönü'nün tabiyesi, Demokrat Parti iktidara geç
tiği günden beri yalnız Demokrat Partiyi değil, 
bunun haricinde bu memlekette Büyük Millet 
Meclisi mefhumunu tezlil etmek, tahkir etmek
tir. (Sağdan, «asla» sesleri) Üzerinde ehemmi
yetle duracağım nokta bu noktadır. Çünkü ken
dileri Türkiye Büyük Millet Meclisi mefhumun
dan, hakiki Türkiye Büyük Millet Meclisi mef
humundan korkmuşlardır. (Bu mefhumun hâtı
raları ile onlar uzun seneler vehim ve korkular 
içinde yaşamışlardır. Bunun için hakiki Türkiye 
Büyük Millet Meclisi mefhumunu terzil etmek 
yolundadırlar. Bu hâdisede de doğrudan doğ
ruya Türkiye Büyük Millet Meclisinin mânevi 
şahsiyetine hücum etmek, onu gerilikle itham 
etmek, dini siyasete âlet ettiği iddiasında bu
lunmak yolunu tutmuşlardır. Bunda bir bakım
dan muvaffak olmuştur. Zira isnatları hepimizi 
müteessir etmiştir. Fakat tabiye de hemen iflâs 
etti. Çünkü İsmet Paşa, karşınızdaki reaksiyon 
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sizi, bütün tecrübelerinize rağmen şiddetle şa
şırtmış bulunmaktadır. Çünkü biz Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin temsil ettiği Türk mil
letinin bir tarafında dinî hislerine riayetkar ol
mak lüzumunu takdir ederken, diğer taraftan 
da dini siyasete karıştırmamak, dini Devlet iş
lerine karıştırmamak prensibini şimdiye kadar 
samimiyetle yürütmüş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; hafızalarınızda bir 
hâdiseyi canlandırmak istiyorum. Atatürk Ka
nununun konuşulduğu geceyi hatırlayınız, inkı
lâbımızı korumak, onu her türlü tecavüzlerden 
saklamak maksadiyle Atatürk aleyhine yapıla
cak hareketlerin suç telâkkisi fikrini müdafaa 
etmek için ben bu kürsüde bulunuyordum. O 
zaman yine bunlar Demokrat Partinin karşısı
na dikildiler ve «hürriyeti yıkıyorsunuz, istib
dada gidiyorsunuz!» diye bağırdılar. [Bu ne te
zat, ne çabuk unuttunuz bunları! 

Muhterem arkadaşlar; sözümü yine ismet 
Paşa'mn bir cümlesini daha hatırlatmakla bi-
»tireceğim. Bugün bütün Meclise karşı «hakikat
lerden korkuyorsunuz» dedi. Hayret! Fakat 
kendisi böyle sözlere çok alışıktır. Çünkü bir 
defa da «suçluların telâşı içindesiniz» demişti. 
Şimdi de «hakikattan korkuyorsunuz» diyor. 

Faikat bakınız nasıl f eryadediyor! Paşam, 
Paşam telâş asıl sizde.. (iSoldan, bravo sesleri) 
Bu feryat ve pervasızlık suçlu olmanın telâşın
dan başka hiçbir şey değildir. Bu cüretiniz, doğ
rudan doğruya suçlu 'olmanızı Örtme gayretin
den ibarettir. ('Soldan, şiddetli alkışlar, bravo 
sesleri) 

BEİS — Adliye Vekili, buyurunuz. 
ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN A VNİ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem ar'kadaşlarım, İs
met Paşa'mn bu kürsüden hakkımda yine çok 
ağır bâzı İthamları olmasaydı huzurunuza, bi- ; 
rinci konuşmamda dermeyan ettiğim fikirlerle 
meseleyi anlaşılmış telâkki ederek, tekrar gel-
miyecektim. 

HASAN KANGAL ('Tokad) — İsabet olur- , 
du. 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNf GÖK
TÜRK (Devamla) — Fakat İsmet Paşa görü
yorsunuz ki, müdafaa sadedinde konuşmaların
da yine birinci derecede en mühim tenakuzlar 
içerisinde kaldı. İkinci derecede de taarruzları
nı, eskiden yapmış olduğu taarruzlarını tekrar
ladı. I 
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Evvelâ dediler ki : «Adliye Vekili şimdi bize 

yeni bir şey öğretti, af mazbatasının kabulü
ne mutabık olmadığını beyan etti ve Hükümet 
de affa taraftar bulunmadığını beyan etti. Bu
nu öğrendik.» diyor. Şu halde İsmet Paşanın 
bundan evvel ve şu anda yaptığı beyanatı ken
disinin gayrivârit addetmiş olması lâzımgelir. Ve 
bundan evvelki konuşmalarında söyledikleri bü
tün ayrı fikirleri burada huzurunuzda geri alma
sı icabederdi. Bir kere bu noktaya işaret etmek 
istiyorum. 

ikincisi; ismet Paşanın beyanlarının aslü 
esastan âri bulunduğudur. " Diğer taraftan yine 
hakaret ve küfür salvosu ile kendisini müdafaa 
etmek istiyor. Bu hakaretleri karşısında Bü
yük Meclisin göstermiş olduğu reaksiyonu, şah
sıma müteveccih bu hareketlerin müdafaası için 
kâfi addetmekteyim. Bundan dolayı kendisine 
daha başka tarizlerde bulunmaya lüzum görmü
yorum. ' 

Yalnız bir ikinci mühim noktayı huzurunuz
da tesbit etmek isterim: ismet inönü, evvelki 
konuşmalarında Adalet Bakanlığına, adalet ci
hazına ve şahsıma tevcih ettiği bühtanları bu
gün bir başka istikamette tekrar etti. Adliye 
Vekili, Adliye Müsteşarı, (hâkimlere baskı ya
pıyormuş, huzuruna çağırıyormuş ve s'aire... 
Bunların tamamiyle gayrivâridolduğunu, sure
ti kafiyede bir bühtan ve iftira olduğunu ifade 
ederim. Bize ve hâkimlere vâki olan tecavüzün 
reddiyesi olarak ismet Paşayı iddialarını huzu
runuzda ispata davet ederim. İsmet Paşa bunu 
ispat etmedikçe, delillerini vermedikçe tarih 
karşısında en büyük, en şeni bir mesuliyet altın
da kalacaktır. Bunu da huzurunuzda tesbit et
mek isterim. Sözlerim bundan ibarettir. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Söz istiyorum. 
RElS — Grup adına mı, şahsınız adına mı? 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Her iki bakan 

da şahsıma hakaret etti. Cevap vereceğim. 
RElS — Siz söylediniz, onlar da cevap ver

diler. Gerisini aranızda halledersiniz, efendim. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Grup adına 

söz istiyorum. (Gürültüler) 
REÎS — Müsaade buyurun efendim, arz edi

yorum, son olarak bir mebusa söz vereceğim. Ki
fayeti müzakere takriri kabul edilmezse grup 
adına söz alanlara ve Hükümete de söz verece-
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ğinı. Usul budur. Sıra Haindi Ragıp Atademir'- i 
indir. ! 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Usul j 
hakkında söz istiyorum. ı 

RElS — Usulü arz ettim, usul işi halledil-
mistir. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Ki fa- : 
*yeti müzakere teklifi aleyhinde konuşacağım. j 

REİS — Takrir okunduktan sonra aleyhinde 
konuşursunuz. J 

MEHMET HAZER (Kars) — Şahsıma taar
ruz var. (Sağdan ve soldan gürültüler) j 

REtS — Taarruz yoktur. Müsaade buyurun '; 
efendim. Haindi Rağıp Bey, buyurun. j 

ALİ YENİARAS (Kars) — Efendim, gecen 
sefer söz alanları Reis okumuştu, benim sıram ' 
üçüncü idi. j 

REİS —• İsim listesi burada, okudum ve sıra 
ile söz veriyorum. j 

HAMDİ RAOIP ATADEMİR (Konya) - \ 
Muhterem arkadaşlarım ; Yüksek Meclisiniz de-
faatle büyük memleket meselelerini... i 

REİS — Efendim, bir dakika müsaade buyu
run, Haindi Bey. j 

Hasan Erdoğan Bey, elimdeki listede sizin 
sıranız 3 - 4 isim sonra. 

Devam buyuran Ham di Bey. j 
HAMDİ RAGIP ATADEMİR (Devamla) — 

Ne şekilde ele aldığım birkaç* defa gördük ve j 
l>u yüzden iftihar ettik. Fakat yine görüyoruz ; 
ki, içimizdv, en yaşlı ve en tecrübeli olması ba- ! 
kınımdan bize, şef demiyorum, bize örnek ve j 
önder olması icab"denlerin burada bir bardak i 
suda fırtına koparmak durumuna geçmeleri bi- ! 
zi. üzmektedir. Hissiyatın, şahsiyatın, tesiri al- j 
tında kalıyor ve bir de kalkıyoruz, Ödemiş'te bir j 
insanın bir seçim münasebetiyle söylediği, ve- ' 
çitle, heyecanla veya bir maksadı mahsusla j 
söylemiş olduğu sözleri ayıplıyoruz. Biz ki, bu ! 
memleketin en yüksek merciini, nıakanrm teş
kil ediyoruz. En yüksek makamlarda bulunma
mıza rağmen burada kendimizi zaptedemiyoruz. 
Şerirler, demler kelimelerini kullanıyoruz, üs- j 
telik Yüksek Heyetinizi memleketin el sürülme- i 
mesi icabeden müesseselerini ve değerlerini İm- j 
rada karalıyoruz. Ve yarınki nesilden de isti- i 
yoruz: Bizi gördünüz mü? Bize iltihak ede- j 
erksiniz, bizim gittiğimiz yolda gideceksiniz!. . | 
Bu tezatlı bir haldir. Ne tarih ne de ahlak bu- 1 
mı affetmez, (Soldan; bravo, sesleri) ' 
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Muhterem arkadaşlar. İsmet Fasa. dünkü 

muhterem reisicumhurumuz, başvekilimiz, bu
günkü mebusumuz, ki ; bütün bu titrlere hür
met etmekte asla bizim neslimiz tereddüdetme-
nıiştir, her hangi bir şekilde çekinmemiştir, bu 
hürmeti göstermiştir; o daima, tezatlar içinde
dir. 

Mevzu bir vaizin, haklı veya haksız affedil
meye lâyık veya değil mevzuudur, bu meseleyi 
bırakıyor ve meseleyi adlî teminata, adalete 
doğru çekiyor. Hakikaten benden evvelki kıy
metli hatip arkadaşlarımın bilhassa Hükümet 
adamlarının vermiş olduğu mııkni cevaplara te
mas etmiyeceğim, yerindedir ve tamamen hak
lıdır. Fakat burada adalet mekanizmasının bu
günkü fiilini dahi hiçe sayarak, verilmiş beyan
ları dahi bir tarafa atarak doğrudan doğruya 
eski fikirlerinde ısrar ederek, adlî müesseseye 
- ki hepimizin hürmet etmesi lâzım gelen bir 
müessesedir - müştereken buna dikkat ve ria
yet etmemiz icabeder ve etmekteyiz. Buna da
ima taarruz etmiştir. Fakat bu taarruzunda hak
sızdır. Çünkü; itham etmiş olduğumuz adlî mü
essese, vaka sabit olsun olmasın, o adamı, vai
zi mahkûm etmiştir. Su veya bu şekilde hâkim 
belki maddî delilleri kâfi bulmamıştır. Zaten 
yoktur ortada, izah edeceğim biraz sonra... Fa
kat partizanlık endişeleri, bir taraflı kullanıla
rak şahadet müessesesinin temelleri veya şek
lini bir tarafa bırakarak mahkeme hükmünü 
vermiştir, mahkûm etmiştir. Binaenaleyh mah
keme eğer tesir altında kalmış olsaydı daha o 
zaman bu hükmü vermez, bu hüküm tecelli et
mez ve derecatiyle sabit görülmezdi, tasdik edil
mezdi. 

Bir kere adalet müessesesine muhterem eski 
Devlet Reisinin tecavüzü haksızdır ve günlük 
bir politika oyunu yapmaktan ileri bir mahi
yet taşımamaktadır. 

Adalet mevzuunu ele aldılar. Arkadaşlarım ; 
adalet benimle başlayıp benimle biten bir mev
zu değildir. Adaletin de kendine göre tradis-
vonları vardır, adaletin de kendi prensipleri 
vardır, şartları vardır, faktörleri vardır. Aca
ba eski bir Devlet Reisi bir Hükümet Reisi, bir 
mebus olarak şu çatı altında geçmişteki fiilleri
ni yüz aklığı ile ispat edebilirler mi? Adaletin 
bugünkü bu parlak devrinde acaba kendilerinin 
iyi veya kötü hisseleri olduğunu kabul etmez
ler mi? Evet, iyisi de vardır, kötüsü de vardır, 
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arkadaşlar. Nitekim Samet Bey arkadaşımız, bu
nu deşmeye lüzum yoktur, buyurmuşlardır. 

Şimdi arkadaşlar; ortada bir mesele var. 
Öd emiş merkez vaizi Fevzi Boyar... Bu kalkmış 
bir vaiz esnasında vecde gelmiş, heyecana ka
pılmış.. Elbette arkadaşlar heyecana kapılmış
tır, vecde gelmiştir. Acaba psikoloji ve sosyal 
psikoloji kanunlarının bunun aksini iddia etti 
ğini bana iddia edebilirler mi? Bizzat kendileri 
burada bir misal vermişlerdir. Dün, af buyu
run, Cuma günkü konuşmasında şerir ve deni 
dediği adama bugün mahkûm dedi, itidale geldi. 
Vecit halinden sükûnet haline geçti, aradan 
zaman geçti. Dün bu adamı kötülerken bugün 
kendisini zaptede ede konuşmak mecburiyetini 
hissetti. Demek oluyor ki, insan bir an içinde 
feveran eder, bir an içinde söner. Bu bizzat psi
kolojinin ve sosyal psikolojinin kanunudur. Peki 
orada Halk Partisi kâfirdir, yahutta filânlar 
müslümandır, demekle söylemiş olduğu sözü aca
ba niçin kendileri, kendi psikolojilerini tetkik 
ederek müsamaha ile karşılamak istemiyorlar. 
İslâm dini müsamaha dinidir. Demokrasi de mü
samaha rejimidir. (Bravo sesleri) Her ikisini 
kabul edip etmediklerini bilmiyorum. Çünkü, 
belki mazideki kanaatleri ve itiyatları bunun 
aleyhinedir. (Sürekli alkışlar), (Sağdan, gürül
tüler) 

Bendeniz şunu açıkça konuşmak istiyorum; 
arkadaşlarım, islâm dininin müsamaha dini ol-
masiyle, demokrasi rejiminin müsamaha rejimi 
olması ile de ispat ediyorum ki, bu gibi haller 
buraya; bir mahkeme, bir hukuk meselesi olmak
tan ziyade bir mahiyet taşımaksızm, bir meclise 
verilmiş olan bir atıfet ve müsamaha hakkının 
kullanılması meselesi olarak • gelmiştir. Binaen
aleyh, böyle bir meseleyi kalkıp da rejim mese
lesi, bilmem hâkimlik teminatı meselesi, bitmem 
inkılâpların müdafiliği meselesi olarak ortaya 
çıkarmak yanlış bir yoldur. Bu, biz inkılâp genç
liğini rencide eder, bu bir suiistimaldir. (Sol- ' 
dan, bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, laisizmden bahsedili
yor ve daima bir kalkan olarak bu önümüze çı
karılıyor. Laisizm din aleyhtarlığı demek değil
dir. Bir kere sosyoloji tetkik edilecek olursa, gö
rülür ki, bütün içtimai fonksiyonlar - din dâhil -
aslında müşterektir. Cemiyetler ilerledikçe muh
telif faktörler altında farklılaşma hâdisesi baş
lar, Farklılaşma birbirine zıddiyet değildir. 
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Fonksiyonların daha mükemmel, daha iyi yapıl
ması için cemiyetin ileriliğiyle mütenasip ve mu
vazi olarak ortaya çıkan bir içtimai neticedir. 
Binaenaleyh, din ile iptidai cemiyetlerde müş
terek olan din ile devletin, devletin diğer fonk
siyonları yavaş yavaş ayrılmıştır. Bu, basit bir 
içtimaiyat meselesidir, bir içtimaiyat bilgisidir. 
Zamanla farklılaşma bir medenilik şartı olan 
medenyetin müteradifi olan bir organizasyonla 
halledilir. Binaenaleyh, bu bir din aleyhtarlığı 
değildir. Bugünkü cemiyetlerin ilerlemesi, neti
cesinde muhtelif fonksiyonlar arasında bir teş
kilâtlanma olarak kabul etmek icabeder. 

O halde şimdiye kadar bizim nesillerimize öğ
retilmek istenen şey nedirf Doğrudan doğruya 
din aleyhtarlığı değildir, arkadaşlar... Çünkü, 
cemiyetimizde dinlerini serbest olarak tatbik 
eden, inançlarım muhafaza eden cemaatler mev
cuttur. Yapılan yalnız müslümanlık, islâmlık 
aleyhtarlığıdır. Ve bunun siyasi' sahada olduğu 
kadar içtimai sahada açmış olduğu rahneleri ya-
kînen müşahede etmekteyiz, tslâmiyeti anlamı-
yan insanların, islâmlığın laisizmin ilk şekli ol
duğunu bilmiyen insanların ortaya attığı laisizm, 
bundan başka bir şey olamaz. Ve işte böyle ihti
lâflara ve ıstıraplara yol açar. 

HASAN KANGAL (Tokad) — Bununla ne 
alâkası var? 

HAMDİ RAGIP ATADEMÎR (Devamla) — 
Alâkası çok. Geleceğiz oraya; alâkası çok. Eli
nizde kalkan olarak kullanmış olduğunuz; kalka
nın mukavvadan olduğunu göstermek için (Bra
vo sesleri) laisizmin, hiçbir zaman Devlet, islâ-
miyetle alâkası yoktur. İslâmiyet, hıristiyanlığın 
Allah ile kul arasında kabul ettiği vasıtayı red
deder. İslâmiyet, Allah ile kul arasında her 
hangi bir müessese olarak, meselâ kiliseyi, şahıs, 
olarak insanı, meselâ papazı kabul etmez. Cen
neti alıp satan hiçbir müslümanlık müessesesi 
yoktur. Günahları dünyada affedip ahirete hâ
kim olduğunu iddia edecek hiçbir otorite yok
tur. İşte Avrupa'daki laisizm, bunlara karşı te
essüs el mistir. Müslümanlık da bunlara karşı 
ortaya çıkmış ilk lâik anlayışlı dindir, din reji
midir. Binaenaleyh, biz Avrupa'nın basma kalıp, 
hıristiyanlık için kabul etmiş olduğu, hıristiyan-
lığa karşı kabul etmiş olduğu lâik hareketi ken
dimize mal etmekle hatalı bir yoldayız. Binaen
aleyh, evvelâ lâik anlayışlarımızı ilim anlayışı 
ile, esas prensiplerle ortaya koymamız icabeder. 
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Nerede kaldı lâiklik? Lâiklik iddia ediyorlar. 
Arkadaşlar, sizin 14 ncü maddeniz, lâiklikte 
onlardan geri midir? Bilâkis anlayışı daha açık
tır. Bana Halk Partisi lideri sıfatiyle şu kürsü
den çıksın desin k i ; biz dindarız, fakat Devlet 
işine karıştırılmamak üzere bu tedbiri aldık, 
desin. Maddeleri okuyoruz, bunları hiçbir zaman 
söylememişlerdir, ve söyliyemezler de. Kaldı ki, 
arkadaşlarım, bir vaizin affı meselesinde Adliye 
Encümeninde kendilerini de temsil eden ve ken
di partilerine kayıtlı olan daima tanıdığım dün
den bugüne kadar hürmette asla kusur etmedi
ğim zatın da imzası vardır, o da affı kabul et
miştir. O halde evvelâ kendileri bir parti mese
lesi yaparak kendi aralarında bu işi halletmiş 
olsalardı buraya gelmezden evvel fikirlerinde 
samimiyet, prensiplerinde sadakat aramak müm
kün olurdu. 

Şimdi arkadaşlarım; İsmet Paşa, muhterem 
İsmet Paşa beni mazur görsünler, Samet Bey 
arakadaşımızm söyledikleri gibi, kendilerinin 
elbette hizmetleri vardır. Fakat hizmetlere dai
ma benim hizmetim denmez. Daima ben kelimesi 
ikinci plâna bırakılır. Evvelâ burada bir parti 
başkanı olarak mı, yoksa bir şef olarak mı konu
şuyorlar? Ben yarın yapacağımı bilirim, yap-
mıyacağım kalmıyacaktır diyor. Kimi tehdidedi-
yor. Kurmak istediği demokrasi bir tehdit de
mokrasisi olarak karşımıza gelirse bizim nesli
miz bundan ancak hüzün duyar, isyan eder, 
kendisine yakıştıramadım. Eğer samimî bir de
mokrasi taraftarı ise böyle konuşmamalı, ben 
dememeli, bizim partimiz, benim mensuboldu-
ğum partinin bizim camiamızın prensipleri böy
ledir demeliydi. Görülüyor ki, hâlâ kafasında 
«ben» ve «benlik» yaşıyor ve bize hazin gelen 
de budur arkadaşlar. 

Biz ki, onun idare mevkiinde olduğu bir za
manda doğduk, büyüdük ve yetiştik. Terbiyemi
zi o zaman aldık. Ben o günün terbiyesi ile bu
günkü terbiye arasında bir samimiyetsizlik his
sediyorum. Eğer samimî demokrat bunlarsa biz
leri yanlış yetiştirmişler, yalanla yetiştirmişler, 
yalan yere yetiştirmişler. (Sağdan, gürültüler) 
Eğer bunlar samimî değillerse... 

MEHMET KARTAL (Malatya) — Bizim za
manımızda profesör oldun, malûmsun! 

REİS — Rica ederim, müdahale ve gürültü 
etmeyin. 

6.19Ö7 C : 1 
HAMDİ RAGJP ATADEMİR (Devamla) — 

Siz de, biz de malûmuz. Senin gibi daha yüzler
ce talebe yetiştirdim. İftihar eder bu memleket; 
neden bahsediyorsun delikanlı?. Sen daha oku
mayı öğren,. 

REİS — Devam edin efendim, rica ederim. 
HAMDİ RAGIP ATADEMİR (Devamla) — 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ben iddia ediyo
rum ki, bu Mecliste söz hakkını kendisinde gö
renler mazilerini de beraber ortaya koysunlar. 
Eğer mazilerini kendileriyle beraber ortaya ko-
yamıyacaklarsa yalancı mukavvadan kalkanlar 
arkasında böyle sureti haktan görünerek kendi
lerini peygamberane bir demokrat önderi olarak 
göstermesinler. Samimî olarak doktrin münaka
şalarına hazırım. Samimî olarak ideoloji müna^ 
kasalarına hazırım ve bütün grupumla bunu bu
rada yapabilirim. (Sağdan, gürültüler) Hiçbiri
niz bugün müslümanlığı hiçbir zaman tahkir 
edemezsiniz. Hiçbiriniz, şefinizden tutunuz da, 
en küçüğünüze kadar, yarın namazım kılınmasın 
diye vasiyet edemezsiniz. Böyle bir kimse içiniz
de yoktur. Binaenaleyh muhterem arkadaşlar, 
millet efkârı umumiyesine samimî olarak pren
siplerinizle, samimî olarak kanaatlerinizle, pro
gramınızdaki vuzuhla çıkmanın zamanı gelmiştir. 
Binaenaleyh müslümansanız, müslümanız diye
ceksiniz. Milliyetçi iseniz milliyetçiyiz diyecek
siniz. Aksi takdirde şurada milliyetçi, burada 
aleyhtar, şurada tabutluk, burada idam sehpa
sı.. olamaz. Burada irtica ithamı, şurada da 
fiskostu irticaın tâ kendi ocağını kaynatmak, bu 
memlekette olmıyacaktır. Binaenaleyh muhte
rem arkadaşlarım günlük basit meseleleri bura
da bir adlî vakıayı, burada bir rejim meselesi ha
line getirmek, hiç alâkası olmadan hükmünü ver
miş olan bir hâkime itimatsızlık göstermek hiç 
kimsenin hakkı değildir. Hâkim hükmünü ver
miştir, mahkûm etmiştir. Artık bu mahkûmiyete 
itiraz eden yok. Yalnız Meclis bir hakkını isti
mal etmek istiyor, merhametini göstermek isti
yor. Merhamete lâyık mı, değil mi? 

Bu ne parti meselesidir, bu ne bir program 
meselesidir. Bu, doğrudan doğruya bir vicdan, 
merhamet hissi meselesidir. Bunu ister kabul 
edersiniz, ister kabul etmezsiniz. Bunun haricin
de söylenecek sözler lâubaliliktir, siyasi istis
marcılıktır. Bunlara, bundan sonraki gelecek 
müesseselerimizin selâmeti, bundan sonra koru
makta titiz olduğumuz değerlerin selâmetj na-
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ııııııa hiçbir zaman tevessül etmeyin ve etmiye-
lim arkadaşlar. Eğer bu memleketin mesul in
sanları isek, eğer bu memlekette bir demokratik 
rejimin, teessüsünü istiyorsak, (maalesef birçok 
denemeler yapılmıştır, muvaffak olunamamıştır, 
inşallah bu defa muvaffak olunacaktır.) Bu 
körpe demokrasiyi kurmak istiyorsak, hepinize 
birlikte hitabediyorum, bu şekilde siyasi istis
marcılığı bırakınız, terkediniz, milletin meselesi 
olarak, doktrinse doktrin olarak, ideoloji ise 
ideoloji olarak, gelelim karşı karşıya konuşalım, 
arkadaşlar. Bunda selâmet vardır. Ama yaygara 
yapmayınız. (Sağdan, gürültüler) Şu kütleyi 
kazanmak için. politikaya, bu kütleye hakaret 
etmek için politikaya tevessül etmiyelim. Eğer 
münevverdeniz, dinlemeyi bilin ve dinlenenlere 
dinlenmeye lâyik olanları dinliyenlerin karşısın
da söyleyin, cevap vermeyi öğrenin. 

ASLAN BOKA (Tunceli) — Sizden mi öğre
neceğiz? 

HAMDİ RAGIP ATADEMİR (Devamla) — 
Evet!.. Binaenaleyh, bu şekilde günlük politika
lar yaparak bâzı vatandaşların hoşuna gitmek, 
bâzılarını gizli gizli kazanmak endişesi ile hare
ket ederken parçalanmaması icabeden değerleri 
her gün parçalamak, bıçkıiamak ve kesmek du
rumunda olmadan bu işlerde çalışınız. Bırakınız 
şu günlük istismarcılığı... 

Eğer bu meselelerde günlük bir memleket 
meselesinin dışında bir prensip meselesi görü
yorsanız, prensibolarak getiriniz, prensibolarak 
konuşalım. Burada kaç tane öğretmenin namu
suna tecavüz etmiş, şurada kaç tane bilmem ne
nin nesine tecavüz etmiş ordu mensubu, öğret
menler kütlesi içinden, münevverler arasından, 
bir kütleden kaç tane adamın, kaç tane mahkû
mu burada affeden kütle olarak artık konuşmı-
yalııu arkadaşlar. 

Eğer içtimai faydayı düşünüyorsak dün de 
düşütleydiniz. Eğer geçmişteki içtimai fayda an
layış ve pratikleri ile bugünkü birçok rezalet
lere karşı koymak durumunda iseniz bugün de
ğerler alanında bir bekçi rolünde iseniz bugün
leri düşünmeliydiniz. Bugün hepimizin şikâyet 
ettiği ahlâki buhranımızın mesulü kökü mazide 
olmak üzere belki sizlersiniz, arkadaşlar. Bakın 
yine müsamahalı konuşuyorum, belki sizlersiniz 
diyomm. Bunu bilmek lâzımdır. Bugün mesuli
yetleri yüklenmek lâzımdır. Artık mertçe ortaya 
çıkıp konuşmalıyız. Hesap görmek istiyorsanız, 

1957 0 : 1 
biz hesap vermeye razıyız, ortadayız. Ahlâkı
mızla, bilgimizle, mazimizle, istikbalimizle buyu
run, hodri meydan, varsa kabadayınız çıksın, 
görüşelim. (Soldan, alkışlar), (Sağdan, gürültü
ler). 

REİS — Kifayet takrirleri vardır, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Mehmet özbey 

Kiyaset Yüksek Makamına 
Fevzi Boyar'm mahkûm olduğu cezanın affı 

hakkında Adliye Encümeni mazbatası üzerinde 
cereyan eden müzakerelerin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Giresun 
Adnan Tüfekçioğlu 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir. Meselenin oya vaz'ıtıı 

arz ve teklif ederim. 
Bolu 

İhsan Gülez 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Kifa
yet aleyhinde konuşacağım. 

REİS — Buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, Sa-

met Ağa oğlu şahsıma ve meslekime taarruz et
miştir. Bunun için söz istiyorum. 

REİS — Bunda ısrar ediyor musunuz: 
MEHMET HAZER (Devamla) — Israr edi

yorum. 
REİS — Riyaset bu kanaatte değildir, Meh

met Hazer'in şahsına taarruz edilip edilmediği 
hususunu reylerinize arz ediyorum, taarruz ol
duğunu kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Buyurun, Muammer Bey. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar; Riyasetin, Dahilî Nizamna
meyi her zaman kendi kanaatleri dâhilinde tat
bik ettiklerini görmekle... 

REİS — Muammer Bey, kifayeti müzakere 
takririnin leh veya aleyhinde konuşacaksınız. 
Riyasetin vazifesi hakkında bir husus için an
cak bir sual takriri ile gelmeniz icabeder. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Efen-
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dini, çok rica ederini, kifayet aleyhinde konu
şurken, «söz kâfi değildir*»; deyip kürsüden in
mek mi lâzım ? Kifayeti müzakere takririnden 
evvel bize söz imkânı verilmesi icabeder. Ni
zamnamenin hükmünü okuyacağım, daha doğ
rusu söyliyeceğim. 

Şimdi Nizamname diyor ki, bir müzakerede 
6 milletvekili konuşmadan kifayeti müzakere 
takriri t reye konulamaz. Bundan bir evvelki 
müzakereyi dahi hesaba katsanız yine nisa]) 
dolmamıştır. Bendeniz Hürriyet Partisi Grupu 
adına söz aldığımda henüz 6 milletvekili ko-
nuşmamıştı. (Gürültüler) (Doğru sesleri) Doğ
ru ya.. Nizamname diyor ki, Hükümetten son
ra bir milletvekiline söz verilir. Sayın Adliye 
Vekili konuştular, arkasından Samet Ağaoğlu 
konuştular. Nizamnameye göre, (bir milletveki
line söz verilir) demekten maksat Hükümetin 
noktai nazarına iştirak etmiyen bir milletve
kiline söz verilir, demektir. (O, o sesleri) Evet, 
bu böyle ama, bunu kabul etmezsiniz. 

Mühim müzakereler oldu, bendeniz Çarşam
ba günü söz istedim, bu husus zabıtlara geç
miştir. Hattâ Ömer Bilen'den evvel benini sı
ram vardı. Ama nasılsa Sayın Ömer Bilen 
benden evvel konuştular. Ondan sonra Adliye 
Encümeninin raporuna geçilerek iş bildiğiniz 
gibi devam etti. Bu mesele üzerinde iki celse
dir konuşuluyor. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Çarşambaya 
daha iki gün var. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Bundan evvelki celsede söz istemiştim. Ama 
Adliye Encümeni mazbatası bir tarafa bırakıl
dı, mecrayı kelâmdan çıktı. Böyle mühim bir 
mesele müzakere edilirken, neden bir parti 
grupuna söz verilip de mütalâası dinlenmek 
istenmiyor? Neden bir parti gurupunun fikir ve 
mütalâası alınmasın1? 

(«Reyini kullanacaksın» sesleri) Ben reyi
mi kullanmak için esbabını arz ediyorum. 
Şimdi Hamdi Bey, Halk Partisi; Millet Partisi, 
Hürriyet Partisi diye tefrik yapmaksızın «Mu
halefet gelsin, bunlar İslâm Dini hakkında 
noktai nazarlarını, kanaatlerini söylesinler, 
ben onlarla münazaraya hazırım» diyor. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muammer Bey, 
15 senelik milletvekilisin, Nizamnameye bu 
kadar ademi vukufivet...! havret doğrusu... 
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MUAMMER ALAKANT (Devamla) — On

dan sonra ben söz istediğim zaman kifayeti mü
zakere takriri veriliyor. Şimdi arkadaşlarım, 
ben söz istediğim zaman altı tane milletvekili 
konuşmamıştı. 

REİS — Arz edeceğim efendim. . 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 

—• İkincisi, benden evvel konuşan Hamdi Bey'e 
grup sözcüsü olarak takdim edilmemiz icabe-
derdi Binaenaleyh, grup sözcülerine de hak 
vermek için müzakerelerin ademikifayetini tek
lif ediyorum. Siz bilirsiniz. 

REÎS — Efendim, Muammer Beyin beyana-
tmdaki bâzı noktalar hakkında Riyasetin nok
tai nazarını arz edeceğim : 

Evvel emirde, bu mazbata üçüncü İnikat 
olarak müzakere ediliyor. Ve geçen celselerde 
7 mebus konuştu, bugün konuşanlar hariç. 

İkinci nokta, kifayeti müzakere takrirleri 
Hükümet namına konuşmalar vâki olduktan 
sonra geldi. 

Üçüncü nokta, Dahilî Nizamnamede vekil
den sonra behemahal bir mebusun aleyhte ko
nuşacağına dair ne bir sarahat, ne de bir ka
yıt vardır. Son söz mebusundur. Dahilî Nizam
name hükümleri tamamen yerine getirilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu itibarla her ikisi de aynı mealde olan 
kifayet takrirlerini reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Şimdi diğer takrirlere sıra geldi, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Affa mütedair Adalet Encümeni mazbatası

nın reddini arz ve teklif ederim. 
Bolu 

İhsan Gül ez 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı mah

kûm Fevzi Boyar hakkındaki Hususi Af Kanu
nunun fikir adamlarının işlediği suçları da içe
risine alabilecek bir tarzda ve umumi af kanunu 
şeklinde getirilmesini, aksi takdirde Fevzi Bo
yar 'm affına inhisar eden Adalet Encümeni 
mazbatasının reddini arz ve teklif ederim. 

5 . VI . 1957 
Kırşehir 

Mehmet Mahmudoğlu 
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REÎS — Mehmet Mahmudoğlu'nun takriri

nin birinci kısmı tamamen nizamnameye aykı
rıdır. Yeni bir kanun mevzuudur. Bu yeni' bir 
kanun teklifiyle gelebilir. Bu kısmı ancak oku
makla iktifa ediyoruz. 

ÎMnci kısmı mazbatanın reddini istiyen bir 
tekliftir. Diğer teklif de aynı mahiyettedir. Bıj 
itibarla mazbatanın reddî, yani af teklifinin red
di mahiyetindeki teklifi reye arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiş 
ve mazbata reddedilmiştir. 

(Sağdan alkışlar). 

3. — Nevşehir vilâyetine bağlı K%rsehir ka
zasında (Kırşehir) adiyle yeniden bir vilâyet 
kurulması hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/668) (1) 

REÎS — Efendim, gündeme devam ediyoruz. 
Gündemle alâkalı bir takrir var, okuyoruz. 

Reisliğe 
Birinci müzakeresi yapılacak maddeler ara-

smdia (12) nci sırada bulunan (Nevşehir vilâye
tine bağlı Kırşehir kazasında (Kırşehir) adiyle 
yeniden bir vilâyet kurulması hakkındaki kanun 
lâyhasmın), bir an evvel kanuniyet kesbetmesi 
için, takdimen ve müstaceliyetle müzakeresini 
arz ve teklif ederim. * 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

REÎS — Efendim, Hükümet tarafından ve
rilen takrirde Kırşehir vilâyeti kurulmasına 
dair gündemin birinci müzakeresi yapılacak 
maddeleri arasına dâhil ve 12 nci sırada bulu
nan kanun tasarısının takdimen ve müstaceli
yetle müzakeresi istenmektedir. Takdimen müza
keresi hususunu reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Heyeti 
umumiyesi üzerinde söz alanların isimlerini oku
yorum. 

Yusuf Azizoğlu (H. P. Meclis Grupu adına) 
Zihni Üner (Niğde) 

• Hasan Hayati Ülkün (Niğde) 
Ahmet Bilgin (Kırşehir) 
Mehmet Mahmudoğlu (Kırşehir) 
îsmet İnönü (Malatya) 
REÎS — îsmet İnönü.. Grup Namına mı? 
ÎSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — Evet. 

(1) 220 sayüı matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — Söz Yusuf Azizoğlu 'nıııi. Bir takrir 

var, usule mütaallik. Evvelâ onun tezekkürü 
lâzım. 

Yüksek Reisliğe 
Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında 

(Kırşehir) adiyle yeniden bir vilâyet kurulması 
hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresinde, 
ihtisası dolayısiyle, Dahiliye Encümeni mazbata
sının esas tutulmasını arz ve teklif ederim. 

Dahiliye Encümeni Reisi namına 
Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu 

REÎS — Kanun lâyihasının müzakeresine 
geçmeden evvel usule mütaallik bir hususun hal
li lâzım. Dahiliye Encümeninin mazbatasının 
esas alınması talebedilmektedir. Bu takrir üze
rinde mi söz istiyorsunuz, Osman Bey? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir)— Evet, 
REÎS — Buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar; ,şimdiye kadar Bütçe Encü
meninin hazırlamış olduğu raporlar üzerinde 
burada müzakereler cereyan etmiştir. İlk defa
dır ki, bir ihtisas encümeni bahanesi ile Bütçe 
encümeninin mazbatası üzerinde müzakere is
tenmemektedir. Bütçe Encümeni kaza sayıları
nı artırdığı gibi merkezlerini dahi tesbit etti. 
Binaenaleyh Dahiliye Encümeni kendini bu va
ziyet karşısında tashihten müstağni addedemez. 
Bu, bir hesap tetkik encümeninin işi değildir. 
Bugüne kadar teamül ne ise onun aynen kabul 
edilmesi lâzımdır. Binaenaleyh Bütçe Encüme
ni mazbataları üzerinde müzakerenin cereyan 
etmesini rica ediyorum. Bu arada Dahiliye En
cümeni mazbata muharriri arkadaşımız belki ba
na cevap vereceklerdir. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Mazba
tamız kâfi bir müdafaadır. 

REÎS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu. 
M. M. ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU 

(Yozgad) — Çok muhterem arkadaşlar; Osman 
Bölükbaşı arkadaşımız bu Meclise devam eden 
arkadaşlar arasındadır. Dahiliye Encümeni ola
rak Bütçe Encümeni ile olan ihtilâfımız dördün
cüdür. Büyük Millet Meclisi bizim bu noktai 
nazarımızı kabul etmiş ve Bütçe Encümenine 
mensup arkadaşlardan da bâzıları bize iştirak 
etmişlerdir. Buna mukabil Osman Bey arkada
şımızın iddiasının hilafını her vakit ispat ede-
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bilirim, kanunların isimlerini de söylemek şar-
tiyle. 

İkincisi; Yüksek Bütçe Encümeni azaları bu
lunan muhterem arkadaşlarımdan özür dile
rim; Dahilî Nizamnamemiz hükümet teşkilâtiy-
le mütenazır olarak ihtisas encümenleri ayır
mıştır. İhtisas encümenlerinin acaba hikmeti 
vücudu nedir? Bir kazanın veya vilâyetin umu
mi harita üzerinde taksimatı mülkiye ve teşki
lâtı mülkiyeyi ilgilendiren hususlarda, bütün 
arkadaşlarımın takdir buyuracaklarını zan ve 
tahmin ederek arz ediyorum, tek salahiyetli 
encümen Dahiliye Encümenidir. Bu bakımdan 
asiz arkadaşlarımın teklifimizi kabul edecekle
rimi tahmin etmekteyim. Bu, bir ihtisas işidir. 
[Binaenaleyh Dahiliye Encümeni mazbatasının 
(öne alınmasını ve Bütçe Encümeni lâyihasının 
;yalnız kadrolara taallûk eden kısmının müza-
ikere mevzuu edilmesini rica ediyorum. 

' REİS — Servet Sezgin 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, bendeniz Dahiliye Komisyonu 
«sözcüsü arkadaşımızın ileri sürdüğü esbabı mu-
<e$foe ile tatmin edilmedim. (Sağdan, bravo ses
leri) 

Bütç« 'Encümeni, Dahiliye Komisyonunun 
mazbatasına muhalif olarak kazalar (hakkında
ki görüşü ve esbabı mueibesi birtakım kanaat
lere dayanmaktadır. Bu elbette maddelere ge
çildiğinde müzakere mevzuu olacaktır. 

Bu maddeler, yani (yeniden teşkiline karar 
verilen Kırşehir vilâyeti kazalarının hangileri 
olmalıdır, hangileri olmamalıdır1?) mevzuu bu
rada müzakere edilecektir. Dahiliye Komisyo
nu raporunun esas alınmasının faydalı olmıya-
cağı, Bütçe Komisyonunun raporunun esas tu
tulması lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

REİS — Fethi Çelikbaş, buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Meclis Dahilî Nizamnamesinin 22 
nci maddesi komisyonları üç sınıfta mütalâa et
mektedir : 

1. Meclisin vazifeleriyle mütenazır encü
menler. Arzuhal Encümeni, Divanı Muhasebat 
Encümeni gibi. 

2. Bütün hükümet hizmetleriyle mütenazır 
encümen: Bütçe Encümeni. 

3. Vekâletlerle mütenazır encümenler: Ad
liye Encümeni, Çalışma Encümeni ve saire gibi. 

1997 Ö : İ 
Şimdi arkadaşlar, bir vilâyet teşkili; tak

dir edersiniz ki, Hükümet (hizmetleriyle müte
nazır bir mülkî cüzütam vücuda getirmek de
mektir, bir ünite meydana getirmek demektir; 
Meselâ istinaf mahkemeleri teşkili mevzubahis 
olsaydı iş bütçe ile alâkalı olmasına rağmen va
zifeli encümen Adalet Encümeni telâkki edilir
di ve onun mazbatası müzakere edilirdi. Fakat 
mevzu bir mülkî cüzütam vücuda getirmek key
fiyeti olduğu ve bu da yalnız dahiliye işlerini 
değil, adalet, sağlık gibi bütün hükümet hizmet
lerinin kâffesini cami olduğu için burada müza
kereye esas ittihaz edilmek lâzımgelen mazbata, 
nizamnamemizin şu hükmüne göre, Bütçe En
cümeni mazbatası olmak lâzımgelir. Bu, Nizam
namenin ruhuna ve metnine uygun olacaktır. 

REİS — Efendim, Dahilî Nizamnameye göre 
usul hakkında lehte ve aleyhte ikişer arkadaşa 
söz verilir, ondan sonra Heyeti Umumiyeye 
müracaat edilir. 

Şimdi ikişer arkadaşımız konuştu. Dahiliye 
Encümeni mazbatasının müzakereye esas olma
sını istiyen takriri reylerinize ara ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Dahiliye Encü
meni mazbatasının müzakere edilmesi kabul edil
miştir. 

Şimdi lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde 
söz istiyenleri sırasiyle arz ediyorum: . 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Yusuf 
Azizoğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına 
İsmet İnönü. 

Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu 
adına Ahmet Bilgin. 

Zihni Üner. 
Hasan Hayati Ülkün. 
Ahmet Biilgin. (Şahsı adına). 
Mehmet Mahmudoğlu. 
Söz, Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına 

Yusuf Azizoğlu'nundur. Buyurun efendim. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADİNA YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar, Kırşehir'in tekrar vilâyet 
merkezi haline getirilmesi hakkındaki lâyihayı, 
Hürriyet Partisi Meclis Grupunun samimî bir 
memnuniyetle karşılamakta olduğunu ifade ile 
mâruzâtımıza başlryacağız. 

Bu haksız kararın geri alınmasını, artık bu 
memlekette .millî hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldıran tasarrufların tutulur, devam ettirile-
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bilir bir politika olamıyacağı hakikatinin anla
şılmış olmasının ilk ümit verici bir delili ola
rak 'karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 30 Haziran 1964 ta
rihi, sonuncu demokrasi mücadelemizin, millet
çe istihsal olunan eserine, iki tahripkâr darbe
nin bir anda indirildiği, ruhlara yeis ve kasvet 
veren acı günlerimizin başlangıcı olmuştur. Sa
bık iktidardan devraldığımız rejim, oldukça te
minatlı bir Seçim Kanunu ve seçim serbestisi 
gibi en asgari bir müeyyideye sahip bulunmak
ta idi. 

D. P. den bu rejimi, maddi ve mânevi mües
seseleriyle mütekâmil bir hale getirmek yolunda, 
ahdî vecibelerini ifa etmesi beklenirken 1954 
seçimlerinin hemen akabinde Seçim Kanununu 
perişan bir hale getirmek, iktidar aleyhine ira
desini kullandığı için Kırşehirli Türk vatan
daşların] cezalandırmak suretiyle, seçim serbes
tisini .de zirüzeber edilmesi, birkaç müfrit par
tizan müstesna, 24 milyon vatandaşı dilhun et
miştir. 

Muhalefet yıllarında, cereyan etmiş müessif 
vakanın aşikâr bir 'karşılığım teşkil eden Kır
şehir cezası, demokrasi ve hukuk nizamının 
ananesi olan müsamaha yerine, intikamcı bir 
zihniyetle elem verici tedbirlere gidebilecekleri
nin ibretâmiz bir misalini teşkil eder. 

Kırşehir'in kaza haline ıgetirildiği zaman 
derpiş edilen esbabı mucibe ile, aynı yerin üç 
yıl sonra tekrar vilâyet haline getirilmesi Hak
kında ileri sürülen mucip sebepler arasındaki 
tezat ve tenakuzun, samimiyetsizliğin ve gayri-
ciddîliğin bârız delilini teşkil eder. 

Üç sene evvel Kırşehir'in vilâyet halinde 
bırakılmasının imkânsızlığını delilleriyle iddia 
edenler, bugün Hükümetin resmî ifadesi olarak 
lâyihada : 

(Tvırşehir; bankalariyle, geniş çarşı ve pa-
zarlariyle bölgenin mühim bir iktisadi merke
zidir. Orta - Anadolu karakterinde, galip is
tihsali hububat olarak zirai bir cephe arz et
mektedir. Geniş pazarı vardır, meyvacılığı ve 
'hayvancılığı daimî inkişaf halindedir), demek
tedir. 

- Bu pazar ve zirai istihsal ve mayvaeılık ve 
hayvancılık üç sene evvel nerede idi. Yoksa bü
tün bunlar mucizevi kalkınma fâtihlerinin si
hirli deyneğiyle bir anda yerden mi fışkırdı?-
Böyle keyfî ve havaya göre değişen takdirlerle 
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iktidarın salâhiyetlerini arzularına «göre isti
mal edenler milletin idrak ve izanını göz önün
de bulundurduklarını iddia edemezler. 

Üç yıl evvel kara dediğine bugün ak demek 
mecburiyetinde kalan Dahiliye Veıkilinin yerin
de olmayı kabul edebilecek fedakâr vatandaş
ların memleketimizde pek mebzul olmadığım 
memnuniyetle ifade edebiliriz. 

Bu mertebe mesuliyetli ve mâişkül vazifeler 
yüklenmek kuvvet ve cesaretini göstermiş ve 
sandalyesini memnuniyetle muhafaza edebilen 
bir siyaset adamına dünyanın başka demokrasi
lerinde de tesadüf edilebileceğini hiç sanmıyo
ruz. 

Hele Bütçe Encümeninin, Hükümetin esbabı 
mucibelerinl aynen kabullenerek (vatandaşa en 
iyi hizmet mülâhazasiyle idari kademelerde 
de tahavvülâtm devam edeceği tabiîdir), de
mek ki, siyasi ve hissî maksatlarla bir vilâyet 
kaza, bir müddet sonra aynı yeri vilâyet yap
mak vakıasını, tabiî diye tavsif etmesi, parlâ
mentolar tarihinin en gayritabiî, en gayrihuku-
ki bir tecellisidir. 

Encümenler lâyihalarında (o gün öyle isten
di öyle yaptık, bugün böyle isteniyor böyle ya
pıyoruz) deselerdi, daha samimî, hakikata da
ha mutabık ifadei hal olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç şüphe yoktur ki, 
sebebi hakikisi itibariyle Kırşehir Kanunu, re
jim buhranımızın vahim hâdiselerinden birini 
teşkil eder. Bu haksız muamelenin geri alınma
sını, huzur ve emniyet içinde, aydın bir güne 
kavuştuğumuzun bir başlangıcı olarak kabul ede
bilmemiz için Kırşehir meselesinden çok daha 
ileri derecede, bu memlekette vatandaş hak ve 
hürriyetlerini baltalıyan engellerin de ortadan 
kaldırılması şarttır. 

Seçim, Matbuat ve Toplantılar kanunları, hâ
kim teminatı, üniversite muhtariyeti, partizan 
olmıyan bir idare, meselelerin süratle halli de
mokratik nizamın temel şartlarıdır. 

Bütün bunlar kanayan birer yara halinde, 
milletimizin hissiyat ve haklarını tehdidederken, 
bir Kırşehir Kanunu ile, ne iktidarın rejim 
meselelerini hal yoluna koyduğunu iddia etme
sine, ne de bizim bu gidişi tasvibetmemize ve 
bu tek gülü bir bahar olarak kabul etmemize el
bette imkân yoktur. 

Kaldı ki, çeşitli münasebet ve alâkaları ve 
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Jıalkın arzusu itibariyle Kırşehir'in en tabiî ve 
ayrılık kabul etmez bir parçası olan Çiçekdağı '-
mn - ki, şimdi kabul ettiğiniz Dahiliye Encü
meni mazbatasiyle vaziyet büsbütün daha vahim, 
büsbütün daha tamir edilmemiş bir manzara 
arz ediyor. - Kırşehir vilâyeti hudutları dışında 
bırakılmış olmasiyle hatanın tamamen tashihi 
hakşinaslığının da gösterilmediği meydandadır. 

Bu netice de göstermektedir ki, millî irade
nin mümessillerinden mürekkep bir encümen 
dahi küçük parti hesaplarından sıyrılıp kurtul
mak kudretini kendinde bulamamıştır. 

Kırşehir Kanununu geri aldığı için Hükü
meti tebrik etmiyeceğiz. Çünkü haksız ve sebep
siz yere kafa kıranın canı yandıktan sonra teda
viye. yanaşması, şükranı .değil, ancak tarziye ka
bul etmeyi gerektirir. Nitekim, tahakkukunun 
çok yakın olmasını candan arzu ettiğimiz Top
lantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu kaldırıldı
ğı gün, bu kanundaki salâhiyetlerini kullana
rak biz muhalifleri kurşuna dizdirmediği için de 
Hükümete teşekkür etmiyeceğiz. 

Matbuat Kanununa rağmen yazı yazmak ser
dengeçtiliğine devam eden gazetecilerden bir
kaçını hapishane dışında bıraktığı için de ken
dimizi Hükümete teşekküre borçlu addetmeyece
ğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; milletin hak ve hür-
riyetlerinin kabul ve teslimini dürüst bir ida
renin münakaşa edilmez bir vecibesi ve demok
ratik rejimin tabiî ve zaruri bir neticesi telâkki 
ediyor ve bu ıstrapların normal bir mecra için
de, kısa bir zamanda halledilmesinin mümkün 
olduğurîa inanıyoruz. 

Yeni Kırşehir Kanununu demokratik nizamın 
tarsin ve milletin gasbedilmiş hak ve hürriyet
lerini iade edecek diğer kanunların da gelme
sine bir başlangıç olması temennisi ile Türk 
Milletine hayırlı olmasını dileriz. (Sağdan, al
kışlar) 

REİS — O. II. P. Meclis Grupu adına İsmet 
İnönü. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Kırşehir Ka
nunu Meclise gelmiştir. Bu lâyiha ile Kırşehir 
vilâyetinin tekrar teşkili teklif edilmektedir. Bu 
bir tamir lâyihasıdır. 25 Şubatta Kırşehir me
selesi üzerine Mecliste müzakere yapıldı. Hükü
met Kırşehir meselesini müspet bir anlayışla kar
şılamak vadiı.ıde bulundu. Hükümet bir iki gün 
sonra Kırşehir vilâyetinin tekrar teşkiline, Ba

kanlar Kurulunda karar verildiğini ilân etti. Az 
bir müddet sonra ela Kırşehir Kanununun B. M. 
M. ne takdim edildiği bildirildi. 

Hükümetin, Kırşehir vilâyetinin tekrar teş
kiline süratle karar vermiş olmasını çok memnu
niyetle karşıladık. Samimî tebrik hisleriyle ken
disini takibettik. 3,5 ay sonra Kırşehir Kanunu
nun Mecliste müzakere edilebilecek hale gelmesi 
büyük teehhürdür. Bu teehhürün sebebini bil
miyoruz. Zannediyorum ki, Hükümet Kırşehir 
Kanununu Büyük Meclise getirip va'dini fiilî sa
haya eriştirebilmek için birtakım güçlükleri yen
mek zorunda kalmıştır. Bunun başka türlü iza
hı yoktur. 

Arkadaşlarım; Kırşehir Kanunu bir haksız
lığın tamiriyle beraber bir zihniyetin reddi mâ
nasından dolayı da bizim için bir kıy
met taşımaktadır. İptidai bir zihniyetin ne
ticesi olarak vatandaşa seçim yüzünden hiddet 
gösterme usulü Kırşehir vilâyetinin ihyasiyie 
reddedilmektedir. Bunu takdirle ve istikbâl için 
iyi müjde olarak karşılarız. Şimdi Kırşehir lâ
yihasının teklifinde bir eksiğe işaret etmek is
terim. 

Kırşehir lâyihası siyasi bir kanaat ihtilâfın
dan dolayı bir bölgeye verilmiş ceza mahiyetin
de telâkki olunmuştur. Bu cümleden olarak Aba
na kazasının da ceza görmüş olduğunu aynı se
beple neticeye uğradığını Büyük Mecliste arz 
etmiştim. 

Bekliyorduk ki, Kırşehir, Kırşehir vilâyeti 
iade olunurken Abana kazası da iade olunsun. 
İptidai zihniyetin reddi, adaletin yerine getiril
mesi ve âtinin bilhassa seçim emniyetinin temi
nat altına alınması i^in emsali cezaların beraber 
kaldırılması şarttır. Abana'nın tekrar kaza hali
ne getirilmesi lâzımdı. O zaınan arz ettim ki 
Abana ile onun yerine kurulan Bozkurt merkez
lerinin birbirine pek yakın olması Abana kazası
nın idaresine mâni olmamalıdır. Bir kasabanın iki 
mahallesi ayrı ayrı iki kazanın merkezi olabili
yor. Takibettiğimiz hedef, birbirine yakın iki 
kasaba halkını birbirine düşman olmamasıdır. 
Teklifimizde İsrar ediyoruz, 64 yeni kaza teşkil 
olunması için hazırlanan projede Abana kaza
sının bulunmamasını bir hüzünle ve esefle kar
şıladık. Abana'nın yeniden kaza olması er - geç 
•mukadderdir. Bunun lağvı gerekçede şu fıkra
yı ihtiva eder; «Sakinlerinin Yüksek Meclis nez-
dinde ısrarlı ve devamlı takip ve aynı zamanda 
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siyasi kanaat muhafazakârlığı va'diyle 1945 yı
lında istihsal ettiği bir netice...» -Anlaşılıyor ki, 
Abana sakinleri siyasi kanaatleri ne ise onu mu
hafaza edeceklerini o zamanki iktidara vadet-
mişler, ve bu yüzden kaza olmuşlardır. 

Böyle bir mülâhaza tamamen yersizdir, ve 
sadece siyasi parti kanaatlerinden dolayı ceza
ya uğradıklarının delilidir. 

Kırşehir vilâyetine geçiyorum. Kırşehir vi
lâyetinin iade olunması, muhterem Kırşehir hal
kına karşı siyasi hayatımızın altında bulunduğu 
mecburiyetin hepimize düşen... (Sağdan, ne mü
nasebet, sesleri) ağır yükünün kalkmasını ifade 
ettiği için hepimize bir müjdedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Kırşehir vilâyetinin 
iadesinin Demokrat iktidar tarafından yapılma
sını ayrıca memnuniyetle kaydederim. Rejim ih
tilâfından dolayı, rejim meselelerinden dolayı 
Demokrat iktidar ile aramızda olan çekişmelerin 
yine Demokrat iktidarın eliyle düzeltilmesini bu 
memlekette demokrasinin âti selâmeti iyin yok 
faydalı bir tedbir addederim. Çünkü bugün De
mokrat iktidarın tekrar iade ettiği Kırşehir vilâ
yetinde vatandaşlar için birbiriyle uğraşmalarını 
katî olarak nihayete erdirilmek çok kolaylaşa
caktır. Bunu vatandaşlara bu kürsüden halisine 
tavsiye ederim. Geçmiş münakaşaların elemini 
ve münakaşa içinde birbirimizin huzurunu ihlâl 
edecek hissiyatı beslemesinler. Hâdise geçmiştir. 
Kırşehir tekrar vilâyet olmuştur. 

Kırşehir'de bulunan vatandaşların yarala
nan hissiyatı ve menfaatleri tamir edilmiştir. 
Yurdun bu parçasının huzura kavuşması hepi
miz için büyük nimettir. 

Muhterem arkadaşlar, ben Kırşehir mesele
sini ele aldığım günde rejimin âtisi için iki vahim 
tehlikenin birden tezahür ettiğini ileri sürdüm. 
Bunun birisi bir vilâyet halkının seçim kanaa
tinden dolayı ceza görmesidir. İkincisi de, o gün
de söylediğimi tekrar ederim, vatanda hâkim te
minatı ve adalet istiklâli yüzünden çıkan ihtilâ
fın bizi çok vahîm münakaşalara götürmüş ola
cağından endişe izharıdır. Birinci maksadım hâ
sıl olmuştur, ikinci maksadım, mahkeme istiklâli 
ve hâkim teminatı meselesi seçim emniyeti için 
başlıca şart olan temel mevzuların başında ol
ması itibariyle ehemmiyetini muhafaza etmekte
dir. Kırşehir meselesi ve hâkim teminatı hakikatte 
seçim emniyetinin ayrılmaz unsurlarıdır. Seçim 
emniyetini temin edecek mevaddın Demokrat ikti-
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dar eliyle düzeltilmesine kesin, acele ve şiddetle 
ihtiyaç vardır. Biz bu ihtiyacı hiçbir veçhile göz
den uzak tutmıyacağız. Biz seçim emniyetinin baş
lıca müeyyidesi olan hâkim vicdanının, şerefinin, 
ekmeğinin ve meslekinin emniyette olması mev
zuunu birinci derecede bir vatan borcu olarak 
daima takibedeceğiz. 

REİS — Paşam, sadet harici konuşuyorsunuz. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Kırşehir me

selesi bizi, Hükümeti müspet yola teveccüh etti
ğinden dolayı tebrik için vesile veriyor. 

Hükümete diğer rejim dâvalarını bunların 
başında hâkimin vicdanını, şerefini ve ekmeğini 
korumak vazifesini tekrar hatırlatmak isterim. 
Bu meseleyi takibedeceğiz. Seçim, hâkimlerin 
kontrolü altında cereyan edecektir. Hâkimleri 
emniyette buiunmıyan memleketlerde arkadaşlar, 
hiç bir hak, hiç bir şeref emniyette değildir. 
(Sağdan alkışlar) 

REİS — Cumhuriyetçi Millet Partisi adına 
Ahmet Bilgin. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ ADI
NA AHMET BİLGİN (Kırşehir) — (Kısa kes, 
sesleri) Hemen tehdide başlamayın, fikirlerimizi 
söyliyeceğiz, sabırlı olun. 

Muhterem arkadaşlar, Kırşehir'in yeniden vi
lâyet haline getirilmesini derpiş eden tasarı üze
rinde Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu 
olarak fikirlerimizi arza başlarken ilk ifade ede
ceğimiz husus bu hâdiseden esas itibariyle duy
duğumuz memnuniyettir; zayi olan haklar her 
ne sebeple olursa olsun bir gün gelip teslim edi
lirse bunun bir ferahlık ve memnuniyet yarata
cağı tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar, biz bu tasarının müza
keresi vesilesiyle evvelce Kırşehir'i kaza haline 
getiren siyasi ve hissî faktörler üzerinde dur
mak istemiyoruz. Bu mesele yıllardan beri ikti
dar ve muhalefet arasında büyük münakaşalara 
mevzu olmuş ve bütün vatandaşlar için derin bir 
ıstırap ve huzursuzluk kaynağı teşkil etmiştir. 
Buna taallûk eden görüş ve kanaatlerimiz umu
mi efkârın malûmudur. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin bugün 
Kırşehir'ini vilâyet haline getirmek için ileri 
sürdüğü zaruret ve sebeplerle bizim bundan üç 
sene evvel Kırşehir vilâyetinin ilga edilmemesi 
hakkında serdettiğimiz sebep ve zaruretler mu-

I kayese edilirse yekdiğerinin aynı olduğu müşa-
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lıede olunur. Bu itibarla üç sene sonra Hükü
metle esas itibariyle aynı görüşte birleşmiş bu
lunuyoruz. Aramızdaki mesafe üç yıl sonra ka
panmış olsa bile biz bunu yine bir kazanç say
maktayız. Şimdi temennimiz şudur ki; bir hak 
teslim edilirken, yanlış bir hareket düzeltilirken 
bu hak tam teslim edilsin. Ve bu yanlış hareket 
tam düzeltilsin. Böyle olmasındaki muhassenatı 
Yüksek Meclisin takdir edeceği ümidindeyiz. 

Kırşehir tekrar vilâyet haline getirilirken 
birtakım siyasi mülâhazalarla hareket edilmesi 
âmme vicdanmdaki ıstırapları devam ettirir ve 
rejim için beklenilen hayırlı tesir gölgelenmiş 
olur. Bu maksadın temini bakımından Hükümet 
tasarısı kifayetsizdir. Hükümet tasarısının nok
sanlarını kısmen telâfi eden Bütçe Encümeni 
raporunun müzakereye alınmamış olması bu en
dişemizi artırmış bulunmaktadır. Müzakereleri
nizle Dahiliye Encümeni mazbatasının daha te
kemmül ettirileı*ek kânuniyet kesbodeceğini 
ümidetmekte bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Kırşehir'in tekrar vi
lâyet haline getirilmesi hâdisesinin rejimin nor
mal hale avdeti için hayırlı bir başlangıç teşkil 
etmesini bütün kalbimizle dileriz. Fakat, bu lâ
yiha kânuniyet kesbederken Dahiliye Encümeni
nin düşmüş olduğu hata tamir edilmezse rejim 
İv.-susunda beklediğimiz iyilik ortadan kalkmış 
ve vatandaşlara kolaylık yerine müşkülât getiril
miş olur. Bu ciheti maddelerin müzakeresi sıra
sında arz edeceğimiz tabiîdir. 

REÎS — Zihni Üner. (Vazgeçti sesleri) 
Hasan Hayati Ülkün. (Vazgeçti sesleri) 
HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Niğde) — 

Muhterem arkadaşlarım; Kırşehir'in, idari bün
yemizde tekrar vilâyet haline ifrağını temin eden 
ve yüksek huzurunuza gelen kanun lâyihası me
sut bir hâdise teşkil edecektir. 

Bu mesut hâdiseyi, bâzı arkadaşlarımızın 
yaptıkları gibi, polemik ve siyasi istismarcılık 
noktasından değil; ekimiyle, yollariyle ve memle
ketin her tarafında yapılan fabrika ve barajla-
riyle Türkiye'nin her köşesinin iktisabettiği bü
yük gelişme ile yeni baştan kurulması nokta
sından mütalâa etmek lâzımdır. 

Altmış dört nahiyenin kaza olarak meydana 
çıkmasını hazırhyan sebepler arasında elbette ki, 
iktisadi inkişafımız Kırşehir'i de yeni baştan vi
lâyet olarak yapmaya elverişli idi. Kırşehir'in 
ye kazalarının çok köylerini gördüm. İçinde ve 
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merkezinde birçok arkadaşlarla temas ettim. Kır
şehirli vatandaşlarımız, köyden merkeze kadar, 
memleketlerini, Türkiye'nin diğer memleketleri 
gibi salâha, inkişafa kavuşturmak-için azimli ve 
zeki insanlarımızdır. Mmtakanm tabiî karakteri
ne uygun olarak zirai sahada büyük inkişaf kay
dettiği gibi, sınai sahada da gelişmeyi kendileri
ne ideal edinmiş hemşerilerimiz, vatandaşlarımız
dır ve bu sahada azimle yürümektedirler. Ben şu
na eminim ve kaaniim ki; Kırşehir halkı zekâsı, 
çalışkanlığı ve memleketseverliği ile elbette ki, di
ğer mıntakalarımızın eriştiği zirai ve sınai inkişa
fa lâyık bulunmakta ve o gayeye vâsıl olmak için 
engelleri bertaraf etmiş bulunmaktadır. Kırşe
hir mıntakasınm, kısa zaman dahi olsa, Nevşehir 
vilâyeti ile birlikte çalıştığı günlerin hâtırası, pek 
zevkli olarak içimizde yaşamaktadır ve yaşıya-
eaktır. Bundan böyle iki komşu vilâyet; idari 
bünye ve gelişme hususundaki azimleriyle bir 
olarak yaşıyacaktır. Nevşehir'in vilâyet olma hu
susundaki kabiliyeti, ve bundan böyle kendi in
kişaflarını ve idari bünyesini tekâmül ettirmek 
hususundaki arzusu ne ise, Kırşehir de ayni se
viyede bulunmaktadır. Bundan maksadım şudur 
ki, bir Nevşehir'li olarak, Nevşehir'in vilâyet ol
masının tahakkukundan duyduğum saadeti Kır
şehir için de duymaktayım. Bu kanuna karşı ge
niş bir muhalif kütlesi çıkmıyacağma göre, Yük
sek Heyetinize şimdiden memleketimize büyük bir 
vilâyet, istikbalde inkişafa namzet bir vilâyet ih
das etmek üzere bulunduğunuzdan dolayı hepini
ze şükranlarımı arz ederim. 

REÎS — Mehmet Mahmudoğlu. 
MEHMET MAHMUDOĞLU (Kırşehir) — 

Muhterem arkadaşlar, şimdi müzakere mevzuu 
olan Kırşehir kazasında yeniden Kırşehir adı ile 
bir vilâyet kurulmasını derpiş eden bu kanun ta
sarısından dolayı sizler gibi ve her Türk vatan
daşı gibi asgari mânada bizler de memnun ve 
mahzuzuz. 

Hükümet tarafından getirilen bu tasarının 
esbabı mucibesi, Kırşehir'de yeniden Kırşehir 
adiyle bir vilâyet kurulmasını ieabettiren içtimai, 
iktisadi ve coğrafi faktörlerin ve zaruretlerin 
mevcudiyetini arızuamik izah ve ihtiva etmektedir. 
Bendeniz tamamen realiteye istinadeden bu esba
bı mucibeyi teyit için sizleri tenvir maksadiyle 
çeşitli mevzularda mütenevvi misaller vermek su
retiyle sözü uzatmak istemiyorum. Her ne ka-
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dar Hükümet tasarısında kurulacak olan Kır- I 
şehir vilâyetine Kaman, Çiçekdağ ve Mucur ka- I 
zalarınm bağlandığı, Hacibektaş, Kozaklı ve I 
Avanus kazalarının Nevşehir vilâyetinde kaldı- ^ 
ğı görülmekte ise de Bütçe Encümeninde yapı- I 
lan müzakere neticesinde Kozaklı ve Haeıbck- I 
taş'ın Kırşehir'e daha yakın oluşları ve munta- I 
zam bir sosa ile bağlı bulunuşları ve kendileri- I 
ne tâbi olan köylerin bu şose etrafında toplan- I 
mış bulunmaları içtimai ve iktisadi ve coğrafi I 
bakımdan Kırşehir ile tam bir irtibat halinde I 
bulunmaları ve bu suretle âmme hizmetlerinin I 
suhuletle tedviri mucip sebepleri ile ideal bir 
görüş ve anlayış içerisinde hareket eden Bütçe I 
Encümeninin muhteıem azaları bu iki kazayı I 
Kırşehir'in bünyesinde mütalâa etmiş ve buna 
mukabil Oiçekdağ'mı Yozgad'a bağlamak sure- I 
tiyle bu tasarıyı tadil etmiştir. 

Bu suretle huzurunuza getirilen Meclisi Âliye 
sevk olunan bu tasarı kalpleri ve gönülleri da
ima vatansever duygıılariyle çarpan güzel yur
dumuzun zümrüt gibi bir köşesini teşkil eden 
Kırşehir'in üç seneden beri devam eden dertle
rine ve dinmek bilmiyen ıstıraplarına nihayet 
verilmesini temin etmiş olacaktır. 

Kırşehir bütün tarih boyunca ilim irfan oca
ğı, medeniyet kucağı ve Türk bucağı olarak 
kalmış ve sinesinde taşıdığı eserlerle ve tarihe 
mal olan yetiştirip büyüttüğü kimselerle bunu 
ispat etm-ektedir. 

Kırşehir halkı millî sınırlarımız dahilindeki 
her belde halkı gibi kalpleri asgari derecede 
vatansever ve milliyetperver duygıılariyle çarp
maktadır. Yakın tarihte ve Birinci Cihan Har
binde bu topraklar için seve seve kanını akı
tan ve Millî Mücadelede emsaline kahramanlık j 
numunesi teşkil eden ve bu inkilâplarm banisi 
büyük Atatürk'ü kendisine has bir sevgi ile ve i 
bir hürriyet aşkı ile tâ Kayseri'den bağrına ba- J 
sıp Ankara'ya kadar el üstünde getiren ve bu j 
suretle bu rejimin temelinde kendi çapında bir j 
hizmeti sebk etmek suretiyle bu hasletlerini j 
ispat etmiştir. Kırşehir halkı büyük Atatürk'ün 
asıl Türk milletine've onun medarı iftiharı olan { 
Türk gençliğine emanet ettiği mukaddes bir 'j 
vedianın daima muhafızı olmuş ve olmakta de- \ 
varın kutsi bir vazife telâkki etmektedir. Tarih ! 
bizi irşâdediyor ki, Kırşehir halici vatan teli- j 
likeve düştüğü ve tehlike canları calin ava baş- i 
ladığı an hiçbir ikaza lüzum hissetmeden evin- ' 
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deki Ayşe'sini ve beşikteki yavrusunu Allah'a 
emanet ederek serhat boylarına koşmuş ve va
tan için kendisinden beklenilen vazifeyi kam 
pahasına ifa etmiştir, Bu itibarla fedakâr ve 
feragat sahibi olan ve bu haleti ruhiyenin ha
kimiyeti altında bulunan bu memleket halkının 
yüzünü güldürmek ve gönüllerdeki rüsubu gi
derecek olan tek şey bütçe Encümeninin tadili 
şeklindeki tasarının kanuniyet halini alması ile 
kaim olacaktır. Bundan doğacak olan şeref asî! 
ve necip Türk milletine ve onun hakiki mümes
silleri bulunan siz mebuslara -aidolacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Tahir Taşer. 
Kifayet takriri var, fakat 6 arkadaş konuş

madığı için son olarak Tahir Beye söz veri
yorum. 

TAHÎ.R TAŞER (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar; Kırşehir'in yeniden vilâyet olması
nı sağlıyan, kanun lâyihası hakkındaki Cumhu
riyetçi Millet Partisi Meclis Grupunun sürüşle
rini Ahmet Bilgin arkadaşımız ifade ettileı*. Ren
deniz de bu mevzudaki şahsi görüş ve düşün
celerimi kısaca arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Bundan üç sene evvel Kırşehir'in, kaza ha
line getirilmesiyle bütün Türk milletinin de ka
bul ettiği üzere siyasi bir hatanın işlendiği in
kâr kabul etmiyen bir hakikattir. 

Bugün Demokrat Parti iktidarı Kırşehir'in 
coğrafi ve iktisadi durumunu göz önüne ala
rak Kırşehir'i yeniden vilâyet yapmayı muva
fık bulmuş ve bu kanun lâyihasını yüksek hu
zurunuza sevk etmiştir. Bir hatanın tamiri ma
hiyetini tazammun eden böyle bir kanun lâyi
hasının Yüksek Huzurunuza getirmiş olması 
iyi bir niyetin ifadesi olmakla şüphesiz memnu
niyete şayan bir keyfiyettir. Bu lâyiha kanuni
yet kesbettiği takdirde hürriyet ve demokrasi
ye vurulmuş olan zincirin bir halkası koparıl
mış olacaktır. Umarız ki, Kırşehiri tekrar vilâ
yet haline getiren bu kanunun kabulü ile va
tandaş hak ve hürriyetlerini tehdideden diğer 
antidemokratik kanunların da tasfiyesine bir 
başlangıç olsun ve böylece milletimizin bir as
rı mütecaviz zamandan beri yaptığı hürriyet 
mücadelesi zaferle sona ermiş bulunsun. 

REİS — Efendim, söz istiyen bir arkadaş 
kaldı. Kifayeti müzakere takriri var. 
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DAHİLİYE EXCÜMEXİ MAZBATA MU

HARRİRİ ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOÖLU 
(Yozgad) - •- Söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
hAIÜLİYEENi 'ÜMENİ MAZBATA MU

HARRİRİ ÖMER LÜTFİ ERZURUMLUOGLU 
(Yozgad) — Aziz ve muhterem arkadaşlar, biz 
encümen olarak söz almıyacaktık, ama, Dahili
ye Encümeninin mazbatasını birkaç arkadaş, va
him. bir mazbata imiş gibi göstermek istedikle
rinden onu izah etmek üzere söz almış bulunu
yorum. (Maddelerde sesleri) 

REİS -— İzahınız maddelere taallCık ediyor, 
maddelerde söz alırsınız. 

ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOÛLU (De
vamla) — Sözlerini umumidir. Yalnız muhterem 
arkadaşlarım şunu göz önünde bulundurmanızı 
istirham ederim : 

Yeni bir vilâyet kurarken kazalarını aldığı
nız vilâyetlerin de dinamizmini teşkilâtı mülki
ye bakımından öldürmemek ieabeder. Bu ba
kımdan Kırşehir vilâyetini kurarken, Nevşehir 
vilâyetini de tamanıiyle ortadan silmemek için 
bunu hazırlarım bulunuyoruz. 

Bir noktaya daha temas edeyim : 
Yusuf Azizoğlu arkadaşımız, bizim encüme

ne yine tarizde bulunarak, birçok kimselerin 
evvelki kanuna rey verdiğinden, şimdi eski es
babı mucibeden nasıl dönüleceğinden bahsetti. 
0 zaman Hükümet lâyihasına Vekil, olarak im
za koyan ve yamnda oturan muhterem Oelik-
baş'm da buna müspet rey verdiğini hatırlatmak 
isterim. 

REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
son söz bir mebusundur, una söz veriyorum. 

Osman Turan. 
OSMAN TURAN (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, mühim bir şey söyliyecek değilim. 
Sadece memnuniyetimi izhar edeceğim. Oünkü 
Kırşehir kaza haline geldiği zaman muhtelif ba
kımlardan üzülmüştüm. Hu üzülmüş olduğum 
bir noktaya işaret etmek isterim. 

Kırşehir çok mühim bir hususiyet taşımak
tadır. O da tarihte Türk kültürünün ilk çiçek -
1 endiği bir kasaba ottnasıdır. Konya'da İran 
kültürünün baskısı altında Türk edebiyatı he
nüz inkişaf etmek imkânını bulamazken burada 
Âşık Faşa ilk defa Türk dilinin yabancı dillere 
galebe çalması için mücadele etmiştir, tatlı şiiri 
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el'an. katillerimizde ihtisas uyandıracak bir va~ 

!• ziyettedir. Kırşehir, bu türlü birçok eserler ve-
! ren, kültür sahasında kıymetler yetiştirmiş ve 
} Konya'dan sonra orada Acem kültürü tadil edi-
| lerek millî kültürün kuvvetlenmesinde büyük 
1 

! bir rol ifa etmiştir. 
ı * 
! Bu sözlerimi memnuniyetimin bir ifadesi ola-
i rak sadece izhar etmek arzusunu duvdum. 

REİS — Yusuf Azizoğlu söz istemekte İs
rar ediyor musunuz? 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Hayır. 
REİS — Kifayeti müzakere takriri var. Za

ten söz istiyeıı de yok. Maddelere geçilmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifte müstaceliyetle müzakeresi hususu 
vardır. Bu ciheti reylerinize arz ediyorum. Ka-

S bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okuyoruz, efendim. 

i 
Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında 
(Kırşehir) adiyle yeniden bir vilâyetk urulması 

hakkında Kanun 
I MADDE 1. — Bağb (1) sayılı cetvelde gös-
| ferikliği veçhile Nevşehir vilâyetine bağlı Kır

şehir kazası kaldırılarak merkezi Kırşehir ol-
I m ak ve yine Nevşehir vilâyetine bağlı Mucur 
s kazası ile Yozgad vilâyetine bağlı Çiçekdağı, 
i Ankara vilâyetine bağlı. Kaman kazalarını ihti

va etmek üzere (Kırşehir) adiyle yeniden bir 
I vilâyet kurulmuş ve eski Kırşehir kazasını ihti-
j va eden nahiye, ve köyler Kırşehir vilâyetinin 
| Merkez kazasına bağlanmıştır. 
j REİS —• ( hımhuriyetçi Millet Partisi adına 
ı Ahmet Bilgin. 
| o rMîIURtYETOİ MİLLET PARTİSİ MEC-
; LİS ORUPU REİSİ OSMAN BÖLÜKBAŞT 
! (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar, Kırşehir'

in veniden vilâvet haline getirilmesi hususunda 
i 

İ Hükümetin bir karar aldığını radyodan diııle-
| (ligim zaman hissiyatımı şu kelimelerle ifade et-
| iü ist i m : Kırşehir'in yeniden vilâyet haline ge-
• tiril meşinden elbette memnunum. Ancak, bir çi-
I ç"k!e yaz gel m iveceğini unutmamak lâzımdır. 
; Bu hâdisenin, rejimin normal hah' getirilmesi 
i hususunda, mesut bir başlangıç teşkil etmesini 
: temenni ederim. Bugün de aynı hissiyatı taşı-
\ yan. insanım. Temennim şudur ki; bu kanun 

Mcci'cten çıkarken o baharın tek çiçeği dediği-
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miz çiçeğin solmuş bir hale gelmemesini reyle- ı 
rinizle temin etmenizdir. "Kırşehir'in neden ve 
niçin kaza haline getirildiği o kadar tabiî bir 
hakikattir ki, bunu 24 milyon da biliyor, hâdi
seleri takibeden bütün dünya da biliyor, ikti
darınız ve sizler hissî ve siyasi sebeplerle Kır
şehir'i kaza haline getirmek suretiyle şüphesiz 
mânevi bir mesuliyet altına girmiş bulunuyor
sunuz. Şimdi bu hatanın tamiri bahis mevzuu 
olurken, yine siyasi sebeplerle, eskinin gölge
lenmesine imkân verilirse şüphesiz bu mesuli
yetiniz ve vebaliniz yeni bir mesuliyet ve veballe 
ağırlaşmış olur. Bütçe Encümeninde de ifade 
ettiğim gibi, böyle bir vebal ile, böyle bir mes
uliyetle vebal ve mesuliyeti ağırlaştırmayı ken
dinize ve iktidarınıza lâyık görmemenizi temen
ni ederim. Bu temennimizi ifade ettikten son
ra, şimdi Kırşehir'e bağlanan ve. bağlanmıyan 
kazalar üzerinde fikirlerimizi sıra ile arz edece
ğiz. Her türlü siyasi endişeleri bir tarafa bı
rakarak, bütün arkadaşlar hakikata vâsıl olur 
ve bir ıstırabı dindirmek endişesiyle hareket 
ettikleri takdirde görüşlerimize iştirak etme
mek imkânsızdır. Çünkü görüşlerimiz rakama, 
hakikata dayanmaktadır. Müsaade buyurursa
nız vaktiyle Kırşehir'i kaza haline getirmeyi 
düşünen Hükümetin hazırladığı tasarıdan bir
kaç satır okuyalım. Bu satırlann ışığı altında 
Kozaklı ve Hacıbektaş ilçelerinin nereye bağ
lanması icabettiğini tesbite çalışalım. Kırşehir 
kaza haline getirilirken bugünkü tasarıyı ha-
zirlıyan muhterem Hükümet aynen şöyle diyor: 

«Köylerden kaza ve vilâyet merkezine ge
len vatandaş resmî ve hususi işini gördük
ten sonra aynı günde tekrar köyüne dönmek 
imkânına kavuştuğunda, günlük masrafların
dan vareste kalır ve bu da hizmetlerin iktisadi 
ve müsmir olmasını sağlar. Yakınma getirilen 
umumi hizmetlerden suhuletle ve az masraf ih- I 
tiyariyle faydalanan ve süratle köyüne, aile ve 
işinin başına dönen vatandaş, memnuniyet ve 
Devlete karşı haklı bir muhabbet duyar.» 

O halde bir vilâyeti teşkil ederken, kaza- J 
lan muhtelif vilâyetler arasında taksim ederken 
bu esasm daima göz önünde bulundurulması 
icabettiğini Hükümet kabul etmektedir. 

Şimdi Hükümetin o zamanki şu kabulüne 
ve bugün de muteber olmak ieabeden bu haklı 
fikirlere göre, Kozaklı ve Hacıbektaş ilçelerinin 
duramunu tetkik edelim. Hepiniz takdir eder- ) 
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siniz ki, muhtelif bölgeler arasında iktisadi, ti
cari ve kültürel münasebetlerin teessüsü bakı
mından coğrafî şartların ve yol vaziyetinin 
ehemmiyeti büyüktür. Yekdiğeri ile temas ede-
miyen insanlar arasında ne iktisadi, ne ticari, ne 
içtimai ve ne de kültürel münasebetler teessüs 
edemez. Binaenaleyh mesele bu zaviyeden mü
talâa edilince, Nevşehir ile Hacıbektaş ve Ko
zaklı arasında bir iktisadi, ticari, kültürel ve içti
mai münasebetten bahsetmek tamamiyle abes 
olur. Bunun sebeplerini huzurunuzda açıkla
mak isterim : 

Nevşehir, Kızdırmağın cenubundadır. Hacı
bektaş ve Kozaklı ile Kızılırmak gibi tabiî ve 
mühim bir mania iki bölgeyi birbirinden ayır
maktadır. Bu bir. ikinci sebep; bu iki bölge 
arasındaki münasebetin bulunmadığını gösteren 
ikinci sebep; yolsuzluktur arkadaşlar. Kırşehir 
Kanununun müzakeresi esnasında burada Hacı
bektaş'ı Nevşehir'e bağlıyan, Kozaklı'ya bağlı-
yan bir yolun meveudolmadığmı söylediğimiz 
zaman, o zaman hükümet adına konuşan muh
terem Dahiliye Vekili, yol meselesinin bu za
manda bir mesele teşkil etmediğini açıklamıştır. 
Aradan üç yıl geçmesine rağmen Hacıbektaş'ı 
Nevşehir'e bağlıyan, Kozaklı'yi Nevşehir'e bağ
lıyan, her zaman geçilebilir bir yol temin edile
memiştir. Bugün dahi bu iki ilce ile Nevşehir'
in irtibatı, kısmı küllisi hanı yol olan bir yol ile 
temin edilmektedir. Burada ne deniyor; hizme
ti vatandaşın ayağına götürmek lâzım. Vatan
daş suhuletle gidip gelebilmelidir. Bu esaslara 
göre kazalar vilâyetlere bağlanmalıdır diyor. 
Hakikat tamamen bunun aksinedir. Yol olmaz
sa, arada Kızılırmak gibi tabiî bir mâni bulu
nursa iki bölge arasında iktisadi, ticari, içtimai 
ve kültürel münasebetler teessüs edebilir mi? 
Edemez. Çünkü gitmek mümkün değildir. Şim
di Hacıbektaş ilçesinin Nevşehir ve Kırşehir ile 
olan durumunu mütalâa edelim. Hükümet vak
tiyle Nevşehir'i vilâyet yapmaya karar verdiği 
zaman Hacıbektaş'ı Nevşehir'e münasip gör
müştü. Bu münasip görüşünü ele tabiî ve mâ
kul göstermek için, Hacıbektaş'ın Nevşehir'e 
otuz iki kilometre mesafede olduğunu esbabı 

' mucibesinde açıklamıştır. Halbuki 1957 senesin-
' de çıkarılmış olan Karayolları haritası da teyid-

etmektedir ki, o zamanki iddiamız veçhile Hacı
bektaş ile Nevşehir arasındaki mesafe otuz iki 
kilometre değil, elli iki kilometredir, kısmı külli-
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! si ham yoldur» her mevsimde geçit vermez. Bir 

yağmur yağdığı zaman kimsenin geçmesine im
kân yoktur, 

Bir hüsnü desadüf olarak Karayolları İda
resinin sizlere gönderdiği harita da tam Kırşe
hir Kanununun müzakeresi sırasında Meclise 
gelmiştir. O haritaları açar bakarsınız bu sözleri
mizin hakikatin ta kendisi olduğunu görürsünüz. 
Vallahi Kırşehir'in vilâyet olması hâdisesi*benini 
için şans olmaktan ziyade sizin için tarihî bir 
şanstır. Inşaallah istifade edersiniz. 

1957 de çıkmış olan. haritayı açıp bakalım. 
Hacıbektaş ile Nevşehir arasındaki mesafe şöyle
dir: Hacıbektaş - Salanda 18 kilometre. Salan
da - Gülşehir'i 14 kilometre, Gülşehir ile Nevşe
hir 20 kilometre, yekûn 52 kilometre. 

NUSRETTÎN BARUT (Bitlis) — Kırşehir'e 
ne kadardır? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Onu da 
arz edeceğimi Barut Bey barutlanmayın. (Gülüş
meler) Gülşehir - Nevşehir arası yirmi kilomet
redir, hâlâ ham yoldur, arkadaşlar. Muntazam 
bir şose yoktur. Ham yol, topraktır. Ne kışın ge
çilebilir, ne de yağmur yağdığı zaman gidilebilir. 
Hacıbektaş ile Salanda arasındaki yolun bir kıs
mı yapılmış. Haritaya göre.üç beş kilometre bir-
şey. Görülüyor ki, Hacıbektaş'ı Nevşehir'e bağlı
yan 52 kilometrelik yolun bugün dahi kısmı kül
lisi ham yoldur, toprak yoldur. Buna . karşılık 
Hacıbektaş'ı Kırşehir'e bağlıyan yolun üzerinde 
duralım. Hacıbektaş'ı Kırşehir'e bağlıyan yol 
47 kilometredir, bunun büyük kısmı Kayseri -
Kırşehir ve Ankara arasındaki devlet yoludur. 
Muntazam yoldur, hergün yüzlerce otobüs gelir 
geçer. Kırşehir'e gitmek istiyen bir köylü, Hacı
bektaş köylüsü iki kilometre, üç kilometre yürü
yerek şoseye "gelir, istediği gibi otobüse biner, bir 
saatte, iki saatte Kırşehir'e, gider, işini gördü
rür, akşam evine döner. Bir eski mülkiye müfet
tişi de tamamdır diyor. Ne yapalım bizden şahidi 
âdil ikame etsek belki kabul etmezsiniz. Ne ise 
görüştüğümüz iş adalatinizin ölçüsüdür. 

SUAT BA§OL (Zonguldak) — Bahar hava
sını bozma. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Siz ve
receğiniz reyle hakiki baharı bu memlekete geti
rin. Memleketin sahte baharlardan çektiği çok
tur. 

Müsaade buyurursanız rakamları konuşturma
ya devam edelim. Hacıbektaş'ı Kayseri ve Kirşe-
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hir devlet yoluna bağlıyan muntazam bir şo
senin uzunluğu 20 kilometre. Devlet yolu irtiba
tın tesis edildiği noktadan Kırşehir'e kadar olan 
mesafe de 27 küometre, 47 kilometre. Eğer kaza 
merkezinin iki vilâyete olan uzunluğu yalnız na
zara alınacak olursa, Hacıbektaş - Kırşehir'e Nev
şehir'den daha yakın. Âmme hizmetinden halkın 
istifadesi bahis mevzuu ise Hacıbektaş Kırşehir'e 
muntazam yolla bağlıdır, Nevşehir için böyle bir 
yol yoktur. Üstelik* Kızılırmak gibi bir mâni 
vardır. Hacıbektaş'ın bir köylüsü atına, eşeğine 
binerek istediği istikamette Kırşehir'e gidebilir, 
işini görebilir. Fakat Hacıbektaş 'in bir köylüsü 
Nevşehir'e gitmek istediği zaman, kendisi nere
de bulunursa bulunsun, ister istemez Gülşehir'-
ine gelerek, Kızılırmak üzerinde bulunan tek 
köprüden geçmeye mecburdur. Başka bir yol 
yoktur. Hacıbektaş köylerinin durumunu müta
lâa edecek olursak vaziyetin Hükümet tasarısı 
aleyhine olduğu bir kere daha anlaşılır. 

Müsaade ederseniz bir haritadan bunu göre
lim. (Soldan, projeksiyonla gösterelim, sesleri) 
Lüzum yok, vicdanlarınız projeksiyon olsun. İşte 
Hacıbektaş arkadaşlar. Hacıbektaş arazisi görü
yorsunuz kısmı küllisi Şimale doğru uzanmak
tadır. Köyler Kayseri - Kırşehir şosesinin iki ta
rafında sıralanmıştır. .Bir kısmı da Hacıbek
taş'ı Mucur'a bağlıyan şosenin iki tarafındadır. 
Kısmı küllisi köylerin böyledir. Şimaldeki bir 
köylüyü kaldıracaksınız, Hacıbektaş'a getirecek
siniz. Kayseri şosesini katettikteıi sonra mevcud-
olmıyan yoldan geçirmek suretiyle Krzılırmak'm 
Cenubunda elli iki kilometre mesafede bulunan 
Nevşehir'e sevk edeceksiniz ve ondan sonra da, 
şu esbabı mucibeden okuduğum parçaya göre, 
âmme hizmetleri halkın ayağına gitmiş, halk su
huletle istifade etmiş, işini gördükten sonra da 
akşam evine dönmüş olacaktır. Bunu ne akıl ka
bul eder, ne mantık kabul eder. Ve ne de vicdan
larımız kabul eder. 

SABRI DİLEK (Trabzon) — Halka hizmet 
tabiî. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hayır, 
halka. ıstırap çektirmeyi vicdanlarımız kabul et
mez, mânasına söylüyorum. Sabri Bey tabiî şey
lerin tekrarından zarar gelmez. Soruyorum ar
kadaşlar, Kızılırmak ayırmış, yol yok, iki bölge 
arasında hangi iktisadi, ticari, kültürel ve içti
mai bağlar tahassül etmiştir? Uzun senelerden 
beri Kırşehir'in bir kazası, bir nahiyesi olarak 

— 129 — 



İ : 79 10 . 6 .1957 G : 1 
Kırşehir halkı ile maddi ve mânevi her bakım
dan kaynaşmış bir ailenin fertleri haline gelmiş 
Hacıbektaş'ın köylülerim, çıkarılacak bir ka
nunla Nevşehir'e göndermeye, zorl uyabilelim. 
Bunu tecviz edecek hiçbir kaide yoktur. Hele şu 
esbabı mucibeyi hazırlıyan Hükümut böyle bir 
şeyi asla teklif edemez. 

(iclclim Kozaklı'mn vaziyetine; onun vazi
yeti Hacıbektaş'a nazaran daha da vahim. Yine 
haritayı açalım, ellerimizde bulunan haritayı; 
Kozaklı ilce merkezini nazara alacak olursak, eli
mizdeki haritaya göre Kırşehir - Kayseri Devlet 
yoluna Kozaklı'dan gelebilmek için 25 kilometre 
katetmck lâzımdır. Bu Devlet yoluna vâsıl ol
duktan sonra Nevşehir'e gideceksiniz; nasıl gide
ceksiniz? Harita gösteriyor. Topaldı'dan Nevşe
hir 'e kadar, Avanos'a kadar; birisi 23 kilometre, 
diğeri 1.2 kilometre olan ham yolu kat'edeccksi-
niz. Ne şosedir, ne düzlenmiştir. Bildiğimiz 
ham yoldur; bildiğimiz patikadır. Ne kışın geçi
lebilir, ne yağmur yağdığı zaman geçilebilir. 

Kozaklı ile olan münasebeti izah ederken, 
şimdi Hükümeti bir başka noktadan işhat ede
ceğim. Onun âdil şahadetine •müracaat edeceğim. 
Hiçbir vasıta gitmez. Avanos'a geleceksiniz, Ava
nos'u geçtikten sonra Ürgüp'e gideceksiniz. Top
rak bir yol, geçilmesine imkân yoktur. Kaç defa 
gittik, çamura, battık. Bir yağmur yağdı mı geç
meye imkân yok. Ondan sonra Ürgüp'"e varacak
sınız, Ürgüp'ten sonra da yirmi kilometre gide
ceksiniz, bu suretle Avanos'tan sonra bir kısmı 
tamamen âdi toprak yo!, ham yol olan 35 kilo
metrelik mesafeyi katettiktcn sonra Nevşehir'e 
vâsıl olacaksınız. Bu da halka hizmet olacak, hal
ka suhulet olacak. Halbuki Kozaklı'dan kalkan 
bir vatandaş Keyseri - Kırşehir şosesine vâsıl 
oldu mu oradan gecen her gün yüzlerce otobüs 
vardır. Kayseri'den gelir, Sivas'tan gelir, Er
zurum'dan felir, (larbı Şarka bağlıyan bir dev
let yoludur. Biner bir saatte, iki saatte Kırşe
hir'e gider, işini bitirir, akşama köyüne dönebi
lir. Ama Nevşehir'e gitmek için ne böyle bir oto
büs var, ne bir işlek yol var, ne de bildiğimiz 
şose var, lâalcttayin bir toprak yol, ham yol. 

O örülüyor ki; arkadaşlar Kozaklımı n tabiî 
şartlar bakımından Nevşehir ile iktisadi, ticari, 
kültürel ve içtimai bir münasebeti yoktur. Tabiî' 
mâniler bunu ortadan kaldırmıştır, yol vaziyeti 
bunu ortadan kaldırmıştır. 

| Müsaade buyurursanız bu mevzuda ki mâru-
\ .zatımızı teyit için muhterem Hükümetin vak-
jj tiyle bu Meclisin huzuruna getirdiği esbabı ımıci-
İ beden birkaç satır okuyalım: 4 Mart 195-I- tari-

I hinde 21 tane nahiye veya köy kaza haline geti
rilmiştir. Bunlardan bir tanesi de Avanos'un Ko-
zakh köyünde teşkil edilen Kozaklı ilçesidir. îl-

'j ccyi teşkil etmek zaruretini Hükümet esbabı nııı-
I cibesinde şöyle ifade etmektedir: Bölgenin şart

ları icabı, aradaki dağlar icabı, kışın diyor, kaza 
merkezi ile irtibat imkânsızdır. Yol vermez dağ
lar vardır, halk ıstırap çekmektedir, diyor. Üste
lik, Kayseri ile Ankara demiryolu dolayısiyle bu 
bölgenin diyor, Avanos'ta ne içtimai, ne iktisadi 
ne şu ne bu hiçbir münasebeti yoktur, diyor. Şim
di, şimdi Hükümet tasarısında bu Koza İldi ilçesi 
de Nevşehir'e münasip görülüyor. Yol vermiycn 
dağlardan vatandaş geçecek otobüs işlemez, kış
ta kıyamette Avanos ilcesine gidecek. Oradan Kı
zılırmak üzerindeki köprüyü geçtiktim sonra 35 
"kilometre uzakta bir kısmı tamamen hanı yol, 
toprak VQI olan Nevşehir'e gidecek. Ve İm yapıl
dığı takdirde de memlekette âmme hizmetleri 
halkın ayağına getirilmiş olacak, halk bu sun;tlc 
istifade ederek Devlete duacı olacaktır. Böyle bir 
neticenin mantıkla müdafaa edilir taran yoktur 
arkadaşlar. Binaenaleyh, gerek Hacıbektaş'ın ge
rekse Kozaklımın Nevşehir vilâyeti ile hiçbir alâ
ka ve irtibatı yoktur. İktisadi bakımdan, ticari 
bakımdan, kültürel bakımdan her bakımdan Kır
şehir'i1 bağlıdır. Tabiat, bunu böyle hazırlamış, 
uzun seneler devam eden münasebetler bunu böy
le. hazırlamış. Kırşehir'i kaza haline getirmek su
retiyle atılan hatalı bir adımın tashihi eğer sa
mimî olarak arzu , ediliyorsa dinî, siyasi hesap
lar ve siyasi düşünceler mevcut değilse Hacıbek
taş ve Kozaklı ilçelerinin Kırşehir'e bağlanması 
bir emri zaruridir, bir emri vicdanidir. 

Muhterem arkadaşlar, içtimai münasebetler 
derkim bir noktanın üzerinde durmak lâzımdır. 
Bilirsiniz Anadolu'da bir köylü kasabaya gider, 
kaza, •merkezine, vilâyet merkezine uzun seneler 
devam etmiş münasebetlerin verdiği birtakım 'im
kânlardan faydalanır. Evinde yatacağı dosta sa
hiptir. Veresiye alış veriş edeceği ahbaba sahip
tir. Baha dostuna sahiptir. Mvine gitmiş gibi 
olur. Bu adamı oradan koparı rsan iz bir yavru
yu anasının kucağından almak gibi omla ıstırap
lar tevlideder. Görüyorsunuz Kızılırmak ayırmış, 
yolsuzluk ayırmış, hiçbir alâkası ve münasebeti 
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yok illâ Kozaklı ve Hacıbektaş Nevşehir'de kal
sın, diye ısrar ediliyor. Bu ısrar eğer bundan 
maksat, bu tasarıyı getirmekten maksat, rejimin 
mâruz kaldığı bir kötü muameleyi tashih etmek, 
vicdanlarda rüsubu silmek ise, Kozaklıîım ve Ha
cıbektaş'ın Nevşehir'e değil Kırşehir'e bağlanma
sını emreder. Bunun dışında başka mülâhazala
ra yer veriliyorsa, verilmek isteniyorsa bu tak
dirde bu hareketin asaleti gölgelenmiş olur. Ve 
rejim de böyle bir kanundan fazla bir şey kazan
mış olmaz. Ben eminim, ki, muhalif, muvafık 
her kes bu memlekette vı 11 ardan beri Kırşehir hâ-
disesinden muztariptir. Kime sorsanız oldu bir , 
iş, diyorlar. Mademki, tashih ediliyor, tam tas
hih edilsin, yeni bir vebal ve yeni bir mesuliyet 
altına girilmesin. Şimdi rica ediyorum, Hacıbek
taş'ın ve Kozaklı'nın Kırşehir'e bağlanmamasın
da ısrar edenler varsa, Hükümet ısrar ediyorsa, 
gelsin şurada arz ettiğim objektif sebepleri, çü
rütecek sebepleri ortaya koysun. Ayni teklifi Büt
çe Encümeninde yaptım. Hükümet Sözcüsü, lâyi
hadaki esbabı mucibeye ilâve edecek bir şeyimiz 
yoktur, demekle iktifa etti. Benim ortaya koydu
ğum hususlar, şahıslara göre değişecek süpjektif 
şeyler değil, rakama, vakaya dayanan objektif 
şeylerdir. Bunu reddedetmedikçe, bunu çürüt-
medikçe Hacıbektaş ve Kozaklı Nevşehir'e bağ
lanamaz, bağladığınız takdirde halk ıstırap çe
ker, yapmış olduğunuz hareketin de asaleti uçar 
gider. Hükümetin bu iddialarımızı çürütecek bir 
şeyi varsa bunu burada açıklamaya bir kere da
ha davet ediyoruz. Encümen sözcüsünün bir be
yanına da cevap vereceğim. Diyor ki, Kırşehir 
vilâyetini teşkil ederken Nevşehir vilâyetinin 
de hayatiyetini, zindeliğini zedelememek endişe
si bize hâkim olmuştur. Müsaade buyurursanız, 
Hacıbektaş'la Kozaklı'nııı Nevşehir'e bağlanma
sı, bu iki kaza halkı için bir ıstırap kaynağı 
olacaktır. Bir vilâyetin nüfusunu yükseltmek 
pahasına âmme hizmetlerini halkın ayağına gö
türüyorum, diyen ve bir hatayı tashih etmek 
hissini veren bir Hükümet tutup, da iki kazayı 
oraya bağlayıp halka ıstırap veremez. Nevşehir'
in nüfusu yükseltilmek isteniyorsa bu vilâyete 
mücavir vilâyetlerde birçok kaza olmak istiyen 
nahiyeler vardır ki, bunları kaza yaparak Nev
şehir'e ilâve etmek mümkündür. 

Muhterem Bütçe Encümeni Sözcüsü bu mese
le ileri sürüldüğü zaman Bütçe Encümeninde 
dedi ki, Kırşehir'e münasip olan Kozaklı ile Ha- , 
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cıbektaş'ı Nevşehir'in nüfusunu artırmak için 
oraya bağlıyamayız. Eğer oranın nüfusu artır
mak isteniyorsa Hükümet onun da tedbirini dü
şünür, dedi. Biz bu tedbirin düşünülmesini Ha
cıbektaş'la Kozaklı'nııı Kırşehir'e bağlanmasını 
istiyoruz. Fikirlerimizi çürütecek bu müspet 
şeyler ortaya konmadıkça Hacıbektaş'la Kozak
lı'nııı Nevşehir'de bırakılmasında birtakım mâ
naları olduğunu biz kabul edeceğimiz gibi dün
ya da kabul edecek, eminim ki, vicdanlarınız 
da kabul edecek. (Sağdan, alkışlar.) 

RElS — Mehmet Mahmudoğlu. 
MEHMET MAHMUDOĞLU (Kırşehir) — 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzuda Osman Bö-
lükbaşı arkadaşım âriz ve amik izahatta bulun
du. Ben konuşmamdan sarfınazar ediyorum. 
• Ancak, Hacıbektaş ve Kozaklı'nm Kırşehir'
in bünyesinde mütalâa edilmesini ve Kırşehir'e 
verilmesini istiyorum. Bu hususta bir teklifim 
var. Bunu yüksek vicdanlarınıza havale ediyo
rum. Kabulünü istirham ediyorum. 

REİS — Zihni Üner. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Efendim, da

ha evvel söz istedim. 
REİS — Daha evvel grup namına Osman 

BöJükbaşı'^a söz verdim. Size de söz veririm. 
ZlHNİ ÜNER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, peşinen arz edeyim ki, Kırşehir'in vi
lâyet haline gelmesi bendenizi şahsan bahtiyar 
etmiştir. Muhalefet partileri, bilhassa Cumhuri
yetçi Millet Partili arkadaşlar, Hacıbektaş ve 
Kozaklı kazalarının Nevşehir'le hiçbir münase
beti bulunmadığını ve doğrudan doğruya Kırşe
hir'e bağlanması icabettiğini burada müdafaa 
ettiler. Bendeniz bu kanaatte değilim. Size ha-
kikatları, rakamları konuşturmak suretiyle izalj 
edeceğim' 

Evvelâ, Kızılırmak Nevşehir'in tam ortasın
dan geçmektedir, dediler. Fakat bu ırmak Nev
şehir'i ikiye bölmez. Oraya hayat veren bir un
surdur. Kızdırmaktan bahsederken, geçmişteki 
hâtıralarının tesiriyle konuştular. Bu ırmak, bu
gün modern şekilde geçit vermektedir. Bugün 
Kızılırmak üzerinde Avanos ve Gülşehri'nde 
modern mânada geçit ve köprüler mevcuttur. Bu 
itibarla bir kere Kızılırmak, Nevşehir vilâyeti
nin veya bu vilâyetin, Kırşehir'e bağlanmasını 
istedikleri kazaları arasında hiçbir zaman bir 
geçit manii değildir, 
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Muhterem arkadaşlarım, kendileri yol mev-
zuundan bahsettiler. Biraz sonra bu mevzua 
geleceğim. Fakat bu mevzua gelmeden evvel 
kendilerinin yol hakkında söyledikleri bir nok
tayı hatırlatmak isterim. Dediler ki, Kozaklı ve 
Hacıbektaş'ın köylerinin köylüleri her noktadan 
Kırşehir'e gidebilirler, fakat Nevşehir'e muay
yen yollardan gitmek mecburiyetindedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, belki yazın, hiçbir 
tabiî mâni ve yağış olmadan dere tepe gidile
bilir. Fakat yağışlı mevsimlerde, yani senenin 
büyük bir kısmında mutlak surette köylerimiz 
umumi yollara bağlıdır ve maatteessüf eski Kır
şehir'e bağlı ve bugün Kırşehir'e intikal eden 
Nevşehir'in birçok kazaları da aynı durumdadır. 
Bu durum 1950 den beri ıslah edilmek yolunda
dır. Kızılırmak hiçbir zaman bir engel değildir. 
Engel dediğimiz zaman akla şu geliyor; kendi 
yolları dedikleri izler, daha doğrusu deretepe 
köylere doğru gittiği istikamet kuş uçuşu bun
ları birbirlerine bağlıyan yollar esasen senenin 
muayyen zamanlarında geçit vermez. Ve kendi
leri gayet iyi bilirler, Kızılırmak ancak muay
yen mevsimlerde her yerinden geçit verecek bir 
durumdadır.' 

Bölükbaşı, yol mevzuunda uzun uzun durdu. 
Uzun yıllanıl mahsulü olarak Kırşehir'le kaza
ları arasında geniş yolların mevediyetinden fa
kat Nevşehir'le bunlar arasında yol bulunmadı
ğından yol yokluğundan bahsetti. Hakikat böy
le değildir arkadaşlar., 

Ben yine kendilerinin verdiği rakamlarla arz 
edeyim; Kırşehir'le Hacıbektaş arasında bir kıs
mı vilâyet yolu bir kısmı Devlet yolu olmak üze
re 47 kilometrelik bir mesafe vardır. Bu mesafe 
Hacıbektaş ile Nevşehir arasında, 47 kilometre
ye mukabil, bugün 52 kilo metredir. Aradaki 5 
kilometrelik farkı bulunan bu yol, bugün üze
rinde çalışılmakta bulunan ve üç seneden beri 
- yani Nevşehir vilâyet olalıdan beri - üzerinde 
geniş bir faaliyet teksif edilmiş bulunan Devlet 
standardmdaki bir yol haline gelmektedir. Şura
sını da kemali samimiyetle arz edeyim ki, bir 
mevsim sonun da-Hacıbektaş ile Nevşehir arasın
da tamamen Devlet standardmdaki bir yol bit
miş olacaktır. Bundan şüphe eden arkadaşlarıma 
ve bilhasas bugün burayı ham yol diye tavsif 
eden Bölükbaşı'na tavsiye ederim, şu günler 
zarfında gitsinler ve bu yol üzerindeki faaliyeti 
görsünler. 
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Muhterem arkadaşlar; Hacıbektaş ile, Kırşe

hir ve Nevşehir arasındaki mesafe bakımından 
bugün fiilen 5 kilometrelik bir yol farkı vardır. 
Fakat bugün yapılmakta bulunan Hacıbektaş -
Nevşehir yolu TJİ, yine kendilerine tavsiye ede
rim gidip Nafıa Vekâletinde görsünler, yakında 
Devlet yolu bakımına alınacak ve Devlet yolu 
standardında inşaatına başlanacaktır. 

Binaenaleyh bu tekâmüle eriştikten sonra 
Saianda'dan geçmekte olan doğru istikameti ta-
kibedecek ve aradaki beş kilometre de kapana
caktır. Binaenaleyh Hacıbektaş - Kırşehir ve 
Nevşehir arasındaki yol mevzuu belki de kısa 
bir zamanda ikmal edildikten sonra Nevşehir le
hine birkaç kilometre de olsa bir taazzuv olacak
tır. 

Köylere gelince; bu bakir bölgedeki köy yol
ları, vilâyet yolları, kaza yolları henüz taazzuv 
etmiş değildir. Üzerinde faaliyet mevcuttur. Köy 
yolları birer iz halindedir ve senenin büyük bir 
kısmında bu izlerden geçilemez. Köylüler mer
kezlere gitmek ve merkezlerden umumi yerlere 
gitmek meburiyetindedirler. Binaenaleyh bu da 
gösteriyor ki, köyler içerisinde Kırşehir'e git
mekle Nevşehir'e gitmek arasında yol bakımın
dan bir fark mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Kozaklı'yı fecî ola
rak tavsif ettiler. Bu da realitelere uymamakta
dır. Kozaklı bugün 20 kilometre yol ile Topak-
lı'ya bağlıdır. Bugüne kadar yol jnevzuu diye 
bir şey yoktu. Yol mevzuu vilâyet standartları 
dâhilinde geniş bir şekilde ele alınmıştır. Bun
dan şüphe eden arkadaşlar küçük bir seyahatle 
bunları görebilirler. Topaklı'dan aşağıya inen 
kısımda Avanos'a kadar olan kısımda 3 seneden 
beri hummalı bir şekilde çalışılmaktadır. Bu yol 
da kısa bir zaman sonra ikmal edilecektir. 

TAHtR TAŞER (Kırşehir) — 30 senedir ya
pılıyor, yalan söylüyorsun. 

ZÎHN'I ÜNER (Devamla) _ Bundan şüphe 
eden arkadaşlarım yine küçük bir seyahat ihti
yar etmek suretiyle bu mâruzâtımı yerinde 
tevsik edebilirler. Bu yolda bugün çalışıldığına 
göre, menfezler açılmış halen geçit verir bir 
hale getirilmiştir. Kısa bir müddet sonra yol 
standart hir hale getirilecektir. Bundan başka 
Yumaklı - Avanos, Avanos - Ürgüp arasında 20 
kilometrelik bir yol standart hale getirilmiştir. 
Kısa bir müddet sonra bu yol Kozaklı merke
zini Nevşehir'e, bugün Kırşehir'e bağladığı me-
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safeden 15 km. daha kısa olarak bağlıyacaktır. 
Bugün mevcudolan Kozaklı - Kırşehir 90 km. 
dır. Kozaklı - Nevşehir 95 km. dir. Arz ettiğim 
gibi bugün yapılmakta bulunan, üzerinde faa
liyetle çalışılmakta olan Avanos'- Nevşehir yolu 
bağlandıktan sonra 15 km. daha kısalmak sure
tiyle 10 km. Nevşehir lehine bir fark olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; köylere1 gelince; 
lütfen, şu haritaya baksınlar; kendilerinin, gös
terdikleri köy yollan yoktur. Köy yollarını 
gösteren şu haritaya atfınazar etmiş olsalardı 
gerek Nevşehir ve gerekse Kırşehir'e gidebil
mek için kaza merkezlerine gelmesi ve biraz ev
vel arz ettiğini umumi yollar istikametinden 
gitmek suretiyle Nevşehir'den Kırşehir'e git
mek mecburiyetinde olacaklardı. Köyler için 
Nevşehir yol bakımından thiçıbir zaman Kırşe
hir 'den daha .külfetli bir iş olmıyaeaktır. 

Tarihî bakımlardan bahsettikleri hususa ge
lince; oraya gidince sıcak muhit bulacaklardır; 
tanıdıklarını bulacaklardır. Bugün ihtiyaçları
nın bir kısmını kendi bölgelerinden temin eder
ler. Buradan temin edemedikleri ihtiyaçları için 
şehirlere giderler. Yine yüksek malûmunuzdur 
ki, yarım asırdan beri tahassül etmiş olan iki 
büyük iktisadi merkez vardır. Birisi Kayseri, 
birisi de Nevşehir'dir. Kırşehir hiçbir zaman 
kaza merkezinde bulunamıyan mevzular için 
bir ticari merkez değildir, mübrem ihtiyaçlar 
merkezi değildir. Bu merkezler Kayseri veya 
Nevşehir'dir. Burada yapılacak küçük bir an
ket bu hakikatları, bendenizin mâruzâtını tama
men teyidedeeek mahiyette olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu bölgeler esasen ti
cari birer merkez değildir. Ne Kozaklı, ne de 
Hacıbektaş. Kendi tarlalarını eken ve ondan is
tihsal ettikleri mahsulleri satarak mübrem ih
tiyaçlarını temin eden bölgelerdir. Bu bölgeler 
arz ettiğim gibi istihsal âtını, buğdaylarını hiç
bir zaman göndermeyip yüksek malûmunuz ol
duğu veçhile hububatını ve istihsallerini en ya
kın Toprak Mahsulleri Ofisi depolarına teslim 
ederler. 

Binaenaleyh bu bakımlardan hiçbir zaman 
Kozaklı ve Hacıbektaş'ı Nevşehir'e bağlamış 
olmak bura halkına yol bakımından, ticaret ba
kımından katiyen Kırşehir'i daha fazla muzta-
rip etmiyecektir. Bilâkis lehlerine tecelli ede
cek birçok hususlar mevcuttur. 

1957 C : 1 
Muhterem arkadaşlar, sıcak alâkalardan 

bahsettiler. Kendilerine soruyorum, Nevşehir'e 
gittikleri zaman, acaba Kırşehir'den daha mı 
az-sıcak bir muhit buldular? Ve yine kendileri
ne soruyorum bitaraf olarak bir tetkik yaptık
ları zaman Kozaklı ve Hacıbektaş'tan Nevşe
hir 'e gidenlerle Hacibektaş'a gidenler arasında 
bir mukayese yapacak olurlarsa Nevşehir'e gi
denlerin Kırşehir'e gidenlerden daha fazla ol
duğuna kanaat getirirler. Ve Nevşehir de en az 
kendi muhitlerindeki kasabalarda yaşıyan in
sanlar kadar kendi hemşerileri için sıcak bir 
muhittir. Ve zaten Nevşehir'in ticari vasfı, ti
cari karekteri de bunu icabettirir. 

Netice itibarîyle muhterem arkadaşlarım, 
vicdanınızda hiçbir şüphe kalmasın ki, Ko
zaklı ve Hacıbektaş Nevşehir'e bağlandığı tak
dirde ne ticari bakımdan, ne iktisadi bakımdan, 
ne kültürel bakımdan ne de şu veya bu idari 
mevzular bakımından katiyen bir şey kaybetmî-
yeceklerdir. En aşağı Kırşehir'e bağlandıkları 
zamanki. faydaları temin edeceklerdir. Bu iki 
kazanın yıllardan beri Kırşehir'e bağlı olması 
da kuvvetli bir esbabı mucibe teşkil etmez. 

Hacıbektaş ve Kozaklı kazalarının Nevşehir'
de kalması sosyal bakımdan, kültürel bakımdan, 
ekonomik bakımlardan ve âmme hizmetlerinin 
görülmesi yönünden en aşağı Kırşehir kadar 
uygundur muhterem arkadaşlarım. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BEİS — Ahmet Bilgin. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırıehir) — Grup 

adına söz istiyorum. 
REİS — Grup adına mı efendim? Buyurun. 
CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC

LÎS GRIJPI7 REİSİ OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar, Paşa Haz
retleri mâruzâtıma, öyle anlıyorum ki, nüfuz ede
memişler, onun için benim söylemediğimi bana 
isnadettiler. Müsaade buyurursanız evvelâ bu 
cihete arzı cevabedeyim. 

Nevşehir'le Kırşehir'in misafirperverlik ya
rışı bu kürsüde mevzuubahs değildir. Bizim bah
settiğimiz şudur : Uzun zamandanberi Kırşehir'
in kazası ve nahiyesi olan Hacıbektaş'la Kozak
l ının, Kırşehir halkı ile bu münasebetin zaruri 
neticesi olarak, birtakım bağlarının teşekkül et
tiğini söyledik. Nevşehir halkı çok misafirperver 
olabilir ama, buradan kalkıp bir yere giden adam 
hiç tanımadığı insanlara beni evinize alın diye-
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mez. Ama 50 sene 100 sene münasebette bulun
muşsa, baba dostlarına ahbaplarına sahiptir. Be
nim tebarüz ettirdiğim nokta budur, Paşa Haz
retleri buna nüfuz edememiştir. 

Arkadaşlar, halkın istemediği bir şeyi halka 
empoze etmek demokratik nizamda asla bahis 
mevzuu olmaz. Eğer Hacıbektaş ve Kozaklı hal
kı Nevşehir'e bağlanmakla mesut olacaklarına 
kaani olsalardı elbette bu yoldaki müracaatlarla 
Hükümeti izaç ederlerdi. Anadolunun muhtelif 
taraflarından kaza olmak, nahiye olmak, vilâ
yet olmak için fevç, fevç heyetler Ankara 'ya 
geliyor, mebusları buluyor rica ediyor, Hükü
metle görüşüyor. Acaba Hacıbektaş halkından 
35 pare köyünden, Kozaklı köylerinden bizi Nev
şehir'e bağlayın, bizim alâka ve münasebeti-
mJiz orayladır, oraya bağlarsanaz daha mesut 
oluruz diye bir talep mi vâki olmuşur? Hayır, 
aksine talep vâki olmuştur. Kırşehir kaza ha
line getirilirken bu kürsüde Yüksek Heyetini
zin kararının isabetini sağlamak için Kırşe
hir 'den ayrılması (istenilen kazaların bütün 
köy ihtiyar heyetlerinin hazırladığı mazbata
lar dosyamda idi, Yüksek Heyetinize takdim et
miştim. Hacıbektaş'ın köylüleri «anayı evlâttan 
ayırmayın» diye feryat etmişlerdir. Paşa Haz
retleri şimdi Hacıbektaş köylülerinin Nevşehir'e 
bağlanmakla mesudolacaklarmı söylüyor. Halk 
bu ihtiyacı hissetmiyor, bu karardan memnun 
olmadığını açıklıyor. Hacıbektaş köylüleri de 
böyle söylemişti. Mucur da, Kozaklı da Çiçekdağ 
da, Kaman da. Ama o zaman halkın bu arzusu 
nazara alınmamış, tarihî bir hata olduğunda hepi
mizin müttefik bulunduğumuz kanun bu Mec
listen çıkmıştır. Bugün madem tashihi bahis 
mevzuudur, nedien eser zedelensin arkadaşlar? ile
ride yol yapılacakmış, süratle bitecekmiş, mahal
linde keşif yapılacakmış, 1957 yılında devletin 
çıkardığı şu harita gösteriyor ki, Kozaklı'dan 
Nevşehir'e gitmek için Paşa Hazretlerinin bah
settiği 25 kilometrelik toprak yoldan geçmek, 
ondan sonra da Avanos'a kadar 27 kilometre git
mek, 37 kilometre gitmek, 35 kilometre... bun
lar ikmal edilecekmiş de ondan sonra yol olacak
mış... Soruyorum Paşa hazretlerine, tamamiyle 
arazisi Kozaklı'dan itibaren şimale doğru dağı
lan Kozaklı ilçesi halkı neden bu kadar külfe
te katlansın? Kayseri, Kırşehir şosesine, Devlet 
şosesine gelip her an geçen otobüsler vardır, bi
ner gider. Acaba Kozaklı ile Nevşehir arasında 
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da böyle işliyen elli tane, yüz tane otobüs var 
mıdır? Bu neye benzer? «Siz bunu buraya bağ
layın, elli sene, otuz sene, yirmi sene bura hal
kı ıstırap çeksin, ilerde bu ıstırap dinecektir» 
demeye benzer. Bu, su olmadan köprü yapma
ya benzer. Köprüyü yapıp altına su getirmeyi 
düşünmek, bu Meclisten çıkacak bir karar de
ğildir arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; Zihni Paşa hazretle
ri mâruzâtıma nüfuz edememişler. Ben dedim ki; 
«iktisadi, ticari ve içtimai bağların tekevvün 
edebilmesi için birçok şartlar lâzımdır. Tabiî ma
nialar iki bölgeyi birbirinden ayırıyorsa, yol 
mevcut değilse bu münasebetler tekevvün etme
miştir, demektir.» Hacıbektaş ve Kozaklı halkı
nı Nevşehir'e bağlıyan bir yol yoktur. Daha ik
mal edileceğinden kendileri de bahsediyorlar. 
Demek ki, Kırşehir kaza yapılırken bu mevcut 
değildi. Halbuki bu kazaları Kırşehir'e bağlıy'an 
yollar mevcut. Biraz evvel ariz ve âmikarz et
tim : Hacıbektaş daima Mucur'a muntazam bir 
şose ile bağlanmış gözüküyor. Kırşehir kaza ol
duğu zamanki haritayı açın bakın, gözüküyor. 
Bu Hacıbektaş vaktiyle Mucur- kazasının bir na
hiyesi idi, sonradan kaza oldu. Buranın bütün 
köylerinin münasebeti Kırşehir iledir. Muntazam 
bir şose ile Mucur'a bağlıdır, Mucur'dan itiba
ren de Kırşehir'e kadar Devlet şosesi var, her 
an otobüs bulunabilir. Bütün akım darbe doğ
rudur. Şu halde bura köylüleri Nevşehir'e git
mek istedikleri zaman ne yol bulabilirler, ne oto
büs bulabilirler. Ama Kırşehir'e gitmek istedik
leri zaman bütün bu imkânlara sahiptirler. Uzun 
zamandan beri bu imkânı kullanan insanlarla 
Kırşehir halkı arasında teessüs etmiş mânevi 
bağlar vardır. Bu mânevi bağları nazara alma
dan zoraki bir şekilde Hacıbektaş'ı Kırşehir'den 
ayıracak olursak halk muzdarip olur diyorum. 
Paşa hazretleri buyuruyorlar ki, bütün bu kaza
ların köyleri kaza merkezine gelmeden vilâyete 
gidemezler. Müsaade buyururlarsa arz edeyim ; 
bu cihette de yanılıyorlar : Hacıbektaş'ın köy
leri, şu harita da açıkça gösteriyor ki, Hacıbek
taş'ın köylerinin kısmı küllisi Kayseri - Kırşe
hir şosesi etrafında sıralanmıştır, görüyorsunuz. 
Gelir buradan 1 kilometre, iki kilometre, üç ki
lometre, beş kilometre. Kayseri - Kırşehir Dev
let yoluna gelir, otobüse biner, Kırşehir'e gider. 
Hiç Hacıbektaş'a uğramadan da gider. Bir kısım 
köyler de Hacıbektaş, Mucur şosesinin etrafın-
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da sıralanmıştır. O da Hacıbektaş'a uğramadan 

' biner otobüse, şoseye gelir, Kırşehir'e gider. 
Binaenaleyh kaza merkezine uğrama mecbu

riyeti yok. Sonra «Kırşehir lehine beş kilomet
relik mesafe vardır, bu nazara alınmasın» di
yorlar. Sadeee kaza merkelerinin vaziyetini dü
şünmüyoruz, köylerin de vaziyetine bakın. Hacı-

• bektaş kazasında köyler Şimale doğru çıkıyor. 
Binaenaleyh Kırşehir'e yakın, Nevşehir'den 
uzak. Belki bir asırlık, belki 200 senelik bir alış
kanlık. Arada muntazam yolun bulunması, dai
ma nakil vasıtalarının bulunması bir tarafa bı
rakılacak da şose ileride ikmal edilecek diye, 
Paşa hazretlerinin tarifinee mükemmel yollara 
bağlanacak diye bir bölgenin halkı ıstıraba mah
kûm edilir mi? Bu bölgenin halkı ki, bu ıstırabı 
hissettiğini tanzim ettiği mazbatalarla bildirmiş, 
bir vekili de vaktiyle bunu Meclise getirmiş, 
mazbatalar burada duruyor. 

Biz köyler halkına empoze edecek, illâ maz
bata verin diyecek bir kudrete sahip değiliz. 
Kırşehir'de bir seçim yapılmış, bir muhalif 
parti kazanmış, arkasından Kırşehir kaza ha
line getiriliyor. Böyle bir hava içerisinde bizde 
ne biçim bir kuvvet vardır ki, onlar istemediği 
halde biz böyle mazbata tanzim ettirelim? Selâ
mımız üzerine bize mazbata vermezler arkadaş
lar. Çok iyi bilir Dahiliye Vekili, biz oralarda 
derebeyi değiliz, sadece inandığımız fikri mü
dafaa eden insanlar olarak geçinmişizdir, işte 
o kadar. Binaenaleyh, gerek Kozaklı, gerek Ha
cıbektaş halkının menfaati, arzusu Kırşehir'e 
bağlanmaktır. Bunu bağlamadığımız takdirde 
bu bölge halkı ıstırap çekecektir ve Meclisten 
çıkmasını arzu ettiğimiz eserin de asaleti maale
sef gölgelenecektir. 

Paşa Hazretleri mademki yollardan bahsedi
yor, şunlardan, bunlardan. Mademki süratle yol 
yapılıyormuş, Nevşehir'in yakınında ne yerler 
vardır kaza olmak istiyorlar. 1954 te Orta-
köy'ün kaza yapılması Dahiliye Encümeni tara
fından kabul edildiği halde şimdi burada ihti
sas encümeniyiz, bizim mazbatamız müzakere 
edilmelidir, diyorlar. Onların mazbatasında Or-
taköy'ün kaza haline getirilmesi derpiş edildiği 
halde Bütçe Encümeni lâyihada bu kazayı orta
dan çıkarmıştır. Ortaköy'ü kaza yapsınlar, ci
varında kaza olmak istiyen başka köyler var, v 

yapsınlar. Zoraki Hacıbektaş'ı ve Kozaklı'yi is
temesinler. 
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Sonra Kozaklı hakkında benim ileri sürdü

ğüm şeyleri Hükümet de 1954 te bu Meclise ge
tirdiği bir kanun tasarısının esbabı mucibesin-
de aynen teyidetmektedir. Eğer Hükümet bu 
esbabı mucibe yanlıştır derse buna karışmam. 

Bir noktaya daha arzı cevap etmek isterim. 
Paşa hazretleri buyuruyorlar k i ; «iki tane ik
tisadi merkez vardır: Orta - Anadolu'da; birisi 
Kayseri, birisi Nevşehir. Kırşehir Ihiçbir zaman 
iktisadi bir merkez değildir, iktisadi ehemmiyeti 
yoktur.» diyorlar. Halbuki Muhterem Hükümet, 
huzurunuza getirdiği tasarıda ise Kırşehir'in 
iktisadi ehemmiyeti hakkında benim söyliyece-
ğimden daha çok fazlasını söylemiştir. Bina
enaleyh, Kırşehir'in iktisadi ehemmiyetini inkâr 
eden paşa hazretlerine Dahiliye Vekilinin cevap 
vermesi daha. münasibolur. 

Mâruzâtımız bu kadardır, vereceğiniz tarihî 
kararı bütün millet beklemektedir. 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlarım, Nevşehir vi
lâyetinin bir kazası iken yeniden vilâyet ha
line getirilmekte olan Kırşehir'in, Hükümet 
tasarısı ve Dahiliye Encümenince kabul edilmiş 
olan bünyesi üzerinde - bu madde münasebe
tiyle - uzun uzun müzakereler cereyan etti. Ar
kadaşlarımız, Hacıbektaş ve Kozaklı'nm yeni 
kurulacak Kırşehir vilâyeti bünyesinde mü
talâa edilmesi hususundaki noktai nazarlarını; 
ellerindeki rakamlara göre arz ve izah et
tiler. Buna mukabil aksi tezi müdafaa eden 
arkadaşlarımız da bu husus üzerinde durdu
lar ve kendi noktai nazarlarını samimiyetle 
müdafaa ettiler. Bendeniz bir hususa Yüksek 
Heyetinizin müsaadeleriyle dikkatinizi çekece
ğim. 

Yeniden kurulmakta olan Kırşehir vilâyeti 
evvelce kurulmuş bulunan Nevşehir vilâyeti. 
dikkate alınmaksızın mütalâa edilemez. Belki 
Kırşehir vilâyeti kurulurken Nevşehir vilâye
tinden, bizim teklifimize göre kendisine inti
kal edecek olan kazalarla arzu edildiği şekil
de tatmin edilmemiş olabilir ve fakat bünye
sinden bir kanunla bir vilâyet çıkaran Nev
şehir'in de müktesep birtakım haklarının mev-
cudolduğunu her şeyden evvel kabul etmek lâ-
zımgelir. Bu müktesep hakkın, sadece vilâyet 
olarak değil, o vilâyette yaşıyan vatandaşla
rımız olarak ıriütalâa edilmesi icabeder. 
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Şimdi mesafeler burada. Bakamlar ifade 

edilmek suretiyle Hacıbektaş ve Kozaklı'nm 
Bütçe Encümeninde kabul edilmiş olduğu şe
kilde yeni teşkil edilecek Kırşehir vilâyeti
nin bünyesi içerisinde kalması üzerinde ısrar 
eden arkadaşlarımız, bize yol ve köprüleri ve 
ırmak manialarını gösterirken bu kaza
ların Kırşehir içerisinde kalması bakı
mından lehte faktörler olarak bu husus
ları ifade buyurdular, fakat* Heyetj Ce-* 
lilenizi, yüzde yüz noktai nazarlarına imale 
için bunları ifade ederlerken, lehteki farkları 
göstermelidir. Bölükbaşı arkadaşım burada ko
nuşurlarken «Hacıbektaş filhakika mesafe iti
bariyle Kırşehir'den ziyade Nevşehir'e yakın
dır» dediler. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Allah 
allah, rakamlar verdim. 

DAHÎLÎYE VEKİLÎ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Zabıtlarda var. Mesafe bakımından 
daha yakındır, yalnız arada ırmak vardır, de
diniz. Belki bendeniz yanbg anladım, yahut da 
sîz yanlış ifade ettiniz. Her ikisini de varit 
kabul ederek rakamlar üzerinde duralım. 

Şimdi, arkadaşımdan çok istirham ederim, 
büyük bir hüsnüniyetle Kırşehir'in yeniden vi
lâyet yapılması mevzuunda burada görüşüyo
ruz. Ve böyle bir kanun teklifinin getirilmiş ol
ması münasebetiyle Cuhmuriyet Halk Partisi 
Başkanının burada ifade ettikleri hususa hepi
miz riayetkar olalım. Bu mevzuda biribirimiz-
le münakaşa etmekten tevakki ederek ortaya 
çıkacak olan yeni bir Büyük Millet Meclisi ka
rarını elden geldiği kadar kıymetlendirmeye 
gayret edelim. 

Hacıbektaş ile Nevşehir arasındaki mesafe, 
kendilerinin verdikleri rakama göre 52 km. dir. 
Hacıbektaş ile Kırşehir arasındaki mesafe de 
y_ine kendilerinin verdikleri rakama göre ve 
haritaya nazaran 47 kilometredir. Aradaki fark 
beş kilometredir. Yine kendi ifadelerine ve bir
az evvel de Paşanın arz ettiği gibi bugün bu 
aradaki mesafeyi ortadan kaldıracak stablize 
bir Devlet yolu da inşa halindedir. Şu halde 
Hacıbektaş - Kırşehir - Nevşehir arasındaki mü
nasebetler mesafe bakımından kendi teklifleri
ne göre bugün lehte meveudolduğu ifade edilen 
bir farktır ki, bu da tamamen ortadan kalkmış 
olacaktır. Bu da en kısa bir zamanda tahakkuk 
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edecektir. Keza Kozaklı - Nevşehir arası 96 ki
lometredir. Kozaklı - Kırheşir arası ise 85 kilo
metredir. Yapılmakta olduğu ifade edilen yol 
bittiği takdirde bu mesafedeki farkın yine leh
te olacağı muhakkaktır. Denecek ki, herşey ya
pılmış varken niye buna ittıba etmiyorsunuz da 
yapılacağından bahsile böyle bir tasarrufa gidi
yorsunuz. Bir vilâyetin kurulması günlük me
sele değildir. Her hangi bir vilâyet kurulurken 
bunun bünyesi içerisinde mütalâa edeceğimiz 
kazalar, bu vilâyete olduğu kadar o vilâyete 
de bir şeyler vermek mevkiinde olması lâzım-
gelir. Şu halde vilâyet olacak müstakbel kaza
lar bu cihetleri dikkate almak suretiyle ancak 
tanzim edilir, yoksa mülki taksimatla bu yol
da tasarruflar yaparken yüzde yüz herkesi, her 
vatandaşı ve her kazayı memnun etmeye imkân 
yoktur. Yeterki, vilâyetlerimiz mümkün oldu
ğu kadar süratle bu bağlantılarından dolayı 
halledilmemiş olan bâzı mevzuların süratle hal
ledilmiş olduğunu görebilsinler. 

Mânevi münasebetlere gelince; muhterem 
arkadaşlarım, kazalarımızın kendi vilayetleriy
le olan mânevi münasebetleri yanında başka 
vilâyetlerle olan mânevi münasebetleri de mü
himdir. Biz- şunu kabul etmek istiyoruz. Ne 
mesafenin az çok farklı bulunuşu ve her hangi 
bir yere karabeti dolayısiyle birtakım evlerin, 
yuvaların mevcudoluşu, bugün için bu tarz ta
sarruflara bizi asla bağlamamalıdır. 

Biz mümkün olduğu kadar vilâyetlerimiz 
arasında mânevi münasebetleri, tabiî manialar
dan öteye aşmak suretiyle tesise mecburuz. 
Bunu mucip bir sebebolarak burada ifade et
mek ve buna istinadetmek zanmmea kuvvetli 
olmaz. i 

Esas üzerinde noktai nazarlarını müdafaa 
ederken mesafe, mânevi münasebetler, iktisadi 
münasebetler üzerinde durdular. Kırşehir vi
lâyeti kurulurken bu yeni vilâyetin müstakbel 
inkişafları da göz önünde tutularak, bu vilâ- -
yete geçen muhterem vatandaş miktan, yani 
nüfus bakımından bu kuruluş sırasında adlü 
hakkaniyeti elden bırakmamak ieabeder. Biz bu 
tasarıyı Yüksek Meclise sevk ederken bunu da 
nazarı itibara aldık ve Çiçekdağı'nı, kurmayı 
tasarladığımız Kırşehir vilâyeti içine ithal et
tik. Biraz evvel Azizoğlu arkadaşımız da buna 
temas ettiler, 

m 
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Bütçe Encümeninde ne oldu arkadaşlar? Ko

zaklı'yi Kırşehir'e vermeye mukabil, Çiçekda
ğı 'm da Yozgad'a terk ettiler. Arada büyük 
fark yok. Bütçe Encümeni mazbatasının müza
keresini istiyen arkadaşlar, Bütçe Encümeni 
mazbatasında Çiçekdağı'nm Yozgad'a verilmiş 
olduğunu biliyorlardı. 

Nüfus bakımından da meseleyi nazarı itiba
ra almış olan bizim teklifimizin taayyün etmiş 
haliyle kabulünü arz ve istirham ederim. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

BEİS — Bir dakika beyefendi, bir sual var. 
' İRFAN AKSU (İsparta) — Bir sual. Ko

zaklı ve Hacıbektaş 'ta yaşıyan vatandaşlann ar
zuları nedir? 

İkincisi; bu sene Nafıa Vekâletince Nevşehir 
vilâyetine tahsis edilen para ne kadardır? Pa
şanın izahatından anladığımıza göre, aşağı - yu
karı 100 kilometrelik bir yol tutuyor, eğer yol 
ikmal edilmez ve uzun müddet işe yaramıyacak 
ise Kırşehir'e bağlamak muvafık olur. 

REİS — Sualin ikinci kısmı Nafıa Vekilini 
alâkadar eder. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Gerek Kozaklı ve gerek Hacıbektaş 
kazaları halkı, bu kazaların bu tasanda işgal 
ettikleri yer bakımından ne lehte ve ne de aleyh
te vekâletimize bir müracaatleri vâki olmamış-

, tır. 
REİS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu Re

isi .Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, ihtilâf mevzuu, bâzı kazaların 
hangi vilâyete verileceği noktasında toplanmış 
bulunmaktadır. Takdir buyurursunuz ki, âmme 
hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmek pren
sibi hâkim olunca, bütün ölçülerin dışında bu
rada Yüksek Meclisin karanına hâkim olması 
lâzlmgelen unsur, bu kazalarda yaşıyan vatan-
daşlann iradesine riayetkar olmak keyfiyeti 
teşkil eder. Bu vesile ile, asırlar boyunca devam 
eden geleneğin yıkılmaması lüzumuna işaret et
mek isterim. Öteden beri vatandaşın iradesine 
bakılmış, son zamanlarda 20 - 30 sene içinde bu 
hususa biraz dikkat edilmiştir. Kaza ve nahiyede 
yaşıyan vatandaşların iradesine dikkat edildiği 
vâkıdır. 

Muhterem arkadaşlar, geçen asrın ikinci ya
nsından beri milletler arasmudaki mülki ihtilâf-
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ların hallinde dahi o topraklarda yaşıyan hal
kın iradesine bakılıyor, plebisit veya rey-i âm ile, 
Ve bu artık hukuku düvel prensibidir. Bugün 
Kıbrıs meselesinde dahi, Hükümet Kıbrıs'ta ya
şıyan iki camianın kendi kaderini kendi tâyin 
etmesi tezini müdafaa ederken kazalar halkının 
iradesine ehemmiyet verilmemesi isabetli değil
dir. İki vilâyet arasında yapılacak yollara göre 
mütalâa beyan etmek bugün isabetli değildir. 
Osman Bey dedi ki, iki kaza halkı Kırşehir'e ka
tılmak istiyor. Rica ederim arkadaşlar, bir kaza 
halkı bir menkul mal mıdır ki, evimize koydu-
ğumuz mobilya gibi hiz arzu ettiğimiz gibi o vi
lâyetten alıp bu vilâyete verelim. Burada tek 
ölçümüz, adilâne ölçümüz, bu topraklarda yaşı
yan vatandaşlarımızın -huzurunu temin etmek, 
âmme hizmetinden istifadelerini sağlıyabilmek 
için onların iradesine münkad olmaktır. Yapılan 
yollar, temenni ederiz yapılsın, memnun oluruz. 
Yollar yapılır, geçitler yapılır, köprüler yapılır. 
Hizmeti vatandaşların ayağına götürmek pren
sibi bakımından kazaların vilâyeti» değiştirilmek 
icabederse evvelâ orada yaşıyan vatandaşların 
ihtiyacını nazarı itibara almak lâzım. 

Müsaadenizle İl İdaresi Kanununun bir mad
desini arz edeceğim. İkinci maddenin A bendi; 
«İl ve ilce kurulması, kaldırılması, merkezleri
nin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi ve ilçe
nin başka bir ile bağlanması kanunla yapılır» 
diyor. 

Yol. yapılsın, çok arzu ederiz, bunu kimse 
reddetmez. Ama yol yapılıncaya kadar, yapılıp 
hattâ orada bir iktisadi münasebet teessüs edin
ceye kadar geçecek müddet içinde, bağlanmak 
istendiği yerden başka bir vilâyete bir kanunla 
bağladığınız zaman vatandaşları üzersiniz, va
tandaşları muazzap kılmaya halikımız yoktur, 
arkadaşlar. 

Bu bakımdan ben hakikaten Hükümetin bun
da ısrar etmemesini temenni edeceğim ve bu ka
rarımızı yepyeni bir prensibe dayandıralım, 
idari taksimata yeni bir görüşü hâkim kılalım, 
şura veya bura halkını başka bir nahiyeye, baş
ka bir kazaya, istemediği bir vilâyete vermiye-
lim; ölçümüz; orada yaşıyan vatandaşların ira
desi olmalıdır. Bunu Türk milletinin önünde bir 
kere daha belirtmek için bilhassa arz ediyorum. 

DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Vilâyet ol
mak istiyen kazalanmız var, hepsinin arzusunu 
is'af edebilecek misiniz? 

— 137 — 
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FETHÎ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arkada

şımızın bahsettikleri ayrıdır arkadaşlar, bununla 
alâkası yok. Bir Osmanlı imparatorluğunda 
vatandaşın adı reaya idi, sürü idi. Devir değiş
miş, tebaa demişiz. Şimdi vatandaş diyoruz. 
Oralarda yaşıyan vatandaşların iradesine ria
yetkar olmak kadar ulvi bir hareket tasavvur 
olunamaz. Bu bakımdan çok samimiyetle ifade 
ediyorum, bunu bir fırsat bilelim ve Türkiye'
de yaşıyan vatandaşların bir eşya gibi değil, 
menkul bir eşya gibi değil, iradesine göre hare
ket ettiğiniz şahıslar olarak bilelim. Vatandaş 
iradecine seçimlerle hürmetkar olmasını nasıl 
şerefli bir hareket biliyorsak, halkın bir yerden 
bir diğer yere bağlanmasında da onun iradesi
ne hürmet gösterelim. Çok rica edeceğim; bu 
kararınızda yalnız bu iki kazanın değil - kolay 
değil itiyatları yıkmak - idari taksimatımızda 
vatandaşı feraha kavuşturalım, bu bakımdan 
bunu fırsat bilelim ve kararımızı vatandaşların 
iradelerine göre tesbit edelim ve Türkler desin
ler ki, artık şm veya bu kaza başka bir vilâyete 
verilir veya bağlanırken sadece burada hâkim 
olan irade benim irademdir. Ben, futbol topu gi
bi şu veya bu insanların ayağında oynanan in
san değildir. Bu suretle demokratik inkılâbı
mızın icabını yerine getirmek, idari taksimatı
mızın geleneğini yıkmak bakımından fevkalâde 
mühim bir fırsat zuhur etmiştir. Bu her zaman 
zuhur etmez arkadaşlar.. 

Ook rica edeceğiz, her türlü mülâhazayı bir 
yana bırakarak âmme hizmetlerini vatandaşın 
ayağına götürmek, bütün çalışmalarımızın pren
sibi olsun. Hükümetin esbabı mucibesi de bu.. 
îl İdaresi Kanununun maddesini okudum. Yol
lar yapılır ve bu kazaların halkı, münakalenin 
gelişmesi yüzünden, iktisadi bağlantıları, bir 
vilâyetten ayrılıp başka bir vilâyete verilmesini 
arzu ederlerse bu mümkündür. Kısa bir müddet 
için dahi olsa, bu topraklarda yaşıyan vatandaş
ların huzura kavuşturulması tedbirini alalım ve 
onların iradesine münkadolalım arkadaşlar. 

Bizim mâruzâtımız budur. 
REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK OEDİK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlar; Fethi Çelikbaş 
arkadaşım, yeni bir prensip ortaya attılar. Her 
hangi bir nahiyenin kaza, bir kazanın vilâyet 
veya kazaların vilâyetler içinde yer değiştirme
leri hususunda hükümet takdirinden, çok daha 
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I evvel, her şeyden evvel, orada ya§ıyan halkın 

hangi tarafı tercih ve ne tarafa iltihak edeceği 
mevzuunda kararının alınması lâzımgeldiği 
prensibini koydular. Şunu arz edeyim ki, bizim 
tatbikat ve mevzuatımız, sureti katiyede bugün 
böyle bir hususta hükümete vazife ve salâhiyet 
vermiş değildir. Okudukları İl İdaresi Kanu
nunun da bunların sadece kanunla yapılabile
ceği hükme bağlanmıştır. Bu meseleyi bu şe
kilde ortaya atarsanız Kırşehir Kanununu ge
tirdiğimiz ve hepinizin ittifakla kabul etmek 
üzere bulunduğunuz bir sırada eksik bir mua
mele yüzünden buna yanaşmamak yani Kır
şehir'in vilâyet olması hususundaki teklifimizin 
reddi icabeder. Çünkü, arkadaşıma göre evvelâ 
bir plebisit yapılsın, Hacıbektaş veya Kozaklı 
halkı hangi tarafı tercih edecektir-, bu anlaşıl
sın. Ondan sonra bir karara varılsın, buna göre 
Heyeti Celileniz tenevvür etsin 've nihayet bir 
karar alınsın. Ben Fethi Çelikbaş arkadaşımın 
bu maksatla söylediğini dahi kabul etmiyorum. 
Ama bu işi söylerken bu neticeye doğru gidile
bilir. Kendilerinin dikkatini çekerim. Kırşehir'
in vilâyet olarak yeniden kurulması hususunda
ki teklifimizi Yüksek Heyetiniz kabul ederse bu 
görüşlerden dolayı birtakım müşkülâta mahal 
kalmaz. Her zaman fek ve yer değiştirmeler 
mümkündür, Binaenaleyh, illâ böyle çıkacak, 
demek asla doğru değildir. Hattâ kendilerinin 
koymuş oldukları prensibe göre bu Kırşehir Ka
nununun çıkması muhaldir arkadaşlar. Ben ken
dilerinin grupları adına konuştuklarını bilmiyo
rum, belki şahısları adına konuşmuşlardır, grup
larının da noktai nazarları bu mudur, Dİlmiyo-
rum. Sadece bu hususa işaret etmek isterim. 
Kırşehir Kanununu Hükümet olarak ıslah ettik, 
bunun kendisini belki tatmin etmiyen tarafları 
olabilir, olacaktır. O da olabilir, diğeri de olabi
lir. Bunların hepsi Yüksek Meclisçe daima ıslah 
edilebilir. Ama bir plebisit yapılarak, mevzuun 
onun neticesine bağlanmasını istemek katiyen 
doğru değildir. Yüksek Heyetinizin dikkatini 
çekerim. 

REİS — Osman Bölükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar, Sayın Dahiliye Vekili burada
ki izahatı ile mâruzâtımıza cevap lütfederlerken 
Nevşehir'in müktesep hakkının nazara alınma
sının icabettiğini söyledi. Nevşehir'in müktesep 

I hakkının nazara alınmasını söylüyorlar da 100 
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.yıllık bir sancak merkezi ve vilâyet olan bir ye- | 
rin kaza haline getirilerek yıllardan beri çektiği 
ıstırabı ve onun müktesep hakkını neden nazarı 
itibara almıyorlar? 

Bir hatanın tashihi bahis mevzuu olduğuna 
göre bu, tam yapılmalıdır diyoruz. Âdet yerini 
bulsun kabilinden birtakım siyasi, mülâhazala
rın da karıştığı hissini veren bir tasarı ile Mec
lisin huzuruna gelmek, müktesep haklara hür
met ve hatadan samimî rücu mânasına gelme
mek ieabeder. Yol yapılacak diyorlar. Irmak 
mâni değildir diyorlar, köprüler kurulmuştur, 
kurulacak gibi mülâhazalarla burada konuşu
yorlar. Kendilerine sormak lâzımdır. Âmme hiz
metlerini halkın ayağına götürmek prensipimiz-
<lir, diyen bir Hükümet uzun zamandan beri 
Kırşehir'e bağlı bulunan yol vaziyeti dolayısiy-
le, coğrafi vaziyet dolayısiyle bura ile iktisadi, 
ticari, içtimai, birtakım bağları tekevvün etmiş 
bölgelerin halkını, bu bağlardan tecerrüdederek 
nasıl oluyor da yapılacak yolların gölgesinde 
Nevşehir vilâyetine bağlamayı düşünüyorlar? 
Eğer Nevşehir vilâyetinin daha büyük bir vilâ
yet olmasını arzu ediyorlarsa, biraz evvel de arz 
ettiğim, Nevşehir'e yakın yerlerde kaza olmak 
îstiyen köyler var, nahiyeler var. Hasan Haya
t i Bey de tasdik makamında başını sallıyor. Ora
larım lütfeder kaza yaparsınız, Nevşehir'e bağ
larsınız. Ama şu Kırşehir'i tekrar vilâyet haline 
getirirken attığınız adımı kendi elinizle gölge
lemeyiniz. Buradan çıkacak eserin asaleti bozul
masın. Bizim istediğimiz budur, halkın istediği 
•de budur. Şüphesiz halkın hisisyatı nazarı itiba
ra alınır demek, bir kaza teşkil edilirken, bir vi
lâyet teşkil edilirken dört başı mamur bir reyi-
âme müracaat etmek demek değildir. Birçok ka
zalardan, nahiyelerden, köylerden heyetler geli
yor. Halkın ihtiyaç ve hissiyatını Hükümete 
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naklediyorlar. Hükümet de bu hissiyatı nazarı 
itibara alarak lâyihalar hazırlayıp buraya geli
yor. Binaenaleyh, halkın hissiyatı nazarı itibara 
alınmalıdır, sözü bu kanunu çıkartmıyacak bir 
obstrüksiyon metodunun mesnedi olamaz. Reyi-
âme müracaat edilsin gibi bir teklif yapılmış de
ğildir. Kendileri buyurdular ki, Hacıbektaş w-
Kozaklı'dan hiçbir müracaat vâki olmamıştır. 
Ben eğer yanılmıyorsam pek çok telgraflar ba 
kanlıklarına çekilmiştir. Pek çok telgraflar en
cümene de gelmiştir. Belki bunlardan haberleri 
yoktur, olabilir. Mademki, kendileri diyorlar 
ki, hiçbir müracaat vâki olmadı, şu vaziyete gö
re şu dosyanın içi Kozaklı ve Hacıbektaş köyle
rinin ihtiyar heyetlerinin daha Kırşehir kaza 
haline getirilirken Yüksek Meclise duyurmaya 
çalıştıkları feryatla doludur. Mademki bir mü
racaat vâki olmamıştır, diyorlar, hiç olmazsa bu 
feryatları sıcağı sıcağına dinleyip kabul etsin
ler ve buna kulak verilsin de Meclisten çıkacak 
eser mükemmel olsun, halk ıstıraba mahkûm 
edilmesin ve vatandaşın siyasi kanaatini tazyik 
altında tutmak birtakım siyasi hesaplara hizmet 
etmek için Kırşehir'i kaza yapmıştır. Demokrat 
Parti diye vatandaş vicdanında hâsıl olan ka
naat biraz hafiflesin. 

REİS —• Efendim, müzakelerin devam ede
ceği anlaşılıyor, vakit de gecikti, müsaade eder
seniz Çarşamba günü., (devam, devam sesleri) 
Devam edelim, esasen neticede açık oya baş
vuracağımız için buna lüzumlu ekseriyet de 
yok. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Rica 
ederim, Reis Bey... 

RElS — Çarşamba günü saat 15 te toplan
mak üzere İnikata son veriyorum. 

Kapanma saati 19;20 



î : 79 10.6.1957 C : 1 
B — TAHRÎRİ SUAL VE CEVAPLARI 

1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, İz
mit Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları Umum Müdür
lüğü idaresinde iki umum müdür muavininin 
vazifelerinin naklolunduklannının doğru olup 
olmadığına ve mezkûr Umum Müdürlükte yaptı
rılan tahkik ve tefti§e dair sualine İşletmeler 
Vekili Samet Ağaoğlu'nun tahrirî cevabı (7/340) 

16 . V . 1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Reisliğine 

Aşağıdaki suallerimin, İşletmeler Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş 

1. izmit Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
Umum Müdürlüğü İdaresinde, iki umum müdür 
muavininin vazifelerinden naklolundukları 
doğru mudur? Doğru ise nakil tarihleri nedir? 

2. Son aylarda iki vekâlet müfettişinin 
mezkûr umum müdürlükte tahkik ve teftişe 
memur olundukları bilâhara kendilerinin geri 
alınarak, vekâlet teftiş heyeti reisinin aynı işe 
memur edildiği doğru mudur? Doğru ise, bu 
muamelelerin tarihleri nedir? 

3. Tahkik ve teftiş mevzuu olan iş nedir? 

T. C. 
İşletmeler Vekâleti 8 . VI . 1957 

Teftiş Heyeti Reisliği 
Sayı : 2/188 

Türkiye BüyüK Millet Meclisi Reisliğine 
18.V.ÎU9S7 Kanunlar Müdürlüğü 4194/19119 

sayılı yazıya : 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletme

si ile ilgili bâzı hususlar hakkında Burdur Mebu
su Fethi Çelikbaş tarafından verilen tahrirî sual 
takririnin cevabı ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

Sual: 1. — İzmit Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
Umum Müdürlüğü idaresinde, iki umum müdjür 
muavininin vazifelerinden naklolundukları doğru
mu dur? Doğru ise nakil tarihleri nedir? 

Cevap: 1. — Türkiye Selüloz ye Kâğıt Fabri
kaları İşletmesinin Teknik Umum Müdür Mua
vini 4 . 1 . 1957 tarihinde Sümerbank Teknik Mü
fettişliğine, İdarî Umum Müdür Muavini de 
28 . XII . 1956 tarihinde Etibank Müşavirliğine 
tâyin edilmişlerdir. 

Sual : 2. — Son aylarda iki vekâlet müfetti
şinin mezkûr Umum Müdürlükte tahkik ve tef-
işe memur olunduklarını bilâhara kendilerinin 
geri alınarak, Vekâlet Teftiş Heyeti Reisinin ay
nı işe memur edildiği doğru mudur? Doğru ise,. 
bu muamelelerinin tarihleri nedir? 

Cevap : 2. — Teftiş Heyeti Reisine veya Ve
kâlet Müfettişlerine son aylarda, yani 1957 yılı 
içinde Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İş
letmesinde her hangi bir vazife verilmemiştir. 

1956 yılı içinde gerek Teftiş Heyeti Reisi ve-
gerek bir veya iki kişilik gruplar halinde Vekâ
let Müfettişleri, muhtelif tarihlerde çeşitli ko
nuların tetkik ve teftişi için Türkiye Selüloz ve 
Kâğıt Fabrikaları İşletmesine gönderilmiştir. 

Sual : 3. — Tahkik ve teftiş mevzuu olan i; 
nedir? 

Cevap : 3. — Gerek Teftiş Heyeti Reisine,. 
gerk münferit veya grup halinde giden müfet
tişlere muhtelif tetkik ve teftiş işleri verilmiştir. 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'inr 

. Elâzığ vilâyeti dâhilinde yaptırılacak köprülere 
ve sulama projelerine dair sualine Nafıa Vekili 
E t em Menderes'in, tahrirî cevabı (7/334) 

13 . V . 1957 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Nafıa Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı saygı ile rica ederim. 

Elâzığ 
Selâhattin Toker 

1. Elâzığ'ı Çemişkezek kazasına bağlıyacak 
olan köprünün inşaat safhasının uzaması sebebi 
nedir? 

2. Baskil ovası ile Kuzova'nııı sulama pro
jesi ne zaman bitirilecek ve ihaleleri ne vakit ya
pılacaktır? 

3. Baskil'in Şey hasan, Elâzığ'ın Uzunoba 
ve Palu civarında yapılmasına ihtiyaç gösterilen 
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üç köprünün projesi yapılmış mıdır? İhaleleri ne 
vakit yapılacaktır? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 8 . VI . 1957 
Hususi Kalem 

Sayı : 497 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara. 

14 . V . 1957 gün ve 7-334-4167-19051 sayılı 
yazıları karşılığıdır: 

Elâzığ vilâyeti dâhilinde yaptırılacak köprü
lere ve sulama projelerine dair Elâzığ Mebusu 
Selâhattin Toker tarafından verilen tahriri sual 
takririne hazırlanan cevabın ilişik olarak sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Nafıa Vekili 
E. Menderes 

Elâzığ vilâyeti dâhilinde yaptırılacak köprü
lere ve sulama projelerine dair Elâzığ Mebusu 
Selâhattin Toker tarafından verilen tahrirî sual 
takriri aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1. Elâzığ - Çemişkezek yolundaki Aşvan köp
rüsünün 3 kemerinden biri ikmal edilmiş iken, 
işin % 20 ile bitmiyeceği anlaşılmış ve iş tasfiye 
edilmişti. Bu kısımda halen mütaahhit Ahmet 
Kepencigil çalışmaktadır.-

Ayrıca iki defa eksiltmeye çıkarılan ve en 
son 15 . V . 1957 tarihinde mütaahhit Sadık Di
ri Ve ihale edilen bu köprü, mukavele gereğince 
1958 yılı inşaat mevsiminde ikmal edilmiş ola
caktır. 

2. Elâzığ vilâyeti Kuz ve Baskil ovalarının 
Fırat ' tan pompajla sulanması mevzuu etüd edil
miştir. Fırat nehrinin çok derinden akışı sebe
biyle cazibe ile sulama yapılması imkânsız oldu
ğu ve pompajla sulamanın da rantabl olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, mezkûr ovaların yeraltı suyu 
ile sulanması düşünülmüş ise de bu husustaki 
etüd ancak 1958 senesinden sonra yapılabilecektir. 

3. Baskil'in Şeyhhasan, Elâzığ'ın Uzunoba 
ve Palu köprüleri : 
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Şeyhhasan köprüsü : . 
a) Elâzığ'ın Baskil kazasına bağlı Şeyhha

san köprüsünün Arapkir - Malatya - Elâzığ yo
luna bağlanmasını temin bakımından köy önün
den akan dere üzerinde bir köprü yapımı hususu 
muhtelif defalar istenmiştir. 

Elâzığ - Malatya yolu katî güzergâhı henüz 
tesbit edilmemiş olup, çalışmalara devam etmek
tedir. 

Bu köy civarında ise, Fırat nehri delta teşkil 
ederek akmakta ve feyezan zamanlarında yatak 
genişliği takriben 700 metreyi bulmaktadır. Bu 
mevkide yapılacak köprü büyük bir masrafı ica-
bettirecektir. 

Bu sebepten, mezkûr yol güzergâhının katî 
olarak tesbitini mütaakıp, yapımı istenilen Şeyh
hasan köprüsü hakkında bir karara varılması uy
gun mütalâa edilmektedir. 

b) Uzunoba (Karaçor) köprüsü : 
Palu ilcesine bağlı Karaçor bucağı ile bu bu

cağa bağlı bir kısım köylerin kısa yoldan Elâ
zığ il merkezine bağlanmasını temin bakımından 
Uzunoba köyü önünde Yılankaya mevkiinde Mu
rat suyu üzerinde bir köprü inşası hususunda ma
hallen yaptırılan mütaaddit etüdler neticesinde 
bu istikâmette halen bir yol olmadığı ve yeni 
köprü için de 700 - 800 bin liraya ihtiyacolduğu 
anlaşılmıştır. Halbuki Karakoçar Nahiyesi ile 
Palu - Elâzığ devlet yolu üzerinde mevcudolan-
Külüşkür köprüsü arasındaki 10 Km. lik yol 
yapıldığı takdirde bu nahiye ve köyler kolaylık
la devlet yoluna ve dolayısiyle Elâzığ vilâyetine 
bağlanmış olacaktır. 

Keyfiyet vilâyete yazılmış ve alman cevabi 
yazıda mezkûr 10 Km. lik yolun, vilâyetin 1957 
çalışma programında derpiş edildiği bildiril
miştir. 

e) Palu köprüsü : 
Palu - Karabegan yolunda ve Palu kasabası 

önünde dar bir köprü inşası mahallen yapılan 
etüdler neticesinde uygun görülmüş ve 1957 yılı 
inşa programımıza ithal edilmiştir. 
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TASHİHLER 

Bu İnikat zabıt ceridesinin sonuna merbut 220 numaralı matbuada aşağıdaki tashihler yapı
lacaktır. 

Sahifc Sütun Satır 

11 
İl
l i 
11 

1 
2 
2 
2 

13 
16 
17 
21 

Yanlış Doğru 

1). Aded Maaş D. Aded Maaş 

12 » » 1 25 
9 Baytar Müdürü 

11 Merkez baytarı 
7 Ziraat mücadele müdürü 

9 Veteriner Müdürü 
11 Merkez Veterineri 

7 Ziraat Müdürü 

*>9<İ 

T. B. M. M. Matbaası 
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Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında (Kırşehir) adiyle 
yeniden bir vilâyet kurulması hakkında kanun lâyihası ve 

Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/668) 

T. c. . : • " ' " ' ' r ' • 
Başvekâlet 20 . V . 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

' Sayı: 71-564/1473 

#> Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında (Kırşehir) adiyle yeniden bir vilâyet kurulması 
hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan, ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 
10 . IV . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibeleri ve ilisikleriyle birlikte 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

: " " ' - " • ' ESBABI MUCİBE 

Mülki teşkilât ve taksimatımızın Teşkilâtı Esnsiye Kanununun 89 ncu ve il İdaresi Kanununun 
1 nei maddeleri hükümlerine göre tanzim ve tesis olunduğu malûmdur. Bu tanzim ve tesiste ikti
sadi ve coğrafî alâka ve münasebetler başlıca unsurları teşkil eder. Memleket kalkınmasında bu 
unsurların geçirdiği tahavvüller ve bu tahavvüllere inzimam eden ve durmadan inkişaflar- gösteren 
içtimai değişiklikler mülki taksimatımızın çehresini zaman zaman tebeddülata, idari kademelerden çı 
karmalara veya yeniden hizmete girecek kuruluşlara imkân ve lüzum hazırlamaktadır. 

Nitekim Teşkilâtı Esasiye Kanununun meriyet mevkiine girdiği tarihten bu yana memleketin 
idari bünyesi daimî bir değişme manzarasiyle bugünkü çehresini iktîsabetmiştir. İktisadi, coğrafî, 
içtimai faktörlerin bundan sonraki inkişaf sebep ve âmilleri aynı çehreyi değiştirmekte ve vatanda
şa ve Devlete en faydalı bir mertebeye ulaştırmakta devam edecektir. 

Türkiye mülki teşkilât ve taksimatının umumi revizyonunda bu âmillerin Kırşehir bölgesine isa
bet eden kısmında meydana getirdiği âcil idari la zum ve zaruretler ve bu lüzum ve zaruretlerin 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 89 ve İl İdareci Kanununun 1 nci maddelerine tamamen uygun 
düşmüş olması bu bölgede âcil bir revizyon yapılmasını zaruri kılmıştır. 

Kırşehir bankalariyle, geniş çarşı ve pazariyle bölgenin mühim bir iktisadi merkezidir. Orta -
^Liıadolu karakterinde galip istihsali hububat olan zirai bir çehre arz etmektedir. Geniş bir pazarı 
vardır. Meyvacılığı ve bağcılığı daimî bir inkişaf halindedir. Ankara - Kayseri ve Anka
ra - Yozgad - Samsun Devlet yollarının yeniden inşası ve bölgeyi baştan başa kat'etmiş ol
ması bu bölgeye bambaşka bir iktisadi çehre kazandırmış ve bu iktisadi çehre idari ka
demedeki ehemmiyetli mevkiine ulaştırılmasının başlıbaşma bir âmili haline gelmiştir. 
Motorlu ziraatin bütün semerelerini pek çabuk toplıyan ve bu mahsulleri geniş paza
rında çok yaygın bir muhite devreden ve bu alışverişin bütün nimetlerinden istifade eden Kırşe
hir'in bu ehemmiyetli iktisadi cehresi yanında aynı ehemmiyette bir kültür merkezi halinde bulundu
ğu da görülmektedir. Lisesi, kız ve erkek sanat enstitüleri, orta okul ve mebzul ilkokulları vardır. 

İçtima : 3 
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Yukarıdan beri tarihî, içtimai, kültürel, iktisadi ve coğrafi oluşlarla idari teşkilâtta ehemmiyetli 

yerini almasındaki zaruretler ve faydalar belirtilen Kırşehir'in vilâyet merkezi haline getirilmesi ve 
Nevşehir vilâyetine bağlı Mucur, Ankara vilâyetine bağlı Kaman ve Yozgad vilâyetine bağlı Çiçekdağı 
kazalarının yeniden kurulacak bu vilâyete bağlanması uygun görülmüştür. 

Bu takdirde yeni kurulacak vilâyetin merkezle beraber dört kazası, dört nahiyesi ve (257) köyü 
bulunacak ve 1955 senesi nüfus sayımına göre de (158 988) nüfusu ihtiva edecektir. Bu kuruluştan 
sonra Nevşehir vilâyeti de merkez kazasiyle birlikte altı kazası dört nahiyeli ve (185) köylü ve yine 
1955 senesi nüfus sayımına göre de (164 991) nüfuslu kalacak ve bu hali ile de sarsılmış olmıyacak-
tır. (393 235) nüfuslu bulunan Yozgad vilâyetinin de (28 070) nüfuslu Çiçekdağı 'nın ayrılmasından 
müteessir olmıyacağı aşikârdır. 

Kırşehir'de halen faal vaziyette ağır ceza teşkilâtı bulunmakla beraber vilâyet kadrolarını istiap 
edecek muntazam hükümet konağı ile diğer tesislere de sahip bulunduğundan vilâyetin yeri eştiril -
meşinde her hangi bir masraf ve güçlükle karşılaşılmıyacaktır. 

İşte bütün bu esbap muvacehesinde Kırşehir'de Kırşehir adiyle bir vilâyet kurulması ve bu vilâ-
yete Mucur, Kaman, Çiçekdağı kazalarının bağlanması uygun görülmüş ve ilişik kanun lâyihası bu 
maksatla hazırlanmıştır. 

Nevşehir'vilâyetinin Kırşehir kazasında (Kırşehir) adiyle kurulacak vilâyetin hususi muhasebesine 
ait kısmın mucip sebepleri 

1329 tarihli tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun halen mer'i hususi idarelere mütedair hükümle
rinde yeniden tesis edilen vilâyetlerde hususi idare hükmi şahsiyetinin kurulmasına mütaallik umu
mi ve sarih hükümler mevcut bulunmadığından lâyihaya hususi mahiyette olmak üzere muvakkat 3, 4, 
5, 6 ve 7 nci maddeler eklenmiştir. 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa müzeyyel 19 Haziran 1335 tarihli Kararnamenin 1 nci mad
desinde muvakkat komisyonun bu şekilde kurulacağı gösterilmiş ise de yeniden kurulacak olan vilâyet
lerde bu hususta yapılacak muameleden bahsolunmamıştır. 

Lâyihada bu boşluk doldurulmuş kararnamenin neşri tarihinde idare heyetinde bulunan müntehap 
azalar vilâyet idaresi ve bilâhara da neşrolunan îl İdaresi Kanunu ile idare heyetlerinden kaldırıl
mış bulunduğundan lâyihanın muvakkat 4 ncü maddesinde idare heyetleri bugünkü durumlar] ile. 
mütalâa olunmuştur, 

( S. Sayısı : 220 ) 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/668 
Karar No. 47 

M . V . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kaza
sında Kırşehir adiyle yeniden bir vilâyet ku
rulması hakkındaki kanun lâyihası encümeni-
mizce Dâhiliye Vekili ile ilgili vekâletler mü
messillerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Bu lâyihaya ait Hükümet gerekçesinde ileri 
sürülen mütalâat ve mucip sebepler encümeni-
mizce de muvafık görülerek aynen kabul edil
miştir. 

Ancak lâyihanın ikinci maddesinde sözü 
geçen cetvelin Maliyeye ait kısmında veznedar
la veznedar muavinliği kadrolarının yer al
madığı görüldüğünden mezkûr listeye 10 ncu 
dereceden bir aded 35 liralık veznedar ile bir 
aded 12 nci dereceden 25 liralık veznedar mua
vinliği kadrosu ilâve edilmiş ve diğer cetveller 
aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Reisvekili 

Edirne Ankara 
R. Nasuhioğlu Â. Benderlioğlu 

Bu Mazbata M. 
Amasya 
K. Eren 

Kâtip 
Samsun 
E. Anıt 

Amasya Bolü 
M. Zeren B. Akşemsettinoğlu 

İmzada bulunamadı 

Çankırı Çorum Denizli 
T. Akman B. Koldaş A. H. Sancar 

Erzincan Gümüşane İsparta 
T. Şenocak 1. H. Bay kal T.Tola 

İmzada bulunamadı 

İzmir Kastamonu 
P. Arat 8. Çağlar 

Konya 
M. R. özal 

Samsun 
M. özkefeci 

Y. 

Kastamonu 
M. Kuşakçıoğlu 

Muğla 
Paşam ehmetoğlu 

Trabzon 
P. Sanaç 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/668 
Karar No. 111 

Yüksek Reisliğe 

29 . V . 1957 

Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında 
(Kırşehir) adiyle yeniden bir vilâyet kurulması 
hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve 
Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetin
ce kararlaştırılıp Başvekâletin 20 . V . 1957 ta
rihli ve 71 - 564/1473 numaralı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası Dahiliye Encümeni 
mazbatasiyle birlikte encümenimize havale edil
miş olmakla Dahiliye ve Maliye Vekâletleri mü

messilleri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde tafsilen arz ve 
izah edilen mucip sebeplere istinaden Nevşehir 
vilâyetine bağlı Kırşehir kazasının vilâyet haline 
ifrağı maksadiyle hazırlanıp sevk edilmiştir. 

Yurdumuzun her tarafında her an devam 
eden kalkınmanın içtimai, iktisadi, coğrafi ve kül
türel sahalarda görülen neticesi olarak köyler, ka-
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sabalar ve şehirlerde inkişaf etmiş bulunmakta
dır. Bu sebep ve zaruretledir ki, Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 89 ncu ve il idaresi Kanunu
nun 1 nci maddeleri hükümlerine göre, tesbit ve 
tesis olunan mülki teşkilâtta zaman, zaman re
vizyon yapmak lüzum ve ihtiyacı duyulmuş ol
duğu ve iktisadi, coğrafi, sosyal ve kültürel fak
törlerin bundan sonraki inkişaf sebep ve âmille
ri de aynı çehreyi değiştirmekte devam ettikçe 
vatandaşa en iyi hizmet mülâhazasiyle idari ka
demelerde de tahavvülâtın devam edeceği tabiî
dir. 

Yukarda arz edilen sebep ve âmillerle Kırşe
hir kazanın vilâyet olmasına mütedair lâyiha 
üzerinde encümenimizde cereyan eden uzıın mü
zakerelerden sonra maddelerin görüşülmesine ge
çilmiş ve lâyihanın birinci maddesine merbut cet
velin tetkikinde vilâyeti teşkil eden kazalar üze
rinde durulmuş, gerek kurbiyet ve gerek ikti
sadi ve coğrafi faktörler göz önünde tutularak 
Hacıbektaş ile Kozaklı kazalarının bu kanun lâ-
yihasiyle teşkil edilecek Kırşehir vilâyetine bağ
lanması ve Çiçekdağ kazasının da yine Yozgad 
vilâyetine bağlı olarak kalması uygun görülmüş 
ve madde metni ile bu maddeye merbut (1) sa
yılı cetvelde lâzımgelen tashihat yapılmak su
retiyle birinci madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi aynen kabul edil
miş ve bu maddeye merbut Dahiliye Encümeni
nin tadil en kabul ettiği (2) sayılı cetvelde ya
zılı memuriyet unvanlarında değişiklik yapıl
mış ve muvakkat birinci madde ile bu maddeye 
merbut (3) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın muvakkat ikinci maddesi aynen. 
muvakkat 3 ve 7 nci maddeleri birinci maddeye 
mütenazır olarak tadilen, muvakkat 4, 5 ve 6 n<r 
maddeleri ile 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle yeniden ihzar olunan kanun lâyi
hası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
II. İmrc 
Kâtip 
Tokad 

Ö. Sunar 
Çankırı' 

T. Uygur 
Eskişehir 

Reisvekili 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Mazbata M. 
Zonguldak 
8. Ataman 

Aydın Bursa 
Z. IIray II. Köymen 
Corum Erzurum 

Y. Gürsel Ş. Erker 
Eskişehir Giresun 

M. Başkurt A. Potuoğlu M. Şener 
izmir Kırşehir 

/>. Bilgin Lâyihada, Çiçekdağı Kırşehir vilâ
yetine bağlı olarak teklif edilmiştir. 
Lâyihanın esbabı mucibesine atfen 
Çiçekdağı'nm Kırşehir vilâyetine 

bağlanmasını uygun mütalâa 
ederim. 

A. Bilgin 
Niğde . Niğde Ordu 

A. N. Kadıoğlu C. Kavurmactoğlu E. Aksoy 
Ordu Sinob Trabzon 

8. hbakan N. Sertoğlu 8. F. Kalaycıoğlu 
Trabzon 
/. Şener 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında 
(Kırşehir) adiyle yeniden bir vilâyet kurulması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde gös
terildiği veçhile Nevşehir vilâyetine bağlı Kır
şehir kazası kaldırılarak merkezi Kırşehir ol
mak ve yine Nevşehir vilâyetine bağlı Mucur 
kazası ile Yozgad vilâyetine bağlı Çiçekdağı, 
Ankara vilâyetine bağlı Kaman kazalarım ih
tiva etmek üzere t^Kırşiehir) adiyle yeniden bir 
vilâyet kurulmuş \ e eski Kırşehir kazasını ih
tiva eden nahiye ve köyler Kırşehir vilâyetinin 
Merkez kazasına bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bağlı '(2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve adedleri gösterilen kadrolar, Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan (3656) sayılı Kanuna bağlı (1) sayı
lı cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bağlı (3) sa
yılı cetvelde gösterilen kadrolar 1957 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin, ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1957 yılı Muva 
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin Maliye Vekâleti kısmındaki 425 nci 
(Kaza teşkili masrafları) faslının adı (Vilâyet 
ve kaza teşkili Masrafları) şeklinde değiştiril
miştir. 

Bu fasla konulan tahsisattan gerekli görü
lecek miktarları sözü geçen (A/ l ) işaretli cet
velin ilgili tertiplerine nakletmeye Maliye Ve
kili salâhiyettardır. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Kırşehir vilâ
yetinin Umumi Meclisi, bu vilâyete bağlanan 
Mucur, Çiçekdağı ve Kaman kazaları ile Kır
şehir Merkez kazasının mevcut Umumi Meclis 
azalarından teşekkül eder. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanun me
riyete girdiği tarihten itibaren umumi meclis 
bir hafta içinde âdi toplantılarına başlıyarak 
daimî encümen azalarını seçer, bütçe ile kad
royu tanzim »eder ve îdarei hususiyei vilâyat 
Kanunu ile mer'i kanunların verdiği diğer va
zifeleri ifâ ve salâhiyetleri istimal eyler. 

, ( S. Sayış 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında 
(Kırşehir) adiyle yeniden bir vilâyet kurulması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde gös
terildiği veçhile Nevşehir vilâyetine bağlı Kır
şehir ıkazası kaldırılarak merkezi KırşeKir ol
mak ve yine Nevşehir vilâyetine bağlı Mucur, 
Hacıbektaş ve Kozaklı ve Ankara vilâyetine bağ
lı Kaman kazalarını ihtiva etmek üzere (Kırşe
hir) adiyle yeniden bir vilâyet kurulmuş ve es-
'ki Kırşehir kazasını ihtiva eden nahiye ve köy
ler Kırşehir vilâyetinin merkezi kazasına bağ
lanmıştır. 

MADDE 2. — Lâyihanın 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Lâyihanın mu
vakkat birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Lâyihanın mu
vakkat ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Kırşehir vilâ
yetinin Umumi Meclisi, bu vilâyete bağlanan 
»Mucur, Hacıbektaş, Kozaklı ve Kaman kazaları 
ile Kırşehir merkezi kazasının mevcut Umumi 
Meclis azalarından teşekkül eder. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Lâyihanın mu
vakkat 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 5. — Kırşehir vilâ
yetine bağlanan kazalar hususi idarelerinin bi-
lûmum. nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat ve 
bakaya muamele ve hesapları ve bu kazalarda 
mevcut menkul ve gayrimenkul mal, hak, ala
cak ve borçları ve bunları ihtiva eden defter, 
dosya ve evrak bu kanunun meriyete girdiği 
tarihten itibaren Kırşehir vilâyeti hususi ida
resine devir ve teslim olunur. 

Adı gecen kazalarda bulunan her eeşit gay-
rimenkullerin tapu kayıtları bu kazaların bağ
landığı vilâyetin hükmi şahsiyeti adına harçsız 
tashih olunur. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren Kırşehir vilâyeti
ne bağlanan kazaların hususi idarelerince ta
hakkuk ettirilip tahsil olunan paralar bu kaza
lar hususi idarelerinde veya vilâyet hususi ida
resi merkez muhasebesinde açılacak muvakkat 
hesaplarda, toplanır ve Kırşehir Valisinin ve
receği tediye emrine ve mer'i mevzuat hüküm
lerine müsteniden sarf ve tediye olunur. 

MUVAKKAT MADDE 7. — Nevşehir, Yoz-
gad ve Ankara vilâyetleri hususi idare kadro
larında olup Kırşehir vilâyetine bağlanan kaza
larda çalışan hususi idare memur ve müstah
demleri kadrolariyle Kırşehir vilâyeti hususi 
idaresine geçerler. 

Bunların maaş ve ücretleri ve diğer alacak
ları bu kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren Kırşehir vilâyeti Hususi İdaresince tedi
ye olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

$. Ergin 

Devlet Vekili 
(1. Yardımcı 

10 . IV . 1957 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
//. A. Göktürk 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Lâyihanın mu
vakkat 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Lâyihanın mu-
vaikkat 6 ncı maddesi avnen kabul edilmiştir 

MUVAKKAT MADDE 7. — Nevşehir ve 
An'kara vilâyetleri hususi idare kadrolarında 
olup Kırşehir vilâyetine îbağlanan kazalarda ça
lışan hususi idare memur ve müstahdemleri kad
rolariyle Kırşehir vilâyeti hususi idaresine ge
çerler. 

Bunların maaş ve ücretleri ve diğer alacak
ları bu kanunun meriyete girdiği tarihten itiba
ren Kırşehir vilâyeti hususi idaresince tediye 
olunur. 

MADDE 3. — Lâyihanın 3 ncü maddesi ay
nen ka;bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Lâyihanın 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Sıh. ve tç. Mv. Vekili 

AT. Körez 
Ziraat Vekili 

E. Budaköğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 

B. E. 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Kazalar 
Aded 

Kırşehir vilâyeti 

Nahiyeler Köyler 
Aded Aded 

Nüfus 
Aded 

257 .158 988 

Kırşehir vilâyetine bağlanan kaza, nahiye ve köyler 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kırşehir 

Alındığı 
merkez 

Nevşehir 

Bağlandığı 
vilâyet 

Kırşehir 

Kazanın 
adı Nahiyenin adı 

Merkez kazası 

Kırşehir Merkez 
» (röllü (Çoğun) nahiyesi 

Köy 
Aded 

49 \ 
2 1 S 

(1955) 
Sayımına 

göre nüfusu 
Aded 

56 889 

Mucur kazası 

Mucur Merkez 

Çiçekdağı kazası 

70 

42 

56 889 

17 728 

•içekdağı Merkez 
» Kösefakıh nahivesi 

Kaman kazası 

Kaman Merkez 

42 

35 l 
36 \ 

71 

40 ] 

17 728 

28 070 

28 070 

Akpınar (Köşker) nahiyesi 23 K-
Saveılı nahiyesi 11 J 

74 

56 301 

56 301 

Yekûn 257 158 988 

( S. Sayısı : 220 ) 



[2] ÇAYIU CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

4 
6 
7 
7 

11 
10 
10 
İlli 
12 
12 
10 
12 

6 
8 
7 
8 
9 

10 
î l 
12 
9 

12 
13 
12 
13 
7 
7 
9 

m 
14 

6 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

Dahiliye Vekâleti 

Vali 
Vali Muavini 
Hukuk İşleri Müdürü 
Nüfus Müdürü >r 

Seferberlik Müdürü 
Maiyet Memuru 
Nüfus Başkâtibi 
Tahrirat Kâtibi 

» » 
Evrak Mtemuru 

» •» 

îdare Heyeti Kâtibi 
Nüfus Kâtibi 

Maliye Vekâleti 

Defterdar 
Saymanlık Müdürü 
(Mir Müdürü 
Hazine Avukatı 
Gelir Kontrol Memuru 
Saymanlık Memuru 

» » 
» Kâtibi 

Tahakkuk Servis Şefi 
Yergi Memuru 

» » Yardımcısı 
Tahsilat Servis Şefi 
Evrak Memuru 
Millî Emlâk Müdürü 
Kontrol Memuru 
Şef 
Memur 
Tahsildar 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

100 
90 
70 
60 
60 
30 
35 
35 
30 
25 
25 
35 
25 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 

70 
50 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
40 
25 
20 
25 
20 
60 
60 
40 
30 
15 

Sağlık Müdürü 
Hükümet Tabibi 

70 
35 

D. 

13 
13 
13 

Memuriyetin nev'i 

9 
11 
10̂  
13 
13 
7 

12 
13 
13 
13 
12 

Sağlık Kâtibi 
» Memuru 

Ebe 

Nafıa Vekâleti 

7 Nafıa Müdürü 
9 Mühendis 

12 Fen Memuru 

Maarif Vekâleti 

7 Maarif Müdürü 
11 » Müfettişi 
13 » Kâtibi 
12 Teknisiyen 

'Ziraat Vekâleti 

Baytar Müdürü 
Merkez Baytarı 

» » 
Sıhhat Memuru 
Sıhhat Kâtibi 
Ziraat Mücadele Müdürü 
Mücadele Teknisiyeni 
Ziraat öğretmeni 
Stajiyer 
Kâtip 
Ziraat Memuru 

Aded 

2 
5 
5 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

9 Tapu Sicil Muhafızı 1 
11 » » » Muavini 1 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

7 Emniyet Müdürü 1 
8 Başkomiser 1 
9 Komiser 1 

12 Polis Memuru 11 
12 Muamele Memuru 3 
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Memuriyetin ııcv'i 

- 1 0 -
[3] SAYILI CETVEL 

Adcd Ücret 

Dahiliye Vekâleti 

Dağıtıcı 
Vilâyetler Hademesi 

fllatiye Vekâleti 

Daktilo 
Bekçj 
Hademe 

1 100 
2 100 

1 150 
1 100 
2 100 

Sthhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 

Hademe 2 100 

Nafıa Vekâleti 

Hademe 1 100 

Memuriyetin ııcv'i. Aded Ücret 

Hademe 

Makinist 
Hademe 

Maarif Vekâleti 

Ziraat Vekâleti 

1 100 

1 150 
2 100 

Tapu ve Kadmtro Umum Müdürlüğü 

Hademe 1 100 

Toprak ve İskân isleri Umum Müdürlüğü 

Hademe 1 100 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Hademe 1 100 

( S. Sayısı : 220 ) 



. — 11 — 
DûJıüvye Encüm&ıinin tadiline bağlı cetveller 

(Hükümetin (1) sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir.) 

[2] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

Dahiliye Vekâleti 
Vali 

» Muavini 
Hukuk İşleri Müdürü 
Nüfus Müdürü 
Seferberlik Müdürü 
Maiyet Memuru 
Nüi'us Başkâtibi 
tahrirat Kâtibi 

» » 
Evrak Memuru 

» » 
îdare Heyeti Kâtibi 
Nüfus Kâtibi 

Maliy-e Vekâleti 

Defterdar 
Saymanlık Müdürü 
Gelir Müdürü 
Hazine Avukatı 
Gelir Kontrol Memuru 
Saymanlık Memuru 

s» » 
» Kâtibi 

Veznedar 
» Muavini 

Tahakkuk Servis Şefi 
Vergi Menfuru 

» » yardımcısı 
Tahsilat Servis Şefi 
Evrak Memuru 
Millî Emlâk Müdürü 
Kontrol Memuru 
Şef 
Memur 
Tahsildar 

Aded 

1 
1 
1 
1 
l 

' 1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
•ı 
2 
2 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
••> 
o 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

Sağlık Müdürü 1 

Maaş 

100 
90 
70 
GO 
GO 
3€ 
35 
35 
30 
25 
25 
35 
25 

70 
50 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
35 
25 
40 
25 
20 
25 
20 
60 
60 
40 
30 
15 

70 

D. 

10 
13 
13 
13 

7 
9 

12 

7 
11 
13 

1 12 

9 
11 
10 
13 
13 
7 

12 
13 
13 
13 
12 

9 
11 

7 
"8 
9 

12 
12 

Memuriyetin nev'i A 

Hükümet Tabibi 
Sağlık Kâtibi 

» Memuru 
Ebe 

Nafıa Vekâleti 

Nafıa Müdürü 
Mühendis 
Fen Memuru 

Maarif Vekâleti 

Maarif Müdürü 
» Müfettişi 
» Kâtibi 

Teknisiyen 

Zir&at Vel&âleti 

Baytar Müdürü 
Merkez Baytarı 

» » 
Sıhhat Memuru 

» Kâtibi 
Ziraat Mücadele Müdürü 
Mücadele Teknisiyeni 
Ziraat öğretmeni 
Stajyer 
Kâtip 
Ziraat JMemurn 

ded 

1 

5 
5 

1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1. 

Tapu ve Kadastro Umum. Müdürlüğü 

Tapu Sicil Muhafızı 
» » » Muavini 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Emniyet Müdürü 
Başlsomiser 
Komiser 
Polis Memuru 
Muamele Memuru 

1 
1 

1 
1 
1 

11 
fi o 

Maaş 

35 
20 
20 
20 

G0 
40 
25 

l\ 

60 
30 
20 
25 

40 
30 
35 
20 
20 
60 
25 
20 
20 
20 
25 

40 
30 

60 
50 
40 
25 
25 

lo) sayılı cetvel aynen kabul edilftıiştit. 
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3< , . V : - f t 

Nevşehir 

Ankara 

Nevşehir 

Nevşehir 

— 12 — 
Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Kırşehir vilâyeti 

Kazalar 
Aded 

Nahiyeler 
Aded 

Köyler 
Aded 

Nüfus 
Aded 

• r» v ' V ,-

-- •( .n ı w • 

r : . - . » V '<•- ft * 

) 4 249 160 546 

Kırşehir vilâyetine bağlanan kaza, nahiye ve köyler 

Alındığı 
vilâyet 

Nevşehir 

Bağlandığı 
vilâyet 

Kırşehir 
• 

Ki 

Kazanın 
adı Nahiyenin adı 

Merkez kazası 

rşehir Merkez nahiyesi 
» Gollü (Çoğun) nahiyesi 

Köy 
Aded 

49 1 
2M 

(1955) 
Sayımına 

g-öre nüfusu 
Aded 

56 S89 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kırşehir 

Hacıbektaş kazası 

Hacıbektaş Merkez nahiyesi 

Kaman kazası 

Kanı an Merkez nahiyesi 
Akpınar (Köşker) nahiyesi 
Saveılı nahiyesi 

70 

35 

35 

40 ) 
22 [ 
11 J 

Kozaklı kazası 

Kozaklı Merkez nahiyesi 
«Hamamorta» 

» Karahasanlı (Sadıkali) 
nahiyesi 

Mucur kazası 

Mucur Merkez nahiyesi 

73 

1 5 ] 

14 J 

29 

42 

42 

56 889 

17 595 

17 595 

56 301 

56 301 

12 333 

12 333 

17 428 

17 428 

Yekûn 249 160 546 
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[2] SAYILI OETVSÇE, 

D. 

3 
4 
6 
7 
7 

11 
10 
10 
11 
12 
12 
10 
12 

6 
8 
7 
S 
d 

10 
1] 
12 
10 
12 
9 

12 
13 
12 
13 
7 
7 
9 

11 
14 

Memuriyetin nev'i 

DaMAy* VeMUti 

Vali 
Vali Muavini 
Hukuk lsler^Müdürii 
Nüfus Müdüjü 
Seferberlik;]jİüdürü 
Maiyet Meıauru 
Nüfus Başkâtibi 
Tahrirat Kâtibi 

» » 
Evrak Memura 

» » ••; 
idare Heyeti Kâtibi 
Nüfus Kâtibi 

Maliye Vekâleti 

Defterdar 
Saymanlık Müdürü 
Gelir Müdürü 
Hafine Avukatı 
Gelir Kontrol Memuru 
Saymanlık ..Memura 

» » 
» Kâtibi 

Veznedar 
Veznedar Muavini 
Tahakkuk Servis Şefi 
Vergi Memuru 
Vergi Menfuru Yardımcısı 
Tahsilat Servisi Şefi 
Evrak Memuru 
Millî Emlâk Müdürü 
Kontrol Memuru 
Şef 
Memur 
Tahsildar 

Aded Maaş 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
<) 
1 
1 
1 

100 
90 
70 
60 
60 
30 
35 
m 
30 
25 
25 

Sıhhat ve tçtimai Muavenet.Vekâleti 

6 Sağlık Müdürü 1 

35 
25 

70 
50 
«0 
m 
40 
35 
30 
25 
35 
25 
40 
25 
20 
w.) 

20 
60 
60 
40 
30 
15 

70 

D. Memuriyetin nev'i 

10 Hükümet Tabibi 
13 Sağlık Kâtibi 
13 » Memuru 
13 Ebe 

Nafıa Vekâleti 

7 Nafıa Müdürü 
9 Mühendis 

12 Fen Memuru 

Maarif Vekâleti 

7 Maarif Müdürü 
11 > Müfettişi 
13 » Kâtibi 
12 Teknisiyen 

Ziraat Vettikti 

9 Veteriner Müdürü 
11 Merkez Veterineri 
10 » » 
13 Sıhhat Memuru 
13 Sıhhat Kâtibi 
7 Ziraat Müdürü 

12 Mücadele Teknisiyeni 
13 Ziraat Öğretmeni 
13 Stajyer 
13 Kâtip 
12 Ziraat Memuru 

Ade3 MÖÛÇ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
'2 
1 
1 

Tapu ve Kadastro Umum Mi'cdilrlüğü 

9 Tapu Sicil Muhaftzı 1 
11 » » » Muavini 1 

Emniytt Umum MüMrliİ^ü 

7 Emniyet Müdürü 1 
8 Başkomiser 1 
9 Komiser 1 

12 JPolis Memura 11 
12 Muamele Memuru 3 

[3] SAYILI CETVEL 

Hükümetin (3) »ayılı .cetveli aynen kabul edilmiştir. 

35 
20 
20 
20 

1 60 
1 40 
1 25 

60 
30 
20 

40 
00 
35 
20 
20 
60 
2f> 
20 
20 
2ı) 
25 

40 
30 

60 
40 
40 
25 
25 
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