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lanacağına dair sualine Sanayi Vekâleti 
Vekili Sebatı Ataman'm, tahrirî cevabı 
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

istanbul Mebusu Nizamettin Âli Sav'm ve
fat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi okundu 
ve merhumun hatırasını tazizen ayakta saygı 
duruşunda bulunuldu. 

3487 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası i le; 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 

Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
6686 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasında ve bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası, Başvekâletin talebi üzerine, geriverildi. 

Kırşehir Mebusu Fazıl Yalçın'm, teşriî ma
suniyetinin kaldırılmasına dair 6/2 - 929 sayılı 
tezkere ile sunulmuş olan dosya, Başvekâletin 
talebi üzerine, iade edildi. 

Devlet Şûrasında açık bulunan bir âzalık 
geçimi için reyler toplandı. 

Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrası ile 
3 ncü maddesinin (b) fıkrasının tefsirine mahal 
olmadığına dair Muvakkat Encümen mazbatası 
müzakere ve kabul edildi. 

Devlet Şûrasında açık bulunan âzâlığa 
Muzaffer Kuşakçıoğlu'nun seçildiği tebliğ 
olundu, 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle, yapılacak yardımlara dair 
kanun lâyihasının müzakeresi, encümene veri
len maddesi henüz gelmediğinden, tehir edildi. 

Tebligat Kanunu kabul olundu. 
1958 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanu

na bağlı (A/ l ) işaretli cetvele 6813 sayılı Ka
nuna istinaden kaydedilmiş olan munzam 
tahsisatın kabulü hakkındaki kanun lâyihası 
maddelerinin müzakeresi bitirildi. Heyeti Umu-
miyesi açık oya sunuldu, toplanan reylerin 
tasnifi neticesinde nısabolmadığı anlaşıldığın
dan kanun lâyihası için ikinci defa reye müra
caat olunacağı tebliğ edildi. 

Devlet Ü retm'"1 O^'tl'k'eri Umum Müdürlüğü 
1955 bütçe yılı Hesabı Katı kanun lâyihasının 
heyeti umumiyesi üzerinde görüşüldü. 

13 . I I . 1959 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

Kâtip 
Kırklareli Mebusu 

Mehmet Ali Ceylan 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attüâ Konuk 
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2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

' Lâyiha 
1. — istiklâl Harbi malûllerine verilecek pa

ra mükâfatı hakkında kanun lâyihası (1/322) 
(Bütçe Encümenine) 

2. — istanbul Teknik Üniversitesi 1958 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/323) (Bütçe Encümenine) 

3. — ̂ karayolları Umum Müdürlüğü 1958 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası (1/324) (Bütçe Encümenine) 

4. — Orman Umum Müdürlüğü 1958 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/325) (Bütçe Encümenine) 

5. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

(1/326) (Bütçe Encümenine) 

RElS — Yoklama yapacağız. 
(Hakkâri mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REÎS — Celseyi açıyorum. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Söz istiyorum. 
RElS — Ne hakkında? 

. SELİM SOLEY (Ankara) — Suallerle ilgili 
bir nokta... 

RElS — Buyurun. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Çok muhterem 

arkadaşlar, bugün bâzı sualler cevaplandırıla
cağı için, bundan istifade ederek, Riyaset vası-
tasiyle muhterem vekil beylerden sorduğumuz 
bâzı suallerin sahiplerine iadesi sırasında tam, 

Teklif 
6. — istanbul mebusları Mehmet Gürpınar ve 

Rüştü Güneri'nin, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 47 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının tadili hakkında kanun teklifi (2/293) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkere 
7. — Gazianteb Mebusu Cevdet San'm teşriî 

masuniyetinin kaldırılması ha'kkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/362) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encüme
ne) 

Mazbata 
8. — Yozgad Mebusu Talât Alpay ve 5 ar

kadaşının, Divanı Muhasebat Kanununun 1 nci 
maddesine bağlı cetveHn tadili hakkında 'kanun 
teklifi ve Divanı Muhasebat Encümeni ile Mu-
va'kkat Encümen mazbataları (2/106) (Ruzna-
meye) 

doğru bir yol tatbik edilmemekte olduğuna kaani 
olcfcığum için Yüksek Heyetinizi bir iki dakika 
tasdi zoruncU kaldım. Şöyle ki: 

Sorduğumuz sualler içtüzüğün 150 nci ve 
151 nci maddelerine uymadığından dolayı bize, 
aradan uzun zaman geçtikten, hâdisenin öne
mi, aktüalitesi kaybolduktan sonra, iade edil
mektedir. Şimdi Riyaset tarafından iade edi
len birkaç sual arz edeceğim ve yüksek hakem
liğinize sığınacağım. 

150 nci maddeye göre, sual sarih ve muay
yen bir husus hakkında sadece malûmat iste
mekten" ibarettir. Sualle beraber, esbabı mu
cibe, mütalâa veya üçüncü şahıslar hakkında 
isim tasrihi suretiyle hiçbir isnadı ihtiva ede-

B Î B Î N C İ CELSE 
Açılma saati : 15,07 

RElS — Reisvekili Agâh Erozan 
KATİPLER : îhsan Gülez (Bolu), Attilâ Konuk (Antalya) 

3. — YOKLAMA 
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mez. Bu maddeye istinaden iade edilmiş bulu
nan suallerden bir ikisini okuyacağım. 

REİS — Bu husus hakkında beyanda bulun
manıza lüzum yoktur. Bu, ayrı bir sual mevzu
udur, ayrı bir sualle getirmeniz lâzımdır. 150 
nci maddeyi okuduğunuza göre, bunun hakkın
da bir muamele yapmıya imkân olmadığı aşi
kârdır. Çünkü şimdiki maruzatınız Riyasetin 
bu husustaki tutumundan şikâyeti mutazammm-
dır. Bu bakımdan tekrar ediyorum, bu mev
zuu ayrı bir sual halinde getirmeniz lâzımdır. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Muhterem 
Reis Bey, bunun Yüksek Meclise arzı dahi ayrı 
bir önem taşır. Bu itibarla bu sual müessese
sinin, Anayasanın mebusa, bizlere tanımış 
olduğu bu hakkın aksıyan tarafları olduğunu 
seziyorum, lütfedin, izah etmeme müsaade bu
yurun. Evvelemirde bu aksck tarafları hallet* 
memiz lâzımdır. Ben haks:zsam, bundan sonra 
bu hususlar yer etmesin, yok eğer Riyaset Di
banı haksızsa, badema bu haksız muameleler te
kerrür etmesin. 

REİS — Bu başhbaşma bir sut-dir beyefendi. 
SELİM SOLEY (Devamla) — Sual olmaz. 
REİS — -Şu anda Riyaset vazifesiyle mükel

lef olan arkadaşınız bu konuda re'sen karar ve
remez. 

Sual müessesesinin işleme tarzı, Riyaset Diva
n ı n a karariyle olur. Bu itibarla hemen cevap
lanması mümkün değildir. Şu andaki konuşma 
tarzınız Nizamnameye uygun değildir. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Ben sualimin 
gündeme alınmasının ricasında bulunmuyorum. 
Suallerimizin, yerliyerinde olmasına rağmen, 
iade edilmesi keyfiyetinden Büyük Meclisi ha
berdar etmek istiyorum. Müsaade edin sualimi 
okuyayım. Sualimi okuduktan sonra, Riyasetin 
yapmış olduğu iadenin yerinde olup olmadığına 
lütfen karar veriniz. Bunun için bir iki dakika
nızı işgal ettiğimden dolayı özür dilerim. 

REİS — Selim Bey, şu anda bu mesele hak
kında Yüksek Heyetten karar alınamaz. Karar 
talebi, iade edilen sualinizin usule uygun oldu
ğunu iddia zımnında vâki olacak sualiniz esna
sında dermeyan edilebilir. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Çimdi redde
dilen suali dikkatinize arz ediyorum. (Soldan 
gürültüler). 
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REİS — Selim Bey bu şekilde konuşmanın 

mümkün değildir. 
SELİM SOLEY (Devamla) — Efendim sual 

soruyoruz, yersiz deniyor. Burada hiç te yersiz 
olmadığı halde iade edilen sualler olduğu hu
susunu izah edelim diyorum, olmaz diyorsunuz. 
Öyleyse ne yapalım? 

REİS -— Selim Bey tekrar ediyorum, bu şe
kilde konuşmanız mümkün değildir. 

Zaptı sabık hakkında Asım Eren. 
ASİM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlar; geçen celsede sayın Bolu Mebusu İhsan 
Gülez arkadaşımızın getirdikleri kira kanunu 
hakkındaki tefsir talebinin gözlerimize matbu.. 
lan konmadığı için bu müzakerenin B. M. M. 
Dahilî Nizamnamesi gereğince yapılamıyacağını 
arz etmiştim. Bunun üzerine Riyaset mevkiinde
ki sayın arkadaşımız zabıtları tetkik ettim; orada 
da vardır şöyle bir söz söylediler : «Bâzı arka
daşların gözlerine matbua konmamış olabilir ama 
bu Dahilî Nizamnamenin hükmünü yerine gel
memiş olması mânasını ifade etmez. 

Binaenaleyh bu noksan tevzinden itibaren fe 
48 saat geçmiş olursa müzakere açılabilir,» de 
diler. Bu mütalâayı iki bakımdan doğru bulmı-
yorum. 

Birincisi; Agâh Beyin sözleri Dahilî Nizam
nameyi tadil eden bir hüküm değildir ama bir 
nata vesile olabilir ki Makamı Riyaset o notu 
daima önümüze dikebilir. 

Bunun da üç mahzuru vardır. Birincisi; en 
basit mahzuru, tevzi usulündeki bu gibi bir ih
mali yukarı makamın destekliyor olması. Halbuki 
idarecilerin maiyetindeki memurların ihmalini 
desteklememesi lâzımdır. 

İkincisi; teşriî hayatın verimini azaltır, 
Matbuayı almadan buraya oturan arkadaşlar 
burada müzakere mevzuunu, konusunu bilmedik
leri için fikirleri işlemez; kıymetli fikirler orta
ya atılmaz; gayet az tetkik edilmiş bir mevzu 
olarak, bir ekmeğin hamur olarak fırından çık
ması gibi, bir şey çıkar. Bu da ikinci mahzurdur. 

Üçüncü mahzuru müsaadenizle arz edeyim; 
korkarım ki, ilerde emrivakilere meydan veril
miş olur. B. M. Meclisinden her hangi çabucak 
çıkarılması istenen bir şeyin, «48 saat evvel da
ğıtılmıştır» diye buraya gelinir; Milletvekilinin 
malûmatı olmaz; o anda da matbuayı tedarik 
edemez; üzerinde konuşmak mümkün olmaz. Bu 
da teşriî yetkimize bir tahdittir, 
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Bu üç mahzuru bertaraf etmek için, tatil 

müddetleri de dâhil olmak üzere, tevzi edilen bu 
matbuaların 48 saat evvel her mebusun eline mu
hakkak geçmesini sağlıyacak bir tevzi usulünün 
konması hususunda Riyaset tedbir almalı ve Da
hilî Nizamname hükümlerine göre 48 saat kaydı
na tamı tamına uyar bir lealite tahaddüs etme
lidir. Aksi takdirde Riyaset bir not daha ihdas 
eder ve Agâh Beyefendi bu notu da bize ezbere 
okur. 

RBÎS — Efendim, arkadaşımızı dinlemiş bu
lunuyorsunuz. Dahilî Nizamnamemizde (48 sa
at geçmeden müzakere edilemez) kaydı mevcut
tur. Geçen celsede bunu ifade ettim. Arkadaşı
mız iddia ediyorlar ki, benim gözüme konmadı, 
geçen celsede bu hususu Yüksek Heyete ifade 
ederken, «aldık» sesleri yükseldi. Evvelâ 48 sa
at geçmeden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka
nunlar Müdürlüğü tarafından hiçbir kanun gün
deme alınıp matbaaya sevk edilemez. Kanunlar 
Müdürlüğü ve Kâtibi Umumilik bu işlerle vazi
felidir. 

Bu itibarla 48 saat geçmeden gündeme alına
maz, bunu takibeden vazifeliler vardır. Arkada
şımızın mücerret bir iddia içinde Riyasetin hila
fı hakikat beyanda bulunduğunu veyahut kendi
lerinin almadığına göre, hiçbir arkadaşın da al
mamış olduğunu kabul ederek katiyetle 48 saat 
geçmeden müzakere edildiğini iddia etmeleri ve 
ısrarları yersizdir ve haksızdır. 

Lâyihalar ve bütün matbualar imza mukabi
linde tevzi edilmiyor, usul böyle değildir. Aksi
ni ispat Asım Beyefendiye düşer. Zira sıfatı 
arızada aslolan ademdir. Bunu ispat ettikleri 
takdirde buyurdukları gibi 48 saat geçmeden ev
vel ruznameye alınması bir sual veya bir tahkik 
mevzuu olabilir. Kendilerini bu mevzuda ister 
sual ister her hangi bir yolla ispata davet edi
yorum. 

Fethi Çelikbaş, buyurun. 
F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım, 11 nci ayın 21 nci günü yapı
lan inikatta söz alarak, Riyaset Divanının günde
min tesbitinde Nizamname hükümlerini açıkça 
ihlâl ettiğini söylemiştim. Bu sırada Riyaset Ma
kamında bulunan arkadaşımız Reis vekillerinden 
Sayın Mahmut Goloğlu idi. >• 

Aradan zaman geçti. Reisvekillerimizden İb
rahim Kirazoğlu'nun Riyaset ettiği bir sırada tek
rar söz aldım, aynı meseleye temas ettim. 
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Şimdi Reisvekillerinden Sayın Erozan'ın Ri

yasetinde toplantımızı yapmış bulunuyoruz. Yine 
aynı şeye temas edeceğim. 

Nizamname hükümleri mebusları bağladığı ka
dar, Riyaset Divanını da bağlıyan hukuki bir ve
sikadır. Gündemin hazırlanmasında Riyaset Di
vanı maalesef, bugüne kadar 2,5 ay geçtiği, Ni
zamname bu hususta kendilerine hiçbir salâhiyet 
tanımadığı ve aradan bir seneden fazla bir zaman 
geçmiş olduğu halde Meclis tahkikatına ait tak
rirleri gündeme almamakta ısrar etmektedir. Bir 
arkadaşımızın sorusunda Tekelonya Cumhuriyeti 
misalinde olduğu halde, bir takrir veriliyor, der
hal Riyaset Divanı toplanıp buna ait kararı ve
rebiliyor. Ama iki buçuk ay geçtiği ve Meclis 
tahkikatına mütaallik takrirlerin gündeme alın
ması meselesi iki buçuk ay için mütaaddit kere
ler huzurunuzda ifade edildiği halde, mümkün 
olamıyor. Meclis soruşturmalarını Riyaset Diva
nının gündeme almamakta ısrar etmesi açıkça 
biz mebusların Hükümeti murakabe etmesine mâ
ni olmaktır. (Soldan, gürültüler) Ben bu vazife
yi iktidar ve muhalefet mebusları için aynı şekil
de telâkki ederim. Danyal Akbel Bey benim va
zifem murakabe etmek değildir, der. Bu bir nok-
tai nazardır, hürmet ederim. Ama yanlış olduğu
nu arz eylemeye mecburum. 

Muhterem arkadaşlarım; ekseriyet grupları
nın Parlâmentodaki hareket tarzları, nihayet açı
lacak bir Mmeclis tahkikatından, konuşmalardan 
sonra rey vermekle de ortaya çıkabilir. Ama hod 
behod Riyaset Divanının devamlı olarak Nizam
name hükümlerini ihlâl etmesine muhalefette de
ğil, iktidarda olan mebusların dahi müsaade et
memeleri lâzımdır kanaatindeyim. Bu itibarla ri
ca edeceğim; buna imkân vermeyiniz. Aksi tak
dirde - Yüksek Mecliste bulunmaktan hepimiz 
gurur duyarız. - ama vatandaşın öğrenmek iste
diği soruları cevaplandıranlayız. Vatandaş «şunu 
sorun» dediği ve biz de takrirler verdiğimiz halde 
bunlar gündeme alınmazsa hem vazifemizi yap
mamış, hem de bu sebeple mebus olarak mühim 
olan prestijimizi kaybetmiş oluruz. Bu mevzuda, 
Meclis tahkikatına mütaallik takrirlerin 
gündeme alınmasında Riyaset Divanını Ni
zamnameye uygun harekete sevk etmenin 
tek çaresi sizlerin inisiyatifi ele almanız-
dır. insan hayret ediyor; biz dertlerimi
zi burada anlatmıyacağız da mebuslar ola-
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rak müşterek bir dâvanın peşinde olduğumuz 
mevzularda dahi kime dert anlatacağız yani? Me
busun vazifesini bu derece gayriciddî telâkki et
mek insana hakikaten üzüntü veriyor. Kusura 
bakmayın, biz üzülüyoruz ama bu üzüntümüzün 
sebepleri her halde sizce de biraz malûm olsa ge
rek... 

İstimlâklere dair mütemadiyen gazetelerde 
«paramı alamadım» diye feryadeden vatandaş
ların şikâyetleri var. 

REÎS — Fethi Bey, söz talebinizin sebebi ne
dir? Nizamnameye riayetsizlikten bahsile gündem 
dışında beyanda bulunmak mı? 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hayır 
efendim, gündemin tanziminde Nizamnameye ri
ayetsizlik, madde 82/2. Ben de madde söyliyeyim 
artık. (Sağdan, gülüşmeler) 

REÎS — Esasa girmemenizi rica edeceğim. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Esasa 

girmiyorum. Meclis tahkikatına mütaallik takrir
lerimizden birisi de yapılan istimlâk işlerinde ka
nunsuz istimlâk muamelelerine dairdir. Bu gün
deme alınmıyor, radyo neşriyatı devam ediyor. 
Eğer siz bundan müteessir olmuyorsanız bunu öğ
renelim arkadaşlar. 

Şu fikrimde musırrım: Riyaset Divanı vazife
sini yapmıyor. Riyaset Divanının kendisi vazife 
yapmadığı gibi vazife yapmak istiyen mebuslara 
da yaptırmıyor. Eğer yaptırıyorum diyorsa, 
Meclis tahkikatına mütaallik takrirleri Nizamna
menin hangi maddesine göre gündeme almı
yor, bunu söylesin. Bunu söylememekte İsrar 
ediyor. Sizler de tasvipkâr hareketlerinizle bu
nu destekliyorsanız arkadaşlar, halimiz hakika
ten acınacak bir haldir, demek ieabeder. (Sol
dan, gürültüler), (Sağdan, bravo, sesleri) Arka-
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daşlar, Meclisten çıkınca biraz halk arasında 
yürüyünüz! 

Biz, buraya muayyen vazifeleri yapmaya 
gönderildik. Eğer mebuslar, muhalefette olsun, 
iktidarda olsun, vazifelerini yapmıyacak iseler 
Meclisimiz millet nazarında çok şeyler kayb
eder. (Soldan, gürültüler) Buraya gönderilme
mizin mânasıl kalmaz. 

NUSRET KÎRlŞCÎOĞLU (Sakarya) — Sizi 
buraya Halk Partisi mi gönderdi? 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Anlamanız 
lâzım Nusret Bey. Bu kadar basit bir şeyi anla
mıyorsanız, kürsüye gelir konuşursunuz. (Sol
dan, gürültüler) İstediğiniz kadar bağırın, bu 
vazifeyi yapacağız, arkadaşlar. 

Agâh Erozan Beyin Riyaset ettiği bugün de 
tekrar ediyorum ve Riyaset Divanını Nizamna
me hükümlerini ihlâl etmemeye davet ediyorum. 
Eğer Riyaset Divanı Nizamname hükümlerini 
ihlâl etmekte devam eder ve bunda temerrüd-
ederse arkadaşlar, o Riyaset Divanı mebusları 
Nizamnameye riayetkar olmaya davete asla hak 
kazanamıyacaktır. (Soldan, alkışlar, ve bravo, 
sesleri) 

REÎS — Arkadaşlarımızın iddiaları Nizam
nameye ademiriayet olabilir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu hakikat. 
REÎS — Sırrı Bey, müsaade buyurun, mü

dahale etmeyiniz. 
Her arkadaş bunu iddia edebilir, Riyasetin 

de buna bir cevabı olacaktır. Fakat şu anda 
Riyasette bulunan Reisin Riyaset Divanı adına 
şu kürsüden cevap vermesine imkân yoktur. 
ilk celsede Riyaset adına gerekli cevap verile
cektir. 

4-. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. __ Maden Kömürü Havzasında işletme ida
relerine lüzumlu arazinin tesbiti ile 17 Kânunu
sani 1326 tarihli ve 289 sayılı tezkerei sâmiyi 
hükümlerinin ilgası hakkındaki kanun lâyihası 
ile Zonguldak Kömür Havzasında tapusuz olarak 
tasarruf edilen gayrimenkullerin tesciline dair 
kanun teklifini müzakere etmek üzere Muvakkat 
Encümen teşkiline dair Sanayi Encümeni Riya
seti tezkeresi (\L/301, 2/133, 3/363) 

REÎS — Edendim, Riyaset Divanı mâruzâtı 

arasında bir tezkere ve bir takrir vardır, oku
yoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Encümenimize havale buyurulan «Maden Kö

mürü Havzasında işletme idarelerine lüzumlu 
arazinin tesbiti ile 17 Kânunusani 1326 tarihli 
ve 289 sayılı tezkerei sâmiye hükümlerinin ilgası 
hakkında kanun lâyihası» ve «Zonguldak Me
busu Suat BaşoFun, Zonguldak Kömür Havza
sında tapusuz olarak tasarruf edilen gayrimen-
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küllerin tesciline dair kanun teklifi» işin ehem
miyetine binaen ve bir an önce kanuniyet kesb-
etmesindeki fayda mülâhazası ile Sanayi, Dahi
liye, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerinden 
seçilecek 3 er azadan müteşekkil muvakkat bir 
encümende tezekkür edilmesi Encümenimizce 
ittifakla karar altına alınmıştır. 

Arz olunur. 
Sanayi Encümeni Reis V. 

* ' ve M. Muharriri 
Zonguldak Mebusu 

Suat Başol 

REÎS — Tezkere, Dahiliye, Maliye, Sanayi, 
Adliye ve Bütçe encümenlerinden seçilecek üçer 
azadan müteşekkil muvakkat bir encümenin ku
rulmasını reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Tokad Mebusu Bekir Şeyhoğlu'nun, 
6478 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifinin ruzna-
meye alınmasına dair takriri (2/158, 4/97) 

REÎS — Takriri okuyoruz : 

T. Büyük Millet Meclisî" Yüksek Reisliğine 
10 . IV . 1958 tarihinde hazırlıyarak Yük

sek Riyasete takdim ettiğimiz 6478 sayılı Ka
nunun birinci maddesinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifimiz 14 . IV . 1958 
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günü Bütçe Encümenine havale edildiği halde 
bugüne kadar müzakeresi intacedilmemiştir. 

içtüzüğün 36 nci maddesinin 3 ncü fıkrası 
gereğince teklifimizin ruznameye alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

12 . I I . 1959 
Tokad Milletvekili 

Bekir Şeyhağlu 

REÎS — Takrir sahiplerinden konuşmak 
istiyen var mı efendim? 

BEKÎR ŞEYHOĞLU (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar, 14 arkadaşımızla birlikte milletve
killeri ödeneği hakkında 10 . IV . 1958 tarihinde 
bir kanun teklifi hazırlamış ve Yüksek Riyasete 
takdim etmiştik. Yüksek Riyaset yine 14 . IV . 
1958 tarihinde bu teklifimizi Bütçe Encümenine 
havale ettiği halde bugüne kadar mezkûr encü
men teklifimizi ne gündemine almış ve ne de bir 
muamele yapmış değildir. Halbuki Halis öztürk 
arkadaşımızın bu hususta yaptığı teklifin esbabı 
mucibesi azalara dahi verilmeden müzâkere 
mevzuu olmuştur. Bizim teklifimizle tevhiden 
görüşülmesi iktiza ederken bu lâzimeye de ria
yet edilmediği anlaşılmaktadır. Yüksek Heyeti
nizden ricamız teklifimizin gündeme alınması
dır. 

REÎS — Teklifin ruznameye alınmasını ka
bul edenler... Etmiy enler... İttifakla kabul edil
miştir. 

5. — İKÎNCÎ DEFA REYE KONULAN MADDELER 

1. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvele 6813 sayılı 
Kanuna istinaden kaydedilmiş olan munzam tah
sisatın kabulü hakkında Kanun (1/286) 

REÎS — 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvele 6813 sayılı 
Kanuna istinaden kaydedilmiş olan munzam tah
sisatın kabulü hakkındaki kanun lâyihasına veri
len reylerde «geçen sefer nisap hâsıl olmadığın
dan kanun tekrar oyunuza arz edilmiştir. 

Suallerden müzakereye başlıyoruz. 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, İstan
bul Belediye Meclisinin 20 . III . 1958 tarihinde 
yaptığı olağanüstü toplantının jusul ve kanuna 
uygun olup olmadığına dair sualine Dahiliye 
Vekili Namık Gedik'in şifahi cevabı (6/177) 

REÎS — Soru sahibi arkadaş burada, Vekil 
de burada, suali okutuyorum. 

12 . V . 1958 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Dahiliye Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygılarımla rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Mehmet Hazer 
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istanbul Belediye Meclisinin 20 Man 11)58 

tarihinde fahri başkanlık tevcihi için yaptığı ola
ğanüstü toplantının usul ve kanuna uygun olup 
olmadığını, bu toplantı dolayısiyle Belediye Mec
lisinin feshinin düşünülüp düşünülmediğinin se
bepleriyle birlikte bildirilmesi rica olunur. 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Sayın Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, su
aline cevabımı arz ediyorum. 

Muhterem Başvekilimize fahri başkanlık un
vanı tevcihi münasebetiyle İstanbul Belediye 
Meclisince 20 Mart 1958 de yapılan merasim, ka
nuna aykırı değildir. Mevzuatımızda bu hususu 
meneden bir hüküm olmadığı gibi, milletimize has 
kadirşinaslık, şükran ve nezaket duygularının bir 
ifadesini teşkil eden bu kabîl tevcihler öteden beri 
memleketimizde asil bir gelenek halinde devam 
etmektedir. 

Bu itibarla hâdisede, Belediye Meclisinin fes
hini icabettiren bir ha] görülmemiştir. 

BEİS — Sual sahibi. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, istanbul Belediye Meclisi geçen sene 
Mart ayının 20 sinde bir olağanüstü toplantı 
yapmış ve bu toplantıda, Sayın Dahiliye Veki
linin de işaret etlikleri veçhile, Başbakana bir 
fahri başkanlık tevcih edilmiştir. (Soldan, «ne 
oldu?» Sesleri) Dinleyin arkadaşlar, bakın ne 
oldu. 

Arkadaşlar, ben sadece Başvekile fahri baş
kanlık verilmesine dair bir takvir vermiş deği
lim. Yapılan toplantıma usul ve kanuna uygun 
olup olmadığını sormuştum. Meselenin aslı ve 
siklet merkezi buradadır. Bu toplantı hem 
unule, hem de kanuna uygun değildir. Hem 
de toplantıda mer'i hükümlere muhalefet edil
miş ve kanunlarımızın men'ettiği birtakım 
siyasi politika mevzuları âmme hizmetini gören 
bir Meclîse aktarılmıştır. 

İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — (Siyasi 
politika mevzuu) olmaz.. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Arkada
şımız belki politika ile siyasetin aynı mânaya 
geldiğini bilir ama, ikisinin bir cümle iç'nde 
ayrı ayrı kullanılmasının da bir konuşma usulü 
ve takrir icabı olduğunu kabul etmesini temen
ni ederdim. (Sağdan, bravo sesleri) 

Arkadaşlarım, Belediye Kanununun halen 
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ı mer'i bulunan iki maddesini müsaadelerinizle 
j okuyayım. Bundan sonra yapılan toplantının 
| kanuni olup olmadığını kolaylıkla takdir ede-
| «eksiniz. 
j Belediye Kanununun 54 ncü maddesi, malûm 

olduğu üzere, belediyelerin bir olağan bir de 
| olağanüstü toplantılarından bahseder. Olağan 
I toplantılar muayyen zamanlardadır: Şubat, 
! Haziran ve Ekim aylarındadır. Olağanüstü top

lantılar için kanun şu hükünfleri vaz'etmiştir : 
«önemli ve acele bir iş varsa belediye başka
nının yazılı çağrısı veya mevcut üyelerinin üçte 
birinin talebi ile olağanüstü toplantı yapıla
bilir.» 

Yapılan bu toplantı ne önemli ne de acele 
bir iş içindir. (Soldan, «önemlidir» sesleri) 
önemli ve acele bir işin belediye hizmetleriyle 

t alâkalı olması kanunun maksadı ve ruhu ica
bıdır. Meselenin önemi siyasi bakımdan mev-
cudolabilir ama belediye hizmetleri bakımından 

I mevcudolmazsa kanuna uygun olmaz. Gene 
aynı kanunun belediye meclisinin feshine dair 
olan 53 ncü maddenin 4 ncü fıkrası «Siyasiyata 
dair müzakeratla iştigal veya temenniyatı siya
siye izhar ederse» kaydiyle Meclisin feshini 
emreder. 

Muhterem arkadaşlar; bu toplantıda beledi
yeye ait hiçbir mesele görüşülmemiştir. Şimdiye 
kadar Demokrat Parti siyasi edebiyatında 
kullanılan bütün malzeme, itham ve iddialar 
Belediye Meclisinde kullanılmış ve politika ya
pılmıştır. Bu vakıadır arkadaşlar. Bu politika
yı sadece orada misafir sıfatiyle bulunan Sayın 
Başbakan da yapmış değildir, bu politikayı, o 
zaman Belediye Reisliğini temsil eden Vali ve 
Belediye Reisi olan Mümtaz Tarhan yapmıştır. 
Meclise Riyaset eden diğer bir Başkan yapmıştıı. 
Bunları teker teker okursam, belediye hizmetle
riyle hiçbir alâkaları olmadığını anlarsınız. 

Sonra bir kere daha hatırlatayım, arkadaşlar. 
RElS — Yarım dakikanız kalmıştır. 

MEHMET HAZER (Devamla) - - A r k a d a ş 
lar; 1.951 yılında Malatya Belediyesi sadece bir 
fotoğrafın belediyeye asılmasına karar verdiği 
için siyasetle iştigal etti bahanesiyle meclis .fesh-
olundıı. Aziz arkadaşlar; Başvekil gelir politi
ka yapar, Belediye Reisi ve belediye meclisi po-

I litika yapar, fakat haklarında hiçbir muamele 
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yapılmaz. Bunlar, mer'i kanunun çiğnenmesi 
ve gayrimüsavi tatbikatın misalleridir, arka
daşlar. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Soma 
da, memlekette demokrasi var.. 

REİS — Mehmet Bey7 müddetiniz bitmiştir. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Arkadaş

lar, şunu arz edeyim ki, Reis Bey daha evvel ih
tar etmediler, bir iki müdahale oldu bu müda
halelere cevap vermek mecburiyetinde kaldım. 

REÎS — Müddetiniz bir dakika geçmektedir. 
Cümlenizi tamamlayınız. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Sözümü 
tamamlıyayım. 

Arkadaşlar; belediye meclislerinin belediye 
hizmetleriyle mükellef oldukları hem kanunları
mız icabı, hem de tatbikat ve teamül icabıdır. 
1930 dan bu yana Türkiye'de fahri başkanlık 
tevcih etmek için belediye meclislerinin olağan
üstü toplantı akdettikleri vâki değildir. 

Tarihî bir hakikati da hatırlatmak isterim : 
Büyük Atatürk belediye meclislerine politika 
sokmamak için istanbul belediye meclislerini sav 
miin yerinden takip ve meclisin içine girmekten 
hazer etmişlerdir. (Sağdan; bravo sesleri) 

RElS — Sual cevaplandırılmıştır. 

2. — Ankara Mebusu İbrahim îmirzaltoğlu'-
nun, kımıl adlı haşere ile mücadele hususumda 
ne gibi tedbir alındığına dair sualine Ziraat Ve
kili Nedim ökmen'in şifahi cevabı (6/212) 

REÎS — Ziraat Vekili burada, sual sahibi 
burada, suali okuyoruz. 

4 Haziran 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ziraat Vekili tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
İbrahim İmirzalıoğlu 

Ot ve hububatı telef eden kımıl adlı haşere
nin Orta - Anadolu'da yayıldığı vilâyetler ve 
saha miktarı ile bu yıl başarısızlığa uğrıyan mü
cadelenin gelecek yıl tevzi ve takviyesi için alı
nan tedbirlerin açıklanması. 

REÎS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Gazi-

anteb) — Muhterem arkadaşlarım, 1939 yılında 
Afyon Karahisar, Ankara, Çankırv Eskişehir, 
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l Çorum, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğ-
f de, Sivas, Tokad ve Yozgad olmak üzere 13 vi

lâyette 1 860 583 dekarlık yerde kımıl haşeresi 
tesbit ettik. Bunların bir kısmı mezru arazi ol-

| duğu, imkânlarımız da o nispette bulunmadığı 
için yalnız mezru sahada mücadele yaptık. Mü
cadele yaptığımız sahanın 330 456 dekarı uçak
la, 497 445 dekarı da motorlu ve motorsuz alet-

| lerle yapılmıştır. Mücadele yaptığımız her yer
de muvaffakiyet katî oldu, ilâcın müessiriyeti 
yüzde yüzdür. 

1959 yılında yapılacak kımıl mücadelesi için 
j şimdiden lâzımgelen tedbirler alınmıştır, ilâcı 
j hazırdır, motorlu ve motorsuz vasıtalarımız ha-
j zırdır. Tayyare için zamanı gelince artırma ve 
i eksiltme yapacağız. Arkadaşımız müsterih ol-
' sun* 1959 kımıl mücadelesinde inşallah yüzde 
j yüz muvaffak olacağız. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Soru sahibi. 
j ÎBRAHÎM ÎMÎRZALIOĞLU (Ankara) — 
\ Muhterem arkadaşlarım; Sayın Bakanın izahat 

vermek suretiyle katlandıkları zahmete teşek
kür ederim. Aynı zamanda bu mücadelede emek
leri sebk eden mahallî teşkilâta ve zirai müca
dele teşkilâtı mensuplarına ve ayrı ayrı çiftçiler 
namına teşekkürlerimi arz ederim. (Soldan, «afe
rin» sesleri), (bravo, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Bakanın ver
dikleri izahattan anlaşıldığı veçhile Doğuda Si
vas'tan, Batıda Afyon Karahisar'a, Kuzeyde 
Çorum'dan, Güneyde Konya'nın Cenup hudu
duna kadar Türkiye 'nin hububat ambarı adı ve
rilen on üç vilâyetimiz kımıl adlı haşerenin sav
letine mâruz kalmıştır. 

Muhterem Bakan 1958 yılında yapılan mü
cadelenin tam bir muvaffakiyetle neticelendi
ğini ifade ettiler. Bendeniz delilleriyle bu mü
cadelenin tam bir muvaffakiyetsizlikle netice
lendiğini arz ve ifadeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ: Gerek Büt
çe Encümeninde, Sayın Bakanın beyanlarından 
ve gerekse ertesi günkü Zafer gazetesinde in-

I tişar eden beyanatın yazılı nüshasından anlaşı-
i lıyor ki, önümüzdeki yıl da mücadele, geçen 
| yılkı mücadele sahasına inhisar edecektir. Bu 

suretle mücadelenin tam başarı göstermediği 
i aşikâr bir surette görülmektedir. Eğer Sayın 
\ Vekilin dedikleri gibi kımıl haşeresiyle mücade

lede muvaffakiyet kazanılmış olsa idi, bu sene 
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de hiçbir tadilât yapılmadan aynı sahalarda mü
cadele açılır mıydı? Misalimizi sahayı daralt
mak suretiyle daha iyi ispat etmek mümkün 
olur. Yakînen bildiğim Balâ kazasında 1 200 000 
dönüm ekili «aha vardır. Burada 18 köyde mü
cadele yapılmıştır. Bu 18 köyü de ihtiva eden 
28 köylük bir gurupun sırf kımıl yüzünden borç
ları tecil edilmiş bulunmaktadır. Bu köylerin 
mahsulleri tamamiyle hasara uğramıştır. Bu 
suretle' ufak bir sahada yani en esaslı mücadele 
yapılan yerlerden birisi olan Balâ kazasında da
hi durum, sureti katiyede ağıza almamıyacak 
bir ademimuvaffakiyet halindedir. 

Şimdi, mücadelenin başarıya ulaştırılama-
masınm sebeplerini arz ve izah edeceğim. 

1. Mücadeleye zamanında başlanmamıştır. 
15 Nisanda başlanması lâzımgelirken 15 Mayıs
tan sonra başlanmıştır. 

2. İhzari ameliyeler tam olarak yapılma
mıştır. Mücadele sahası ve tarzı tesbit edilme
diği için geç başlanmış olan mücadele aynı.za
manda sahasına oturtulamamıştır. 

3. Kâfi miktarda uçak gönderilmemiştir. 
Bütün bu 13 vilâyettik sahada 10 uçağın 

mücadele yapması, neticeyi elde'etmeye kâfi de
ğildir. 

4. Mücadele sahasında ilâçlar ve akar ya
kıtlar hazır bulundurulmamıştır. Sayın Bakan
dan temennimiz şudur : İçinde bulunduğumuz 
mevsim kıştır, mücadele için lâzımgelen her 
türlü hazırlıklar bu mevsimde yapılır. İlâçlar 
zamanında gönderilir uçaklar kâfi adedde te
min edilirse ve halkımıza radyo vasıtasiyle ve 
basın vasıtasiyle tehlikenin büyüklüğü anlatı-
lırsa ve mücadelede iştirakleri temin edilirse 
bu mevzuda başarıya ulaşmak imkânı vardır. 
Aynı zamanda bu bölgenin sayın milletvekille
r inden meseleye hakikaten alâka göstermelerini 
rica edeceğim. Benim kanaatimce asgari zarar 
90 milyon lira civarında olup başarısızlık, va
sati 270 000 000 lira yakınında millî servetin 
ziyama sebebolmuştur. 

REÎS — Rica ederim beyefendi, vaktiniz 
tamamdır. 

Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

3. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm, Lozan 
Meydanından Kızılay semtine kadar olan Atatürk 
Bulvarının kaç defa sökülüp yapıldığına dair su-
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aline İmar ve îskân Vekili Medeni Berk'in şifa
hi cevabı (6/204) 

REÎS — İmar ve îskân Vekili buradalar, su
al sahibi buradalar, suali okutuyoruz, efendim. 

3 . VI .1958 
'T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun İmar Bakam tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
rica ederim. 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

Soru : 
Ankara'da Lozan Meydanından Kızılay sem

tine kadar olan Atatürk Bulvarı 1957 yılı (ba
şından 'bugüne kadar kaç defa sökülüp yapıl
mıştır? Bu sökülüp yapılmalara ne kadar para 
'harcanmıştır? Müteahhidi kimdir? 

REİS — Buyurun İmar ve İskân Vekili.. 
İMAR VE ÎSKÂN VEKİLİ MEDENİ BERK 

(Niğde) —-.Sayın Maraş Mebusu Emin Soysal'm 
sözlü sorusuna arzı cevap 'ediyorum. 

Atatürk Bulvarı 1957 yılı başından 'bugüne 
kadar (bir defa inşa edilmiştir. 

1957 yılında bu yolun sağ şeridinin inşası ve 
bu şeritten geçen trafiğin sol şeride karşıdan 
geçen şehir trafiğinin yanına aktarılması için, 
sol şeridin refujünden 4 metrelik kısmı alınarak 
belediye tarafından iıafredilereık muvakkat bir 
sistemle genişletilmiştir. 

Yolun sağ şeridinin açıklığı 5 metre genişle
tilmek suretiyle inşaatı da yeni profile göre bi
tirildikten sonra trafiğin gidiş ve gelişi sağ şe
ride intikal ettirilmiştir. 

Bundan sonra; sol şerit serbest kalmış ve bu 
da 1958s yılında inşaatı ihale edilerek Ağustos 
içinde tamamlanmıştır. 

İnşaatın bu kısımlara isabet 'eden maliyet be
deli 1 500 000 liradır. 

Müteahhidi Muammer Kıraner'dir. 
REÎS — Sual sahibi. % 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka
daşlar, bendeniz bu soruyu çeşitli rivayetler ve 
haberler üzerine, hal'k 'arasında yayılmış haiber-

'ler üzerine sormak lüzumunu duydum. Rivayet
ler şunlar, arz edeceğim: 

Emanet usuliyle mütaahhide ihale edilmiş ve 
maliyet + % kâ r esası üzerinden ihale edilmiş. 
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(Soldan, «lâff sesleri) Müsaade buyurun, arz 
edeyim. 

îş ne kadar uzarsa ve tekrar edilirse müta-
la'hhit lehine imiş. Kızılay'dan Sıhhiyeye kadar 
olan 'kısım, iki defa sökülüp yapıldı, 'bendeniz 
gözümle gördüm. Birinci yapılışından sonra 
elektrik tesisatı unutulmuş, sökülüp tekrar ya
pıldı. İkinci defa sökülüşünde PTT tesisatı 
yapıldı. Üçüncü yapılışından sonra su 'boruları
nın konulması için yol tekrar sökülüp yapıldı. 
Vekil Beyin verdiği izahatı eğer durumu gözüm
le görmeseydim ıkabul ederdim, iki defa sökülüp 
yapıldığını gözümle gördüm. 

Diğer tbir rivayet var: Havagazı işlerini, 
elektrik işlerini belediye, su işlerini Sular İda
resi, PTT işlerini PTT İdaresi yapmıştır. PTT 
İdaresi bu işe iki milyon lira sarf etmiştir, de
niyor. Bütün bu yapılanlardan sonra ayrıca 
Sıhhiyeden Bakanlıklara kadar olan sahaya yir
mi milyon lira para gitmiştir diye de rivayet var. 
Belediyeden Kıraner'in Ibeş milyon lira alacağı 
varmış. 

Bakanlı'Mardan Kızılay'a "kadar olan kısım 
da sırf seviye işinin iyi hesabediKp 'katî bir ka
rara 'bağlanmaması yüzünden tam beş defa sö
külüp yapılmıştır. (Soldan, gürültüler) Bu işin 
mesuliyetini nafıa belediyeye, belediye de nafıa
ya atıyormuş. Anlaşılıyor ki, arkadaşlar gö
zümle gördüğüm bu iş hesapsız, kitapsız karma 
karışık feir iş. Muayyen şahısların şu veya bu 
şekildeki menfaatleri olmuş mu, olmamış mı? 
Tah'ki'ka muhtaçtır. Ama iş hesapsız kitapsız 
başlamış sök indir, sök indir.. Olmaz böyle şey.. 
Onun için biz diyoruz ki, plânsız, programsız iş 
yapmayınız. (Soldan, «Plânsız iş olur mu?» ses
leri) Bu millete çok pahalıya mal olmaktadır, 
•böyle plânsız programsız işler. Bu millet bunun 
sıkıntısını çekmektedir. Buraya sarf edeceğimiz 
fazla paranın bir kısmı ile mektep yapılırdı, 
hastane yapılırdı, virane halindeki 'kasabaların 
su işleri yapılırdı. Filân mütaahhidin veya filân 
adamın şu* veya bu şekildeki yanlış hatasının, 
menfaatinin cezasını millet mi çeksin? (Soldan, 
gürültüler) Müsaade buyurun; Bütçe Encüme
ninde mevzuubahis edildi, Muammer Kıraner'in 
emrine Kızılay ve ibu yolda çalıştırılmak üzere 
askerî vasıtalar verilip ordunun subayları da bu 
mütaalhhidin emrine verilerek: çalıştırılmıştır... 
(Soldan, gürültüler) (Sağdan, .alkışlar) 
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REİS — Emin Bey, müddetiniz bitmiştir, 

sözlerinizi tamamlayın. % 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Mesele mü

himdir, bir memleket meselesidir, askerî vasıta
lar bir mütaahhidin emrine verilemez! Bunun 
mesulleri vardır, bunun takibedilmesi lâzımdır. 
(Sağdan, alkışlar) 

NEOMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — Encü
mende böyle konuşulmadı, yalan söylüyorsun. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Evet, Bütçe
de böyle olduğu açıklandı. Bu bir gerçektir. Si
zin sözünüz yalandır Bay Necmeddin! 

REİS — Emin Bey; müddetiniz bitmiştir, 
bir. İkincisi Riyaset vazifesiyle mükellef oldu
ğuma göre kürsüden cevap verecek durumda 
değilim. Ancak beyanatınızın sual müessesi için
de olduğunu arkadaşlarınız metni tahlil ede
rek hukukan iddia ve isbat ederlerse istifaya * 
hazırım.. (Sağdan; «İddia ediyoruz, istifa et.» 
sesleri, gürültüler) 

Bu hususta sizinle münazaraya hazırım. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Askerî bir

likler mütaahhidin emrine veriliyor. Ben bu
nu söylüyorum. (Soldan; gürültüler, böyle şey 
olmaz, sesleri) 

NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — Yalan 
söylüyorsun. Bütçede bu şekilde konuşulmadı. 

REİS — Vekil. 
İMAR VE İSKÂN VEKİL t MEDENİ BERK 

(Niğde) —- Muhterem arkadaşlarım; Emin Soy
sal arkadaşımın mektep mevzuunda olan ihti
yacı buraya karıştırmaya ve bu paraları mek
tebe harcıyalım demiye hakkı yoktur. Ankara'
nın trafik ihtiyacı jve bu caddenin ne miktar 
trafiğe mukavemet edip edemiyeceği meselesi
ni ve bu işin plâna bağlı olup olmadığı mese
lesini arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; Atatürk Bulvarı 1932 
yılında yapılmıştır. 1948 yılında bir defa tamir 
edilmiş ve trmirden sonra bir daha bugünün 
ihtiyacına göre cadde genişletilmemiştir. 1948 
ve 1949 yılında Ankara'da bu cadde üzerinden 
geçen trafik sayısı 6383 idi. Ankara'da 1957 yı
lında Ankara'da kayıtlı olan trafik sayısı.. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Bu
nun sualle alâkası ne? 

REİS — Vekil Beyefendi müsaade buyurun, 
arkadaşımızın beyanı doğrudur. Sualin dışında 
beyanatta bulunuyorsunuz. Eğer bir sataşma id-
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diası içerisinde iseniz, vâki olan sataşmaya cevap 
vermek hakkınızdır. Ama, sualin dışmdasmız, 
tasrih buyurunuz. (Gürültüler) 

MUSLtHÎTTtN YILMAZ METE (Adana) 
— Ne diye akıl öğretiyorsunuz? 

BEİS — Müdahale Riyasetin vazifesidir. 
Sükûneti bozuyorsunuz, size birinci ihtarı veri
yorum. (Sağdan; gürültüler) 

MUSLtHÎTTtN YILMAZ METE (Adana) 
— Akıl. öğretmeye hakkınız yok, bitaraf olunuz. 

REÎS — Sükûneti ihlâle devam edivorsu-
nuz, ikinci ihtarı veriyorum. Lütfen Vekil Be
yefendi, sualin içinde cevap vermenizi rica edi
yorum. 

ÎMAR VEKÎLÎ MEDENÎ BERK (Devam
la) — Trafik arttığı için yani 6387 vasıta ye
rine 20 463 vasıta aynı -caddenin üzerinden 
geçtiği ve yıpranan asfalt kaplama vasıtalara 
tahammül edemediği için yol genişletilmiş, ıs
lah edilmiş ve asfaltı kalmlaştırılmıştır. Yolun 
genişletilmesinin sebebi budur. înşa emaneten 
ihale edilmemiştir. Karayollarının tavsiyesine 
uyularak elinde vasıta bulunan bir mütaahhit 
aranmış ve Muammer Kn-aner'in elindeki vası
ta bu ise kifavet edecek kudrette olduğu için 
bu yol kendisine ihale edilmiştir. Yol iki defa 
sökülüp yapılmamıştır. Yolun bir kısmı iki 
trafiği kaldıracak şekilde evvelâ genişletilmiş, 
muvakkat bir yol yapılmıştır. îkinci kısım 
bilâhara, hakiki vaziyete göre inşa edilmiştir. 
Alâkalı dairelerin tesisleri yapması gayet tabiî
dir, bunu yol mütaahhidine yaptırmaya imkân 
yoktur. 

Bakanlıklara kadar olan saha için harcanan 
para 20 milyon lira değil, T 490 000 liradır. Bu 
işte mesuliyet olmadığı gibi, iki daire arasında 
mesuliyeti birbiri üstüne atmak gibi bir hal de 
mevcut değildir. îş tamamen hesaplı ve kitaplı 
olarak yapılmıştır. 

Atatürk Bulvarında trafik kesafeti fa,zla oldu
ğu için Sıhhiyeden Kızılaya kadar olan kısım bi
rinci ve ikinci sene ele alınmış, bundan sonra 
yani Kızıl aydan Yeni Meclise kadar olan kısmı, 
dördüncü sene olarak da Sağlık Vekâletinden 
Ulusa kadar olan kısım ele alınmıştır. Plânsız, 
hesapsız bir iş yoktur. Arz ettiğim ihtiyaçlar kar
şısında bu yolun yapılması tabiî ve zaruridir. Ve 
bugün iş takdir edilmesi, beğenilmesi icabeden 
bir mükemmeliyet içinde ortada durmaktadır. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) 
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: REÎS — Sual sahibi. * 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Sayın Bakan bu 
| işlerin basma yeni geldiği için (Soldan, «Oooo» 
I sesleri) sükûnetle verdiği izahatı dinledim ve 
I memnuniyetle karşıladım. 
I Şimdi mektep ihtiyacını buraya bağlamamın 

ve bunu söylememin sebebi şu : Burası dursun 
I da mektep yapılsın diye bir mütalâada bulunma

dım. Söylemek istediğim, kaldırılıp indirilmekle 
i buraya sarf edilen... (Soldan, «Yok öyle şey» j>es-
l leri) («Vekil Bey yok dedi» sesleri) 
I Reis Bey, sükûneti temin edin ve saate de 
i bakın lütfen. Ondan sonra konuşacağım. 
S REÎS — Lütfen sükûneti muhafaza ediniz. 

Buyurun, Emin Bey. 
EMÎN SOYSAL (Devamla) — Şimdi bende-

| niz, bir kaç defa sökülüp takılmadan mütevellit 
; sarf edilen paranın, milletin başka işlerinde sarf 
i edilebileceğini söyledim, mektebe sarf edilsin, 
i hastaneye sarf edilsin. Bu bakımdan Sayın Ba-
j kanın benzetişini her halde yanlış anlamış olma

lıyım. 
Diğer taraftan «1.5 milyon lira mütaahhide 

verildi» diyor. îyi. 1.5 milyon lira verilen bu işte 
askerî vasıtalar çalıştırıldığına ve askerî vasıta
ların başında subaylar olduğuna göre, bunlara, 
mütaahhit para vermiş midir, vermemiş midir? 
Askerî mevzuat bu işe müsait midir, değil mi-I | dir? Bu işte birçok rivayetler dinledim, bu riva-

I yetler sahihtir veya gayrisahihtir, o ayrı mesele. 
1 Ben gözümle gördüm, iki defa söküldü yapıldı. 
; Teklifim şudur : Bu işe iki maliye müfettişini 

memur edelim, belediyenin ve Nafıanın bu işte 
çalışan vasıtaları tetkik edilsin, müfettişler ra
por verdikten sonra isterseniz burada Mecliste 

< okunsun. Bu iş üzerinde Sayın Bakan mı doğru, 
lıenim duyduklarım mı? Bunların hangisi doğru 
veya yanlış ise Meclis tahkikatı açılsın mesele 
meydana çıksın, var mısınız buna? (Soldan, gü
rültüler). 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

I 4. — Maraş Mebusu Emin Soysal'ın, Yenima
halle'de oturan bir vatandaşın gaz ve et almak 
için beklemek yüzünden öldüğünün doğru olup 
olmadığına dair sualine Ticaret Vekili Hayrettin 
Erkmen'in, şifahi cevabî (6/205) 

REÎS — Vekil arkadaşımız burada. Sual sa
hibi arkadaşımız da burada. Suali okuyoruz efen
dim- •:•: . ; - ' i j 
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3 . VI . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

Soru : 
Ankara'nın Yenimahalle'sinde oturan öğret

men Melâhat Gökmen adındaki vatandaşın gaz 
ve et almak için kuyruk halinde uzanan sıralar
da beklemek yüzünden öldüğü doğru mudur 1 
Doğru ise bundan sonra vatandaşların böyle t i r 
âkibete uğramamaları için ne tedbir düşünül
mektedir?. 

RBÎS — Ticaret Vekili, buyurun. 
TİCARET VEKlLÎ HAYRETTİN ERKMEN 

(Giresun) — öğretmen Melâhat Gökmen evinde 
gece saat 20,30 da vefat etmiştir. Ölümiyle et 
alma veya gaz alma arasında ne fennî, ne tabiî, 
ne de mantıki bir irtibat yoktur, efendim. 

REİS — Sual sahibi, Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Sayın bakan, 

merhumenin gece saat 20,30 da vefat ettiğini ifa
de buyurdular. Doğrudur. (Soldan gülüşmeler; 
Ama bir ölüm vakası karş ımda gülmemek ica-
beder. Bendeniz bu suali 15 Mayıs 1958 de sor
muştum, vaka o zaman cereyan etmişti. Neden 
o zaman getirmediniz? («Soldan, sıraya koyduk» 
sesleri) Et bugün Ankara'da var ama Van'da 
7,5 liraya, Adana'da zor bulunuyor. Ercis,te 5,5 
liraya. 

R E İ S — Emin Soysal Beyefendi, sual, mu
ayyen bir madde hakkında cevap istemekten iba
rettir. Beyanlarınızın sualle alâkası yoktur. Bi
naenaleyh, Dahilî Nizamnamenin 92 nci madds-
desine göre birinci ihtarı veriyorum. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — İhtarınıza te
şekkür ederim. Meselenin mahiyeti şudur : Bu 
soruma o zaman cevap verilseydi bugün buna 
mahal kalmazdı. 

Sayın arkadaşlar; öğretmen hanım sabahleyin 
evinden çıkıyor, evvelâ gazyağı almaya gidiyor ve 
gaz kuyruğuna giriyor, bir litre gaz alıyor. On
dan sonra Sümerbank satış yerine gidiyor, ba
kıyor orası çok kalabalık, bir iki yere daha uğra
dıktan sonra bekliyor." Sonra et almak için kuy
ruğa giriyor.Kuyrukta 2,5 saata yakın bekliyor. 
Beklerken güneş çarpıyor ve düşüyor. Alıp evine 
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j götürüyorlar, evinde güneş çarpmasından dolayı 

(Soldan gülüşmeler) beyin kanamasından vefat 
ediyor, işin aslı bu. O zaman gazeteler bunu ya
zınca tetkik ve tahkik ettim, soruşturdum, mese
lenin mahiyeti böyle olduğa için bunu tespit 
ettim ve size arz ettim, (Soldan, gürültüler.) 

Şimdi beni dinleyiniz.Bivinci Dünya harbinde, 
İstiklâl savaşında, İkinci İtHmya harbinde kuy
rukta bekliyerek beyin kanamasından bir tek 
vatandaş ölmemiştir. Bu, sizin kuyruklu iktisat 
devrinizde olmuştur. (Soldan, gürültüler.) 

NECMETTİN ÖNDER (Nevşehir) — Devlet 
Tiyatrosuna git. Artist lazımmış... (Sağdan, sol
dan gürültüler). 

REİS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK

MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Mebus arkadaşımızın, bir vatandaşın hayatı üze
rinde dikkatini teksif etmesinden memnuniyet 

j duymak isterken, meğer sözleri vatandaş haya-
İ tına ehemmiyet verdiğinden değil, burada çok 
1 sövlediği artık dinlenmesi insana bıkkınlık veren 
j basma kalıp lâkırdıları söylemek içinmıç. 
i Bir vatandan eceli movuduyla vefa! etmiş. 
| Allah rahmet eylesin, günde binlerce vatan-
! daş vefat ediyor. Vatandaş trene biniyor ve 
I kalb sektesinden ölüyor. Şimendifer idaresine 
s sormak lâzım, niye öldü? Sarsıntı mı, fazla idi 
| veya- başka bir sebep mi vardı? Vatandaş ve-
! £at ediyor, acaba kuyrukta beklemekten mi 
î vefat ediyor? Şimdiye kadar kuyruğun öldü-
| rücü olduğunu iddia eden olmamıştır. Dünya-
j nm her tarafında bir medeni ihtiyacın neticesi 
İ kuyruklar teşekkül eder. (Soldan «sinemada 
| da:» sesleri.) Dünyanın büyük şehirlerinde oto-
' büslerde, sinemalarda ve lokantalarda kuy-
| ruklar vardır. Büyük bir şehir olan Anka'da 
| yalnız sıkıntısı geçmiş et mevzuunda değil, eğ-
I lence yerlerinde de kuyruklar var. Kuyrukta 
| beklemenin ölüm sebebi olduğu iddiası ciddî 
1 ve mantıki değildir. Arkadaşımız pek parlak 
; bulduğu «kuyruklu iktisat» sözünü sarf etmek 
i için bu suali sorduğu açıkça görülüyor. Uzü-
; lerek ifade edeyim, cidden esefle ifade etmek 
: lâzım, hiçte sual müessesesi bu derece dejenere 
j edilmemiştir! 

| REİS — Sual sahibi, buyuran. 
| EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem 
i Bakan eğer ikinci çıkışında bu şekilde konuş-
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masalardı ben bu meseleyi ikinci defa kürsü
de mevzuubahis etmiyecektim. 

«Bıkkınlık veren basma kalıp» diyor. Bu 
mevzuu yeni getirdim; neresinden usandınız 
beyefendi? Benim sözümden usanacağınıza kuy
ruklu işler yapıp, o nevi iğleri kuyrklu hale 

«getirmesey diniz (Soldan, gürültüler) 
REİS — Emin Beyefendi, önce de ifade et

tim; Nizamnamemize göre sual müessesesi hiç
bir zaman bu şekilde işleyemez. Arkadaşımız 
sualin içinde değildir. İkinci ihtarı veriyorum. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Şimdi muh
terem bakan, dünyanın neresinde bu işler var 
sualine, «Medeniyet aleminde bunlar olagelen 
işlerdir, buyurdular. Ama bizde olduğu kadar 
değildir.» 

Meselâ İstanbul'da kahve kuyruğunda bek
leyen bir vatandaşın orada düşüp öldüğünü 
gazeteler yazdı* 

Şimdi benim istediğim 'mesele şudur : Va
tandaşın bu vaziyeti tetkik edilsin, eğer be
nim dediğim istikamette ise fert ve Devlet 
münasebeti bakımından bu aileye belediye ve 
Hükümetçe tazminat verilsin, bunu talebedi-
yorum. Tazminat vermelisiniz, tazminat! 

Diğer, bir mesele, sual müessesesinin deje
nere olduğundan bahsettiler. Sual müessesesi 
sizi rahatsız ediyorsa, o rahatsız eden sebep
leri ortadan kaldırın. Elbette sual soracağız, 
siz de cevap vereceksiniz, hesap görme yeri 
burasıdır ve burada hesabı göreceğiz. Sizin 
vaktiyle ne sualler sorduğunuzu da ben bili
rim. 

HALÎL ÖZYÖRÜK (Konya) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun, efendim. 
HALÎL ÖZYÖRÜK (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, bu şifahi sual müessesesinin bu şekil
de şimdiye kadar nasıl cereyan ettiğine şaşmamak 
kabil değildir. (Sağdan, «Allah, Allah» sesleri, 
şiddetli gürültüler.) 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Benim sualimle 
alâkalıdır, ben cevap vereceğim. 

REÎS — Arkadaşımız sual müessesesinden 
Nizamnameye ademiriayet iddiası ile söz talebin-
dedir. Buyurun, efendim. 

HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Usule ay
kırı olarak cereyan ettiği için izahatımla anlıya-
„„1 i caksımz, bu tamamen müspet bir hâdise v bir 
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vakadır. Dahilî Nizamnamemizin 150 nci madde
sinde «sual, sarih ve muayyen bir husus hakkın
da sadece malûmat istemekten ibarettir». (Sağ
dan, «bununla alâkası yok» sesleri) sual takriri... 
(Soldan; «bunların usulle ne alâkası var?» sesle
ri, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, hatibin 
söyledikleri işitilmiyor. 

HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Hiç bey
imde yorulmayın, konuşacağım. «Sual takriri es
babı mucibe, mütalâa veya üçüncü şahıslar hak
kında isim tasrihi suretiyle hiçbir isnadı ihtiva 
edemez.» denilmekte, 15.1. nci maddede de «150 
nci maddedeki şartlara uygun olmıyan sual tak
rirleri Riyasetçe tashih edilmek üzere sahiplerine 
iade olunur.» hükmü bulunmakta ve 154 ncü 
maddede ise, «Vekilin cevabını mütaakıp yalnız 
sual soran mebus, sual metnine bağlı kalmak şar-
tiyle mütalâa beyan etmek hakkını haizdir.» kay
dı mevcut bulunmaktadır. 

Şifahi sualin nasıl sorulacağı ve bu hususta 
Mecliste cereyan edecek müzakerenin şekil ve 
şartlarını gösteren bu maddelerdeki katî ve sarih 
hükümlere rağmen şifahi sual takrirlerinden bir 
kısmının müphem ve vuzuhtan âri olduğu ve sa
dece malûmat istemek değil, âdeta bir nevî itham
name mahiyetinde bulunduğu görülmektedir. 

ASIM EREN (Niğde) — Bunun sualle ne 
alâkası var? Müsaade etmemeniz icabeder. (Sağ
ılan ve soldan; gürültüler) 

HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Hele sual 
takririnin izahı sadedinde vâki olan şifahi beya
nın dünya parlâmentolarının hiç birinde eşine 
raslanamaz. (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Hatibin sözü duyulmuyor, efendim. 
HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Gerçi sual 

müessesesi, Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile müey-
yet bulunan bir murakabe vasıtasıdır. Fakat her 
murakabe vasıtası mutlaka bir töhmet izafesini 
sağlamak için mi ihdas edilmiştir? (Sağdan, gü
rültüler) 

REİS — Efendim, arkadaşımız Riyasetin sual 
müessesesine ademiriayetini iddia ediyor. Müsaa
de buyurunuz. 

HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Kaldı ki 
sualin, sadece malûmat istemekten ibaret olduğu 
hükmen tesbit edildiğine göre, bir münakaşa ze
mini ittihaz edilemiyeceği de katiyetle tâyin edil
miş bulunmaktadır. Ben burada dinlemek külfe-
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tine katlanıyorum. Ve bu müzakere aylardan 
beri bir facia şeklinde devam ediyor. (Sağdan, 
«Allah, Allah» ve «bu ne biçim söz Meclise kar
şı», sesleri) 

ASIM EREN (Niğde) — Facia otomobil faci
asıdır, beyefendi. 

HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Bu takdir
de, Vekilin kısa ve sualin metnine münhasır ka-

, lacak cevabından sonra, takrir sahibinin mütalâa 
ve beyanı, yine sadece sualin metin ve mahiyetine 
uygun olacak ve bu mahiyeti asla tecavüz etmiye-
cektir. 

BEHRAM ÖCAL (Kars) — Ne zaman yazdın 
bütün bunları? (Gülüşmeler) . 

HALtL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Bütün bu 
katî ve vazıh hükümlere rağmen sual takrirleri
nin, Mecliste şifahi tartışmalar için âdeta ve bil
iltizam bir mücadele vasıtası olarak kullanılmak
ta bulunduğunu teessürle müşahede etmekteyiz. 

Sual günleri Büyük Mecliste cereyan edecek 
hâdiseleri görmek için samiin kısmının nasıl do
lup taştığını hepimiz görüyoruz. Bu tehalükün 
sebebini, başka şeyde aramıya lüzum var mıdır? 

İsnatlar ve iddialar karşısında müşkül duru
ma düşürülmek istenen Vekil arkadaşların cşvap-

~ larını, hiçbir zaman tatminkâr görmiyen sual sa
hiplerinin ve onları destekliyenlerin kürsüde ve 
oturdukları yerlerde âdeta bir mücrimi sorguya 
çeker ve itham eder şekilde kavli, ve fiilî hareket
leri, Büyük Türk Milletinin şerefli mümessilleri 
olan mebusların toplandığı şu kudsi sakaf altında 
itina ve titizlikle muhafaza edilmesi, millî bir va
zife olarak gereken nezahet ve itidal vasıfları ile 
asla kabili telif olamıyacağı da şüphesizdir. 

Bu durumda münazaaya inkılâbetmek tema
yül ve istidadını gösteren münakaşaları bertaraf 
etmek için Riyaset Makamınca sarf olunan gayret
lerin nasıl bir reaksiyon yarattığını görmek de 
ayrı bir ıstırap sebebi teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu sual müessesesi 
yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisinde mi ce
reyan etmekte ve tatbik olunmaktadır? Dün
yanın bütün medeni ve meşruti memleketleri 

• parlâmentolarında çayı tatbik bulan sual 
sorma işinin mehdi zuhuru olan İngiltere'de 
bile nazırların yalnızca (evet) *veya (hayır) 
veya (bilmiyorum) kelimeleri ile cevaplandır
dığı sualleri, kâfi görmiyen mebusların o günkü 
sualler tamam olduktan sonra spikerin bürosu-
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na müracaat ederek Saplimantri dedikleri mü-. 
temmim bilgi istemelerine ancak, spikerin mü
saadesi ile imkân buldukları malûmdur. 

İngiltere Avam Kamarasında sual günleri 
bulunarak müzakereleri takibedenlerin müşa
hedeleri ve bu hususta yazılmış birçok eserlerin 
mütalâası ile müspettir ki, Avam Kamarasında 
hatır kıracak veya edep ve nezahate uymıyacak 
en hafif bir kelime kullanılamaz, sarf edilen 
sözler daima ihtiramkâranedir. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir, cümlenizi bağ
layın. 

HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Son söz 
olarak şunu arz etmek isterim ki, ne vekil bey
ler, ne Riyaset Makamı, «Sağdan, alkışlar» ne 
de biz mebus olarak Nizamname hükümlerine 
asla riayet etmiyoruz. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, usul 
hakkında müzakereye b a n d ı k t a n sonra, lehte 
ve aleyhte konuşmak mümkündür. Bu bapta 
söz alan arkadaşlara sıraya göre söz verilecek
tir. » 

Efendim, arkadaşımızın Uzun devam eden 
beyanını dinlemiş bulunuyorsunuz. Arkadaşı
mız, 150 nci madde hakkında Riyasetin Nizam
nameye ademiriayetini iddia etmiştir, aleyhte 
konuşmuştur. Zatıâliniz lehte mi konuşacaksı
nız? (Sacdan, «Ooooo» sesleri) Evet, Nizamna
me sarihtir, lehte ve aleyhte konuşulur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhte konu
şacağım. 

REİS — Aleyhte arkadaşımız konuştu. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Üstünde konu

şacağım. 
REİS — Üstünde yok. (Sağdan, gürültüler) 
SIRRI ATALAY (Kars) — Lehte. 
REİS — Lehte, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasanın 22 

nci maddesi, T. B. M. M. nin teşriî murakabe 
. vazifesini âmir hüküm olarak tesbit etmiştir -. 
Sual, istizah ve Meclis tahkikatı. Bu murakabe 
vasıtalarının tatbik şeklini tüzüğe bırakmıştır. 
Binaenaleyh, sual müessesesi, Muhterem Halil 
özyörük'ün anlayış şekline göre, ne değişebilir, 
ne de ihmal edilebilir. Eski bir hukukçu olarak 
Halil özyörük bilmelidir ki, Anayasanın 103 
ncü maddesi, Anayasanın hiçbir maddesinin ih
mal edilemiyeceğini âmirdir. 
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jfe'MlN SOYSAL (Maraş) — Kendimi savu

nacağım, Reis Bey. 
REİS — Emin Bey, sükûneti ihlâl ediyor

sunuz, ikinci ihtarı veriyorum. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Anayasanın 

22 nci maddesi Büyük Millet Meclisinin mu
rakabe vazifesi , olarak sual müessesesini koy
muştur. Nizamnamenin 150 ve mutaakıp mad
deleri tatbik şeklidir. İşte Anayasa hükmü, arz 
edeyim : «Sual, istizah ve Meclis tahkikatı 
Büyük Millet' Meclisinin cümlei salâhiyetinden 
olup şeklü tatbiki Nizanınamei Dahiliyle tâ
yin olunur.» 

Binaenaleyh Büyük Millet Meclisinin her 
hangi bir üyesi veyahut Anayasa çoğunluğu ol
madıkça hiçbir çoğunluk bu murakabe vazife
sini kaldıramaz, değiştiremez ve ihmal ede
mez. Sayın arkadaşımız sual müessesesini bir 
facia olarak burada tavsif etti. (Soldan, «Tat
bik şeklini» sesleri) Evet tatbik şeklini, bir fa
cia olarak tavsif ettiler. Sayın Özyörük, sizin 
Adliye ve Dahiliye Vekilliği ettiğiniz zamanda 
(Soldan, gürültüler, sıralara vurmalar) Bu kür
süde 147 ve mütaakip maddelere dayanılarak, 
ihale edilircesine Taşlık'taki, şuradaki, bura
daki arsaların fiyatları diye saatlerce bir sözlü 
sorunun konuşulduğunu müşahede ettik, dinle
dik ve sabrettik. Sizin aklınız o zaman nerede idi? 
O zaman bunu niçin bir facia olarak tavsf etme
diniz? Sinan Tekelioğlu ve Ahmet Gürkan'm sa
atlerce süren ve Büyük Millet Meclisinin bahçe
sinde hoparlörde halka duyurulan konuşmaları 
unuttuk mu? Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri sabahtan akşama kadar konuşulanları ne ça
buk unuttunuz Sayın Halil Özyörük? , 

REİS — Sırrı Bey, bu şekilde karşılıklı ko
nuşmayınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Arkadaşımız 
150 nci maddedeki sözlü sorunun dahi tahdi
dini istemektedir. Hattâ bırakırsanız, soru mü
essesesini ortadan kaldırıp rahat etmek isti
yorlar. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Birinci ihtarı veriyorum efendim. 
Müsaade edin, zatıâliniz, Halil Özyörük Beye
fendi Riyasetin Nizamnameye ademiriayeti id
diası üzerine, Riyasetin Nizamnameye riayeti 
lehinde konuşmak için söz aldınız. Müsaade 
buyurun beyefendi çok rica ederim, bu şekilde 
konuşamazsınız. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 

Reis Bey, diyorum ki, İçtüzüğün 150 ve müta
akip maddeleri sual müessesesini hüküm altına 
almış bulunmaktadır. Riyaset, son değişiklik 
dolayısiyle mevcudolan kısıntılar dışında, bu
gün murakabeye imkân veren asgari şartları 
hiç olmazsa kısıntılı veya kısıntısız kullanmak 
istemektedir ve kullanıyor. Arkadaşımız, bu 
şartlar içerisinde, bizim asgari olarak vasıflan
dırdığımız ve tatbikinde Riyasetten şekvacı bu
lunduğumuz hususları dahi çok görmektedirler. 
Biz-Halil Özyörük'e de^ıek istiyoruz ki, Riyaset 
bu asgari şartlar altında tatbik ettiği sual mü
essesesini hangi hak ve vicdanla yok etmeye 
uğraşıyorsunuz? Bu şartları facia halinde gö
ren Halil Özyörük, Büyük Millet Meclisi mura
kabesini bir mezar sükûneti içerisine gömmek 
istiyor. Halil özyörük, hem de Temyiz Mahke
mesi Başkanlığı etmiş bir adam!.. (Soldan, şid
detli gürültüler..) 

REİS — Sırrı Beye bu şekilde konuşamaz
sın ikinci ihtarı veriyorum. (Sağdan; şiddetli 
gürültüler...) 

Mehmet Ali Bey, müdahaleleriniz devam edi
yor, sükûneti bozuyorsunuz. İhtar veriyorum. 

Sırrı Bey bu şekilde devam ederseniz sözü
nüzü keserim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — 150 nci 
maddenin müdafaasını yapıyorum. 150 nci mad
denin zihniyetini ifade ediyorum. Şunu demek 
istiyorum, arkadaşımız... 

REİS — İki ihtarımıza rağmen hatip sadet 
dışı konuşmasına devam etmektedir. Dahilî Ni
zamnamenin 92 nci maddesi gereğince bu İni
katta söz söylemekten memnuiyetini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, efendim... 
(Sağdan; şiddetli gürültüler, alkışlar, kapak 

sesleri), («Yuh» sesleri), («Yazıklar olsun, Al-
lahtan kork», sesleri) 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Reis Bey, söz 
istiyorum. 

REİS — Nusret Bey, lehte mi konuşacaksı
nız, aleyhte mi? 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Sakarya) — 
Aleyhinde, efendim. 

REİS — Buyurun, efendim. 
NUSRET KİRÎŞCİOĞLU (Sakarya) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, ben sual müessesesinin 
tatbikatı bakımından Riyasetin hattâ bâzı vekil 
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arkadaşlarımızın Nizamnameye lâyıkiyle riayet 
etmedikleri kanaatindeyim. Yalnız 150 nci mad
deyi müdafaa ettiğini söyliyen Sırrı Atalay.. 
(Sağdan; «Şahsiyet yapma», sesleri, «Reis Bey, 
ihtar ver», sesleri). 

REİS — Çok rica ederim, arkadaşa ihtar et
tim. Sükûneti bozmayın, sizlere de ihtar ediyo
rum. (Sağdan; gürültüler) 

NUSRET KÎRİŞCÎOĞLU (Devamla) — Fa
kat 150 nci maddeyi müdafaa eden Sırrı Ata-
lay'm istinadettiği mucip sebepler dolayısiyle 
değil, 150 nci madde diyor ki: «Sual sarih ve 
muayyen bir husus hakkında sadece malûmat 
istemekten ibarettir, bütün arkadaşlarımız ga
yet iyi bilirler ki, bu maddede üç unsur mev
cuttur : 

1. Sual sarih olacaktır. 
2. Sual muayyen bir hususa inhisar edecek

tir. 
3. Sadece malûmat istemekten ibaret bir ga

ye ile sorulacaktır. 
Biz burada hakikaten sarih olmıyan sualler

le karşılaştık. Riyaset bu sarih olmıyan sualleri 
kabul etmiştir. Ve burada sorulduğu zaman su
alin sarih olmadığım, tahtında müstetir başkaca 
maksatlar bulunduğunu konuşmaları dinliyen 
arkadaşlar, anlamışlardır. 

Bir sualin içinde yedi sekiz hususu soran ar
kadaşlarla karşılaştık. Bir sualin muayyen hu
susa inhisar ettirilmesi hakkındaki sarih nizam
name hükmü ihlâl edilmiş olmadan muhtelif 
mevzular bir tek sual içinde toplanamaz. (Sual 
sadece malûmat istemekten ibarettir) deniyor. 
Burada hâdisatı tamamen tetkik ettiğini söyliyen 
arkadaşımız mevcut malûmatını huzurunuzda 
söylemiş olmak için sual sorduğunu çok defa bu 
kürsüden hazin bir şekilde itiraf etmiştir. (Sağ
dan : Gürültüler) .... 

Sual müessesesinin sadece murakabenin ye
gâne yolu ojduğu hakkındaki iddiayı katiyen ka
bul etmiyoruz, bu murakabe yollarından biridir. 
Murakabe vazifesini yapabilmek için bir hususu 
öğrenmek üzere sual sorulur. Bakınız Dahilî Ni
zamnamenin 150 nci maddesi diyor ki : (Sadece 
malûmat istemek için sual sorulur) diyor. Demin 
Hayrettin Erkmen arkadaşımın ifade ettiği gi
bi, söylemek istediği sözleri ifade edebilmek için 
sual sorulmaz. (Sağdan : «Mütalâa dermeyan 
edebilir» sesleri) Arkadaşlarım; mütalâa derme-
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yan edebilir diyorlar.' İkinci fıkrayı okuyorum: 
(Sual takriri esbabı mucibe, mütalâa veya üçün
cü şahıslar hakkında isim tasrihi suretiyle hiçbir 
isnadı ihtiva edemez.) Bu fıkrayı bir de kanu
nun 154 ncü maddesindeki sarahat muvacehesin
de tetkik edelim. Deniliyor ki : (Vekilin cevabı
nı mütaakıp yalnız suali soran Mebus, sualin 
metnine bağlı kalmak şartiyle mütalâa beyan et
mek hakkını haizdir.) Vicdanlarınıza hitabedi-
yorum; cevaba cevabolarak yapılan beyanların 
asla sual metnine uygun olmadığını müşahede 
ediyoruz. Ben şu kanaatteyim, hattâ tatbikat bir 
üçüncü bakımdan da yanlıştır. 154 ncü madde
nin son fıkrasında şöyle bir kayıt vaT; (cevap 
ve mütalâa beşer dakikadan fazla süremez.) Su
ale cevap verildikten sonra, tatmin edilip edil
mediğini sual sahibi burada bildirdikten sonra sual 
cevaplandırılmış olmak lâzımdır. Vekil arkada
şımızın tekrar cevap vermek üzere tekrar kürsü
ye gelmesini bendeniz tüzüğün tadil edilen bu 
hükmü bakımından, uygun bulmamaktayım. 
Çünkü son söz milletvekilinin olduğuna göre, 
Vekilin tekrar kürsüye gelmesi bizim bu içtüzük 
tadili ile menetmek istediğimiz dejeneresansm 
içine girmektedir. 

REİS - - Fethi Çelikbaş. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; Riyaset Divanının sorular dolayısiy
le Nizamname hükümlerini lâyikı veçhile tatbik 
etmediği ve hattâ Nizamnamenin bu hükmünün 
mebuslar ve vekiller tarafından ihlâl edildiği id
dia edildi ve bu iddia sadedinde «dünyanın hiçbir 
parlâmentosunda Türkiye'de olduğu gibi soru 
müessesesi işlememektedir» dendi. (Soldan, doğ
ru, doğru sesleri) O halde arkadaşlarımız dünya 
parlâmentolarının birisinin nizamnamesini oldu
ğu gibi Türkiyeye almakta niçin tereddüt ediyor
lar? (Sağdan, bravo sesleri) Arkadaşlar, mesele, 
sorunun nizamname hükümlerine göre ihlâl edil
mesi keyfiyeti değildir. Bir kısım Mebus arkadaş
larımız dikkat buyurursanız, seçim bölgeleri iti
bariyle kuvvetini seçmenlerden almamaktadır. 
(Sağdan bravo sesleri, alkışlar) Ve bu Mebus 
arkadaşlarımız bu kere sual müessesesi yogiyle 
Riyasetin idaresine bakarak hükümetin icraatı
nın murakabe edilmemesinin yollarmı aramakta
dırlar. (Sağdan şiddetli alkımlar, bravo sesleri). 

REİS — Fethi Bey, müsaade buyurun... 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arkadaş

la 



î : 37 13.2. 
lar, seçim bölgelerini değiştirerek mebus olunmaz! 
(Soldan «ya sen parti değiştirdin» sesleri) (Sağ
dan, şiddetli alkışlar). 

REİS — Fethi Çelikbaş Beyefendi, müsaade 
buyurun, zatı âliniz... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) .— Aleyhin
de konuşuyorum efendim. 

RElS — Konuşmanızı lütfen nizamnameye 
uygun olarak yapınız. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Nizam
nameye uygundur efendim. 

Muhterem arkadaşl'ar; eğer sizler benim parti 
değiştirdiğimi iddia ediyorsanız partinin adın
dan gayri bir şeyi kalmıyan saflarında siz parti 
değiştirmiş vaziyettesiniz. (Sağdan, alkışlar, bra
vo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, derdimiz derindir, iki 
noktai nazar çarpışmaktadır, bunu Türk milleti 
bilsin. 

iki mebus nizamname dışına çıkmıştır. Ni
zamnamenin zaman zaman ihlâl edildiği vâkıdir. 
Vekiller de zaman zaman bunun dışına çıkmak
tadır, doğrudur. Riyaset Divanı da çıkmaktadır, 
bu da doğrudur. Ama bunu vesile ittihaz ederek 
mebusların şu çok k7sa zamanda imkânlarını 
daha da daraltarak murakabe hakkına set çek
mek devreden devreye seçim bölgesi değiştireu 
arkadaşların hakkı değlidir. (Sağdan, alkışlar, 
bravo sesleri) (Soldan gürültüler). 

RElS — Bu şekilde 'konuşmanıza müsaade 
etmiyorum, birinci ihtarı veriyorum. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Şimdi arkadaşlar, anlaşılıyor ki, Halil özyö-
rük Beyefendinin önceden hazırladığı metnin 
bir maksadı var. Vicdanlarınıza tevdi ediyorum, 
sual müessesesinin yanlış işlediği hakkında, ne 
olacağı belli olmadan üç sayfalık metin hazırla
nıp burada okunur mu arkadaşlar? Şu halde bu 
hazırlık önceden yapılmıştır. Çok rica edece
ğim, vicdanlarınıza hitâbedeeeğim, eğer mebus
luk yapmak istiyorsak Halil Bey ve 'arkadaşları
nın dediği şeyler parlamenter rejimde külliyen 
reddedilmiştir, ingiltere Parlâmentosunun tüzü
ğünü aynen almaya hazırız. Niçin 'kabul etmi
yorsunuz? Şu halde Halil özyörük ve Nusret 
Kirişçioğlu gibi arkadaşlar, mebusların Hükü
met murakabesini daha daraltmak niyetindedir
ler. Yüksek Meclisin çalışmaların nizamname
mi zaman zaman ihlâl ettiğimiz oluyor, ama bu-
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nu vesile edenler (külliyen bizi soru müessesesin
den mahrum etmeyi düşünmesinler. Soru mües
sesesinden bu «sorularımıza bir yıl sonra dahi ce
vap olarak muayyen işleri murakabe etmek im
kânına sahübolabiliyorsak -kendinizin de dâhil 
olmak üzere, bunu vazife 'bilelim, özyörük Bey, 
Kirişcioğlu gibi Yüksek Meclis azalarını bu va
zifeden mahrum etmeye çalışanlara iltifat etme* 
yiniz arkadaşlar. (Soldan, gürültüler) Sonu öy
le gelecek. Ben bu beyefendilerden sormak iste
rim. Yalnız <soru müessesesinde mi nizamname 
ihlâl edilmiştir ? Hayır arkadaşlar, aylar geçtiği 
halde Meclis tahkikatı açılması hakkındaki tak
rirler niçin gündeme alınmadı? Niçin buy hususta 
da bir sual sormaz, bu arkadaşlar. 

REÎS — Fethi Bey, zatıâliniz Riyasetin ni
zamnameyi yerinde tatMk ettiğini ifade etmek; 
ve lehinde konuşmak için söz aldınız. Şimdi za
tıâliniz uzun Iboylu izahat vermek suretiyle me
selenin tamamen dışına çıkmış bulunuyorsunuz. 
Lütfen nizamnameyi Riyaset yerinde tatbik edi
yor mu, etmiyor mu, beyan buyurun. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Demin arz 
ettim, Nizamnamenin suale mütaallik tatbikatın
da zaman zaman ihlâl keyfiyeti oluyor ama bunu 
vesile ittihaz ederek bu müesseseyi külliyen işle
mez hale getirmeye imkân vermiyelim diyorum ar
kadaşlar. (Soldan, «öyle şey yok» sesleri) Var, işte 
Meclis tahkikatı işlemiyor, niçin bu arkadaşları
mız o yolda titizlik göstermiyorlar? Asgari öl
çüleri içerisinde işliyebilen sual müessesesini, 
bu imkânı dahi bizlerden almak istiyorlar? Yal
nız soru sahiplerinin zıaman zaman Nizamnameyi 
ihlâl etmediği, vekillerin de ihlâl ettiği Riyaset 
Divanının müşahedeleriyle de sabittir. Bu iti
barla bu iki taraflı oluyor. Ben bunu reddetme
dim; bu bakımdan dikkatinizi çekiyorum. Bir 
müzakere esnasında iki buçuk, üç sayfalık bir 
hazırlıktan sonra sual müessesesini Riyaset Di
vanı ihlâl ediyor demenin, hakikatte, birtakım 
düşünceleri harekete getirmek maksadı olduğu 
•aşikârdır. Arkadaşlar, bu hazırlık neden? Bu 
hazırlığı yapmaya ihtiyaç var mı arkadaşlar? 

REİS — Nizamnameyi şimdi siz ihlâl edi
yorsunuz, sözünüzü keseceğim Fethi Bey. 

FETHt ÇELlKBAŞ (Devamla) — Sözümü 
(bitiriyorum Reis Bey. Biz mebus olarak, Ana
yasanın tâyin ettiği esaslar ve Nizamnamede 
Anavasaya aykırı olarak yapılan son tadillerin 
verdiği imkânlar dâhilinde, vazifelerimizi yap-
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maya çalışıyoruz. Bu kadarcık bir vazifeye dahi 
mâni olmak istiyen teşebbüsleri menbaında ku
rutunuz, millet bunu ıbekliyor arkadaşlar! 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — Söz 
istiyorum. 

REÎS — Ne hakkında? 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — 

Sataşma vardır. 
REÎS-— Buyurun. Yalnız şahsınıza taallûk 

eden sataşma hakkında konuşmanızı rica ede
rim. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — 
Evvelâ ben burada yokken hakkımda sarf edi
len... 

ASIM EREN (Niğde) — Beyefendi dışar-
da Vekil Beyden direktif alıp geldiler. 

REÎS — Müdahale etmeyiniz. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 

Hakkımda sarf edilen sözü lütfedip bana ha
ber veren arkadaşlara huzurunuzda teşekkür 
ederim. O arkadaşlarımızın beyan buyurduğu
na göre bendeniz dışardayken çok Muhterem 
Çelikbaş benim her seçim devresinde... 

REÎS — (Ankara Mebusu Asım Eren'in ik
tidar mebuslarından birisiyle münakaşası üze
rine) karşılıklı konuşmayınız. Sükûneti ve 
müzakereyi ihlâlden dolayı hakkınızda takbih 
cezasına geçeceğim. 

ASIM EREN (Niğde) — Yalnız beni mi 
görüyorsunuz ? 

REÎS — Karşılıklı tâbirini kullandım. 
Gürültüye sebebiyet verirseniz takbih ceza

sına geçeceğimi arz ettim. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 

Çok muhterem Fethi Çelikbaş ben burada 
yokken her seçim devresinde seçim bölgemi 
değiştirdiğimi söyleyerek bunu bir kusur gibi 
göstermişler. 

TURGUT YEĞANAĞA (Adana) — Yalan 
.mı? 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Yalan mı, diyenlere bildireyim ki, ben üç ayrı 
vilâyetten aday gösterildim (sağdan bravo* 
sesleri,), Şu Mecliste C. H. P. içinde benim bu 
vaziyetimi ortaya atmakta en az yüzü olacak 
şahıs muhakkak ki, Çelikbaş'tır. Bu iki bakım
dan böyledir : Kendilerinin atlamış oldukları 
bir noktayı ifade edeyim; 1954 seçimlerinde 
bendeniz Zonguldakt'an namzet gösterildim 
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ve Fethi Çelikbaş, Genel Kurul âzası olarak 
bana rey verdi. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sana 
rey vermedim, 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
iki , şimdi maatteessüf aralarında bulunan 3 
arkadaşımızdan, eski Zonguldak Mebusu olan 
bendenizin vaziyetim hakkında malûmat iste
melerini istirham ederim. Kaç yüz tane telg
raf neticesinde ben Zonguldak'a verilmişimdir 
ve benini Zonguldak'a verilmemden bir mem
nuniyetsizlik duymuşlar mıdır? (Sağdan : 
«Çok» sesleri.) Çok sözünü orası söylemeli... 
Ben seçim bölgesi değiştirmenin bir mebus 
için kusur olduğu kanaatinde değilim. Bunu 
kusur telâkki ettiğimiz takdirde, muhterem 
arkadaşımızın kendi partileri içindeki arka
daşlardan da bu şekilde seçim bölgesi değişti
renler bulunduğunu hatırlatırım : Meselâ biz
zat Parti Liderleri înönü! (Sağdan : gürültü
ler.) 

REÎS — Lütfen hatibi dinliyelim. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 

Beni seçim bölgesi değiştirdi diye suçlandıra
cakları yerde eğer ellerinde imkân varsa beni 
şu Mecliste çalışmıyor diye bir itham altında 
bıraksınlar. Ben bütün gayretimle kudretimin 
üstünde mesai sarf ettiğim vicdani kanaatin
deyim. 

Asıl kusur nedir biliyor musunuz? Asıl ku
sur birgün kötülediğini ertesi gün methet
mektir. (Soldan, bravo sesleri.) Birgün bir lis
tede seçime girdikten ve onun Heyeti Veki-
lesinde, genel kurulunda vazife alıp mesuli
yetlerine iştirak ettikten sonra dönüp bütün 
partisini kötülemektedir. (Soldan «Bravo» ses
leri.) Asıl kusur bir senede 3 parti değiştir
mektir! (Soldan yaşa sesleri, bravo sesleri, al
kışlar.) 

REÎS — Fethi Çelikbaş. (Sağdan, alkışlar) 
(Soldan, gürültüler) 

Efendim, sükûneti muhafaza edelim, hatibin 
sesi duyulmuyor. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, bakınız ben sizi sükûnetle dinledim. 
Ve sükûnetle dinlemenin dâvada haklı olanlarla 
haksızların ayrılması bakımından lüzumuna ka-
aniim. 

Şimdi Nusret Kirişcioğlu Meclisteki çalışma
larından bahsediyor. Ben onu reddetmedim. 
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Ama dikkat buyurulursa, bugün de dâhil olmak ı 
üzere zabıtları da işhadederek arz ediyorum : 
Kirişcioğlu hemen daima mebusların Hükümet 
icraatını murakabe etmelerini önleyici mevzu
larda çalışıyor.'Halbuki ben mebusların mebus
luk vazifelerini ilgilendiren çalışmalardan bah
sediyorum. Bu itibarla ben kendisinin bana vâki 
hücumlarını huzurunuzda değil, seçim zamanı 
geldiğinde, seçmenlerimin huzurunda ve kendi
sinin de adaylığını koyacağı bölgede cevaplan-

•dıracağım. (Soldan, ooo sesleri ve gürültüler.) 
Şimdi mesele bu değil, benim dikkatinizi çek
mek istediğim husus şudur. Devreden devreye 
seçim bölgesi değiştiren mebusların dünyanın 
hiçbir yerinde ve parlâmentosunda bunların kö
kü olmadığı için trustçe mebusluk yapılmaz, ya
pılamıyor. Demek istiyorum ve kendilerine mi
sal gösteriyorum. Konuşmalarında vicdanen mü
dafaa edilmesi mümkün olmadığı için dikkati
nizi çektim. (Soldan, gürültüler, Ankara mebus
ları turist mebus sesleri.) Gayrişahsi konuşu
yorum, ben huzurunuzda bir siyasi vaziyeti kay
dediyorum. 

REÎS — «Turist mebus» şeklindeki beyan 
lisan nezahetine uygun değildir. Mebus arka
daşlara daha hürmetkar lisan kullanmanızı rica 
ederim. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinde 1957 se
çimlerinden sonra yapılan nizamname tadili 
Anayasaya aykırı olmuştur. Ve bu aykırılık için
de Meclis tahkikatına mütaallik takrirler gün
deme alınmıyor. Bunu mütaddit defalar belirti
yoruz. Nizamname ihlâl ediliyor diyoruz. Fakat 
özyörük, Kirişcioğlu ve arkadaşları buna dik
kat etmiyorlar. Hazin doğrusu. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Ni
zamnamenin tenkidi bu sırada konuşulamaz. 
Hakkı yoktur. 

RElS — Nizamnameyi tenkid değil, sataş
maya cevap vermekte ise de sataşmanın dışında 
konuşuyor. Kendisine Riyaset ihtarını yaptı. 

Sataşma üzerinde konuşma hakkıdır. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Huzuru

nuzda fazla kalmıyayım. Görülüyor ki, asabüe-
şiyorsunuz, buna mahal yok, serin kanlılıkla mü
zakereler cereyan etsin istiyorum. (Soldan, gü
rültüler) Beni seçip buraya gönderen seçmenle
rimin tevdi ettiği vazifeyi... (Soldan, «Anladık, 
anladık» sesleri) j 
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REÎS — Müsaade buyurun. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Seçmen

lerimin tevdi ettiği vazifeyi, bihakkin yapabil
mek için, mebusların Büyük Millet Meclisindeki 
murakabe hakkı için Meclis içinde veya dışında 
ömrüm boyunca mücadele edeceğim. (Sağdan, 
alkışlar), (Soldan, gürültüler) 

REİS — Nâzım Beyefendi, zatıâlinize £<öz 
vermek imkânsızdır. Sataşma halledilmiştir. Mü
saade buyurun, Riyaset beyanda bulunmak su
retiyle evvelâ bu usule mütaallik meseleyi halle
delim. 

j SIRRI ATALAY (Kars) — Nizamnameyi 
I yanlış tatbik ediyorsunuz.. 

REÎS — Çok rica ederim, bu tarz harekoti-
niz, müzakereye imkân vermemek için midir? 
(Sağdan, «Kime söylüyorsunuz?» sesleri) Sırrı 
Beye söylüyorum. Dâniş Beyefendinin şerefine 

i tevdi ediyorum, mütaaddit defalar söz istiyo
rum, söz istiyorum, diye hitabediyorsunuz. Söz 
vereceğimi kaç defa söyledim. 

NAZIM TANIL (Yozgad) — Efendim, söz 
istiyorum, vermiyorsunuz. Usul hakkında isti
yorum. 

REÎS — Beyefendi, söz sırası geldiği zaman 
size de söz vereceğim. 

Efendim, sual müessesesinden usul meselesi 
ortaya atılmak suretiyle Halil Bey, Sırrı Bey, 
Fethi Bey ve Nusret Beyi dinlemiş bulunuyor
sunuz. İki arkadaş lehte, iki arkadaş da aleyhte 
beyanatta bulundu. Beyanların büyük bir kısmı 
usul dışıdır. Riyaset mütaaddit müdahalelerle 
bunu ihtar etmiştir. Nizamnamenin 150 nci mad
desini Riyasetin Nizamnameyi uygun bir şekil
de tatbik edebilmesi için mütaaddit defa Yük
sek Heyetten rica etmiştir ve mütemadiyen ar
kadaşlara sadet dışında olduklarını ihtar et
mektedir. Hakikaten sual müessesesi Nizamna
menin takyidi hükümleri dâhilinde işlememek
tedir. Şimdi sual müessesesinde Riyaset uzun 
yıllar evvelinden bugüne kadar hep aynı derdi 
çekmekte ve Yüksek Pleyetten aynı şekilde istir
hamda bulunmaktadır. Sual müessesesi hususun
da her Reis 1923 ten bu tarafa aynı ricalarda 
bulunmasına rağmen Heyeti Aliyenin her ne
dense buna riayet etmemekteki ısrarları Riya-

ı seti, müzakerelerin selâmetinin bozulması bakı
mından, üzmektedir. Riyaset müzakerelerinin 
selâmeti bakımından bunu mütaaddit defalar 

I ifade etmiştir. 
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20 . XI . 1947 senesinde Tevfik Fikret Sil ay 

Riyasette, (Sayfa 80, sütun 1 de) kürsüde Reşad 
Aydınlı konuşuyor, Reis diyor ki : «Bu şekilde 
konuşamazsınız. Sual müessesesi vuzuh müesse
sesidir. Sualin dışındasmız. Riyaseti müşkül du
ruma sevk etmeyin. Sualin içinde kalmanız lâ
zımdır.» 

Bunun arkasından Talisin Bekir Balta, Re
şad Aydınlı'ya cevaben onun konuşmasını ten-
kidle : «Şu anda arkadaşımız sualin dışındadır, 
bu ne biçim muhalefettir ?» diyor, 20 . X I . 1946 
sayfa : 81, sütun : 1, satır : 21, kelime : 108. 
(Gülüşmeler, alkışlar) 

Nizamnameye uygun konuşmak için her 
Cuma celsesinde Riyasetin samimî olarak Ni
zamnameyi tatbik etmesi için gerek muhalif, 
gerek muvafık arkadaşların Riyasetin göster
diği hassasiyete yardımcı olmalarını bu vesile 
ile bir kere daha istirham ediyorum. (Alkışlar) 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Söz istiyorum. 
REİS — Oturduğunuz yerden verilen ihtar 

cezası hakkında mı? 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Evet! 
REİS -—. Zatiâlinize şu anda söz vermiyo

rum. Zira Dahilî Nizamnamenin 185 nci mad
desinin 2 nci fıkrasına göre, kürsüde iken ih
tara uğrarsanız size söz veririm, oturduğunuz 
yerden ihtara uğrarsanız inikat sonunda söz 
veririm. Binaenaleyh size de inikat sonunda 
söz vereceğim. 

Üçüncü fıkra da, eğer Reis isterse inikat 
arasında da söz verebilir kaydı vardır, Takdir 
Riyasete aittir. Bu takdir hakkımı kullanarak 
celsenin sonunda söz vereceğimi beyan ediyo
rum. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — 92 nci madde, 
o madde hakkında konuşmaktan meneder. Za
bıttan okuyacağım bu inikatta beni konuşmak-

, tan menettiğiniz hakkında konuşmak istiyorum. 
REİS — Efendim, arkadaşımız demek isti

yor ki, beni bu Celsede söz söylemekten mem-
nuiyet cezası ile tecziye ettiniz. Bu Celse de 
memnuiyet cezası arkadaşımızın bu İnikatta 
hiçbir şekilde söz söylememesini tazammnn et
mez. Arkadaşımız haklıdır. Bu madde hakkın
da konuşmaktan m en edilebilir. Riyaset nizam
namenin 92 nci maddesine göre söz kestiğin
den mesele yoktur. 

Takrirler var, okuyoruz. 
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Yüksek Riyasete 

Ruznamede mevcut suallerin ikmaline ka
dar görüşmelere devam edilmesini teklif ede
rim. 

Ankara Mebusu 
İsmail İnan 

Yüksek Riyasete 
Sualler bitinceye kadar müzakereye devam 

edilmesini arz ve teklif ederim. 
Tokad Mebusu 

Sıtkı Eken 

REÎS — Takrirleri dinlemiş bulunuyorsu
nuz. Sual için ayrılan müddet geçmiştir. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDTMCI 
(Ağrı) — Usul hakkında. 

REİS — Buyurun. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) —* Efendim, maruzatım şu olacaktır. 
Filhakika sual müddetinin uzatılması muhte
rem Heyetin takdirine ait bir keyfiyettir. Ve
rilen takrirler hakkında bir noktayı hatırlat
mak isterim: 

Bir saatlik zaman, suallerin cevaplandırıl
masına mütaalliktir. Suallerde Nizamnamenin 
tatbik edilmesi, edilmemesi uzun uzun müzake
re edildi. Bu kısımların, suallerin sorulması, 
cevapların verilmesi müddetinden tenzil olun
ması icabeder. Bunu arz etmek istiyorum. 

REÎS — Celâl Yardımcı arkadaşımın hak
lıdır. Yalnız usul konuşulmasına başlandığı an
da saat 4 ü geçmekte idi. Bir saatlik müddet 
geçmiştir. Buna rağmen takrirler mevcuttur. 
Bu takrirler gereğince suallere devam edip et
meme hususunu reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar var mı, 
efendim. Oylama muamelesi bitmiştir. 

5. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, Şar
kışla'nın Sağır köyü arazisinden geçmekte olan 
Aeısu üzerindeki bendin tekrar ihyası J"^usu
nun düşünülüp düşünülmediğine dair sualine 
Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin şifahi cevabı 
(6/214) 

REÎS — Nafıa Vekili?... Burada. Sual sabi. 
bi?... Burada. Suali okuyoruz, efendim. 
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4. VI . 1953 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Nafıa Vekili ta

rafından şifahi olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Ahmet Yılmaz 

Küçük sulama işleri programı dâhilinde 
.1956 yılında 93 bin lira sarfı suretiyle, Şarkış
la'nın Sağır köyü arazisinden geçen acı su üze
rinde yaptırılmış olan su bendinin istikşaf ve 
taahhüt işinin aynı şahısta birleşmesi ve dolayı-
siyle fennî şartlara riayet edilmemesi yüzün
den çöktüğü ve işe yaramaz hale geldiği öğ
renilmiş bulunmaktadır. 

Bu bendin tekrar ihyası ve yapım işlerinde 
suiistimali muhakkak olan eşhas hakkında ka
nuni tahkikata tevessül edilmiş midir? 

BEİS — Nafıa Vekili, buyurun. . 
NAFIA VEKİLİ TEVFÎK İLERİ (Sam-

suri) — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm sorusu
na cevabımı arz ediyorum. 

1. Şarkışla'nın Sağır köyü arazisinden ge
çen Acısu üzerinde 1956 yılında yaptırılmış olan 
su bendi 93 bin lira değil, 64 bin lira sarfiyle 
yapılmıştır. 

2. Bu bendin etüd, istikşaf ve keşfinin ha
zırlanması île taşaron Yaşar Sarıoğlu'nun hiç
bir alâkası olmamıştır. Hattâ keşif ve projelerin 
yapılması sırasında adı geçen taşaıron teşkilâtta 
vazifeli dahi değildir. 

3. Bendin fennî şartlara riayetsizlik yüzün
den çöktüğü iddiası hilafı hakikattir. Hasar, 
âni gelen feyezan esnasında kapakların kapalı ol
ması sebebiyle tagarrüp setlerinin üstünden su
yun aşması neticesi meydana gelmiştir. 

Hasara muttali olunurolunmaz, 16 bin lira 
sarf setmek suretiyle gerekli tamirat yapılmış, 
tesisler tekrar işler hale getirilmiştir. 

. İşletmesi esasen su işlerince taahhüdedilmi-
yen ye köylüye yardım maksadiyle yapılmış bu
lunan bu işte işletme ve idamenin icabı olan bu 
gibi tamiratın bizzat bu tesisten faydalanan köy
lüler tarafından yapılacağı hususu da Sivas Va
liliğine bildirilmiş bulunmaktadır. 

REİS — Soru sahibi.' 
AHMET YILMAZ (Sivas) — Çok muhterem 

arkadaşlar; Vekil Beyin izahlarını hep beraber 
dinledik. Şarkışla'nın Sağır köyünün acısuyu 
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üzerinde yapılması lâzımgelen bendin onarımının 
yapıldığını ve noksanlık olmadığını ifade ettiler. 

Arkadaşlar; bu mevzuubahis sulama bendinin 
üç kilometre üstünde belediyece 6 500 liraya 
yaptırılan bent vazifeye devam etmektedir ve 
elli sene ömürlüdür. Nafıa Vekâletinin yaptır
dığı sulama bendi altı ay dahi vazife görmemiş
tir. Ve iki adamın da ölümüne sebebolmuştur. 
Samsun bölgesine bağlı Tokan şubesinde Yaşar 
isminde bir fen memuı una mühendis unvanı ve
rilmiş, 1956 da Sivas ve bölgelerinde vazifelen
dirilmiş. Bu mühendis burada yapılması lâzım
gelen etüd ve projeleri ikmal etmiş. 1956 da va
zifesinden ayrılmakla beraber aynı vazife yine 
bu adam üzerinde toplanmış, kendisi taşaronluk 
ve mütaahhitlik yapmıştır. İşte 6 500 liraya ya
pılması lâzımgelen bir bent, 93 bin liraya çık
mıştır. (Soldan «64 bin lira» sesleri). Sayın 
Vekilden duymak isterdim, hakikatleri burada 
ifade etsinler, haksızlığa göz yummasınlar, hak 
ve adalete hizmet etsinler. Maalesef, bir haksız
lık yapan, bir suiistimalde bulunan bir mühen
disi burada himayeye çalışıyorlar. Bu gibi hak
sızlıklardan uzak kaim arkadaşlar.. Bu mahalde 
yapılması lâzımgelen bu bent natamamdır, ya
pılmamıştır, toprak yığıntısından başka bir şey 
değildir. Ancak 15 - 20 metre taş dökülmüş ve 
kuru çimento ile harç yapılmadan üzerine top
rak yığılmıştır. Birikinti suların tazyiki netice
sinde' taşmış ve muhtarın oğlu ve kardeşi olan 
iki vatandaşın da ölümüne sebebolmuştur. Bilâ-
hara benim bizzat kendilerine ve Umum Müdür
lerine vâki olan müracaatlerim üzerine bu iş 
tekrar ele alınmış ve yine toprak ^yığıntısı yapıl
mıştır. İş natamamdır, ihtiyaca cevap verecek 
durumda değildir. Biz Tevfik İleri'nin ileri ham
lesini bekliyoruz. İsmi İleridir, işleri geri olma
sın.. İsmi gibi işleri de ileri olsun, biz bunu isti
yoruz. Hak ve adalet istiyoruz. Orada haksızlık 
yapan, suiistimalde bulunan bir mühendis hak
kında kanuni takibat yapılmalıdır. 

REİS — Ahmet Bey, sualde isnat yoktur. 
AHMET YILMAZ (Devamla) — Var efen

dim. (Soldan «varsa söyle» sesleri) Açıklıyoruz, 
haksızlığa kimse tahammül edemez. Bunu ifade 
etmek her mebus için namus borcudur. (Açık 
konuş, sesleri) Açık olarak konuşacağım. 

REİS - r Vaktiniz dolmuştur, cümlenizi ta
mamlayınız. 
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AHMET YILMAZ (Devamla) — Muhterem 

Reis müddetin dolduğunu haber veriyor. Sağ 
olsun. (Çok söz yalansız olmaz, kısa zamanda 
çok kazanç haramsız olmaz) derler. Anlaşıldı 
beni himaye ediyor. 

RElS — Rica ederim, beş dakika evvel ko
nuşmalar hakkında bütün Heyeti Muhtereme-
den ricada bulundum. Zatıâlinizin de aynı şekil
de konuşmanızı tekrar rica ederim. 

AHMET YILMAZ (Devamla) — Pekâlâ in
şallah Vekil Bey buraya gelir konuşurlar da ba
na da söz hakkı doğar. 

RElS — Buyurun Nafıa Vekili... 
NAFIA VEKİLİ TEVFlK ÎLERÎ (Sam

sun) — Çok muhterem arkadaşlarım, bu konuş
ma karşısında hakikaten tekrar kürsüye gelmek 
yersizdir. Ne söylüyor bu arkadaş? ileri dedi, ge
ri dedi, eser eksiktir dedi. Sonra natamam değil
dir dedi, ne söyledi? (Sağdan; gürültüler, sol
dan, gülüşmeler) Sonra muhterem arkadaşla
rım, samimî olarak söylüyorum, katî kara
rım vardı; bundan evvelki konuşmaların ha
vasından bir netice çıkararak tekrar tekrar 
bu kürsüye gelmemeyi ve böylece güzel bir ce
vap örneği vermeyi istedim. Fakat arkadaşım, 
yeminli imiş gibi geldi kavga ediyormuşcasına 
konuştu ve dedi ki, «Bir yığın toprak!...» Senin 
toprak dediğin ne? Seyhan baraı da topraktır, 
Hirfanlı barajı da toprakla yapılmıştır. Ne ya
palım, seni memnun etmek için mutlaka beton
dan, kayadan mı yapalım? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bu nasıl konuş
ma? 

NAFIA VEKlLt TEVFlK iLERt (Devam
la) — Beyefendi, zatıâliniz kimsiniz? Ben size 
hitabetmiyorum. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Ben Milletveki
liyim. (Gürültüler) 

RElS — Beyefendiler müdahale etmeyiniz. 
Hatiplerin sözlerini dinlediniz. Riyaset takib-
ediyor, (hakaretâmiz oluyor), hususu vâki de
ğildir, buyurun Vekil Beyefendi. 

NAFIA VEKİLİ TEVFlK ÎLERt (Devam
la) — Sualinde maliyetin 93 bin lira olduğunu, 
söyledi. Ben de 93 bin değil, 64 bin lira dedim. 
Geldi yine 93 bin lira dedi. Ben de 64 bin lira 
olduğunu söyledim. 

AHMET YILMAZ (Sivas) — 75 000! 
NAFIA VEKİLİ TEVFlK ÎLERl (Devam

la) — Şimdide 75 000 diyor. Demek 75 bin li-

.1959 C : 1 
ra deyip ortasını bulacağız. (Soldan; gülüşme
ler) 

Arkadaşımız suiistimal olduğunu söylüyor. 
Suiistimal olmadığını söyledim, bu beyanları
na yalan dememek için hilafı hakikattir diye
ceğim. Böyle bir suiistimal varsa nedir? Suiis
timale dair bir iddiaları, bir delili varsa şu da
kikada ve her zaman tetkik etmeye hazırım. 

Bu adam vaktiyle gitmiş, keşif yapmış, pro
je yapmış.. Bu varit değildir. O işin keşfi, pro
jesi yapıldığı zaman bu arkadaş Su işleri teş
kilatındaki vazifesinden ayrılmış, yani vaktiyle 
Su işlerinde çalışmış, diye bir insan ebediyen 
her hangi bir işte taşaron veya mütaahhit ola
rak çalışmasın mı? 

Vaktiyle 7 nci bölgede vazifeli idi, bu işle
rin keşif ve projesi esnasında memur dahi de
ğildi, diyorum. Hayır, memurdur, o yapmıştır, 
kötü yapmıştır, diyor. Bunu hangi iş için söy
lüyorsunuz, Su işleri için değil mi? 

Muhterem arkadaşlar, muhalif muvafık bü
tün mebus arkadaşlar, Su işleri teşkilâtının ne 
derece sağlam, ne derece güzel iftihara şayan 
işler yaptığını bilir. Nasıl söylüyorsun bunu 
sevgili kardeşim? Beyefendi, 40 bin tane köy 
var, "hepsine yetişememişiz, 64 bin lira koymu
şuz, yaptırmışız, köylüye emanet etmişiz. Kapağı
nı kapıyacaksm, lüzumu anında kapağını açacak
sın, demişiz ve bırakıp gitmişiz.. Feyezan zamanı 
köylü, yapılıp kendisine teslim edilen emaneti 
yerinde kullanmamışsa, feyezan zamanı bu ben
din kapağını aç, olmadığı zaman kapa dendiği 
halde bu işi yapmamış da sular bentten aşmış, 
toprak şeddini yıkmışsa biz ne yapabiliriz ? Ben 
açık söyliyeyim bir daha böyle bir hâdise olursa 
o bendin tamiri için gitmiyeceğiz. Kırk bin tane 
köyün dünya kadar ihtiyacı vardır, bizden da
ha iş istiyen dünya kadar köy vardır. Biz 
yaptığımız hizmete mukabil böyle mi muamele 
göreceğiz? (Ahmet Yılmaz'a hitaben) eğer bu 
işlerde kırk paralık bir suiistimal varsa mebus
sunuz, mebusluk adına, şerefiniz adına vesika 
ile gelin söyleyin, yoksa bu gibi sözler ve iddia
lar size yakışmaz! (Soldan;alkışlar) 

RElS — Soru sahibi. 
AHMET YILMAZ (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlarım, (Soldan, teşekkür et, teşekkür et 
de in sesleri) teşekkür edecek zaman gelirse, 
yani memlekete ve millete nâfi hizmetler oldu-
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ğunu gördüğümüz zaman teşekkür etmeyi va- ı 
zife sayarız. Yoksa sizin gibi böyle ortaya ko-
nuşmayız. 

EElS — Beyefendi, vâki müdahalelelere ce
vap vermek mecburiyetinde değilsiniz, müddet 
kısadır. 

AHMET YILMAZ (Devamla) — Tevfik ileri 
arkadaşımız burada diyorlar ki, Yaşar isminde 
bir mühendis Sağır köyünün etüd ve projesini 
yapmıştır. Ben diyorum ki, hayır. O vazifeden 
ayrılmıştı diyorlar. Ben ısrarla üzerinde duru
yorum ki, bu mühendis burasının etüd ve pro
jesini yapmıştır. Bendeniz bizzat Umum Meclis 
âzası olarak bunu yaptırttım, bu bir hakikattir. 
. NAFIA VEKİLİ TEVFÎK İLERÎ (Samsun) 
— öyle değil. 

AHMET YILMAZ (Devamla) — Ben vere
siye konuşmuyorum. Siz aldığınız malûmata isti
naden konuşuyorsunuz, ben hakikatleri; bildi
ğim, gördüğüm, yanından geldiğim için bildiğim 
hakikatleri konuşuyorum. Eğer bu mühendis 
burasının etüd ve projesini yapmamışsa ben 
milletvekilliğinden dahi ayrılırım. Ama siz de 
burada vadedin ki, bu mühendis bu projeyi 
yapmışsa siz de vekillikten istifa edin. (Soldan, 
gülüşmeler, «Olur, olur» sesleri) • 

Muhterem arkadaşlarım, «Memleket ve mille
tin menfaatine nâfi bir hizmet yapılırsa, bu bir 
iftihar kaynağıdır, bunu hürmetle anmalıdır» 
buyurdular. (Soldan, «Halk Partisi zamanında 
yapılanlar mı?» sesleri) Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidarı zamanında yapılanlarda bir noksan
lık varsa, o zaman Tevfik ileri mühendisti, bu 
ona râcidir, bana değil. 

Arkadaşlarım, memlekette iftihar edilecek 
hakikatler vardır. Biz nankör insanlar değiliz. 
Hakikatleri gördüğümüz zaman, bu hangi parti 
zamanında olursa olsun, memleket ve millete 
yapılan nâfi bir hizmet için teşekkür etmek ve 
takdir etmek vazifelerimiz cümlesi arasındadır. 
(Soldan, «takdir et,» sesleri) Ama, şimdi bir 
haksızlık varken bu haksızlığın üstünü kapamak 
istemek doğru değildir. Ve iktidara gelmek, me
bus olmak, vekil olmak marifet değildir, âdil 
olmak marifettir! (Soldan, gülüşmeler) Arka
daşlarım, müsaade buyurursanız sözümü bitirir
ken mahallinde ve yerinde yapılmıyan bir ak
saklık ve noksanlığa, milletin dert ortağı olan 
bizler şu âdil kürsüde bir hal çaresi bulalım, bu
nu arz ederim arkadaşlar. | 
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Buna bir hal çaresi bulunmazsa tehlike arz 

eder. 
Arkadaşlarım, bir söz vardır : Etin tadı bo

zulursa tuz ayarlar. Biz temenni edelim ki, bu 
milletin son iltieagâhı olan insanların tadı bo
zulmasın. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

na bağlı (A/ l ) işaretli cetvele 6813 sayılı Ka
nuna istinaden kaydedilmiş olan munzam tahsi
satın kabulü hakkındaki Kanuna 366 rey veril
miştir. (67) ret, 5 müstenkif. Muamele tamam
dır. Kanun (294) reyle kabul edilmiştir. 

.6. — Elâzığ Mebusu Hürrem MüftügîVin, 
Hazer Hidro - Elektrik Santralinin hangi tarih
te noksansız olarak hizmete gireceğine dair suali
ne Nafıa Vekili Tevfik lleri'nin şifahi cevabı 
(6/222) 

REİS — Alâkalı vekil... Burada. Sual sahibi.. 
Burada. Suali okutuyorum. 

9 . VI . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Nafıa Vekili tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla rica ederim. 

Elâzığ Milletvekili 
Hürrem Müftügil 

Başvekil Adnan Menderes'in 19 Ekim 1957 
de iradettiği bir nutkuyla işletmeye açıldığı ilân 
edilen Hazer Hidro - Elektrik Santrali mukave
lesinde tesbit edilen ihale bedelinden fazla öde
meler yapılmış ve aynı mütaahhide aynı iş için 
ikinci veya ek mukavele akdedilmiş midir? Ge
cikme sebepleri, mesuliyeti aranmış, mukavele
de gecikme cezası düşünülmüş ve bu ceza her 
hangi bir safhada tatbik olunmuş mudur? Mez
kûr santralin teknik hataları var mıdır, ve bu 
tesisin hangi tarihte noksansız olarak hizmete 
girmesi mümkün olacaktır? 

REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) 

— Elâzığ Mebusu Hürrem MüftügTin, Hazer 
Hiclro - elektrik santrali inşaatına dair olan so
rusunun muhtelif kısımlarını ayrı, ayrı cevap
landırıyorum. 

1. Hazer Hidro - Elektrik Santrali tünel 
inşaatı, biri 2 0891 434 lira 75 kuruş, diğeri 
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3 960 000 lira ihale bedeli üzerinden iki kısım 
halinde aynı mütaahhide ihale edilmiştir. 

i ler iki ihalede de keşfe esas olan miktar
lardan fazla iş yaptırmak icabettiğinden ve iha
leler de götürü olmayıp vahit fiyat esası üzerin
den olduğundan mütaahhide yaptığı iş ııispe-
tide ihale bedelinden fazla tediye yapılmıştır. 

Bu iki ihale haricinde kalan bir kısım iş de 
aynı mütaahhit marifetiyle ve emanet suretiyle 
yapılmıştır. 

2. Hazer Hidro - Elektrik Santrali Tür-' 
kiye'de yapılmış inşaatlerin en değişik ve müş
kül olanlarından bir tanesidir. Türk mühendi
sinin, mimarının ve işçisinin elele vererek ba
şardığı mühim büyük ve teknik bakımından güç 
bir iştir. İnşaatın devamı esnasında karşılaşı
lan güç şartlar ve eldeki imkânlar karşısında 
ancak geçen zaman içerisinde bitirilebilmesi 
mümkün olabilmiştir. Bu itibarla mütaahide 
mukavelede yazılı müddete ilâveten müddet ve
rilmiş ve vâki gecikme mütaahhidin ve idare
nin elinde ve kontrolunda olmıyan sebeplerden 
ileri gelmiştir. 

3. Bu inşaat normalin çok üstünde gayret 
sarfını icabettirmiş ve böylesine gayret sarfiyle 
vücuda getirilmiştir. Bu bakımdan mesul ara
mak değil, bu işi yapanlara ve başaranlara te
şekkür etmek icabeder. Bu vesile ile1 de bu mü
him inşaatta çalışan mütaahhitliğe ve idareye 
mensup bilûmum elemana huzurunuzda teşek
kür etmeyi zevkli bir vazife addediyorum. 

4. Mukavelede gecikme cezası düşünülmüş
tür. Yukarda da arz ettiğim veçhile haklı ve 
zaruri sebeplerle mütaahhide müddet temdidi 
verilmiş olduğundan ve temdidedilen müddet 
içerisinde iş ikmal edildiğinden mukavelenin 
cezaya mütaallik maddesinin tatbik edilmesine 
lüzum hâsıl olmamıştır. 

5. Santralin teknik her hangi bir hatası 
yoktur. Ve bunun içindir ki, 19 Ekim 1957 de 
tecrübe işletmesine açılmış bulunan santralin 
işletme fasılası olarak kabul edilen 20 Mayıs 
1958 tarihine kadar arızasız çalışması mümkün 
olabilmiştir. 

6. Su İşleri Umum Müdürlüğünce sarf edi
len 13 . 484 851,47 lira Etibankça sarf edilen 
9 308 655 lira olmak üzere ceman 22 793 506,47 
liröya mal olan ve 6 000 kilovat müesses takatta 
bulunan ve senede 40 milyon kilovat saat 
enerji istihsal jadebileeek olan Hazer Hidro -
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elektrik santırali 31 Aralık 1958 tarihinden 
itibaren devamlı olarak işletmeye açılmıştır. Ve 
halen 2 500 kilovatlık yük ile çalışmaktadır. 
Haddizatında ' tesisler 19 Ekim 1957 de hizmete 
girmiş bulunmakta idi. İşletmenin fasıla veril
meksizin* ve hiçbir ilâvei inşaat yapılmaksızın 
devam ettirilmesi mümkündü. Santıralin 20 
Mayıs 1958 de kapatılarak işletmeye fasıla ve
rilmesi inşaattaki noksandan mütevellit olma
yıp tamamen emniyet faktörünü artırmaya ma
tuf bir harekettir. 

Emniyet faktörünün neden ibaret olduğu 
hususu 1958 bütçesinin müzakeresi sırasında vâ
ki sorulara karşılık olarak Bütçe Komisyonun
da ariz ve amik izah edilmiş olduğundan bu
rada yeniden tafsile zamanımız müsait bulun
mamaktadır. 

REİS — Sual sahibi. 
HÜRREM MÜFTİGİL (Elâzığ) — Sayın ar-

kadaşlar; sualimin mevzuu mahallî gibi görü
nürse de şimdi Nafıa Vekili Tevfik İleri'nin si
ze arz ettiği rakama göre ehemmiyeti aşikârdır. 
Bu sebeple bu işle daha çok alâkalı bulunaca
ğınızı ümidetmek istiyorum. Yalnız şunu arz 
edeyim ki ; sual müessesesinin - demin de müna
kaşası yapıldığı giıhi - .müsaadesizliği yüzünden 
ıben sualimde hakikaten bir malûmat alma yo
luna girmeye mecbur oldum. Hakikatte bilinen 
'birço'k şeyler vardı. Bunları burada hu zamanın 
müsaadesi nispetinde arz etmeye çalışacağım. 

Hazer Hidro-Elektrik Santrali 1951 yılında 
ihale edilmiştir. Buna takaddüm eden uzun bir 
ihzarat vardır. Bu 1948 den başlamaktadır. 1950 
senesinde Nafıa Vekâleti 'burada sondajlara baş
lamışken iktidar değişikliği oldu. İ'ktidar de
ğişikliğinden sonra Elâzığ'a gelen Reisicumhur 
ve Başvekil ile görüştüğümüz zaman meseleyi 
kendilerine anlattım. Alâka gösterdiler ve bu işi 
ele aldılar. 

REİS — Beyefendi, bu ağır tempo ile konu
şursanız müddet kâfi gelmiyecektir. 

HÜRREM MÜFTÜGİL (Devamla) — Bu su
retle işe 1951 senesinde fiilen başlanmış oldu. 
İşe başladıktan sonra mütaahhitler arasında 
ihtilâf çıktı. Hatırımda'kaldığına göre ismi Bed
ri Bey olan bir mütaahhit ile bugünkü mütaah
hit arasındaki ihtilâf uzun sürdü ve 'bir seneye 
ımaloldu. Hayli bir kazanç aldıktan sonra işin
den «yrılan birinci mütaahhidin yerine ikinci 
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mütaaMıit toaim oldu. Bu iş 1957 senesine kadar 
devam etti. 1957 senesine kadar devam edişi ne
ticesinde Hazine aleyhine bittabi yükselişler 
'kaydetti. Şimdi verilen izahattan anlaşılıyor ki, 
mütaaMıit hakkında her hangi bir ceza tatbikine 
mahal görülmemiştir. Ama bizim •anladığımıza 
ve bildiğimize göre hakikat şudur; mütaahhit, 
bize Hükümetin vaktinde yardım yapmamasın
dan, malkinaları olmadığından, döviz verilmedi
ğinden ve sondajı zamanında yapılmadığından 
şikâyet etmiştlir. Su işleri ise geçen sene Bütçe 
Komisyonunda anladık ki, işin mahiyeti icabı 
ibir gecikme olduğu telâkkisindedir. Bu mütaah-
thide, bilâhara, şartnamesinde mevcudolmadığı 
Qıalde Sarıyar barajından Etibank ucuz fiyatla 
makinalar kiraya vermiş, askerî tümen verilen 
ağır makinaları vasıtalariyle, vinçleriyle taşı
mıştır. 

Geçen sene Su İşleri Müdürünün söylediğine 
göre 6 milyon ödenmiştir. Fakat sonra öğreni
yoruz ki, 1,5 milyon lira da Elâzığ'da öden
mek imkânı bulunamadığından Ankara'da te
diye edilmiştir. Şimdi anlaşılıyor ki, 13 milyon 
ödenmiştir. Bu işi bu yaz içinde gittik, gördük. 
iş tamamlanmamış idi. Zeminin betonu tamam 
değildi. Vekil Beyin dediği gibi 1957 Ekiminin 
18 inde işin tamam olduğu, Başvekil açtığı za
man tamam idi sözü hakikata uygun değildir. 

REÎS — Müddetiniz bitmiştir, cümlenizi ta
mamlamanızı rica ederim. 

HÜRREM MÜFTÜGÎL (Devamla) —' Bu 
suretle 1957 seçimlerinden 10 gün evvel mütaa'h-
hitler icbar edilerek açılmış olan bu tesis dola-
yısiyle - mütaahhidin ifadesine göre - iş 8 ay 
gecikmiştir. Sonra hiçbir teknik hesaba dayan-
mıyan 3 bin ton betonun enjekte edilmesi bir 
hatadır. Bunların üzerinde vakit müsaidolma-
dığı için etraflı malûmat veremediğimi üzülerek 
söylüyorum. Eğer Vekil Bey tekrar kürsüye ge
lir, bana bir fırsat verirlerse kendilerine müte
şekkir olurum. 

REÎS — Nafıa Vekili, Buyurun. 
NAFIA VEKİLİ TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) 

— Muhterem arkadaşıma tekrar konuşmak ve 
bildiklerini Meclis huzuruna rahatlıkla arz ede
bilmek fırsatını vermek için bilhassa bu kürsü
ye gelmiş bulunuyorum. 

Ben demin verdiğim cevapta bu inşaatın çok 
güç bir inşaat olduğunu, hakikaten fevkalâde 
güç olduğunu ifade ettim. Müsaade ederseniz 
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bu güçlük hakkında arkadaşımı ve Yüksek Mec
lisinizi bir parça tenvir edeceğim. 

Hazer gölünde, Hazer gölünün 30 metre de
rinliğinden su almak üzere bunu santrala gö
türmek üzere 4,5 kilometre uzunluğunda bir 
tünel açıyoruz. Gölün 30 metre dibinden su alı
nacak ve 4,5 kilometre uzunluğunda bir tünelle 
ondan sonra da cebrî borularla santrala verile
cek. Mühendis olmaya lüzum yok... 4,5 kilomet
relik tünelin keşfi ve projesi yapılıyor. îhale 
edilmesinden sonra işe giriştiğimiz zaman ne 
gibi temevvüçlerle, müşküllerle karşılaşacağı
mızı peşinen düşünmek imkânı olmıyan hâdi
selerle karşı karşıya geleceğimizi bilmiyoruz. 
Bunu, bütün arkadaşlar, mühendis olmaya lü
zum yok, takdir edebilirler. Tünelin geçtiği ze
minin bir kısmı indifai andezit, diğer kısmı rü-
subi kalker tabakası. Tünelin geçtiği arazi için
de sayısız boşluklar mevcut. Sadece andezit ile 
kalker arasında bulunan noktadaki 800 metre
lik tünelin açılması bir buçuk sene sürdü. Bu 
andezit ile kalker arasındaki kısımda büyük bir 
çamur kütlesinin geçilmesi icabetti. Diğer taraf
tan göle yaklaşıldığı zaman büyük bir su hücu
mu ile karşılaşılmış buradaki 800 metrelik kıs
mın geçilmesi için saatte 360 - 400 ton suyun 
tünel dışına atılması da icabetmiştir. Hafriyat 
yapılacağı sırada bu suyun boşaltılması ve en
jeksiyonla bertaraf edilmesi fazla masrafı icab-
ettirmiştir. 

Diğer bir müşkülât da tünelin dar olması 
itibariyle, ki iki metre kutrunda bir daire için
de çalışılıyordu.. 4,5 kilometre uzunluk, iki met
re kutrunda. Makta küçük olduğu için istenilen 
ebatta makinayı bu daracık yere sokmak imkân
sızdır. Ayrıca tünelin bacası da dört. tanedir. 
Çok dar olan bu yerde çalışma imkânlarının 
güçlüğü dolayısiyle inşaatın zamanından çok 
daha fazla uzayacağını göstermektedir. İşte 
böylesine çok güç ve hakikaten Türk mühen
disliği için şeref teşkil eden bir eserle karşı 
karşıyayız. Mahallî bir eser olmaması sadece 
yirmi milyon sarf edilmiş olmasından değil, bu 
derece güç ve mühim ve başarılması iftihar ve
silesi teşkil edecek teknik bir eser olmasından
dır. Hazer Hidro - Elektrik Santrali için yazı
lan kitap şu dakikada basılmaktadır. Bu ki
tapta, Türkiye'nin Elâzığ vilâyetinin Hazer gö
lünde yapılan bu işin neticeleri, bütün detay-
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lan dünyanın teknik âlemine verilecektir. Bu, 
basılmaya ve verilmeye lâyık görülmüştür. 
Onun için arz ediyorum. Ben hattâ bu işin han
gi senede ihale edildiğini dahi söyledim. Ar
kadaşım 1951 yılında ihale edildiğini ve 
buna 1948 yılında başlandığını ifade et
tiler. Samimî olarak arz edeyim ki, bu 

• işin projeleri ciddî ve katî olarak 1950 
yılından sonra ele alınmıştır. Bahsettikleri 
iş başkadır ve ona 1948 yılında değil, 1940 da 
başlanmıştır. 1940 da gölün haritası alınmış, 
gölden santral dediğimiz yere kadar olan gü
zergâhın haritası alınmış, ve 10 sene bunlarla 
oyalanmış durulmuştur, fiilî hiçbir harekete ge
çilmemiştir. Esasen kendileri diyorlar ki, Baş
vekil ve Eeisicumhur oraya geldiği zaman bu
nun lüzumunu belirttik. Tahmin ederim ki, 
Elazığlı arkadaşım bilirler, ondan evvel de ora
ya Başvekiller, Eeisicumhurlar gelmiş olacak ve 
bunları söylemiş olacaklar. Yine Reisicumhur 
ve Başvekiller bu işin ele alınmasını ve bitiril
mesini söylemiş olacaklar ama o. zaman derhal 
bu işin ele alınması ve bu hale getirilmesi icab-
ederdi, fakat olmamış. Hakikaten 1940 tan 1950 
ye kadar harita ile oyalanılmış ve ancak, 1950 
den sonra ciddî olarak işe başlanmıştır. Ve 1951 
de fiilen mukavele yapılmıştır. 

Mütaahhit arasında ihtilâf çıkmış, Bedri 
varmış, başkası varmış; bunlar sualin içinde 
değildir, birtakım dedikodulardır. Ben-bunlara 
temas etmiyeceğim. Eğer, mütaahhitler arasın
da ihtilâf varsa, Bedri'den bahsetmek istiyorsa, 
bunu kaydetmek istiyorsa, buna muhassas bir 
sual sorsunlar; tetkik edip huzurlarınıza gele
lim. 

Hazine aleyhine zararlar olmuş, şu gecikme 
olmuş, bu gecikme olmuş diyorlar, bu varit de
ğildir, arkadaşlar. 

Tekrar ifade edeyim ki, elimdeki bu broşür, 
hidro - elektrik santralinin plân ve haritasını ve 
bütün malûmatı ihtiva eden bir broşürdür. Ve 
bu broşür, Başvekil Elâzığ'a gelmeden evvel 
tabedilmiş ve dağıtılmıştır. 20 Ekimde muvak
katen işletmeye açılacağı buradan bellidir. Bir 
müddet çalışacak ondan sonra bir fasıla ve
rilerek yeni birtakım lüzumlu teknik işler 
yapılacak deniyor. Binaenaleyh Başvekilin ge
lip de açın demesi, cebretmesi ve bunun için 
7 - 8 ayın kaybolması katiyen bahis mevzuu 
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değildir. Bilâkis her işletmede böyle bir mu
vakkat çalışma devresi ondan sonra bir tatil 
ile devamlı devreye intikal vardır. 

REİS — Vekil Bey, müddetiniz bitmiştir. 
Bu sözlerinizin devamını arzu ediyorsanız sual 
sahibi aynı talepdedir. Yüksek Heyetin reyine 
arz etmeye mecburum. Aksi halde cümlenizi 
tamamlayınız. 

NAFIA VEKİLİ TEVFÎK ÎLERl (De
vamla) — Emrinizdeyim. Lüzum görüyorum. 

REİS — Vekil Beyin cevaplarının sonuna 
kadar müddetin uzatılmasını reyinize arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Böyle bir 
usul yoktur. 

REİS — Mütaaddit defalar var Kitapçı 
Bey, müddet tecavüzleri bütçe müzakerelerinde 
dahi vardır, zabıtları okursanız görürsünüz? 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Böyle bir 
usul yoktur. 

RElS —- Yüksek Heyet arzu ederse, her şe
ye hâkimdir. Buyurun Vekil Bey. 

MUSLİHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Siz talebediyorsunuz. 

REİS — Soru sahibi talebetti. Vekil Bey 
de beyanda bulunuyor. 

MUSLÎHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Talebetti. 

REİS — Müdahalenizden dolayı ihtar veri
yorum. Sual sahibi beyefendi, izah imkânının 
verilmesini istediler. Çok rica ederim. Devam 
buyurun Vekil Bey. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (De
vamla) — Bu işletme muvakkaten, bir, iki ay 
çalışacak iken bâzı zaruretler yedi ay de
vamlı olarak çalışmasını icabettirmiştir. Ek
sik, hata varken işletilmesi mevzubahis de
ğildir. Çünkü esasen arızalı ve teknik hatalarla 
çalışmasına fennen imkân yoktur. Bu yedi ay
lık çalışma dolayısiyle binlerce ton kömür, bin
lerce ton mazot tasarrufu temin edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, tünelimiz açılmıştır, 
çalışır hale gelmiştir. Demin de ifade ettiğim 
gibi emniyet faktörlerini artırmak ve ilerde 
muhtemel ve melhuz olan, her tesiste olduğu 
gibi, bütün tedbirlere rağmen, böyle muğlak 
olan işlerde, bütün tehlikeyi mümkün olduğu 
kadar bertaraf edebilmek için 20 Mayıs 1958 
tarihinden 31 Aralık 1958 tarihine kadar çi-
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mento enjeksiyonu ve saire gibi, karışık einsli I 
arazi içinde çalışmalar yapılmış ve bugün de
vamlı olarak işletmeye açılmış bulunmaktadır. 

Muhterem -arkadaşlarım, arkadaşımız Bedri 
dediler, birtakım dedikodular getirdiler. Asıl 
mühim olan müddettir; iş bu kadar zamanda 
ancak çıkabilirdi - Mütaahhit çok hüsnüniyetle 
çalışmıştır, ben zannettim ki arkadaşım mütaah
hidin aleyhinde konuşacak, halbuki mütaahhidin 
Lehinde konuştular. Mütaahhit hakkında müsbct 
konuştular. İdarenin lâzmıolduğu kadar yardım 
•etmediğinden bahsettiler. İdare elindeki bütün 
imkânlarla yardım etmiştir. Su işleri Umum Mü
dürü arkadaşım bu işin devamı müddetince (> 
defa inşaat yerine gitmiş ve günlerce orada kal
mıştır, bu tünelin içine girmiştir. Bu tünelin 
içinde çalışan birçokları gibi bronşite, nezleye 
müptelâ olmuş, Hazcr tünelinin hâtırası olarak. 
iftiharla onu saklamaktayım demektedir. Bütü?ı 
imkânlarla teşkilâtımız mütaahhide icabeden, ka
nunen mümkün olan bütün yardımları yapmış 
ve mümkün mertebe süratle yapılmasına çalış
mıştır. Bundan ne mütaahhidin ve ne do idarenin 
bir taksiri vardır, bilâkis mütaahhit ve idarenin 
büyük bir muvaffakiyeti yardır. Netice itibariyle 
Türk milletine ve Elazığlılara fevkalâde güzel 
bir eser hediye -edilmiş bulunmaktadır. 

Bu eserin hem aydınlatma ve lıemd*7; en er.-i 
temini bakımından fonksiyonunun izahına luret 
yok, altı bin kilovattır bundan 2 500 kilovatı • 
halen kullanılmaktadır. Çimento fabrikası ikmal 
cdiliredilmez o da enerji almaya başlıyacaktır 
ve diğer sanayi tesisi erinin de ikmali il? a! ti 
bin kilovata yükselecektir. Bunun haricinde ara
zinin sulanmasında bilhassa yeraltı kuyularının, 
artoziyen olmıyanlarının sularnm çıkartılıp Elâ
zığ topraklarına bırakılması bakımından, pom
paların çalıştırılması bakımından ayrıca bu ener- I 
jiye yani bu hidro - elektrik santraline lüzum 
vardır.,Eğer yapılmasa idi ne yeraltı kuyuları- I 
mızm açılmasından bir netice almaya imkân var I 
ne de Elâzığ'ın inkişafına imkân vardı. Bina-
ennaleyh ben sözlerimi şöyle keseceğim; inşaat I 
1951 senesinde başlamıştır; 1959 senesine gir- I 
dik. Arkadaşım bu 1951 den 1959 a kadar geçen I 
safha içinde bugün bunu Meclise getirdi. Ve tâ 
1951 den bu yana birtakım meselelerden bahse- I 
diyorlar. Ben kendilerinden tekrar rica ediyo- I 
rum. Mutlaka Meclis huzurunda konuşmak şart 
değil. Bildikleri, iddia ettikleri bir şey varsa, | 
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idarenin ve mütaahhidin aleyhine bir tek sebep 
biliyorlarsa bana getirsinler. 

AHMET ÎSPlRLİ (Tokad) — Demin aynı 
şeyi söylemiştiniz. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam
la) — Demin Ahmet Yılmaz için söyledim. Her 
sual sahibi böyle iddia ettiği müddetçe tekrar 
lıitabcdip diyeceğim ki; iddialarınızı tevsik ede
cek tek bir delil ve unsur biliyorsanız bana ge
tirin. Siz yanlış kaydetmişsiniz, Ahmet Yılmaz 
Beye söylemiştim. 

AHMET İSPİRLİ (Tokad) — Yarın zabıtla
rı takdim ederim, biraz evvel söylemiştiniz. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam
la) —• Söylemiş olayım efendim, bundan ne çı
kar? Şimdi teyiden söylüyorum, yapılan bir tek 
kötü iş varsa gidermeye hazırım, lütfen bildi
rin. Ama dörtbaşı mamur olarak ve büyük hizmet 
görmek üzere meydana çıkarılmış bir eser ha
kikaten tebrik ve teşekküre lâyık bir eserdir. 
Hakikaten zarar ve ziyanı tevlideden sebepler 
yoksa böyle bir eser için böyle bir teşekkürü 
yapmak hangi partide olursa olsun, bu memle
ketin çocuğu olarak bir borçtur arkadaşlar. Ve 
bu sadece teşvik edici olur. Benim için değil 
(Sağdan; «vazifeniz», sesleri) Evet vazifemiz, 
fakat bizden evvel bu vazifeler bir türlü yerine 
getirilmemiştir. Senelerce yapılmıyan vazifeler
dir. Bizim için teşvik olacak değil. Biz politika
cıyız. Teşvik etseniz de etmeseniz de çalışmaya 
devam edeceğiz. Ama şurada bizi dinliyen Sular 
Umum Müdürü genç arkadaşımızla onun etra
fında toplanmış, tünellerde, bataklıklarda fera-
gatla çalışan yine genç mühendis- ve jeolog arka
daşlarımız için bir teşvik olacaktır. Bu teşekkür 
ve takdiri biraz olsun onlar için beklemek hakkı
mızdır sanıyorum. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Hürrem Müftügil. 
HÜRREM MÜFTÜGİL (Elâzığ) — Efen

dim, evvelâ şuradan başlıyayım. Bu iş ne za
man başlamıştır? Vekil 1951 de başladı, sizin 
müracaatınız üzerine, diyor. Buna müteşekki
rim. Ama 1948 de oraya Müsteşar Muavini Fik
ri Beyin riyasetinde 10 kişilik mühendis ve jeo
loglardan müteşekkil bir heyet geldi. (Soldan 
peki, peki sizin zamanınızda, sesleri) Müsaade 
buyurun, onu dinlediniz ben cevap vereceğim, 
beni de dinleyeceksiniz. 
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Bu heyetin yapmış olduğu hazırlık ve etüd 

ler üzerine 1950 bütçesinden Şark için konul
muş olan 10 milyon lira tahsisatın 600 bin li
rası ayrılarak bu işe tahsis edildi ve 100 bin 
lira da Nafıa Vekâleti bütçesine tahsisat kon
du. Sondaja başlandı, iktidar değişti ve Şark 
için konmuş olan tahsisat bütçeden kaldırıldı. 
Reisicumhurla Başvekil Elâzığ'a geldikleri za
man bu hususu kendilerine söyledim, o zaman 
habersiz bulunuyorlardı. Su işlerinde bu işle 
ilgili bir dosyanın olduğunu anlattım, bu para
yı veremeyiz dediler. Demokrat Parti Mebus
ları orada idi, bilirler. Bu işe başlandı ama 
sulama işi bugün tahakkuk etmemiştir. Gölün 
güya son yapılan tetkikler neticesinde sulama
ya yaramıyan suyunu Murat nehrine kadar 
isale için bir tecrit kanalı yapılmıştır. 

iki türbin daha ilâve edildiği takdirde 12 
bin kilovat saat elektrik enerjisi üretilecektir. 
Bu miktar Maden ile Elâzığ'ın elektrik ihtiya
cına dahi yetmez. Maden'e 4 000 kilovat saat 
vereceklerdir. 

Elâzığ Su işleri Müdürü ile sulama husu
sunda konuştuğumda, sulama işi için 10 - 12 
bin kilovat saate ihtiyacoldıığunu söyledi. Bu 
iş için ikinci bir santrale ihtiyacoldıığunu ifa
de etti. Binaenaleyh sulama işi tamamiyle müh
meldir. Bu işin ihalesinden sonra o zamanki 
Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğîu radyoda yap
tığı bir konuşmada ifade ettiği hususları bura
da şimdi Tevfik ileri de beyan ettiler. Tevfik 
ileri'nin beyan ettikleri gibi kanal ve pompaj
la 250 bin dönüm arazi sulanacağı ilân edilmiş
ti. Bugün sulama işi tahakkuk etmemiştir. Ve
kilden soruyorum; bugün eğer işletmeye açıl
mışsa muvakkat kabul protokolünün örneğini 
bana lütfedebilirler mi1? Bunnn yanında keşif 
bedeli haricinde ödenmiş olan paranın hulâsa
sını bana verebilirler mi? Biz oraya gittiğimiz 
zaman işin takviye edilmekte olduğunu değil 
noksan olduğunu gördük. Tünele su işleri mü
dürünün girdiğinden bahsettile-r ben de gir
dim, yanımda Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk de 
vardı. Dekovillerle tünelin içinde yürüdük ve 
inşaatın natamam olduğunu gördük. Bu geçen 
senenin Ekim ayında oldu. Bir sene evvel yine 
Ekim ayında, seçimden 10 gün kadar evvel Baş
vekil bunu açarken ben bir beyanname neşre
derek ikmal edilmemiş olduğunu bildirdim. 
Başvekil; «Bu adam yalan söylüyor.» dedi. 
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Ben telgrafla sözünü iade ettim. Vekil itiraf 
ediyor ki, bu iş o zaman yalandan açılmıştır. 
(Soldan; ne münasebet, sesleri) Bu iş yalan
dan açılmıştır. (Sen kendi politikanı yapıyor
sun, sesleri) Tevfik ileri şoven bir politikacı
dır, fakat doğru adamdır. Hakkında kötü şa
yiaya muttali değilim. Omyı için ben kendisi
ne hitabediyorum, ihale bedeli iki üç mislini 
aşmıştır, zaman aşmıştır. Madenden Elâzığ'a ce
reyan verilmiştir. Bunlar ortadadır, mütaahhit 
hatalıdır, inşaat hazırlıksızdır, sontaj fennî 
icaplara uygun şekilde yapılmamıştır. Esas iti
bariyle 10O metrede bir sondaj yapılması lâzım-
gelir dedikleri halde burada ancak 600 metrede 
veya bir kilometrede bir sondaj yapılmıştır. Şim
di arazi çürük çıkmıştır, deniliyor. Tabiî çürük 
çıkar. Evvelden fennî şekilde keşfi yapılmadı
ğından bunlar anlaşılamamış ve şimdi meydana 
çıkmıştır. Onun içindir ki, hem matlup istihsal 
edilememiş ve hem de Devlet mutazarrır olmuş
tur. Mütaahhit bu işte becerikli değildir, vasıta
ları yoktur. Hükümet kendisine yardım etmiş
tir. Etibank kendisine vasıtalarını ucuz fiyatla 
kiraya verdiği halde yine de zamanında ikmal 
edilememiştir. Eğer Su İşlerine kalırsa mütaah
hit ekmeli mahlûkattır. Bir gün Su işlerine git
tik, orada bir arkadaş dedi ki, bu mütaahhit o 
kadar iyi adamdır ki, Mersin'deki emlâkini sattı 
ve bu zarara yatırdı. Su işlerinin mütaahhit 
hakkındaki noktai nazarı budur. Ve maalesef gö
rüyoruz ki, bu noktai nazar Vekile de intikal et
tirilmiştir. Hâdise, üzerinde durulması lâzımge-
len bir hâdisedir, benim kanaatime göre. Ben 
eğer su işlerinden kâfi derecede vesaik elde et
miş olsaydım bu suali huzurunuza getirmezdim, 
tahkikat isterdim. Fakat, maalesef su işlerine 
her ziyaretimizde ayrı malûmatlar aldık, Bütçe 
Encümeninde ayrı malûmat addık ve mahallinde 
de bunlardan ayrı malûmat aldık. Bir meçhul 
perdesi içindedir. Mütaahhide hesapsız olarak 
3 000 ton çimento verilmiş, enjekte edilmesi için. 
Daha evvel bu enjeksion derpiş edilmemiş mi idi? 
Bunu sorduğum zaman derpiş edilmemişti ceva
bını aldım. Su işleri Bölge Müdüründen. Fakat 
ben gene orada, gariptir, şimdiye kadar ne mik
tar yaptınız ve bundan sonra ne kadar çimento
ya ihtiyacınız var dedim. Su işleri Müdürü dedi 
ki 1 800 ton kadar gider. Mütaahhit müdahale 
etti. 3 bin ton gider dedi. Hakikaten 3 bin ton 
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gitmiştir. Bâzı yerde 3 atmosfer, bâzı yerde 6 
atmosfer enjekte edilmiştir. 1951 rayiçlerine 
göre mütaahhit hâlâ iş yapmaktadır. Ama veri
len çimento 5 milyon lira tutuyor. Bunu Devlet 
verdi ve mütaahhit bol bol harcadı. 

Ben Vekilden hulasaten şunu rica ediyorum: 
Bu işin tamamlandığım gösteren yani kabul pro
tokolü ile keşif tu tan ve son vaziyeti gösteren 
mukayeseli hesapları bana lütfederlerse kendile
rine minnettar olurum. 

Demin de söylediğim gibi, doğru bir adam ol
duğu içindir ki, kendisinden bunları istiyorum. 

REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Sam

sun) — Efendim, görüyorsunuz, sualin içinde 
kalmaya imkân yok, sağa sola sıçrıyor. 

Şimdi, katiyen başta da söyledim, ben ta
rihten bahsetmedim, kendileri getirdiler. Fakat 
1950 bütçesine Doğu kalkınması için bir on 
milyon lira konmuş. 600 000 lira buraya ay
rılmış dediler. Yani bu on milyon lira ne si
hirli ve kerametli,bir on milyon lira ki, Siird'in 
suyu için bu? Van'ın kalkınması için bu, Do-
ğu'nun kalkınması için hep bu on milyon lira
yı, ileri sürüyorlar. 

600 000 liralık tahsisattan müsaadenizle kı
saca bahsedeyim. 600 veya 500 bin lira bir pa
ra Elâzığ için ayrılmıştır. Bilhassa o zaman 
Su İşleri Bölge Müdürü olan arkadaşımı çağı
rarak bunun üzerinde durdum. Bu 500 bin 
lira, Su İşleri Bölge Müdürlüğünün mütaaddit 
yazılarına rağmen, Hazar Hidro - Elektrik 
Santrali için değil, Elâzığ'ın içme suyu mev
zuu için ayrılmıştır. O kadar ki, muhterem ar
kadaşlar, Su İşleri Bölge Müdürü Ankara'ya 
gelirken umumi müfettiş kendisine : Anka
ra'ya gidiyorsun, bu 500 bin liranın Hazar Hid
ro - Elektrik Santraline sarf edilmesi yolunda 
her hangi bir gayretine muttali olursam Elâ
zığ'a dönme, bu içme suyu için sarf edilecek
tir, demiştir. 500 bin lira kendilerinin de te
yit ettikleri gibi hiçbir şey değildr. Demin de 
ifade ettğim gibi bu derece mühim bir inşaat 
o zamanın ölçüleri ve imkânları ile yapıla
cak bir iş değildi. 

Sulamadan da bahsettiler, Kemal Zeytin-
oğlu, pompajlar vasıtasiyle 250 bin dönüm ara
zinin sulanacağını beyan etmiş. Demin kısaca 
sulama işinden bahsettim. Müsaade ederseniz 
onun hakkında biraz tafsilen malûmat vereyim . 

, 1959 O : 1 
Uluova'da 200 bin dönüm arazi mevcuttur. 

Bu arazinin yer altı sularından ve Murat neh
rinden pompajla alınacak su ile ve Hazer Sant
ralinden bırakılacak su ile sulanması düşü
nülmektedir. Hazer Santralinin suları birik
miş göl suyu olması hasebiyle hiç olmazsa 4 - 5 
sene sulamada kullanılması uygun görülmüş
tür. Esasen bu santralden çıkacak su ile an
cak 30 000 dönüm arazi sulanabilir. 

Uluova'da yer altı suları durumunu tesbit 
ettik. 1957 - 1958 yıllarında 67 kuyu açılmış
tır. Bunun 19 u artezyendir. Yer altı suların
dan senede 42 miyon metre küb su istihsal 
ederek 79 bin dönüm arazinin sulanması müm
kün olduğu. Bu maksatla 122 kuyu açılması 
takarrür etmiştir. Bu çalışma devam ediyor, 
Mütebaki arazinin Murat'tan pompajla sulan
ması iktiza etmektedir, esasen, gerek arteziyen 
olmayan yer altı suları ve gerekse Murat su
yu pompajı için, Hazar Gölü Hidro - Elektrik 
Santralinin enerjisinden istifade etmek zaru
ridir. Böylece Elâzığ'ın aydınlatması hariç 
santralden alman enerji ile diğer sınai tesis

lere hariç 170 bin dönüm arazinin sulanması 
temin edilecektir. 

Arkadaşımız tüneli gördüklerinden bahset
tiler, dikkat ediyorum, 1958 de görmüşler, Baş
vekilin nutkundan sonra, Başvekili tekzibede-
bilir miyiz diye gitmişler olsa gerek. Ama iş 
1951 de başlamıştır. Bendeniz 1955 senesinde • 
Elâzığ'a gittim, vekil falan değildim, sadece 
mebus olarak. 

O zaman bu tesisleri gördüm. Kendileri 
bir Elazığlı olarak 1951 den 1958 ze kadar git-
meyipte Başvekilin oraya gelmelerinden son
ra gitmeleri dikkate değer, daha evvel gidip 
çalışmaları görselerdi ne kadar güç bir iş ol
duğunu anlarlardı. 

Benden para hakkında malûmat istiyorlar. 
Veriyorum; not etsinler veya bilâhara zabıtlar
dan alsınlar. 

7 . IX . 1951 senesinde mukaveleye bağlanmış 
olan birinci ihalede 2 089 434 lira olan ihale 
bedeline ilâveten (761 539) lira daha tediye 
olunmuştur, ödenmiş olan tfu miktar 2490 sa
yılı Kanuna göre yapılmış olan bu ihalenin de
vamı esnasında meydana çıkan ve fakat iş bit
tikten sonra Nafıa Meclisince mütaahhit lehi
ne karara ballanmış ıbulunan uzunluk zammı-
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nın karşılığı olup Divan vizesi üzerine tediye 
edilmiştir. Biz % 20 de dur demişiz. Mütaahhit 
(birtakım müracaatlarda bulunmuş, fiyat farkı 
isterim demiş. Uzun boylu tetkik ve müzakere
lerden sonra Nafıa Meclisi mütaahhidi haklı 
bulmuştur. Haklı bulduğu için ödememiz icabet-
miştir ve Divanı Muhasebatın vizesinden geç
miş' ve bu para kanuna uygun olarak ödenmiş
tir. 

Bütün bu işler 1951 - 1952 arasında oluyo,r. 
İkinci ihale 16 . X I . 1954 tarihinde yapılmış, ta
lip çıkmamış, 7 .1 .1955 tarihinde tekrarlanan 
ikinci ihaleye birincide olduğu gübi 'bir kişi iş-
tira'k etmiştir. Zarf açıldığı zaman tenzilâtın 
% 0,25 olduğu görülmüş ve komisyonca bu ten
zilât % 1 e çıkarılarak (ihale edilmiştir. Keşif 
bedeli 4 milyon lira olan bu ihale dâhilinde 7 
milyon 63 'bin küsur liralık iş yaptırılmıştır. 

ihale muhtevası tünel güzergâhında tesadüf 
edilen zemin cinslerine göre tünel maktalarının 
yer yer değiştirilmesi suretiyle fazla 'hafriyat 
yapılması tünel betonlarının kalınlığının artı
rılması, su içinde hafriyat yapılması ve beton 
dökülmesi için büyük mikyasta suyun yüksek 
irtifaa pompa ile boşaltılması, tünel maktamda 
çatlaık kaya zemine çimento enjeksiyonu yap
tırılması dolayısiyle artmıştır. Bu hususlar tü
nel açılmadan evvel görülüp bilinmediğinden 
keşiflere ithal imkânı olamamıştır. 

Esasen mevzuat bu 'hususu derpiş etmiştir. 
Nitekim 2490 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi 
bövle bir ihtimali göz önünde tutarak tedvin 
edilmiştir. 

Bu sebeplerdir 'ki, % 20 yi geçen inşaat ilâ
veleri bu kanuna göre mümkündür. 

Mevzuubahsolan ihale ise 6200 sayılı Kanu
nun 34 ncü maddesine göre hazırlanıp Heyeti 
Vekilece tasdik: edilmiş bulunan ihale esasları
na göre yapılmış bulunmaktadır. Bu esasların 
(.53) ncü maddesi inşaattan vâki olacak artma 
veya eksilmelerin ne şekilde halledileceğini va
zıh olarak bu konuyla ilgili fıkra aynen şöyle
dir : «Değiştirilen veya ilâve edilen iş, ihale be
delinin % 30 ndan fazla bir artmayı mucibol-
lduğu takdirde, DSÎ işin aynı mütaahhide yap
tırılmasına zaruret görürse mütaahhidin muva
fakatimi ve Nafıa Vekilinin mucibini almak şar-
tiyle aynı mukavelename hükümleri dâhilinde 
bu fazla işleri aynı mütaahhide yaptırabilire 
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Bu maddeye istinaden 4 milyon liralık ihale iş
leri 7 milyon lira olarak tamamlanmış bulun
maktadır. Bu tesislerde iş başında bulunan mü-
taahhitten başkasının şantiyeye sokulması işleri 
aksatacağı ve uzatacağı mülâhazasiyle, ve mü
taahhidin elinde mevcut makina ve diğer teç
hizatı da dikkate alınarak mütebaki işi de ema
net yolu ile ve aynı şartlarla aynı mütaahhide 
yaptırılmıştır. Ve bu müddet içinde bit'ebilmesi 
de bu sayede mümkün olabilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, protokol Var mı yok 
mu diyorlar? Bunu şu anda söyliyemem. Bildi
ğim, fiilen bu tesisin bugün gürül gürül işledi
ğidir. 

Bir noktaya temas edeceğim : inşaat hatalı
dır gibi kavli mücerrette kalan sözlere bir mü
hendis Nafıa Vekili olarak burada... Gerçi kon
trol mühendisi değilim; inandığım insanlara, 
mesuliyetini omuzlarımda taşıdığım teşkilâtın 
verdiği izahata istinaden arz ediyorum ki, bu 
inşaatta bir teknik hata mevzuubahis değildir. 
Gelip de hata olduğunu herkes söyliyebilir. Li
manlarımız için de, barajlarımız için de söyliye-
bilirsiniz. Ama bunların hiçbiri siz söylediniz 
diye hatalı olamazlar ve asırlarca hizmete devam 
etmek suretiyle sağlamlıklarını ispat edecekler
dir. Siz de bunları görmemekle bahtiyar olacak
sınız. 

Başvekilin tazyiki ile açılmış dediler, yalan
dan açılmıştır, dediler. Ben Hürrem Müftügil 
arkadaşıma bu sözü hakikaten yakıştıramıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, 1957 seçimlerinde Elâ- . 
zığ'da yalandan, zorla, tazyikle böyle bir tesisi 
açmaya lüzum mu vardı? Buna zaruret mi var-

I di? Demokrat iktidarın yaptığı deste deste isler 
j milletin gözü önünde idi, varsın 3 ay sonra acıl-
I sın. Tesisin yapıldığını bilen Elazığlı vatandaş 
! bunu takdir etmiyecek vatandaş mıdır ki, Baş-
; vekil o Elazığlıları âdeta kandırmak için bunun 

3 ay evvel açtırmak lüzumunu hissetsin? Elâzığ-
j lılar bu eserin kadrini, kıymetini bilmekte, bu-
I nun şükrünü eda etmektedir. Ve Başvekil, «Açı-
S lacak» dediği zaman bu eser açılmaya hakikaten 
| müsait idi. Açıldı ve 19 Ekimden 20 Mayısa ka-
ı dar tam yedi ay tıkır tıkır bir gün arıza verme-
i den işledi, işlemesine devam edilebilirdi. Her 
I yeni tesiste olduğu gibi muvakkat bir tatil dev-
'' resinden sonra şimdi devamlı olarak Elâzığlıla-
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rm ve milletin hizmetine girmiş bulunmaktadır. 
Bunun hepsini bırakalım, üç ay evvel açıldığını 
kabul edelim, bugün Elâzığ'a böyle bir eser ka
zandırılmıştır. Mühim olan budlur. Bunun hari
cinde delilsiz, mesnetsiz sözler, dedikodular Elâ
zığ'a bir şey kazandırmaz. Bu büyük ve iftihara 
lâyık eser muhterem Elazığlılara hayırlı olsun. 
Elazığlı bir mebusun bu sözlerinden Elazığlı va
tandaşlar tahmin ederim ki, müteessir ve muzta-
ribolurlar. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Sual sahibi. 
Hürrem Müftügil, buyurun. 
HÜRREM MÜFTÜGÎL (Elâzığ) — Evvelâ 

Nafıa Vekilinin bir gaflet içinde olduğunu söy-
liyeceğim. (Soldan, aaaa sesleri) Hakikaten bir 
zühulü vardır. 

REÎS — Beyefendi, gaflet tâbiri yersizdir. 
HÜRREM MÜFTÜGÎL (Devamla) — Zühu

lü vardır. Şark'ın kalkınması tahsisatından 
Nafıa Vekili Elâzığ, için ayrılan tahsisatın Elâ
zığ'ın su işleri için konduğunu söylediler. Hal
buki 1950 senesinde Elâzığ'ın su işleri yapılmıştı, 
1950 den evvel içme suyu işi tamamen bitmiş du
rumdaydı. ; . • 

Sonra müfettişi umumiden bahsettiler. Mü
fettişi Umumilik 1947 veya 1948 de Mecliste 
müfettişi umumi tahsisatı verilmemek suretiyle 
ilga edilmişti. 

NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) 
— O zamana ait, bu iş. 

HÜRREM MÜFTÜGÎL (Devamla) — Bu de
diğim tarihlerde ne müfettişi umumi vardı, ne 
de Elâzığ'ın içme suyu dâvası vardı. Bunun için 
ben bir gaflet içindedir dedim. Bu para münha
sıran bu işin etüdü için tahsis edilmişti, etüdler 
hazırlanacaktı bir taraftan da sondaja başlana
caktı. Bana dediler ki* niçin daha evvel girme
diler. Bu, bir sual değildir. Bunu siz de kendi
leri de takdir edersiniz. 

1958 senesinin Mayıs veya Haziran ayında bu 
sual takririni verdim. Tatil münasebetiyle inti
hap daireme gittim. Vaziyetin ne olduğunu gör
meli, anlamalı idim. Bunun için tünele girdim, 
vaziyeti yerinde tesbit ettim. Burada, hiç bil
meden Vekil Beyle konuşmak nasıl mümkün 
olurdu. Ve o zaman tesbit ettim ki, Vekilin bit
miş dediği tünelin henüz beton zemini dökül
mektedir. 150 metrede de henüz zemin betonu 
ikmal dahi edilmemiş idi, enjeksiyon devam edi-
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yor idi. Kendisinin nasıl gaflet içinde olduğunu 
bir daha söylemiyeyim mi? 

Şimdi arkadaşlar Elâzığ'a iş kazandırılmış
tır. Fakat kimsenin kimseye minnet etmesine 
lüzum yoktur, vazife olarak yapılmıştır. Ele 
alınmış olan bir iş daha uzun bir zamanda, daha 
masraflı ve daha noksan olarak Elâzığ'a yapıl
mıştır. Evet. Kim kime minnet edecek? Elâzığ'a 
yapılan bu iş her hangi bir partinin lıazinei has
sasından temin edilmedi, kendi verdikleri vergi
lerin millete intikali halinde bir hizmet sayıyo
rum. Başka nedir bu? Bunu bize neye minaet 
diye gösteriyorlar? 

Tevfik îleri arkadaşımız hiç gayret sarf et
mesinler. Nasıl ki, Elâzığ 1957 seçimlerinde Baş
vekilin mizansenine rağmen, seçimlerden on g'in 
evvel 18 Ekimde açmış olduğu tesise ve söylemiş 
olduğu sözlere rağmen, 27 Ekimde nasıl teker 
teker geldi ve dudağını bükerek bize reylerini 
verdiyse, yine Elâzığ halkı bu takdir hakkını 
muhafaza, ediyor. (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 
Emin Bey, tebriyede, evvelâ mutavaat gös

termeniz lâzımdır. Şimdi mutavaat gösterip 
tebriyeye hak tanıyor, Nizamname. Bu bapta söz 
alabilmeniz için mutavaat göstermeniz lâzım. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Mutavaat gös
teriyorum. 

REÎS — Mutavaat gösterdiğinize göre tebri
ye hakkında size söz veriyorum. Buyurun. 

Yalnız şunu arz etmek isterim: Buradaki teb
riye hakkı müdafaaya taallûk etmez, izahat ver
me hakkıdır. (Gülüşmeler) 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Sayın Başkanın 
yerinde verilmiyen bir ihtarı mümkün mertebe 
şu veya bu şekilde göstermek niyetindedir demek 
istemem. Ama bendeniz arz edeyim: 

Şimdi burada büyük bir münakaşa cereyan 
etti, bu sırada bir kere daha anladım ki, ben su
al müessesesinin dışına çıkmadım. Sual müesse
sesinin dışına çıktın diye Başkan bana ihtarda 
bulundu. Beni cevap vermeye mecbur eden ve
kilin ikinci defa, Ticaret Vekilinin, buraya çıkıp 
da aldığı tavır ve söylediği sözlerdir. 

REÎS — E m i n Bey müsaade buyurun. Şimdi 
zatıâlınize Riyaset evvelâ sordu, bu kürsüdeki 
ihtar için mi, oturduğunuz yerdeki ihtar için mi 
tebrie talebinde bulunuyorsunuz diye. 

— 162 — 



• 

t •: 37 13.! 
İhtar, söz kesme ve sükûneti" ihlâlden veril

miştir, yerinizdeki ihtar. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Zabıtta var

dır, sordum, kürsüdeki ihtardan mı, kürsüdeki 
ihtardan, dediniz. 

RElS — Yanlış anlamışsınız, oturduğunuz 
yerden verilen ihtar üzerinde konuşacaksınız. 
Kürsüdeki ihtardan olsa idi derhal söz vermem 
icabederdi. 

EMÎN SOYSAL (De^mla) — O halde siz 
yanlış anlatmışsınız. Ama sizin dediğinize uya
rak oturduğum yerdeki ihtara geçiyorum. 

Burada Halil özyörük konuşuyor. Neye da
ir? Vekilin elinde gece evinde öldüğünü söyledi
ği öğretmenin ölüm raporu olmadan gelip bura
da verdiği izahat üzerine benim sözünden daha 
evvel hazırlanmış olduğu anlaşılan Halil özyö
rük geldi, konuştu. Konuşurken dedim ki; Reis 
Bey uzadı. Reis, bir dakika müddetiniz kaldı, 
dedi. Saate baktım iki dakikayı geçtiği halde 
müdahale etmediler. Niçin müdahale etmiyor
sunuz, bize kürsüde ihtar verirsiniz, ona vermez
siniz, bu* doğru değildir, dedim. O zaman Reis, 
size ihtar veriyorum, dedi. Beniı# bu şekildeki 
hareketim, müzakereyi ihlâl değil, bir müdafaa
dan ibarettir. Halil özyörük'e bir dakikanız 
kaldı, diyorsunuz, bu iki dakikayı da geçiyor. 
Bunun üzerine benim şahsıma taallûk eden, ba
na tatbik edilen muameleyi mevzuubahsederek 
bu zatın niçin iki dakika fazla konuştuğunu so
ruyorum. Ve ilâve olarak da Halil özyörük'ün 
sözü doğru olsaydı, husumet andı vesilesiyle ver-

* diği fetva eğer nazara alınmış olsaydı Demokrat 
Parti bugün- burada olamazdı. Benim dediğim 
bundan ibarettir. 

RElS — Efendim, arkadaşımızı dinlemiş bu
lunuyorsunuz, üzülerek ifade edeyim ki, her ar
kadaşın istediği söz başka, konuşma tarzı başka 
oluyor. Arkadaşımız, tebriye dolayısiyle söz is
tiyor, kendisini temize çıkarmak, kendisini teb
riye etmek istiyor. Tebriye, tefil babında keli
menin aslı beridir. Beriden beraet, ibra, tebri
ye tefil^ ibra ifal babmdadır ve yedi mânası 
vardır. 1. Teadiye, 2. Vicdan, 3. Sayruret, 

/ 4. Haynunet, 5. İzale, 6. Duhul, 7. Kesret. 
Burada tebriye izaledir. Bu sebeple Nizamname
nin size tanıdığı, hakkı, buna göre kullanmanız 
lâzımdır. Konuşmanız böyle değildir, bu sebeple 
ihtar ipka edilmiştir. 
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Son suale geçiyoruz efendim. 
EMÎN-SOYSAL (Maraş) — Ben zaten şöy-

liyeceğimi söyledim, siz ne isterseniz yapın. 
REÎS — O vakit kendi beyanınızla haksızlı-

ğmızı ifade etmiş olursunuz beyefendi. 

7. — Tokad'Mebusu Şahap Kitapçı'nın, To
kad'm Reşadiye kazası Gazipaşg, İlkokulu Ba§-
öğertmeninin Artova kazasına nakledilmesi sebe-

(> bine dair sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcı'-
mn şifahi cepabı (6/223) 

. REÎS — 6oru sahibi? Burada. Alâkalı vekil 
de buradalar. Soruyu okuyoruz, efendim. 

9. VI.1958 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maarif Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılması hususu
na delâlet duyurulmasınıf'saygı ile rica ederim. 

Tokad Mebusu 
Şahap Kitapçı 

Tokad'in Reşadiye kazası Gazipaşa İlkokulu 
Başöğretmeni Halil İbrahim Yüce'nin Artova ka
zasına nakledilmesi sebebi nedir? 

REÎS — Buyurun Maarif Vekili.. 
MAARİF VEKfLî CELÂL YARDIMC l 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar Reşadiye'nin Ga
zipaşa Okulu Başöğretmeni ve kaza maarif me
muru, mahallinde bâzı velilerle arasındaki geçim 
sizlik sebebiyle vilâyetçe, İller Kanununun ver
diği salâhiyete müsteniden vilâyet İnzibat Ku
rulu tarafından takdiren Artova kazası Başöğ
retmenliğine tâyin edilmiştir. Sebep bundan iba
rettir. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Başka sebep 
yok mu? 

MAARİF VEKİLİ CELAL YARDIMC^ 
(Ağrı) — Takdiren.... 

REÎS — Soru sahibi buyurun. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, sorumu cevaplandıran Sayın Maarif 
Vekili bu kürsüden hakikatlerden çok uzak ko
nuşturulmak durumuna düşürülmüştür. Sözleri
me başlarken hemen ilâve etmek isterim ki, ben 
bu kürsüye sıkmam mukadder olduğu müddetçe 
kuvvetli delil ve vesika olmadıkça huzurunuza 
çıkmamaya karar vermiş bir arkadaşınızım. İşit
tiğime göre.. (Soldan «O oo» sesleri) Hemen 
ilâve edeyim ki Tokad'in Reşariye kazası Gazi
paşa İlkokulu Başöğretmeni ve kaza maarif me 
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muru ibrahim Yüce 'niıı Artova 'ya nakli Vekilin 
izah ettiği sebeplerle değil, Demokrat Partilile
rin hoşuna gitmediği için nakledilmiştir. 

Bir memurun hele bir öğretmenin vazifesi 
kanunen kendisine tevdi olunan görevi yapmak* 
tır. Vazifeleri arasmda orada bulunan Demok
ratların hoşuna gitmenin de bulunduğunu elbette 
hiçbiriniz kabuL edemezsiniz. 

Eğer bu öğretmenden talebeleri, talebe veli
leri ve bağlı bulunduğu makamlar menim ise 
üç beş demokratın hoşuna gitmemesi nakil sebebi 
olmamak icabeder. 

Memurlar bir aile reisi, herkes gibi şalisi ve 
meslekî şeref ve haysiyeti olan insanlardır. Kış 
mevsiminde sadece Demokrtaların arzusunu ye
rine getirmek için nakline tevessül etmek ne ile 
izah olunabilir? 

Bugün bir memurun bir yerden diğer bir ma
halle naklinin ne demek olduğunu ancak buna 
mâruz kalanlar bilebilir. 

Memur, üzerine bu şekilde sırf muayyen bir
kaç kişiyi tatmin için tasarruf İdilecek bir şey 
değildir. 

Asiz arkadaşlarım, bugün hepimizin üzüntü 
ile müşahede etmekte olduğunuzdan emin oldu
ğum bir hakikati bu vesile ile bir kere daha ifa
de ile kendimi vazifeli sayarım. Bugün memleket-, 
te adlî otoritenin, idari otoritenin, bir kelime ile 
Devlet otoritesinin yanı başında onunla yarış 
eden ve çok zaman onu geçtiğini iddia eden bir 
parti otoritesi teşekkül etmiştir. (Soldan: Gürül
tüler) 

RElS — Şahap Beyefendi, şu sualinizi lütfen 
bir kere okuyunuz, sualinizin ilgisi bu kadar ge
niş midir? îsnat, itham, teşhir ve ispati Sadedinde 
bulunduğuna hükmetmeye imkân var mıdır? 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Bu arkadaş 
tam partizan bir görüşle nakledilmiştip*. Bunun 
için de, izah vazifemdir. Ve kendi görüşümü de 
bu sual vesilesiyle ifade etmeyi vazife sayarım. 

RE IS — Vazifenizi kabul ediyorum ama, va
zifeyi yerinde ve sırasında J f a etmeniz gerekir. 
Nizamnamenin hangi müessesesinin işlediğini tak
dirinize arz ediyorum. Sual müessesesinde bu şe
kilde konuşamazsınız. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Nasıl ko
nuşacağız efendim? 

RElS — Sualin dışına çıkmamak ve propa
ganda yapmamak şartiyle konuşabilirsiniz. Lüt
fen Heyeti Umumiyeye hitabediniz, 

s 

\; 1959 C : 1 
I ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Heyeti 

Umumiyeye hitabediyorum. Bu zihniyetle şid
detle mücade etmek mecburiyetindeyiz. Şunu da 
bu vesile ile ifade etmek isterim ki; bugün muha
lefetin kazandığı her vilâyette bu kaybın mesuli
yetinin kendisinde olmadığını ispat için idare 
adamları her fırsattan faydalanmaktadır. Bu 
nakil de bunun tipik, canlı bir misalidir. Mebus
lara yemek yedirmiyen bu zihniyettir. Zile hâdi-

4 selerine sebebiyet veren bu zihniyettir. Sizleri ik
tidardan düşürecek okn da bu zihniyettir. (Sol
dan: Gürültüler, Sağdan: Bravo sesleri) 

RE IS — Zatı âliniz böyle bir sual sorup ken
dinize Tokad'a taallûk eden bütün vazaifi bura
da ifaya^memur musunuz? 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Ben diyo
rum ki; bu öğretmeni nakleden vali bunu, bu zih
niyete hizmet etmek için yapmıştır. 

REİS — Bu şekilde konuşamazsınız. Size 
; ikinci ihtarı veriyorum, 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Niçin ko-
nuşamıyacağım. 

v SEFER ERONAT (Yozgad) — Vesikam var 
diyprdun, nerede vesika? 

ŞAHAP İ l T A P Ç I (Devamla) — Varsa bir 
.fikrin gel burada konuş. Ama o cesaret yok sen
de. 

RElS — Karşılıklı konuşmıyalım. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Bu zihni

yetle mücadele etmek başlıca vazifemizdir, öğ
renmek istediğim asıl nokta şudur: Bakan bu na
kil sebebini öğrenmişse tasvibediyor mu? Bunu 

I bu kürsüden izah etsinler. 
REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKlLl CELÂL YARDIMCI 

i (Ağrıf— Çok muhterem arkadaşlar; 1954 ten 
' evvel de diyeceğim ama 1954 - 1957 den sonraki 

Meclis zabıtları gelecek nesillere muhakkak 
I olan bir hakikati intikal ettirecektir. O haki

kat şudur: Bir soru münasebetiyle kürsüye ge
len Vekil, soru sahibinin beyan ve mütalâasına, 
hürmetle gereken malûmatı, cevabı verip ve 
Parlâmentoye gösterilmesi gereken saygının 
bütün şartlarına riayet edip kürsüden Sekildik
ten sonra soru sahibinin daima bir tecavüz teh
didi ile bu yoldan hücuma geçtiğidir. Bu haki
kati zabıtlar gelecek nesillere nakledecektir. 
Her halde bu tarzdaki hücumların bir muhale
fet için şerefli bir şey olduğunu ka\bul etmeye 

— Î64~~ 
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imkân yoktur. Soru sahibi buraya gek 
Huzurunuzda küçük düşürücü ef'alden tutunuz 
partizan idareye kadar türlü vesilelerle bir soru 
münasebetiyle icra makamına hücum etti. 

Bu nakli yapan Maarif Vekâleti değildir. 
bir kere bir müessesenin, nizamname dâhilinde 
takdirine dayanarak, bu nakli yaptığını arz 
ettim. Bu nakli yapan bir vilâyettir. Bir vilâ
yetin inzibat kuruludur. Bu inzibat kuruluna 
giren valisinden, maarif müdüründen, okul mü
dürlerinden, başöğretmenlerinden tutunuz, hep
sinin takdirinin yersiz ve isabetsiz, haksız *ve 
mutlaka partizan bir zihniyete muzaf bulundu
ğunu iddia etmek günah bir iştir. , 

Ben arz ettim, takdire müstenit bir nakil ya
pılmıştır. Takdir objektiftir, idare kurulunun 
da takdiri objektiftir, Şahap Beyin takdirinin de 
objektif simasını arzu ederim. Vekâlet maka
mının takdiri de objektiftir. Bakınız bu objektif 
olarak vukua gelen takdirin neticesinde icra 
malkâmının adaletle ve hakkaniyetle nasıl ha
reket ettiğinin size bir örneğini vereceğim. Bu 
takdir şu, vilâyet idare makamı, bir kısım veli
lerle başöğretmen arasında ihtilâfın mevcudol-
duğunu mütalâa ederek bu huzursuzluğu gider
mek ve bir ahenk tesis etmek için bu nakle lü-
lüzum görmüş. Bunun mutlaka velilerin ve 
mahallî halkın Demokrat Partili olduğunu id
dia ederek bu naklin bu sebeple yapıldığını 
söylemek caiz. değildir. Ama şimdi Şahap Beye 
teşekkür ederim, Demokrat Partililerle vâki 
olan ihtilâflarından dolayı nakledildiğini kabul 
ediyorlarsa, ben şimdi bu sözlerinden dolayı 
kendilerine iltihak eleceğim ve bu sözü kabul 
edeceğim. Eğer Demokrat Partililerle vâki ih
tilâf ve partizan bir sebepten dolayı bu naklin 
yapıldığını görmüş olsa idi, bunu tasvibetmesi 
lâzımdı. Ancak Şahap Beye ifade edeyim ki, 
bu nakli vekâlet tasvibetmemiştir. Gördünüz 
mü, bir icra makamınjm hakkaniyet ve adale
tinde partizan sbir hareket olmadığını. Fakat 
orada, huzursuzluk ve ahenksizlik mevcudoldu-
ğunu kabul eden başöğretmen bana kaani ol
duğu için kendi arzusu ve kendi isteği ile ve 
rahat çalışması nam ve hesabına, vâki müracaatı 
üzerine Artova'dan alınarak bilâhara Niksar 

• kazası Merkez Albayrak Okulu Başöğretmenli
ğine tâyin edilmiştir. 

işte görüyorsunuz ki, arkadaşlar ortada hiç-
î bir partizan zihniyete dayanmıyan, sadece tak-
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I lire dayanan bir icraat vardır ve bu icraat hak-
I kaniyet ve adaletle sevk ve idare edilmiştir. 
I Şahap Beyin hücumunun asiâ yerinde olmadı-
I ğı bir kere daha tezahür etmiştir. 
I Maruzatım bundan ibarettir. (Soldan; alkış

lar) 
SEFER ERONAT (Yozgad) — Usul hak-

I kında ricada bulunacağım. 
REİS — Ne usulü hakkında? 
SEFER FRONAT (Yozgad) — Arkadaşı-

I mız kürsüye davet etti, usul hakkında mâru-
I zatta bulunacağım. 

RElS — Müsaade buyurun, sual sahibi ko
nuşsun, ondan sonra. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar; sözlerime başlarken Maarif Vekili 

j Beyin bu küsüden hakikatten uzak konuşturul-
I dugunu ifade ettim; -Maarif Vekilinin böylece 
I kendisine sorulan sual üzerine aldığı cevabın 

hakikati ifade etmediğini söyledim. 
Şimdi nakil emrini okuyorum: (Reşadiye 

kazası Gazipaşa ilkokulu Başöğretmeni ve Ma
arif Memuru Halil ibrahim Yücel, kaza içinde 
Demokrat Parti mensuplarının itimatsızlığın* 

[ dan dolayı nakledilmiştir.) (Soldan; imza kimin 
sesleri) Valinin beyefendiler. (Yalan, sesleri) 
Yalan değij, bizde yalan yok. (Gürültüler) Ben
de yalan yok, arkadaşlar. 

NECATI TANYOLAÇ (Zonguldak) — Ya
lan söylüyorsun. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Ben yalan 
konuşmam arkadaş. Yalanı sen söylüyorsun. 
Ben yalan konuşmuyorum. Andiçtim, yalan söy
lememek için. Ben velsika ibraz ediyorum, sen 
vesikanın ne olduğunu bilmezsin. Ben doğruyu 
söylerim, sen doğruya alışkın olmıyan insansın. 

RElS — Karşılıklı konuşmanızdan dolayı 
her ikinize de birer ihtar veriyorum. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar; bunu tasvibetmedik diyorlar. Ben ha
kikaten'bunu tasvibediyorlar mı diye,en sonun
da ifade ettim. Tasvib etmediklerini, bu arkada
şı kendi isteği üzerine başka yere naklettikle
rini ifade ettiler. Ne zaman nakletmişler? Ben 
soruyu vterdikten sonra, nakletmişler. 0 arka
daş günletce" buralarda dolaştı durdu, vazifeye 

I gidemedi, hastalandı, evinden, evlâdından ayrı 
I kaldı, ondan sonra derdini anlatabildi. Aldığı 
I rapora göre nakledildi. Bu nakil bu şeyi tas-

-m-
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vibetmemek demek değildir. Böyle bir parti
zanca nakli tasvibetmediklerine teşekkür ede
rim. Amma geç kalmış bir muameledir. Onun 
için bunun teşekkürü de geç olur. Arkadaşlar; 
burada arkadaşlarımıza diyoruz ki, partizan bir 
görüşün bariz bir misalini veriyorum. Vekil Be
ye bunu daha iyi ispat edebilmek için buraya 
kendi mevzularma taallûk eden hususlarda bir 
Meclis tahkikatı getirirlerse birçok hareketleri
nin partizan görüşle olan alâkalarını delilleri' 
ve misalleriyle ispat edebilirim. * • •. 

BEİS — Şahap Bey, bu şekilde umumi be
yanlarda bulunursanız, sözünüzü keserim. Ona 
göre konuşmanıza devam ediniz. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamlı) — Efendim, 
biz icra makamının bu şekilde hareket ettiğini 
söyliyerek ona taarruz etmiş değiliz. Böyle 
partizan bir zihniyet taşıyan valinin bu anlayışı 
vazife dâhilinde görerek ona göre hareket etme
si elbette tenkid edilecektir. Fakat bu sözlü so
ruyu vali aleyhinde açmaya imkân yoktur. Ta
biî ki, Maarif Vekilinden soracağız ve meseleyi 
ona açacağız. Zabıtlarda hücuma vesile teşkil 
eyliyen birçok vesikalarla karşıkarşıya kaldık 
diyorlar. -Arkadaşlar; biz burada hakikatleri 
dile getiriyoruz. 

Şimdi şu emri değiştirerek ifade «tmiye çalı
şayım. Gazipaşa İlkokulu Başöğretmeni İbra
him Yüce Halk Partililerin itimatsızlığını cel-
bettiğinden dolayı nakledilmiştir, şeklinde bir 
emir gelse idi Maarif Vekili acaba nasıl hareket 
edecekti? Derhal harekete geçip böyle nakil 
usulsüzdür hükmünü verecekti. Bizim sorumuz 
gelir gelmez, bu iş bu kürsüde partizan tasar
rufun bir canlı misali olarak arz ediliredilmez., 
bunu tasvibetmedik deyip nakli bir tasvipsiz-
lik olarak burada ifade etmek o kadar kolay de
ğildir. Hakikaten hâdise benim ifade ettiğim 
şekilde partizan bir gidişin canlı bir misalidir 
ve binlercesinin tek bir misalidir. Bu memleket 
bunun ıstırabını fazlasiyle çekiyor. (Sağdan; 
bravo sesleri) 

REİS —Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Efendim, arkadaşımız partizan bir zihni
yetle nakledildi, diyor. Ben diyorum ki, tasvîb-
edildikten sonra bu şekilde nakli değiştirmek 
meseleye tesir etmez. 

Arkadaşlar'ben arz ettim, bu nakil Maarif 

. 1959 O : 1 
Vekâletinin tasvibinden geçen bir nakil değil
dir. Arkadaşımız hukukçudur, bu işleri bilmesi 
lâzımdır. 

Altmış küsur vilâyette şu kadar kazada bin
lerce öğretmeni bulunan bir memlekette bu na
ipler, ^vilâyetçe, kazaca İller Kanunu hükümleri 
dâhilinde yapılır. Birçok nakillerden, 100 lerce 
binlerce nakillerden Maarif Vekâletinin haberi 
dahi olmaz, olmasına imkân dahi yoktur. 

Şimdi ben burada arkadaşıma mevzuatı mı 
öğreteceğim? Nakli yapan vilâyet inzibat ku-
ruhı, arz ettim' bu • kurul şu kadar zevattan ve 
şu meslek sahiplerinden ibarettir. 
, CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Vekil Bey o 
yazı doğru mu? 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De
vamla) — Partizan bir zihniyetle bir nakil ya
pılması mevzuubahsolamaz diyorum. Arkadaşım, 
diyor ki - mahallinden aldığı bir vesika olacak 
her halde, benim dosyamda böyle bir yazı mev-

•cut değil - Demokra* Partili mensuplarının ho
şuna gitmediği... 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — İtimatsızlığı. 
MAARİF VEKİLİ' CELÂL YARDIMCI (De

vamla) — ^Arkadaşlarım, ben size baföğretme-
nin velilerle arasında ihtilâf olduğundan bah
settim. Bu velilerin bir kısmı veya tamamı De
mokrat Partili ise bu bir günah mı? Eğer mut
laka Demokrat Partili ise bu bir kabahat midir? 
Mesele şudur : Arkadaşlar bir öğfetmenin veya 
bir memurun mahallinde, bilhassa bir öğretme
nin, çocuk velileriyle ihtilâfa girmesinin netice
sinde bir üst makam bu ihtilâfı nasıl halledecek
tir?. Ahenksizliği nasıl ortadan kaldıracaktır? 

Arz ettim, bir ihtilâfın ortadan kaldırılması 
için inzibat kurulu buna karar vermiş. Şimdi 
nakil yapıldıktan sonra sözlü soru veyahut da 
nakledilen öğretmenin şikâyeti, itirazı veya bir 
ihbar, neticesinde elbette mesele vekâlete intikal 
edecektir. Bunun başka yolu var mı, Şahap Bey
efendi? 

Şimdi biz diyoruz ki; mesele vekâlete inti
kal ettikten sonra, vekâlet üzerinde durmuş. 
Eğer partizan zihniyeti olsaydı, vekâletin de 
bu partizan zihniyeti tasvihetmesi lâzımdı. Böy
le bir şey yok. Mesele vekâlete intikal ettikten 
sonra, nakil sebebi ile itiraz tetkik edilmiş, bin-
netice öğretmenin dahi velilerle girdiği ihtilâf 
neticesinde yerinde barınamıyaeağı intibaını 
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hâsıl ettiği için kendi arzu ile Niksar kazasına 
tâyin edilmiş bulunmaktadır. İhtilâfa girdiği 
velilerden bir kısmı Demokrat Partili ise, o da 
hiçbir zaman meselenin mahiyetini değiştirmez. 
öğretmence de kabul edilen huzursuzluğun iza
lesi sebebiyle öğretmenin Niksar'a tâyin edil
mesi partizanlık zihniyetinin ademimevcudiye-
tinin en büyük delili ve hakkaniyetin yerine ge
tirildiğinin en büyük misalidir. Bundan sonra 
Şahap Kitapçı arkadaşımız ne söylerse söylesin. 

REİS —; Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Peşinen ko

nuşmadan kaçmak, bir vekil için bu kürsüden 
affedilir bîr şey değildir. Emir Ocakta veril
miştir.'Emir içinde veli sözü yoktur. Bir kere 
daha okuyayım; 31 Ocak 1958 tarihli ve 
243 - 63/681 sayılıdır. Aynı gün Vali muvafık

t ı r , demiş. Veli lâfı yoktur, arkadaşlar. Açıkça 
ifade edeyim ki, Reşadiye C, H. P. nin çok kuv
vetli olduğu bir yerdir. Orada 3 - 4 tane De
mokrat Partiliden başka demokrat yoktur. 
(Soldan, ooo... sesleri) Seçim neticeleri mey
danda arkadaşlar. 

Şimdi, bendeniz tasvip nedir, tasdik nedir, 
hangi hallerde tasdika lüzum yoktur, bunları 
âcizane bilen arkadaşınızım. Ben diyorum ki, 
valinin böyle partizan tâyin enirini siz tasdik 
ettiniz. Bu tâyin emrinin Maarif Vekilinin tas
dikine iktiran etmesinin lâzımgelmediğini bile
cek kadar bilgiye sahibim. 

Şimdi bu hâdiseyi bu şekilde çıplaklığiyle 
ortaya atmıktan sonra; sözlerimin sonunda; 
«Tasvibediyor musunuz bu hareketi?» dedim. 
Kendileri de; «Tasvibetmiyoruz» dediler. Bu 
gencin, şurada burada, hastanelerde süründük
ten, aylarca perîşan dolaştıktan sonra nakâl ya
pılmıştır. Bu hal ilk nalklin yapılmasını tasvibet-
mem'eik demek değildir. 

1959 O : İ 
Şimdi acaba emir C.H. Partililerin itimatsız

lığına mâruz kaldığından şeklinde çıksaydı, Ve-
ıkil böyle mi hareket edecekti? Benim sorum üze
rine telefonla veya yazışma ile bu metni kendi
sine vermemişse vali ikendisini atlatmıştır. Ve 
hakikatten uzak konuşmaya mecbur etmiştir. 
Bunun partizanca bir hareket olmadığını söyli-
yeeeık yerde böyle bir hareketi tasvibetmiyorum, 
Ibunu yapan vali hakkında harekete geçeceğim 
demeleri lâzımdır. Bu nakli onaylıyan bu vali
dir. Bize yemek yedirmiyen, bu validir. Zile hâ
diselerinden sonra yakında vali olacağını söy
leme cesaretini verdikleriniz bu gibi idareciler
dir. 

REİS — Kitapçı Beyefendi, bu beyanınızı 
sualinizle alâkalı görüyor musunuz? Sual dâhi
linde 'konuşmanızı rica ederim. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Vekil Bey 
tasviîbetmedim, tasvibetmiyorum, sebe'bi de ikin
ci bir naklin yapılmış olmasıdır diyor. Bunu 
kendisi yapmış, 'anlamış soru ile harekete geçi
leceğini ve bu işin sırıtacağını bildikleri için 
yapılmış. Nakil, soru tarihinden sonra yapılmış
tır. NaMl tarihini söylesinler. 

Şimdi burada biz »beklerdik ki, olduğu gibi 
anlatsınlar. Tasvibetmiyorum demek suretiyle 
dolambaçlı yoldan izaha çalışacağına falan ta
rihli yazı ile bildirdim demedi'kçe bu gibi haller 
tevali edecektir. Ve partizanlığın acısını (bu mil
let kat »kat çekecektir, arkadaşlar. 

REİS — Müddetiniz 'bitmiştir. Sual cevap
landırılmıştır. Ruznamede Ibulunan ve müzake
re sırası gelen kanunların hepsi açık oya tâbi
dir. Riyaset şu anda ekseriyetin kaybolduğunu 
görmektedir. Bu itibarla 16 . I I . 1959 Pazartesi 
günü saat 15 te toplanılma'k üzere İnikadı ka
patıyorum. , 

Kapanma saati : 18,55 

B — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Niğde Mebusu Rifat Gürsoy'ıın, Ulukış
la kazasındaki simli kurşun madeninin yeniden 
isletilmesine ne zaman başlanacağına dair suali
ne Sanayi VekJoHeti Vekili SebaM Ataman'ın tah
rirî cevabı (7/395) 

«20 . I . 1959 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurul
masını saygı ile rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Rifat Gürsoy 

Ulukışla kazası hududu içinde bulunan (Eu
bank Bolkar dağı simli kurşun) madeni 1943 se
nesine kadar işletilmiş ve o tarihten sonra mal
zeme noksanı sebebiyle durdurulmuş idi. Terki-
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binde çinko ve % 5 nispetinde kurşun ve tonda ı 
35 gram gümüş mevcudolduğu ve 280 bin ton re
zervi bulunduğu tesbit olunan ve vaktiyle üç, 
dört milyon lira arasında para sarf edilen ve bir i 
kısım memurları mahallinde beklemekte bulunan 
bu madenin işletilmesi düşünülüyor mu? Düşü
nülüyorsa madenin işletilmesine ne zaman başla
nacaktır? 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 12 . II.. 1959 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/53 

Ankara : Bir yazılı soru h. 

T. B. Millet Meclisi Yüksek makamına 
23 . T . 1959 T. 7-395/2506-10299 sayılı yazı

nıza C : 
Etibanka ait Bolkaradağı simli kurşun made

ninin yeniden işletilmesinin düşünülüp < düşü
nülmediği ve düşünülüyorsa madenin işletilme- I 
sine ne zaman başlanacağına dair Niğde Mebu
su Rifat Gürso'y tarafından verilmiş olan yazılı 
sual takririnin cevabı ilişik olarak takdim kı
lınmıştır. 

Saygılarımla ajrz eylerim. 
Sanayi^ Vekâleti Vekili 

S. Ataman 

Niğde Mebusu Rıfat Gürsoy'un, ,«Etibank'a 
ait Bolkardağı Simli kurşun madeninin yeniden 
işletilmesinin düşünülüp düşünülmediği ve dü
şünülüyorsa madenin işletilmesine ne zaman 
başlanacağı» na dair olan 20 .1.1959 tarihli 
sual takriri cevabı : 

M. T. A. Enstitüsünce yapılan etüdler neti
cesinde Bolkardağ'mda 284 000 ton cevher re
zervinin tesbiti üzerine Etibank tarafından bu 
mevkide günlük kapasitesi 150 ton olan bir si-
yanürasyon tesisatı kurulmasına karar verilmiş ı 
ve 1939 - 1941 yılları arasında madende ge*.ekli | 

. 1959 0 : 1 , 
i ihzarata da girişilmiş idi, Ancak araya giren 

ikinci harb yıllan dolayısiyle bu projenin ta
hakkuku mümkün olamamıştır. 

p Harbden sonra mevzu tekrar ele alınıp de
ğişik bir metodla başka bir projenin tatbiki üze
rinde durulmuş ve lüzumlu finansmanın Mar-
şal yardımından teminine çalışılmışsa da 1950 
senesinde gelen Amerikalı mütahassısm finans
man için verdiği rapora rağmen Marşal Yardı
mı İdaresinden bu hususta bir netice alınma
mıştır. 

Bunun üzerine Etibank tarafından evvelâ 
Keban madeninde faaliyete geçilmeye ve bura
da fazla rezerv bulunduğu takdirde bundan el
de edilecek kârın Bolkardağ'ın sabit kıymetle
rine karşılık gösterilmesi suretiyle ikinci mer
hale olarak da Bolkardağı'nın işletilmesine ka
rar verilmiştir'. % 

1952 Mayısında lüzumlu ihzaratın ikmalini 
! mütaakıp Keban'da faaliyete geçilmiş ancak ilk 

yapılan aramalar sonunda yeni rezervler bulun
madığı gibi evvelce tesbit edilmiş bulunan re
zervlerin dahi tahakkuk etmediği görülmüştür. 

İlk faaliyet devresinde tahmin edildiği gibi 
çalışmaların kârla değil de zararla neticelen
mesi ve bu sahada ancak 1,5 senelik bir faali
yete kifayet edebilecek cevher rezervinin kal
mış olması, Bolkardağı'mn Keban ile müştere-

| ken ele alınması ihtimalini bertaraf etmiş bu-
I Ilınmaktadır. Hâlen Bolkardağı'nda bir tek 

bekçiden başka memur bulunmamaktadır. 
İlk tesis masrafları ve sabit kıymet tutan 

olarak şimdiye kadar 1 668 133 lira sarf edil
miş bulunan ve ancak diğer madenlerle işletil
mesi halinde semereli ohnası mümkün bulunan 
Bolkardağ madeninin müstakillen işletilerek 
kâr temin edecek bir duruma konması teknik 

i ve ekonomik bakımlardan meşkûk görülmek-
I tedir. 
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1058 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvele 6813 sayılı Kanuna t 
istinaden kaydedilmiş olan munzam tahsisatın kabulü hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 610 

Rey verenler : 366 
Kabul edenler : 294 

Reddedenler 67 $ 
Müstenkifler : 5 

Reye iştirak etmiyenler : 227 
Münhal mebusluklar 17 

ADANA 
Kasım Gülek 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlıı 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
* AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
ITâmit Kornv 
Nazifi Şerif Nabel 
îsmet 01 araç 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Bülent Ecevit 
Selim Sol ey 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Bnrhanettin Onat 
^.dnan Selekler 

ARTVÎN 
Mecit Bu^tıin 
llilmi Çeliikçioğlu 

Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat tyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

^BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali ileri 
Halil îmre 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

(Kabul edenler] 
BOLU 

Reşat Akşemsettinoğlu 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Agâh Erozan 
Mazlum Kayalar 
tiulûsi Köymen 
Halûk Şaman 
Hilâl Ühnan 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Ethem Yalcmalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Hüseyin Ortakcıoğlrç 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Âkşit 
Turan Bahadır 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 

Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubuklu 
Kâmil Tayşi j 
Hâmid Zülfü Tigreî 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Nurettin Manyas . 
Sabahattin J*arsoy 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Celâl Dora 
İsmail Hakkı Talay 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

im 



GAZÎANTEB 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Nedim ökmen 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hayrettin Erlfcnen 
Mustafa Hemiş 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp j 

"Sabahattin Kadirbeydğlu 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Yaknp Karabulut 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Ali Lâtif aoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Rüştü Güneri- ) 
Mehmet Gürpınar 
Jjfitfi Kınlar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
ibrahim Sevel 
Necla Tekin el 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Necdet Davran 
Selim Ragip Emeç 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

1 1:37 132 
KARS 

Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rasim ilker 
Behram öcal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdbğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Ali Gözlük 
Münif tslâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Cemal Tüzün 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 
Sabahattin Sayın 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
irfan Haznedar 
Emin Topaler 

,1959 C : 1 
MALATYA 

ismet inönü 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin-

MANİSA 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurban oğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MARAŞ 
Halil Gürün 

MARDİN 
Halim Kermooğlu 
Selim Telliağaoğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan * 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Münib Hay ri Urgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 
Ali Gürün 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 

RİZE 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgu 
Muzaffer ön al 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Baha Hun 
Ntısret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik Heri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Nüzhet Ulusoy 

SURD 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SlNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Mahmut Pınar 
Server Somuncuoğlu 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Ahmet Kangal 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 

TOKAD 
Keramettin Gençler 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Selâhattin Kırayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç. 
ismail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 

URPA 
| M. Yaşar Alhas 
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Jİ. Etem Karakapict 
Abdullah Köksel 

VAN 
Abdülvahap Altmkay 
nak 

ADANA 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ANKARA 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ismail inan 
ibrahim Saffet Om ay 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Âlim Sipahi 

Tevfik Doğuışıker 
YOZGAD 

Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğhı 

Sefer Eronat 
ö . Lûtfi Erzurıımluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

[Reddedenler] 
ÇANKIRI 

Dursun Akçaoğlu 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Hürrem Müftigil 
Nâzım Öztürk 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Cemal Işık 
Hüseyin Şahin 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
İzzettin Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
İbrahim Us 

Osman Yeltekin 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaıı 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Hasan Reşit Tankut 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Vedat Mengi 

ORDU 
Münir Ekşi 

ZONGULDAK 

Sebati Ataman 

Necati Tanyolaç 

Hulusi Timur 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Aziz Gökkan 
E. Mahmut Karakurt 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlıı 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Sait Erdinç 

ANKARA 
Übeyde Elli 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 

[Müstenkifler] 
ÇANKIRI 

A. Kemal Barlas 
ERZİNCAN 

Nusret Safa Coşkun 

SİVAS 

Edip Imer 

[Reye iştirak etmiyenler]. 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Saim Karaömerlioğlu 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlıı 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
*Gani Gürsoy 
»Şefik San 

Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Halil Sezai Erkut 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
Mehmet Ak 

Sadık Erdem 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Piraye Levent 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Arif Kalıpsızöğlu 
Muharrem Tuncay 
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Sırrı Yırcalı 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri Okcuoğîu 
BOLU 

Servet Bilir 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (I.) 
Emin Kalafat 
Fariıı liüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Ferli an Arkan 

ÇORUM 
Ali Dedekargmoğlu 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
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İhsan Daî 
Ali Ocak 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan (1.) 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Avni Karaman 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Sami Göknar 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputhı 
Hadi Hüsman (V.) 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
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Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlıı 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur -
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğiu 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Şükrü Esen 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Himmet Ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 

Muhittin Özkefeii (î.> 
MALATYA 

Ahmet Fırat 
Tcvfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Hikmet Bayur 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğhı 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
İsmail Güven 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 
Atıf Topaloğhı t 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (I. Â.) 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkana 
(t) 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Ferid Tüzel 
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SÎÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 

StVAS 
Rahmi Çeltekli 
Kâmil Kırıkoğlu 

Ankara 

Artvin 

Aydın 

t : 37 13.2 
Yalçın Kocabay 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
ismail .özdoyuran 
Ahmet Paker 

-TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 

.1959 C : 1 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) 
0. Nuri Lermioğlu 

' Osman Turan 
TUNCELİ 

Fethi Ülkü 
URFA 

Atalay Akan 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

[Münhal mebusluklar] 
Bursa 1 

Edirne 1 

İstanbul 2 

Kırklareli 1, 
Kocaeli 1 
Konya 1 
Muğla ' 1 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir Öktem 
Mustafa Saraç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Van 
Yozgad 
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