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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Devlet Bakanlığına Manisa Milletvekili Fev
zi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun tâyin edildiğine 
dair olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, çkundu. 

Tutanakları İnceleme Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe Bursa Milletvekili Necdet Yıl
maz, ad çekme suretiyle seçildi 

Ordu Milletvekili Fevzi Boztepe'nin, 5611 
sayılı Kanunun yayımı tarihinde üsteğmen rüt
besinde bulunan subayların yükselme küpeleri
nin yorumlanması hakkındaki önergesi, 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'm, 
Adapazarı ve Adana'da şeker fabrikası kurul
ması hakkında işletmeler Bakanlığından olan 
sözlü soru önergesi, istekleri üzeriö,e, geri ve
rildi. 

Sinob Milletvekil Ali Şükrü Şavlı'nın, emek
liye sevkedilen iki mütehassıs doktor hakkmda-

Tasarılar 
l. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mil

letlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 
7 Temmuz 1950 tarihinde akdedilen Kredi An
laşmaları hakkında Kanun tasarısı (Dışişleri, 
Tarım, Ulaştırma ve Bütçe Komisyonlarına) 
(1/51) 

•Raporlar 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları îda-

rei Umumiyesinin Teşkilât ve Vazifelerine dair 
olan 1042 sayılı Kanunla bu kanunun ek ve tâ
dillerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
yeni bâzı hükümler eklenmesine dair olan 4577 
sayılı Kanunun 4 neü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/8) (Gündeme) ; 

2. — Bitlis Milletvekilleri Muhtar Ertan ve 
Salâhattin İnan'm seçim tutanakları hakkında 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı teskeresi ve 
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (.3/63) 
(Gündeme) ; 

1111 sayılı Askerlik Kanununun beşinci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkındaki Kanun tasarı
sının maddeleri üzerinde bir müddet görüşül
dükten sonra dikkate alman önerge ile birlikte 
tasarı, Komisyona verildi. 

12 . VII . 1950 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Baskanvekili Kâtip 
Bursa Milletvekili Kayseri Milletvekili 

H. Köymen î. Kirazoğlu 

Kâtip 
Buraa Milletvekili 

R. Aybm 

ki sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (&/$%) 

3. — Konya Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (5/12) (Gündeme) ; 

4. — Sinob Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (5/13) (Gündeme) ; 

5. — Muş Milletvekillerinin seçim tutanak
ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/14) (Gündeme) ; 

6. — Sivas Milletvekillerinin seçim tutanak
ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyo
nu raporu (5/15) (Gündeme) ; 

7. — Urfa Milletvekilliklerine seçilen Necdet 
Açanal, Feridun Ayalp, Ömer Cevheri, Feridun 
Ergin, Celâl öncel ve Reşit Kemal Timuroğlu'-
ııun seçim tutanakları hakkında Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu (5/16) (Günde
me) ; 

8. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/30) (Gündeme); 

Soru 

2. — HAVALE EDÎLENKÂĞITLAR 



B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,22 

BAŞKAN — Başkanvekili Puad Hulusi Demirelli 

KÂTİPLER : t Kirazoğlu (Kayseri), R. Aybar (Bursa) 

BAŞKAN — Ekseriyet yoktur, yoklama ya-- | pacağız. 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — İsimleri okunurken bulunma

yıp da sonradan gelen arkadaşlar isimlerini lüt
fen bildirsinler, o suretle yeter sayı olup olma-

1. — istanbul Milletvekili Hüsnü Yaman ve 
2 arkadaşının, Milletvekilleri ara seçiminin bu 
yıl yapılmaması hakkındaki önergesi (4/65) 

BAŞKAN —- önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük Mecliste iktidar ve muhalefete men

sup Milletvekilleri adedi üzerinde hiçbir tesir 
yapmıyacak ve esasen mürettep adedi fazla ol
duğu cihetle işlerin yürüyüşünde bir mâni teş
kil etmiyeceği gibi bilhassa bütçemizde bir mi-
yon liraya yakın bir tasarrufu da sağlıyacak 
olan açık Milletvekillikleri için Milletvekilleri. 
Seçimi Kanununun 6 ncı maddesi gereğince Ey
lül ayında yapılması gereken ara. seçimlerinin 
bu yıl yapılmamasını arz ve teklif ederiz. 

Konya Milletvekili Sivas Milletvekili 
Ziya Barlas Rifat öçtem 

İstanbul Milletvekili 
Hüsnü Yaman 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Milletvekilleri Se
çim Kanununun altıncı maddesi, bilindiği gibi, 
ara seçimlere 23 Temmuz'un başlangıç olduğu
nu ve Eylûl'ün üçüncü Pazar günü oy verilece
ğini yazar. Fakat Büyük Millet Meclisi aksine 
karar vermedikçe böyle yapılır. Şayet yüksek 
heyetiniz karar verirse bu yıl ara seçimleri ya
pılmasın derse, geri bırakılır. Şimdi böyle bit
teki if karşısındayız. 

dığını öğreneceğiz. • 
Yeter sayı elde edilmiştir, birleşimi açıyo

rum. 

Ziya Barlas söz mü istiyorsunuz?. İzah mı 
edeceksiniz?. Buyurun. 

ZİYA BARLAS (Konya) — Muhterem arka
daşlarım, seçimler dört ay evvel yapılması dola-
yısiyle, dört ay sonra Temmuz ayının içinde te
amül halinde tekrar kinci seçimlere girmek lâ-
zımgeliyor. Ara seçimlerini yapmak otomatik-
man icabetmektedir. Biliyorsunuz ki, seçimleri 
yapmak maddî bir sürü külfeti mütevakkıftır. 

Bendeniz bundan evvelki dört yıla ait olan 
masrafları, yani Hükümetin yapmış olduğu 
masrafı şöylece, hulâsa olarak ele almış bulu
nuyorum, bunu arzedecek olursam bunların ha
kikaten ağır bir külfet olduğu meydana çıkar. 

1947 senesinde; Kastamonu, Balıkesir, İs
tanbul, Tekirdağ illerinde seçim yapılmış ve 
221 911 lira sarfedilmiştir. 

1948 yılında Ankara, Aydın, Bolu, Erzincan. 
Giresun, Erzurum, İstanbul, Kastamonu, Malat
ya, Tokad, Mardin, Ordu, Yozgad'da yapılmi',? 
ve 669 490 lira sarfedilmiştir. 

Yine 1949 senesinde Bitlis, Bursa, Erzincan, 
İçel, İstanbul, Kars, Kastamonu, Manisa, Mar
din, Muş, Tokad, Urfa, Zonguldak'da kısmi se
çim yapılmış ve 489 971 lira sarfedilmiştir. 

Üç kısım seçim yekûnu: 1 381 372 lira tu
tuyor. 

Arkadaşlar, bu Hükümetin vilâyetlere tahsis 
edilen masraf karşılığıdır. Halbuki bugün çok 
partili bir devreye girmiş bulunuyoruz. Bunla-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

— 538 — 
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rın hepsinin seçime iştirakiyle yapacakları şah- ı 
si fedakârlık göz önüne alınacak olursa bir 
devre için yapılacak kısmi seçim karşılığı bi • 
milyon liradan aşağı olmıyacaktır. 

Bugün mevcut olan 14 milletvekilliği için 
kısmî seçim yapılacaktır. Gerek muhalif ve ge
rekse muvafıklara bu milletvekillikleri ilâve edil
mekle hiçbir faide olmıyacağı kanaatindeyim. 
Bendeniz kısmi seçimin bu devre için lüzumsuz 
luğunu huzurunuzda arzetmiş bulunuyorum. j 

BAŞKAN — Zihni Betil. 
ZÎHNİ BETİL (Tokad) — Sayın arkadaşlar; 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun 6 ncı maddesi 
ara seçimlerinin Büyük Meclis tarafından ak
sine karar vermemiş olması halinde, 23 Tem
muzda başlıyacağmı ve Eylül ayının üçüncü Pa
zarına rastlıyan günde oy verileceğini tesbît et
mektedir. Ohalde kanun kaide olarak, asıl olarak 
seçimlerin kanunda tesbit edilen zamanlarda ya
pılması lüzumunu tesbit etmiş bulunmaktadır. Asıl 
olan, seçimlerin kanunda yazılı zamanlarda yapıl
masıdır. Ancak, Büyük Meclisin aksine karar 
vermeye de yetkisi vardır. Fakat aksine karar 
vermek için, teklifte gösterilen mucip sebebi. 
şimdi arzedeceğim sebeplere istinaden ben ye- -
rinde görmüyorum. Çünkü münhal bulunan mil
letvekillerinden 1?. ü Seçim Kanununun verdiği 
yetkiye istinaden Demokrat Parti tarafından 
13 adayın iki seçim çevresinden aday gös
terilmiş seçilmiş olmasından doğmuştur. Bi
naenaleyh 14 Mayısta oy kullanılırken Büyük 
Millet Meclisine seçilecek milletvekili adedinin 13 
eksik olacağı bilinmekte idi. Bu itibarla 13 ada 
yi çift yerden seçmiş olan seçmenler, bu 13 aday 
milletvekili seçildikten sonra seçildi'kleri ikişer 
seçim çevresinden birisini tercih ettiklerine göre, 
kendilerine temsilci seçmek yetkisini behemehal 
muhafaza etmek isterler. 

Bundan başka gerek C. H. Partisine gerekse 
Demokrat Partiye mensup milletvekillerinden tu
tanaklarına itiraz edilmiş birçok milletvekilleri 
mevcuttur. Bunların tutanaklarının kabul veya 
reddedilmesi muhtemeldir. Binaenaleyh münhal 
adedi bugün için katı olarak malûm ve muayyen 
de değildir. 

Milleti Mecliste eksik temsilci ile bırakmak 
caiz olamaz. Nihayet, seçimin geriye bırakılma
sı için arkadaşım masraf, konusu üzerinde durmuş 
bulunmaktadır. Her seçim masraflıdır. Sadece 
masraf konusu üzerinde durulduğu takdirde 1 

. 1950 O : 1 
şöyle bir düşünce de hatıra gelebilir : Milletve
killeri seçimi de dört yılda bir yapılmasın, sekiz 
yılda, 12 yılda bir yapılsın. Bu, ne kadar caiz 
değilse, bu ara seçimini tehir etmek de okadar 
caiz değildir. Sadece masrafını nazarı dikkate al
mak suretiyle seçimin tehiri doğru sayılamaz. 
Kanun vâzıı Milletvekilleri Seçimi Kanununu 
tedvin ederken bunun masrafa mütevakkıf oldu
ğunu bilmekte idi, nitekim tahsisat da ayırmış 
bulunmaktadır. 

Ohalde münhal bulunan milletvekillerinden 
13 nün Demokrat Parti tarafından 13 ilde millet
vekili adaylarının ikişer gösterilmesinden doğ
ması, tutanaklarına itiraz edilen birçok millet
vekilleri mevcut olup bunlara ait tutanakların 
reddedilmesi halinde münhal adedinin artacağı
nın tabiî bulunması, masrafın nazara alınması 
suretiyle seçimin geriye bırakılmasının kanunun 
istinat ettiği prensipe aykırı düşmesi, hulâsa se
çimin geriye bırakılmasını haklı gösterecek hiçbir 
sebep gösterilmemiş ve esasen mevcut bulunma
mış olması hasebiyle vâki teklifin reddine rey 
vermenizi teklif ediyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar; 14 vilâyette yapılacak seçi
min masrafı mucip olacağı esbabı nıucibesiyle, 
seçimin tehiri teklifinde ben isabet görmüyo
rum. Muhalefete ilâve edilecek 14 milletvekili
nin Meclisin hüviyeti üzerinde tesir yapamıya-
cağını tabiî olmakla beraber, kıymetin sayıda 
olmadığı da herkesçe takdir edilen bir keyfiyet
tir. 

Bu 14 milletvekilinin muhalefet safında Mec
lise girmesi bizzat Demokrat Hükümetin muvaf
fakiyetini temin bakımından müessir olabilir. 

Nihayet bu 14 milletvekilinin muhalefet saf
larında olarak Meclise iltihak etmesi takdirin
de bunların müzakereler sırasında Meclisin ka
rarları üzerinde müessir olmaları da çok muhte
meldir. 14 muhalif milletvekilinin kendi partile
rini temsilen burada temin edeceği fayda üç yüz 
beş yüz bin lira ile mukayese edilemez. Ve niha
yet bu sayıda bir muhalefetin memleket işlerini 
tanzim hususunda Meclis bünyesinde müessir 
olmıyacağı yolunda da bir iddiada bulunulamaz. 

SOLDAN BÎR MİLLETVEKİLİ — Kimin 
kazanacağı malûm değil. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mutla
ka biz kazanacağız iddiasında bulunanlayız. Ma-
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4emki şu veya bu partinin kazanması ihtimali 
vardır, o halde bu ihtimali bertaraf etmek de 
ekseriyetin hakkı değildir. 

Kim kazanırsa kazansın, mademki açık 14 
milletvekilliği vardır, muhalefet de Mecliste za
yıftır onların kuvvetlenmesi ihtimalini berta
raf etmeye Yüksek Meclisin razı olacağını zan
netmiyorum. 

1950 seçimlerinin ne şartlar içinde cereyan 
ettiğini muhterem Demokrat Partili arkadaşla
rımın unutmamalarını rica ederim. Türk Mille
ti, bu seçimde bir program tercihi yapmamıştır 
tek bir gaye takip etmiştir: Cumhuriyet Halk 
Partisini iktidardan uzaklaştırmak. Böyle bir 
düşünce takip edildiğine göre Meclisin istediği
miz şekilde teşekkül etmemesi gayet tabiîdir. 
Bu anormal durumu bertaraf etmek için ara se
çiminin yapılmasına lüzum görüyoruz. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 
Milletvekilleri, ara seçimlerin yapılmaması mev
zuunda arkadaşlarımızın verdiği takrir hakkında 
Halk Partisi safından ve Millet Pertisine men
sup bir arkadaşımız tarafından vâki beyan üze
rinde durmıyacağım. Hangi parti kazanır, kuv
vetli bir muhalefet rakamla mı, kemiyet ve key
fiyetle mi olur? millet kimi seçerek, kim ara se
çimlerde kazanacak? Bunu biz değil millet bilir. 
Bu, onun bileceği bir iştir. Muhalefet partisi 
arkadaşlarımızın buyurdukları gibi, kemiyet iti
bariyle bunun muhalefeti takviye edip ctmiyeee-
ğini de bilmiyoruz, tşin masraf tarafına .gelince 
ben buna da ilişmiyeceğim. Yalnız işin hukuki 
bünyesini iki kelime ile izah edeceğim. 

Büyük Millet Meclisi kanun yapar, tefsir 
eder, karar verir. Vâzıı Kanun Seçim Kanununu 
yaparken Büyük Millet Meclisinin karar suretiy
le hâdiseye müdahale edebileceğini kabul et
miştir. 

Şimdi, eğer muhalefetin beyan buyurduğu gi
bi ara seçimlerin mutlaka yapılmasına bir ka
nuni zaruret ve bir kanuni icap olsaydı vâzıı 
kanun bu maddeyi metnine almazdı, bu fıkrayı 
ithal etmezdi. Bundan ne çıkar Millet Meclisi 
aksine karar vermedikçe kaydını sarahaten ih
tiva ediyor ki, Büyük Millet Meclisi ara seçimleri
nin yapılmasını talik edebilir. 

Şimdi, burada ittihaz olunacak, varılacak 
olan, talik hakkının istimalidir. Ne zamana ka
dar? Ne zamana kadar isterse. Bu metnin ve bu 
fıkranın başka türlü tefsirine imkân yoktur. Bu 
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| arada eğer Büyük Meclisiniz masrafı ödenek, 
I tahsisat gibi milletin menfaatine taallûk eder 

mesaili de denmen düşünebilirse o da deruni bir 
teemmüldür. Fakat ıhüküm, kanun fıkrası, Mil
let Meclisinin ara seçimlerini talik edebileceği
ni âmirdir. Bu salâhiyeti tahdit eden hiçbir 
hüküm mevcut değildir. 

Arkadaşımızın ileri sürdüğü takrir yerinde
dir. Milletin menfaati de bunu istilzam eder. 
Bu şekilde karar verilmesini rica ederim. 

I AVNl DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar; Riyaset bir izah yapmadığı için tam 
olarak bilmiyoruz; takrirleri alelûsul muayyen 
bir şekilde gelir. Bu takrir Riyaset Divanı tara
fından Başkanlık Divanının Kamutaya sunuş
ları kısmına alınmıştır. Acaba bununla B. M. 
Meclisi Başkanlık Divanı bu takriri benimsemiş 
midir? Bunu anlamak lâzımgelir. Başkanlıkça 
bu husus izah edilmediği için yalnız eldeki ruz-
nameye bakarak bunun tekabbül edilmiş olduğu 
mânasını çıkarmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; biliyorsunuz ki büyük 
seçime geçildiği zaman çeşitli vilâyetlerimizde, 
bir zatın iki yerden namzetliğini koyma esasiy
le temsiller eksilmiştir. Aşağı yukarı 13 - 14 yer
de çift namzetlik konmuş ve Demokrat Parti 
arkadaşları ekseriya çift yerde kazanmışlardır. 

Bu intihap dairelerini mebuslarından mah
rum etmek doğru olmaz. Bundan başka Devlet 
olmanın, Hükümet olmanın bir icabı ve bir veci
besi de vardır. 200 000 liralık bir masrafla eğer 
Meclis, memlekette, büyük seçimden sonra hâ
sıl olan havayı, milletin nabzını yoklamak su
retiyle ister Demokrat Partinin, ister Millet Par
tisinin. ister Halk Partisinin kazanması suretiy
le yeni unsurların kazanması bizi dvıha salim 
bir yola sevkeder. 

Bu mâruzâtıma şunu da eklemek isterim, de
min muhterem arkadaşlarımızdan birisi Büyük 
Millet Meclisinin müddet tâyini hakkında, ya
ni ne zaman yapılacağı hakkında tasarruf sahi
bi olduğunu ve bu tasarrufta haklı olduğunu 
söylediler. Kimsenin bunda şüphesi yoktur. 
Bu hakkı kullanmanın sebebi br iki yüz bin 
liralık masraf ise doğru değildir. Çünkü doğa
cak hakkın bu masraftan daha çok kıymetli ol
duğu kanaatindeyim. Binaenaleyh, bu takririn 
Büyük Millet Meclisince kabul edilmemesi ye-

I rinde olur. Takdir yüksek heyetindir, 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Avni 

Doğan arkadaşımız riyasetten bir istizahta bu
lunuyorlar. 

Riyaset Divanının bu takriri başa alması, 
Riyaset Divanının sunuşları arasına getirmesi; 
önergenin doğrudan doğruya Meclis Riyasetine 
verilmesi sebebi iledir. Yoksa Riyaset Divanı 
kendisi bir teklifte bulunmuş değildir. Bu tek
lifi; imza sahipleri arkadaşlar Riyasete ver
mişlerdir. Bu sebeple yüksek heyetinize arzı lü
zumu hâsıl olmuştur. Tabiî müzakere neticesin
de neye karar verilirse o sureti^ hareket edilir. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, bir ara seçimi yapılması ve 
Meclisin nisabında noksan olan 14 milletvekili 
arkadaşımızın daha aramıza iltihakı ile hiç şüp
hesiz iftihar ederiz. Fakat bu senenin hususiye
tini göz önünde tutmalıyız. Evvelâ bu seneki 
seçim, umumi seçim, Seçim Kanunu gereğince 
Teşrinievvel aymda yapılacaktı. Bunu evvele 
aldılar ve Mayıs'ta yaptılar. Binaenaleyh kanun
larımız gereğince esas devreyi tâyin eden seçim 
bu sene zamanında yapılmış olsaydı esasen ara 
seçimleri de gelecek sene yapılacaktı. 

İkincisi; önümüzde muhtar seçimleri, beledi
ye seçimleri ve umumi meclis seçimi gibi memleke
timiz halkını işgal edeceğimiz çok seçim mevzu
ları vardır. Şimdi bunlar arasına bir de millet
vekilliği ara seçimi katmak doğrusu biraz insaf
sızlık olur. 

Bu esbabı mucibeden gayrı esasen tasarruf 
etmek ihtiyacında bulunduğumuz bu senede bu 
seçimi yapmakta bendeniz büyük faydalar mü
lâhaza etmiyorum. Gelecek yıl, ki esas devremi
zin başlangıcıdır, gelecek yıl bittabi bu ara se
çimleri yapılır. 

Bu sene içinde yaparak sıkışık bir duruma 
düşmek ve diğer seçimler arasında bunu da hal
letmek doğru birşey değildir. 

Onun için bendeniz ara seçimlerinin gelecek 
yıla talikini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sittah Tekeliöglü. 
SİNAN TEKELtOĞLÜ (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, bundan evvelki meclislerde ara se
çimleri için Meclisin mütalâasına ve kararına 
müracaat edilmez, Hükümet istediği zamanda 
yapardı. Seçim Kanunu müzakere edilirken bu
rada bâzı arkadaşlar bu hakkın Büyük Millet 
Meclisine ait olduğunu o zamanki Dahiliye Ve
kiline sordular. Dahiliye Vekili bu işi curaya 
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i buraya kaydırmak suretiyle ifadede bulundu. 

Nihayet kanuna bu fıkrayı koymak zaruretinde 
I kaldılar. Bu fıkrayı koymaktan maksat demök-
! ratik sistemin anası olan bir hakikati burada 
! ifade edilen Anayasa, ara seçimleri hakkında bir 

kayda malik değildir. Ancak umumi seçimlerden 
I bahseder. Fakat bugünkü takriri veren ar-
j kadaşların ortaya atmış oldukları meseleyi 

Hükümet Meclise müracaat ederek acaba müsaa
de ediyor musunuz bir ara seçimi yapalım de
mezdi. Binaenaleyh bu takriri veren, arkadaşları 
tebrik etmekten başka yapacak hiçbir vazifem 

I yoktur. 
Sonra gelelim bu 14 arkadaş için ara seçim 

yapılıp yapılmamasına. 
Arkadaşlar; Demokrat Parti büyük bir ekse

riyete mâlik olduğu için, ekseriyet kazanamıyan . 
j partilere bir avantaj vermek zaruretinde oldu-
| ğuna bendeniz kaniim. Bu memlekette 200 bin 

lira tasarrufun hiçbir kıymeti yoktur. Fakat 
i orta yerde süren dedikoduları kesmek için on-
I lara bir imkân vermek lâzımdır. Belki ara se-
| çimlerde muvaffak olacaklarını zannediyorlardir. 

Belki biz ara seçimlerde Meclise kuvvetli insanlar 
! getireceğiz, muhalefeti kuvvetlendireceğiz diye

ceklerdir. Bu itibarla Demokrat Partinin de bu 
[ seçimlere taraftar olmasını temenni ederim. Çün

kü kanunun böyle bir kayıt koymaktan maksadı, 
j hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir kaydının ta

hakkuku maksadına matuftur, bugüne kadar bu 
| memlekette hâkimiyet millette değildi. Hâkimi

yet Hükümette idi. Hükümet istediği zaman 
j umumi seçim yapar, istediği zaman ara seçimi 
! yapardı. İşte demokratik sistemin temeli olan 

seçimi Büyük Millet Meclisine bir hak olarak 
tanımış olan kanunun bu şekilde kabulü ile te
kemmül etti. Bu kanuna göre seçimin zamanın
da yapılmasına müsaade etmemizi ve bu hususta 
rey vermemizi ve bu arkadaşlarımızın büyük bir 

I hizmet mukabili olan takrirlerinin reddedilmesini 
şahsi kanaatimce muvafık buluyorum. 

13 milletvekilini Demokrat Parti fazla göster-
j di. Halbuki bir de onlardan vardı. O kazana-
I m adı. Galiplerin daima mağluplara iltifat etmesi 
' lâzımdır. 14 milletvekili daha getirsinler, biraz 
J daha kuvvetlensinler. Memlekette demokrasinin 
i temelini bu şekilde biraz daha kuvveti endirdiği-
J nizi millet anlamış olsun. (Alkışlar). 
| SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhterem 
' arkadaşlar; Seçim Kanununu tanzim eden ve çı-
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karan vâzıı kanun ara seçimlerinin tecili salâhı- ı 
yetini Meclise vermiştir. Vâzıı kanun bu kaideyi 
vaz'etmekle bâzı ahvalde tecilin lüzumlu oldu
ğunu kabul etmiştir. Bütçede tasarruf, mülâha
zası bendenizce böyle bir tecile âmil olamaz, 
çünkü, Anayasa ile Seçim Kanunu hükümlerini 
alâkadar eden bir hususta para bahis mevzuu ola
maz. Binaenaleyh Meclise verilen bu tecil sa
lâhiyeti ne gibi hallerde kullanılabilir? Bunu 
izah etmek lâzımdır. Tabndir ki, vâzıı kanun 
bunu derpiş etmiş ve bâzı sebeplerden tecil lâ
zımdır, demiştir. Umumi seçimler 14 Mayısta 
yapmış, 14 Mayıstan Eylüle kadar dört aylık 
bir müddet vardır. Meclisin hüviyeti 14 Mayıs
taki seçimlerle taayyün etmiş, millet ariz ve amik 
düşünerek vekillerini intihap etmiş ve Meclise 
göndermiştir. Eğer muhalefet partisi ile, iktidar 
partisini teşkil eden arkadaşların adedi bakımın
dan aralarında bir yakınlık olsaydı, bu ara se 
çimlerde ekseriyet bakımından müessir bir neti
ce vermek ihtimalini gösterseydi, elbetteki se
çimlerin tercihi doğru olmazdı. Fakat muhalefet 
muayyen, iktidar partisi kahhar bir ekseriyetle 
buraya gelmiştir. Binaenaleyh hüviyetin tebed
dülü bahis mevzuu değildir. 

Millet Partisini temsil eden arkadaşımız bu
yurdular ki; muhalefet partisi belki bu ara se
çimlerinde iyi elemanlar kazanabilir. Türk mil
leti reyini 14 Mayısta izhar etmiş ve düşünerek 
bilerek reyini vermiştir. Binaenaleyh Türk mil
letinin bu fikrini tebdil edecek hiçbir sebep yok
tur. (alkışlar). 

Sonra biz bu kısa zamanda muhalefet partisi
ne mensup yeni elemanların hariçte tebellür et
tiğini de görmedik. Bu itibarla seçimlerin tecilin
de isabet vardır. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Sedat Zeki örs 
SEDAT ZEKÎ ÖRS (Sivas) — Aziz arkadaş

lar, karşınıza ilk defa bulunmak suretiyle çıkı
yorum, müsamahanızı rica ederim. Bugün bu 
kıymetli hatiplerden sonra çıkıp arzı vücut et
mek şüphesiz biraz tarafımdan iddia olacaktır. 
Bu meselede katı bir fikir ve mütalâam vardır. 
İfademe geçmeden bendenize kalırsa bu ara se
çimi yapılmalıdır. Masraf meselesi ikinci, üçün
cü derecede bir meseldir, önerge sahibi arka
daşlarımız bu masrafın ehemmiyetine işaret 
için geçmiş senelerdeki masrafı dahi mevzuuba-
his etmişlerdir. O intihaplarda yani 1946 facia
sından sonra yapılan ara seçimlerde neticeler | 
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esasen belli idi, ona sarfedilen para hakikaten 
havaya atılmış bir para idi. Ona şüphe yok. Fa
kat şimdiki intihap hepimize bir imtihan ola
caktır, millet efkârının tarzı inkişafı hakkında 
bizi tenvir edecektir. Ben bunu bilhassa Demok
rat Parti noktai nazarından söylüyorum. Bizim 
için de zannederim faydalı olacaktır. Lüzumlu 
bir imtihan olacaktır. Bakınız nasıl bir itham 
karşısındayız, Bölükbaşı arkadaşımız son, ekse
riyetle Meclise gelmemizi mucip olan intihapta 
hâsıl olan fikrin, bizi, bizim programımızı inti
hap etmek değil, Cumhuriyet Halk Partisini 
reddetmekten ibaret olduğunu söylediler. Bu 
manalı bir sözdür. Bu itham altında kalmayı 
istemeyiz. İkinci bir fikir bir mütalâa daha var. 
O da bu, 14 Mayıs seçimlerinden beri Halk Par
tisi muhalefeti içinde ve bahusus Ulus'ta bir ta
riz duyuyoruz. Bu tariz şudur; Siz bu kadar 
övünmeyin intihapta gerçi ekseriyeti kazandınız 
fakat intihap nispî usul ile olsaydı sizin 4,5 mil
yon reyinize yakın bizim de reyimiz vardı bi
zim de hemen hemen sizin kadar milletvekilimiz 
olurdu diye ima ediyorlar ima değil bağıra ba
ğıra söylüyorlar. (Gülüşmeler) Bence arkadaş
lar bu iddia tamamen boştur. Bizi millet inti
hap etti. Tercih etti ve seçti. Sevdiği için inti
hap etti. Halk Partisine verilen reyler Halk 
Partisi Hükümetinin hışmından korkanların 
verdiği reylerdir. Binaenaleyh işte açıktır. Bu 
hususta hakikat, eğer yakında araı seçimleri ya
pılırsa belli olacaktır. Onun için bu takririn ka
bul edilmesi taraftarıyım. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Kıymetli 
arkadaşlarım; ben bu hâdiseyi bir hukukçu ol
madığım için bir hukukçu gözü ile görecek ve 
mütalâa edecek değilim. Bu Mecliste muhale
fete mensup milletvekilleri adedinin az olduğun
dan üzülen arkadaşlarmızdanım. Bu sebepten 
dolayı muhalefet partisinin taleplerinde kendi
lerini haklı buluyorum. Fakat yersiz ve haksız 
bulduğum bir tarafı olacaktır : 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, Türk Milleti 
kendisini temsil eden Meclis azaları adedinin 
çokluğundan şikâyetçidir. Seçim Kanunu yapı
lırken Demokrat Parti bu adedin azaltılmasını 
arzu etmiş ve ısrarla istemişse de müessir ola
mamıştır. Binaenaleyh bugün Türk Milletinin 
umumi arzusu 13 - 14 milletvekilinin daha seçil
mesini arzu etmemektedir. Sonra, bu inhilâl 
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eden 13 - 14 milletvekilliği bizim yekûnlarımız
dan tenakus eden milletvekillikleridir. 

Biz listemize bu isimleri mükerrer yazma-
saydık da Ahmet, Mehmet'i yazsaydık bunlar 
gelecek ve iktidar partisinin 13 - 14 milletvekili 
daha fazla olacaktı. Bu itibarla şunu tebarüz 
ettirmek isterim ki inhilâl eden milletvekillik
leri ve eksilen milletvekilleri Halk Partisi ve 
Millet Partisinden değildir. 

CELÂL SAÎT SİREN (Hatay) — Çoğalm 
daha iyi. 

Bugün bir seçim yapılırsa onların adedi ar
tarsa 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) -^ Bundan 
üzülecek miyiz? Hayır arkadaşlar. Fakat ben 
şahsan şuna kaniim ki bu münhallerin bir kıs
mı muhalefet partileri tarafından kazanılsa bile 
yine ekseriyeti İktidar Partisi alacaktır. Çün
kü seçim yapılalı, çok kısa bir zaman olmuştur 
ve Türk Milleti fikrini değiştirmiş değildir. İk
tidarda bulunan bir parti zamanla yıpranmaya 
mahkûm olduğuna göre, gelecek seneye tehir 
edilirse iktidar partisi bir miktar daha yıprana-
cağmdan muhalefetin kazanma şansı daha da 
kuvvetlenecektir. (Gürültüler, bu nasıl bir mu
hakeme sesleri) 

Arkadaşlar, müsaade buyurun, bu seçimin 
bu sene yapılmayıp da gelecek sene yapılması 
halinde, nazari olarak, muhalefet için daha iyi 
olur, daha fazla kazanma ihtimali vardır. Gele
cek seneye kalması onların arzusunu daha kuv
vetli olarak yerine getirir. (Niçin böyle düşü
nüyorsun sesleri) Kendimi onların yerine koya
rak düşünüyorum. Bu sene seçimlerin yapılması 
halinde onların lehine bir şans yoktur. Biz mu
halefetin artmasını temenni ediyoruz. Fakat 
Türk Milleti milletvekili adedinin artmasını is
temediği içindir ki bu seçimin şimdi yapılmama
sı ve gelecek seneye bırakılması daha muvafık 
olur. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Muh
terem arkadaşlarım, Seçim Kanununa göre ak
sine karar verilmedikçe her sene Temmuz ayı
nın 23 nde ara seçimleri yapılmak lâzımdır. Bu 
hüküm normal seçimlere aittir. 

Kanun vâzıınoa böyle 'düşünülmüştür. Yoksa 
Emrul'lah Nutku arkadaşımızın dedikleri gibi 
Eylülün son pazarında yapılması gereken se
çimler Mayıs ayına alınınca bu umumi seçimin 
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I hemen akabinde ara seçimini yapmanın sebep 

ve illeti nedir, bu malûm değildir. 
Çünkü 14 Mayıs 1950 de umumi seçimi ya

pıldı henüz bir buçuk ay geçmiştir, şimdi ikinci 
bir ara seçimi yapılması için muhik, müstacel 
ve kaçınılmaz bir sebep bulunması iktiza eder. 
Böyle bir sebebin ne olduğu bizce belli değildir. 
Esasen 14 milletvekili de Demokrat Parti saf
larında yer alacak arkadaşlardı, bu durumda 
muhterem muhalefetin kendine bir pay çıkar-

1 masını cidden garip buluyorum. Olsa olsa bunu 
I biz düşünebiliriz. Gerçi seçimin neticesi biline-
I mez, ama görünen köy de kılavuz istemez. Se-
I çim için müstacel durum Meclisin muvafakat 

ve muhalefet saflarında ehemmiyetli bir eksil-
I me hâsıl olduğu takdirde düşünülebilir. Bugün 
I bunu icalbettirecek hiçbir sebep yoktur. Muha

lefet saflarındaki arkadaşlarımızın telâş buyur-
maımalarını kendilerinden riea ederim. 

BAŞKAN — Füruzan Tekil buyurun. 
FÜRÜZAN TEKİL (İstanbul) — Efendim, 

diğer arkadaşlarımızın da belirttikleri' gibi ha
kikî seçim müddeti, Seçim Kanununda 23 Tem
muzla, Eylülün ikinci haftası arasındaki müd
dettir. 

Sekizinci Devrede Büyük Millet Meclisi Se
çim Kanununda bahis mevzuu olan bu müdde
tin aksine karar vermek suretiyle seçimi 14 Ma
yısa almış bulunmakta idi. Binaenaleyh normal 
'olarak ara seçimlerinin yapılması hususu gele
cek senenin 23 Temmuzu ile Eylülün ikinci toaf-

i tası arasında olmak iktiza eder. 
i Binaenaleyh takrir burada aksine karar ve-
i rilmesini istemekte değildir, bilâkis normal ola

rak ara seçimlerinin kanunun derpiş ettiği giibi 
i bir sene sonra yapılmasını talep etmektedir. O 

itibarla 14 Mayısta milletvekilleri seçimi yapıl-
I diktam sonra derhal 23 Temmuzda bir ara se-
I çimi yapılmasında katiyen isabet yoktur. 

Bâzı arkadaşlar, bilhassa muhalefet grupu-
na mensup arkadaşlar, bu işte bir kalite mese
lesinden bahsettiler. 

Arkadaşlar, bugünkü Büyük Millet Meclisi 
j Türk Milletinin olgunluğunun bir zübdesidir. 
i Türk Milletinin kalite bakımından hakikî mü

messilidir. Çünkü milletin iradesiyle iş başına 
gelmiştir. 

Ara seçiminde bu kalitenin yükseleeeğinil 
i iddia etmek bence hiçbir esaisa müstenit olamaz. 

Ayrıca elimizde tasdik edilmemiş tutanaklar 
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madır. Bu tataoıak&arın §u anda tasdik ediı&tte-
sine de imkân yoktur, Gelecek dönetoe kalacak 
<bk iştir. Binaen'aleyth turtanakların tepsi tasdik 
««üfeae&en ara seçime giran'e'k muhtemelen ye
niden ara seçiminin yapılmasını istilzam ede
cektir ki, bunları böyle yapacağımıza hepsini 
birden bir ara seçimde ve normal zamanda, ka
ftanını derpiş ettiği zamanda yani 23 Temmuzla 
Eylülün ikinci haftası arasında olmak ve gele
cek sene yapılmak üzere tehir etmemiz daha 
muvafıktır, daha musiptir. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliği hakkında 
6 önerge gelmiştir, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 

Müzakere kâfidir, önergemin reye konma
sını arz ve teklif ederiz. 
Kırklareli Milletvekili Kırklareli Milletvekili 

Şefik Bakay ' Mahmut Erbil 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmeler kâfidir. Bir karar verilmesi i?in 

takririmin reye konulmasını rica ederim. 
Burdur Milletvekili 

Mehmet özbey 

Sayın Başkanlığa 
Mesele aydınlanmıştır. Müzakerenin yeter

liğinin reye arzını teklif ederiz. 
Ankara Milletvekili istanbul Milletvekili 
Hâmid Şevket ince Celâl Türkgeldi 

Bursa Milletvekili 
H. Köymen 

Yüksek Başkanlığa 
Mevsu kâfi miktarda münakaşa edilmiş ve 
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muhtelif kanaatler belirmiştir-. Bu sebeple mü
zakerenin kifayetinin reye konmasını rica 
ederiz. 

İçel Milletvekili Çankırı Milletvekili 
Hüseyin Fırat Celâl Otraan 

Yüksek Başkanlığa 
Vaziyet kâfi derecede tavazzuh etmiştir. 

Müzakerenin kifayetini Yüksek Meclisin tasvi
bine arzetmenizi istirham ve talep ederiz. 
Çanakkale Milletvekili Tokad Milletvekili 

Ömer Mart Sıtkı Atan e 

Sayın Başkanlığa 
Muhalif parti temsilcileri, serbestler, iktidar 

partisine bağlı olanlar konu üzerinde esaslı ko
nuşmalar yapmışlardır. 

Mesele aydınlanmıştır. Müzakerenin kifa
yetinin Büyük Meclise arzını dilerim. 

Sivas Milletvekili 
Ercüment Damalı 

BAŞKAN — Bu takrirlerin hepsi görüşme
nin yeterliği hakkındadır. Reyinize müracaat 
ediyorum: Görüşmeyi kâfi görenler işaret et
sinler... Kâfi görmiyenler... Ekseriyetle kâfi 
görülmüştür. 

Şimdi takriri okuyacağım ve reye arzedece-

(istanbul Milletvekili Hüsnü Yaman ve 2 
arkadaşının, Milletvekilleri ara seçiminin bu 
yıl yapılmaması hakkındaki önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler lütfen 
işaret etsinler... Etmiyenler... Ekseriyetle kaimi 
edilmiştir. 

5. — GEÇİCİ KOMİSYON KURULMASI 

1. — Pasaport Kanunu tasamı ile yabancı
ların THlrkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkın
daki Kanun tasarısının görüşülmesi içAn bir Ge
çici K.omisyon kurulması (1/47, 1/48) 

DEVLET BAKANI VS BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET A&AÖĞLÜ (Manisa) — 
Efendim, müsaade buyurursanız Hükümetin 
bir maruzatı olacak. 

BAŞKAN — Buyaırun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAÖĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, Hükümetiniz, huzurunuza 
yeni bir ivedilik talebi ile çıkmak zaruretinde 
kaldı. Bunu yaparken iyi biliyoruz ki, Yüksek 
Meclisin Kanunları çok iyi tetkik etmesi imkâ
nını bulması için ivedilik . müessesesinin nadiren 
kullanılması lâzımdır. Fakat bunu bile bile bâ
zı kanunlar için bu teklifle huzurunuza geliyo
ruz. Öyle kanunlar için geliyoruz ki, bunlar va
tandaş ve insan haklarını tazyik altında tutmak-
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tadır. İvedilik talebi ile huzurunuza gelirken j 
her şeyden evvel düşündüğümüz husus, rejimi 
biran evvel hürriyete kavuşturmaktır. 

Bunu da böyle kabul buyurmanızı rica edi
yorum arkadaşlar. 

İvedilikle müzakeersini istediğimiz kanunlar 
Pasaport ve yabancıların seyahat ve Türkiye'de 
ikametlerine dairdir. Bu kanunlar vatandaşla
rımızı ve ve ecnebileri, insan olarak ne kadar sık
makta olduğunu hepiniz yakından bilirsiniz. Bun
ların idareten halletmek mümkün olabilir. Fa
kat üç ay için tatil yapıp memlekete dağılacaksı
nız Bu üç aylık müddet zarfında bu kanunların 
şu veya bu şekilde yine vatandaşlarımızı ve ecne
bileri sıkacak olan hükümlerin devamını Hükü
metiniz arzu etmiyor. Onun için sizden ivedi
likle müzakeresini talep ediyor. (Biz de tecviz 
etmekteyiz sesleri). O halde Adalet, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonlarında konuşulmak üzere izin 
vermenizi süratle yine Yüksek huzurunuza gel
mesini rica edivoruz. 
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BAŞKAN — Üç tasarı mıdır? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
İki tasarıdır. 

BAŞKAN — Henüz Komisyona verilmemiş 
iki tasarı vardır. İçişleri, Dışişleri ve Adalet Ko
misyonlarına havale edilmiş iki tasarıdan bahife 
buyurdular. Bu Komisyonlar ayrı ayrı müzake
re ederlerse iş uzar, onun için bu Komisyonların 
bir arada, tolanması, yahut geçici Komisyon şek
linde bu Komisyonlardan beşer üye ayrılıp Ge
çici bir Komisyon yapılması teklifi vardır. Ev
velâ bunu reyi âlinize aTzediyorum. Bu üç Ko
misyondan beşer üye ayrılarak bir Geçici Ko
misyon kurulmasını reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edimler ... Etmiyenler ... Geçici fflf Ko
misyon kurulması kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifine gelince; tasarilari komis
yondan geldiği zaman her tasan için yazılı ve 
gerekçeli olması icabeder. Bu itibarla ivedilik hu
susunu şimdiden reyi âlinize arzedemiyectfğim. 

6. — GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Askerlik Kanununun, 2850 sayılı Ka
nunla değiştirilen ve 3027, 3174, 4173 m 4416 
sayılı Kanunlarla fıkralar eklenen 5 nci madde
sinin değiştirilmesi ve bu Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun tasarısı -ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (1/29) 

BAŞKAN — Bu kanunun öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi hakkında Yüksek Heyetinizin ev
velce verilmiş kararı vardır. Müzakereye başla
mıştık, birinci madde. Komisyona iade edilmişti. 
Komisyon raporunu göndermiştir, okunacaktır. 

Millî Savunma Komisyonu 
Esas No. 1/29 
Karar No. 5 

11 . VII . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisinin 11 . V I I . 1950 ta
rihli bilinci oturumunda 1111 sayılı Kanonun 
beşinci maddesinin değiştirilmesine dair olan 
kanun tasarısının müzakeresinde muvazzaflık 
hizmet müddetinin başlangıcına ait olan fıkra
sının değiştirilmesi hakkında Erzurum Millet
vekili Mustafa Zeren'in 11 . VII . 1950 tarihli 
önergesi üzerine Kamutayın, "bu teklifi dikkate 
alarak yeniden müzakeresi için tasarıyı Komis

yonumuza iadesi dolayısiyle 11 . VII . 1950 öğ
leden sonra saat 15 te toplanan Komisyonumuz 
keyfiyeti tekrar incelemiştir. Millî Savunma 
Bakanı tarafından hizmet müddetinin şubeden 
sevk tarihinden başlamasında büyük bir mah
zur olmadığı beyan edilmiş olduğundan umumi 
heyetin izhar ettiği arzuya tebaan bahis konusu 
olan fıkranın telife uygun olarak değiştirilmesi 
Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Beşinci madde şu şekli al n iş t i r : 
MADDE 5. — Muvazzaflık hizmeti deniz sı

nıfında üç yıl, jandarma ve gümrük koruma sı
nıflarında iki buçuk yıl ve bunların dışında ka
lan diğer sınıflarda iki yıldır. 

Muvazzaflık hizmeti şubeden sevk günün
den başlar. 

iki yıldan ziyâde askerlik yapacakların fazla 
hizmetleri askerlik çağının sonundan iki kât 
olarak düşülür. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile arzolunur. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı namına 

Sözcü 
Ankara 

S. Kurtbek 

Sözcü 
Ankara 

S. Kurtbek 
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Kâtip 

Erzurum Çanakkale 
M. Zeren S. Endik 

Diyarbakır 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
(imzada buluna m adı) 

Kastamonu 
Gl. G. Deniz 

Denizli 
Gl. Fikret Karabudak 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 

Sani Yaver 
(İmzada bulunamadı) 

Kastamonu 
Gl. R. Taşkın 

Kayseri Kocaeli ' Kütahya 
Gl. t. Berkok Gl. S. 

Niğde 
Nuri Yurdakul 

(tmzada bulunamadı) 

Önhon Gl. B. Besin 
Rize 

K. Balta 

Madde- 5. — Muvazzaflık hizmeti deniz sını
fında üç yıl, jandarma ve gümrük koruma sı
nıflarında iki buçuk yıl ve bunların dışında ka
lan diğer sınıflarda iki yıldır. 

Muvazzaflık hizmeti şubeden sevk gününden 
başlar. 

İki yıldan ziyade askerlik yapacakların faz
la hizmetleri askerlik çağının sonundan iki kat 
olarak düşülür. 

BAŞKAN — Beşinci maddenin komisyonca 
hazırlanan bu yeni şekli hakkında söz istiyen 
var mı? 

Söz istiyen olmadığına göre oyunuza sunu
yorum, kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etm iyeni er... Madde yeni şekliyle kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1919 - 1929 doğumlu 
veya bunlarla işleme tâbi diğer erattan Askerlik 
Kanununun 86 veya 89 ncu maddesi mucibince 
muamele görecekler hakkında da yukardaki be 
şinçi madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

MtLL SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
SEYFÎ KURTBEK (Ankara) — Efendim; kü
çük bir tashih vardır, düzeltilmesini rica edi
yorum: «1919 - 1929 doğumlu veya bunlarla iş
leme tâbi diğer erattan Askerlik Kanununun 
86 veya 89 ncu maddesi mucibince» diyor. Bura
daki «-maddesi» «maddeleri» olacaktır. 

BAŞKAN-— Bu şekilde tashih ediyoruz. 
RİFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Aziz 

arkadaşlarım, öyle anlar oluyor ki, şube bir as
keri sevkediyor. Köylü işini, gücünü, evini, kö-
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yünü bırakıyor ve davete icabet ediyor. Gün
lerce şubenin emrinde sevkiyatta kalıyor, (o geçti, 
bu madde ile alâkası yok sesleri). Binaenaleyh 
bu sevk tarihinin şubenin talebine icabet tarihi 
olarak kabul edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu husus kabul ettiğiniz takrir 
hükümleri dâhilinde Komisyonca kabul edilmiş 
ve beşinci maddenin müzakeresi yapılarak tasdi
kinize iktiran eylemiştir. 

Bu madde hakkında söz istiyen var mı? (yok 
sesleri). Geçici maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ekim 1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

ÖMER MART (Çanakkale) — Kanunun me
riyete girme tarihi 1 Ekim 1950 olarak tesbit 
edilmiştir. Bunun sebebini anlayamadım. Sözcü 
arkadaşımızın izah etmelerini rica ederim. 

SEYFİ KURTBEK (Ankara) — Sayın ar
kadaşlar; askerlik müddetinin indirilmesi üze
rine miktarı çok büyük asker kütlesinin terhis 
edilmesi icabediyor. Eğer bu kanunun yürürlük 
tarihini neşir tarihi olarak kabul edecek olursak, 
ordu kadrosunun birdenbire boşalması icabeder. 
Halbuki içinde bulunduğumuz şartlar, dünya va
ziyeti ve aynı zamanda tatbik edilmekte bulu
nan ordu talim ve terbiye programının alt üst 
olması muhtemeldir. Binaenaleyh, ordunun pro
gramları düzenlemesi ve bu vaziyet karşısın/da 
tedbir alması için Ekime kadar müsaade edil
mesi zaruridir, bu sebeple bu maddenin bu şekil
de kabul edilmesini rica ederim. (Doğru, doğru 
sesleri. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi reyi âlinize ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar işaret buyursun.. 
Kabul etmiyenler işaret buyursun... İkinci madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

İvedilik kararı mucibince tasarının tümünü 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Tasarının tümü kabul edilmiştir, 
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2. — Yedek Subay ve Yedek Askeri Memur- I 

lar hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı 
Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/32) [1] 

BAŞKAN — Yedek Subay ve Yedek Askerî 
Memurlar hakkındaki tasarıya dair ivedilik talebi 
var mıdır? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Her ikisi hakkındadır. 

BAŞKAN — Her ikisi hakkında karar var
mış. Bize yalnız biri hakkında söylenmişti. Onun 
için müzakeresine başlıyoruz. 

Yedek Subaylar hakkındaki tasarının tümü 
hakkında söz istiyen yoktur. Maddelere geçilme
sini yüksek reylerinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar hak 
kındaki Kanunun 3923 sayılı Kanunla değiştiri
len 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 16 Haziran 1927 tarih ve 
1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla değiş
tirilen 3 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Yedek subayların kıta veya müesseselerdeki 
altı aylık asteğmenlik hizmet süreleri Millî Sa
vunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca lüzumu kadar kısaltılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı! Maddeyi yüksek reylerinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
yüksek reylerinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi | 
yüksek reylerinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oylarına arzediyo-

[1] 32 sayılı basmayazı tutanağın sonunda 
dır, 
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sorulara geçiyoruz. 
Bilecik Milletvekili Talât Oran'm ipekçilik 

hakkında Başbakanlıktan bir sözlü sorusu var
dır. Başbakan burada mı efendim? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
KET ÎNCE (Manisa) — Başbakan şu dakikada 
içtima halinde bulunan Yüksek Savunma Kuru
luna riyaset ediyorlar. 

Başbakan yardımcısı burada mı efendim? 
(Burada sesleri). 

Tadat Oran burada mı efendim? 
TALÂT ORAN (Bilecik) — Buradayım 

efendim. Yalnız Ekonomi ve Ticaret Bakanı ce
vap vermek üzere bir hafta sonraya bırakılmıştı, 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı bu
radalar mı efendim? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
KET ÎNCE (Manisa) — O da aynı heyette 
efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Buna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap vere
cektir. Başbakanlığın vereceği her hangi bir ce
vap yoktur. 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakam bu
lunmadığına göre tehirini mi istiyorsunuz? 

BAŞBAKAN YARDIMCISI SAMET AĞA
OĞLU (Manisa) — Evet, bırakılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — O halde öğleden sonraki oturu
ma bırakıyoruz. 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar 'm Etimes
gut Motor Fabrikası, Atatürk Lisesi ve Sarar 
Oukulu arazisine ait sorusu var, kendileri bura
da yoktur. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun 
Yarlık Vergisine ve Adana Mensucat Febrikası-
na dair soruları var. Maliye Bakanı mevcut de
ğildir. 

Yine Tekelioğlu'nun memleketimizde yapıl
ması mümkün olan malzeme hakkında sorusu 
var, ona da. Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap 
vereceklerdir, fakat Bakan yoktur. Onun için 
luı soruların hepsini öğleden sonraki oturuma bı
rakıyorum. 

Şimdi tekrar görüşülecek işlere geçiyoruz. 
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3. — Giresun eski Mületveküi Ahmed Ulus I 

ve iki arkada§iyle Samsun eski Milletvekili Hüs
nü Çakır'tn, Bilekçe Komisyonunun 16.11.1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2933 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/16, 38) 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Efendim bunun müzakeresine 
19 nen birleşim de başlamış, sonra tehir etmiş
tik. Millî Savunma Bakanı konuşacak mısınız? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
KET ÎNCE (Manisa) — Konuşacağım, ama söz 
istiyenler varsa konuşsunlar. 

BAŞKAN — Söz istiyenler var. Onlara söz 
veriyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
KET ÎNCE (Manisa) — O halde öğleden sonra 
cevap veririm. 

BAŞKAN — Mustafa Zeren (Yok sesleri). 
Bahadır Dülger 
(Ekseriyet yok sesleri). (Zili çalın sesleri). 
DÎLEKÇE Ko. SÖZCÜSÜ BAHADIR DÜL

GER (Erzurum) — Bugün Yüksek Meclisin hu
zuruna gelmiş olan bu muamele komisyonda 
uzan münakaşaları mucip olmuş tereddütlü bir 
iştir, işin tafsilâtı Dilekçe Komisyonunun rapo
runda bütün incelikleri ile anlatılanıamış olduğu 
için Yüksek Meclisin müspet bir kanaate varma
sını temin etmek üzere ve mesele etrafındaki 
tereddütleri gidermek maksadiyle meselenin 
mahiyetini kısaca huzurunuzda arzetmek istiyo
rum. Komisyon Sözcüsü sıfatiyle. 

1945 yılında Bayramiç'te 16 ncı Tümenin 
43 ncü Alayının 2 nci Tabur Komutanı olan 
Binbaşı Lûtfi Can sicil yönetmeliğinin (H) 
fikrasma göre tekaüde sevkedilmiştir. Fakat 
bu tekaüde sevkedilme muamelesi dilekçinin 
ispat ettiği, ibraz ettiği vesikalara göre komis
yonumuzda, bu yolda yapılmış olan tekaütlük 
muamelesinin kaldırılması hususunda bir ka
rara varılmıştır. Bu karar eski milletvekili 
arkadaşlarımız tarafından itiraza uğramış ve 
Meclisi Âliye getirilmiştir. 

Mesele şudur: Bu Binbaşı Lûtfi Can, Bayra
miç 42 nci Alay, 2. Tabur komutanı olduğu 
sıralarda* kendisinin ibraz ettiği vesikalar ve 
mahkeme kararına iktiran etmiş bulunan husus
lardan da anlaşılacağı üzere alaym gözdesi sa
yılacak derecede itibarlı bir subaydır. Yetiştir- j 
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diği taburun örnek bir tabur olması itibariyle 
hakkında her türlü tebrikler ve takdirler var
dır. 

Bu zat 25 Şubat 1940 tarihlerinde, lütfen 
dikkat edilmesi lâzımdır, çok mühimdir. 25 Şu
bat 1945 tarihinde alayda yapdmış olan suiis
timaller dolayısiyle 9 maddeden ibaret bir ih
bar yapılıyor. Bu ihbar yapıldığı ana kadar ar-
zettiğim gibi kendisi alayın bir gözdesi, arada 
sırada takdir edilen ve kendisine teşekkür edi
len bir subaydır. Hattâ burada bir vesika var
dır, bir Mart tarihine kadar kendisinin bu iti
barlı durumu devam etmiştir. Fakat 25 Şubat
ta alay komutanı aleyhine yapılmış olan ihbar 
alay kumandanının kulağına geldikten sonra 
birden bire subayın alaydaki durumu değişmiş
tir. Yapılan ihbarlar şunlardır; 9 maddeden 
ibarettir. (Lüzum yok sesleri) 

SEDAT ZEKÎ ÖUS (Sivas) — Umumi fikir 
olarak söyle! 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Umumi 
fikir olarak şudur: Alay kumandanı kendi va
zifesini suiistimal ederek odun istihkakından 25 
ton, ot istihkakından, şundan, bundan uzun bir 

.şey var ve bu mahkemeye intikal etmiş, sonra 
bu suçlarından dolayı bu alay kumandanı mah
kûm olmuş, vaziyeti böyle olunca alayda bu 
adamın tavrı değişiyor- ve süratle bu adamın 
aleyhine birtakım hareketler başlıyor. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — ihbarı kim 
yapmış?. 

BAHADİR DÜLGER (Devamla) — İhbarı 
kendisi yapmış, binbaşı yapmış. Derhal ufak 
yollardan harekete geçiyorlar, disiplin yoliyle 
tecziye etmek için küçük tedbirler almaya baş
lıyorlar. Meselâ buradaki müsbit evraktan bir
kaç tanesini arzedeyim : Tabura yeni bir yüz
başı iltihak etmiş, orada bulunan yüzbaşılardan 
birisiyle aralarında bir münakaşa cereyan etmiş 
bu adam bu münakaşayı hallü feshetmiş. Bunun 
için hakkında takibat açılıyor kendisi disiplin
sizdir, vaktinde tecziye etmedi diye. Bunun 
hakkında âdemitakip kararı vermişler. 

Taburun dikiş makinesinin mekiği kaybol
muş bunu haber vermiş. Dikiş makinesine yeni 
mekik tedarik etmek lâzımdır. Bu sırada bu ar
kadaş izinli gitmiş bulunduğu sırada mekiğin 
bunun çekmecesinden çıktığı bir zabıtla tesbit 
edilmiş ve üstlerini aldatmaktan dolayı mahke
meye verilmiş, fakat bundan da beraat ediyor. 
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Taburun ihtiyaçlarını görsün diye kendisine 
yirmi lira veriliyor, bu yirmi lirayı izinli gider
ken yanında unutmuş, bundan dolayı emniyeti 
suiistimal maddesinden yine mahkemeye veri
yorlar adam bundan da beraet ediyor. Ondan 
sonra neferine kuzu otlatıyor diye yine ihbar 
yapıp mahkemeye sevkediyor, tabiî bundan da 
kurtuluyor. Bu binbaşının karısı bir başka su
bayın ailesine alay komutanı şöyle böyle yapı
yor demiş, dedikodudan dolayı onu da mahke
meye veriyorlar tabiî bundan da kurtuluyor. 
İşte arkadaşlar bütün bu hâdiseler 1 Mart 1945 
den Temmuz 1945 tarihine kadar sürüp giden 
işlerde binbaşıyı nasıl kötülemek istediklerin'»n 
bariz delillerini vermektedir. Vesikaları komis
yon dosyasının içerisinde bulunuyor. Bundan 
başka yapılan ihbarın doğru olmadığı ve bu 
adamın üstlerine iftira ettiği yolunda bir tah
kikat da açılmak isteniyor. Ve tahkikat açılı
yor. Tahkikat açıldığı sırada tümen komutanı 
bulunan zat tutuyor mahkeme heyetinde gayri-
kanuni değişiklik yapıyor. Ve bu yapılan deği
şiklik üzerine mahkeme bu adam hakkında mah
kûmiyet kararı veriyor. Dosyada mevcut olan 
hükümden anlıyoruz ki, mahkemeye şahit ola
rak eelbedilmiş olan kimseleri tümen komutanı 
huzuruna çağırıyor ve sizler bu adamın lehinde 
beyanda bulunmıyacaksmız diyor. Bütün bun
lar bu mahkeme kararında ortaya çıkıyor. Bu 
suretle üstlerine iftira ettiğinden dolayı bu 
adam ilk muhakemesinde mahkûm oluyor. Fa
kat tş Askerî Temyiz Mahkemesine gidince ön
ce diyorlar ki, bu kurulmuş olan mahkeme usul
süz ve kanunsuz olarak kurulmuştur. Binaen
aleyh biz bu mahkemeyi ve vermiş olduğu hük
mü kaldırıyoruz ve dâvayı Çanakkale Müstah
kem Mevkii Mahkemesine naklediyoruz. Bu 
nakledilince şahitler, muhakeme meselesi, bü
tün size arzettiğim hususat incelikleriyle meyda
na çıkıyor ve Çanakkale Müstahkem Mevki 
Mahkemesi 29 Temmuz 1946 tarihinde bu adamı 
suçlarından beraet ettiriyor. 

Hâdise 1945 Şubatında olmuştur. Fakat bu 
arada 8 Temmuz 1945 te müstaeelen bir sicil ter
tip ediyorlar. Bu sicile göre, bu adam geçimsiz
dir, müfteridir, şudur, budur diye binbaşılık
tan derhal tekaüde sevkediyorl'ar. Sicilde de 
suç isaaadı, dedikodu, emre itaatsizlik, görevini 
kötüye kullanmak, astı üste, üatü asta karşı 
tahrik, disiplinsizlik vezüede tekâmil, müfteri 
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gibi şeyler, işte bu hükümlerle bu adam teka
üde sevkediliyor. 

Şimdi bunun üzerine bu zat Aökerî Temyiz 
Mahkemesine müraeaat «diyor. Fakat steiller 
hususundaki meseleler idari dâvalara mevzu 
teşkil etmediği için Askerî Temyiz Mahkemesi 
işi ele almıyor. Ve bu suretle bu adamın hakkı 
da muallâkta kalıyor ve Büyük Millet Meclîsi
ne müracaat ediyor. Büyük Millet Meclisi hâ
diseyi Dilekçe Komisyonunda, Millî Müdafaa 
Komisyonunun bir kararını da almak suretiyle 
inceliyor ve bu adamın tekaütlük muamelesinin 
kaldırılması yolunda 'karar veriyor. Bu kapara 
itiraz edildiği' için Millî Müdafaa Komisyonu 
bu kararı almak suretiyle inceliyor ve bu ada
mın tekaütlük muamelesinin kaldırılması yo
lunda bir karar veriyor .Bu karara itiraz edil
diği için tekrar huzurunuza gelmiş îbuhınuyor. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Kim itiraz 
ediyor ? 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Hüsnü 
Çakır, Ahmed Ulus ve İhsan KarasioğİU. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Malûm 
adamlar, malûm. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Şimdi 
itiraz edilip geliyor. Dosya içinde Millî Müda
faa Bakanı Hüsnü Çakır'in imzasını taşıyan fcir 
yazı var; diyor ki, esas noktaları şundan iba
rettir : 

Emekli Oan Çanakkale Müstahkem Mevkii 
Askerî Mahkemesince her ne kadar suç tas-
nii ve iftira fiillerinden iöltürü beraet etmişse de 
her hangi bir mahkeme kararma müsteniden te
kaüde sevkedilmiş olmayıp, sieîllen emekliye 
sevkedümiştir. Bu husustaki iddiası kendisine 
her hangi bir hak baıhşetmiyeceği cihetle kesin
leşmiş olan emeklilik işleminin kaldırılması ka
nunen mümkün görülmedi, diyor. (Yazık ki, ka
nundan bahsetmiş kedilerin çamaşır yıkaması 
sesleri). 

Bir başka hususa daha dikkat nazarınızı 
celbetmek istiyorum. Bu arkadaş yüzbaşı oldu
ğu devrede düzgün bir sicil alamamıştır. Yani 
sicillinde birtakım bozukluklar vardır. Fakat 
buna rağmen kendisi binbaşılığa terfi ettiril
miştir. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Ne gffiâ 
bozukluklar! 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Disip
linsizlik, vazifede tekâsül eder gibi şeyler, as-
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ker ankaJdaşlarımız sicil ne suretle verilir, daha I 
iyi bilirler. Arzettiğim gibi böyle olmasına rağ
men binbaşılığa terfi ettirilmiştir. Yani siciline 
Alay Komutanı, ahlaken düşkündür, müfteridir, 
şunu yapar, bunu yapar diye yazıyor fakat al
tına binbaşılık yapar kaydını da koyuyor. 

Ondan sonra üst sicil âmirleri H fıkrasına is
tinaden bunu müstacelen tekaüde sevkediyorlar. 

Halbuki bunu askerî teamül icaplarına gö
re kendisinin başka bir kıtaya gönderilerek tec
rübe edilmesi ve bir kere dana sicil aldıktan 
sonra tekaüt edilmesi lâzımgelirdi. Ortada ve
rilmiş bir suiistimal ihbarından sonra, hemeın 
iki ay zarfında yapılmış olan bu müstacel te
kaüt meselesi bizi rencide etti. Bu ceza kaldırı
lır veya kaldırılmaz. Bu Yüksek Meclisin takdi
rine taallûk eden bir meseledir. Bu meseleyi 
huzuru âlinize getirmiş bulunuyoruz. Eğer te
reddütlü bir nokta varsa bendeniz tereddüdü
nüzü izaleye hazırım. 

HÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Eski 
karara itiraz ediyorsunuz. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Eski ka
rarda İsrar ediyoruz, itirazı reddediyoruz. 

BAŞKAN — Eski emeklilik muamelesinin 
kaldırılması hakkında komisyon eski kararını 
muhafaza ediyor. 

BAŞKAN — Haindi Koyutürk. 
HAMDI KOYUTÜRK (Tokad) — Vaka ol

duğu zaman, bu muamele cereyan ederken ben 
Tümen komutanıydım. Bunun iç yüzünü biraz tu
haf buldum, öyle değil. Mesele şudur. 

Bir gün karargâhımda meşgulken Kurmay 
Başkanım bana geldi. Dedi ki, 43 ncü alayın 
ikinci tabur kumandanı Lûtfi Can size mah
rem bir şey ifşa edecektir. Buyursun dedim, del
di; ilk sözü şu oldu. Biraz cemilekâr sözlerden 
sonra kendisinin ele verilmemesini ve ancak bu I 
şartla alaydaki bir işten bahsedeceğini söyledi. 
Pekâlâ dedim; bir defa söyle eğer mümkünse ya
pılır, gayrimümkünse olmaz. Buradaki odun, 
saman, ot - bir de koyun dâvası vardır - işlerini 
söyledi. Her halde bunu söylerken bu arkadaş 
benim o tümenin komutanı olduğumu unutmuş 
galiba. Çünkü bu alayın ne halde bulunacağını 
bileceğimi takdir buyurursunuz. Çünki benim a-
layımdı. Benim ahvali ruhiyemi de ölçememiş 
demektir. O da anlaşılıyor. Kurmay Baş
kanım çağırdım, üçüncü şubeden bir 
hâkimi, bir albayı Bayramiç'e gönderdim, tah- 1 
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kikat yaptırdım. îki gün devam etti. İkinci gün 
öğleden sonra Kolordu Komutanı telefon etti. 
Bana dedi ki bir ihbar mektubu var, bugün al
dım, bunun hakkında... 

KEMAL BALTA (Rize) —- O zaman Kolordu 
Komutanı Fahri Belen mi idi? 

HAMDİ KOYUTÜRK (Devamla) — Hayır 
Baki Vandemir idi. 

Dedi ki 43 ncü alayda bir suiistimal vardır. 
Evet dedim haber aldım, dün bana ihbar ettiler, 
heyet gönderdim, tahkikat yapıyorlar, neticeyi 
arzederim. 

Tabiî telefonu kapadı. Heyet geldi. Vaka şu
dur beyler: Odun dediği bir ahırdır hâşâ-
huzurunuzda, bu yıkılmış harap olmuş, alay ko
mutanı hayvanların bir kısmı dışarda olduğu 
için bunu yıkmış beri tarafta bir tavla yapmış-
Bizim tümenin tahkik evrakında bütün bunlar 
yazılıdır. 

Ot meselesi; çayır alınmış hayvanlar çekil
miş, burada da deniyor ki, mütaahhitten para 
almmış. Bu işlere vukufu olan arkadaşlar içi
nizde çoktur. Bu doğrudan doğruya tümenin 
veterinerini, levazımını ilgilendirir, onlar tara
fından yapılır, ondan sonra alınır. 

Saman meselesi; muhterem arkadaşlar içi
mizde askerî heyet maşaallah çoktur, onlar da 
bilirler ve takdir ederler ki, böyle bir suiisti
mali alay komutanı yalnız başına yapamaz, bu
na mutlaka levazımın da girmiş olması lâzımdır. 
(Beraber yapmışlardır sesleri) Beraber yapılsa 
o, mahkemede meydana çıkmaz mıydı? 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — O zaman ad
lî hâkim siz miydiniz? 

HAMDÎ KOYUTÜRK (Devamla) — Hayır 
ben değildim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, hatip sözü
nü bitirsin. 

HAMDI KOYUTÜRK (Devamla) — Diva
nı harb mahkemesinde meydana çıkmıyacak 
mı? Tabiî çıkacak; sonra mahkeme benim em
rimde değil. Çanakkale'de. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Adlî âmir 
siz misiniz, tahkikatı bizzat siz mi yaptınız? 

BAŞKAN — Sözünü kesmeyiniz, milletveki
line sual sorulmaz. 

HAMDI KOYUTÜRK (Devamla) — Arze-
deyim. Bunu tahkik benim salâhiyetim haricin
dedir. Alay Komutanı albaydır. Tümen mah
kemesi Binbaşıya kadar rütbedeki subaylara 
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bakar. Bu vakayı tahkik eden de Çanakkale 
Grup Komutanı Tümgeneral Arif t i r . 

Sonra bu evrak tekrar kolorduya gitmiştir, 
oradan tahkik için de bir hâkim ve iki subay 
gelmiştir. Tabiî o tahkikat neticesi kolorduya 
arzedildi. Neticede ben orada yoktum, 28 nci 
Tümene tâyin edilmiştim. Sonunu bilmiyorum. 

Sonra gelelim esas sicille; sicil tanziminde 
buraya başka bir renk verilmiş ve bu da iki ay 
içerisinde yapılmıştır. Bu böyle değildir. Bu 
doğrudan doğruya Orgeneral, Ordu Komutanı 
tarafından, yalnız bu arkadaş için değil, 44 ncü 
Alay Komutanı da dâhildir bunlara. Bunların 
sicillerini müstaceliyetle işlediler ve gitti. Sicil 
hakkında, bu arkadaşa ne yazdıklarını açıkça 
söylemişlerdir. Bunu neden ikinci sebep olarak 
vermek istiyorlar? Takrirde deniliyor ki ; bu 
arkadaşlar 1936 da, 1941 de, 1945 te üç sicil al
mışlardır. Üçü de menfidir. Bunların 1936 da Bit
lis'te, 1939 ve 1941 senelerinde Gelibolu'da. Bu 
kumandanları ne tanırım, ne de bilirim. 

Yalnız burada dikkate alınacak bir şey var 
o da üç kıtada sicil veren âmirler ittifak etmi-
yenlerdir. Takdir buyurursunuz ki, 1936 dan 
1945 e kadar olan müddet zarfında bu arkadaş
lar birbirine öğretmediler ya. İtimat ediniz 
böyle bir şey yoktur, eski bir askerim ben buna 
tenezzül edecek bir insan değilim, yakışmaz bu 
bana. Bana mahrem olarak bildirilen haberi 
ben de mahkemeye vermişimdir. Bunun en bü
yük şahidi kurmay arkadaşımdır, geçen gün 
gördüm. O zamanki hâkim de belki Ankara'da
dır. Binaenaleyh hakikat budur, benim bildi
ğim budur rey sizlerindir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, geçen devrede bu şekilde birçok 
zâbitanm tekaütlüklerini bi*. refettik. Çünkü 
orduda bir sicil meselesi \ ardır, bu sicil mah
remdir, diye konulmuş olan esası bozduk ve 
sicilleri getirerek tetkik ettik gördük ki, bir
çok zâbitanm iyi sicilleri gizlenerek yerlerine 
kötü siciller konulmuştur. Bunlar birer haki
kattir. Biz orduyu gayet temiz, dürüst vaziyette 
devam etmesini memeleket için faydalı olması
nın şartı telâkki ediyoruz. Kıymetli komutan
lara mazhariyet ancak bu şekilde mümkün olur. 
Fakat son zamanlarda bâzı komutanların salâ
hiyet ve vazifelerini suistimal etmiş olmaları 
dolayısiyle, askerlerin Büyük Millet Meclisine 
müracaat etmemesi hususunu ozamanki hükümet-
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I ler kabul etmiş oldukları halde, askerler Büyük 

Millet Meclcisine müracaata meubur kalmışlardır. 
Bu suretle biz bu gibi zâbitanm sicillerini tet
kik zaruretini duyunca inceledik ve bu biçim-
siz halleri öğrenmiş bulunduk. 

Şimdi gerek sözcü ve gerekse tümen komuta
nı olan paşanın ifadesini dinledikten sonra bize 
gelen kanaat şudur: Ben bu tabur komutanı bin
başıya geçmiş olsun derim. Tekaüde sevkedil-
miş olmakla kurtulmuştur. Ya assalardı. Çünki 
ne soru var, ne sual. İhbar eder misin, demek 
ki sen bizim yaptığımız icraata karşı koyu
yorsun ha... Diye zavallı binbaşıyı ve memleke
tin bin müşkülâtla yetiştirdiği bu evlâdını asabi
lirlerdi. Bereket versin yalnız tekaüde sevket-
mekle iktifa etmişler. Ne kadar acıdır, arka
daşlar. Bugün bu şekilde gadre uğrıyan birçok 
memurlar vardır. Mese^ Ziraat Vekâletinden 
böyle bir arkadaş ihbarda bulundu diye tam 
dört seneden beri sürünüyor. Bu arka
daş Zirai Kombinalardaki suiistimali Mec
lise ihbar etmiştir. Dosyası vardır, Bir
çok bakanlıklara baş vurduğu halde hâlâ iş bu
lamamıştır, vazife istemiş vermemişlerdir. Yine 
bir tanesi Bayındırhk Bakanlığı hakkında şikâ
yette. bulunmuş. Ben tavassut ettim. Adamcağız 
hakikaten haklı olarak ihbar etmiştir, suiistimal 
mevcuttur, Heyeti Teftişiye tahkikat yapmak
tadır. Fakat hâlâ Bakanlık bu adama iş verme
mektedir. Adamcağız p-erişan bir halde otel kö-
şelerinda sürüklenmektedir 

Şimdi arkadaşlar; bu mukaddemeyi yaptık
tan sonra, bir mâruzâttı bulunmak istiyorum. 

Demokrat Parti iktidarı ele almamıştır, bir 
kabine değiştirmiştir. (Soldan Bravo ses1 eri). 
Suiistimal eden memurlar, büyük makamatta bu
lunan insanlar hâlâ vazife başındadır. Bunlar 
bugünkü iktidar paprtisinin icraatını yapıyoruz 
diye hâlâ C. H. Partisinin icraatını devam ettir
mektedirler. (Doğru, baravo sesleri). 

Arkadaşlar; millet bize çuval dolusu mektup 
göndererek şikâyet ediyor. Her gün binlerce mek
tup ahyoruz. Rica ediyorlar sizden; iktidarı ele 
alm diyorlar. 

Onun için, bakınız burada bu arkadaşın hak
kını müdafaa ederken bu hakikatleri söylemek 
benim için bir borç oldu. 

Arkadaşlar, memleket ıstırap içindedir. 30 
senelik kötü durumun yaraları sizlere tevdi edil
miştir, bu yaraları tedavi etmezsek kangren ola-
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çaktır. Onun için arkadaşlar el birliği ile çalışa- I 
lım. Bu kötü durumda olanların dertlerine ça
re aramakla beraber bu gibi hallere sebebiyet 
verenleri merhametsizce tecziye edelim. 

Arkadaşlar, bakınız elimizdeki kanunlara da
hi aykırı hareket ediyorlar. Meselâ Askerî Tem
yiz Kanunu mucibince bir zabitin sicillini tetkik 
etmek hakkını haiz değildir. Çünki askerî mah
keme aşağı yukarı Millî Savunma Bakanlığının 
emrindedir. 

Arkadaşlar, her zaman söylüyorum adaleti 
müstakil bir hale koymazsak, adaleti icra kuvve
tinin elinden almazsak ve icra kuvvetinin için
de olan adalet ile bu memlekette demokrasi 
teşekkül edemez, tekevvün edemez. Yapılacak 
ilk iş bu adalet cihazını; icra kuvvetinin için
den çıkarmaktır. Çünkü Anayasanın sekizinci 
maddesi; adalet cihazının icra kuvvetinin için
de olmadığını sarahatle ifade etmektedir, bu 
üçüncü bir kuvvettir, hâkimiyeti millîyeyi tem
sil eden bir mânası vardır. Bunu hâkimiyeti 
millîyeyi temsil eden Büyük Millet Meclisine 
bağlıyalım, ki bunu Büyük Millet Meclisine 
bağlamak lâzımdır. 

BAŞKAN — Sinan Bey; komisyon kararma 
lütfen avdet edin. 

SÎNAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Düşü
neceğim efendim. Diyoruz ki, biz, Büyük Millet 
Meclisi adalet cihazının vermiş olduğu kararla
ra karşı koyamaz. Koyar; idama mahkûm olmuş 
bir insanı burada idama mahkûm olmaktan kur
tarıyoruz. Yahut hayatına kıyıyoruz. Binaena
leyh Büyük Millet Meclisi mahkeme kararlarına 
müdahale etmez. Fakat icabederse onu tahfif 
eder, icabederse bu kararı kaldırır. Ama bunu 
yapmadığımızın sebebi ikinci bir temyiz mahke
mesi olmasın diyedir. Çünkü o vakit herkes bu
raya müracaat edecektir. Bu subay arkadaş bi
ze müracaat etmese idi hakkını alamıyacaktı. 
Askerî Temyiz Mahkemesi mutlak bir karara 
varmıştır. Bir kere temyiz mahkemesi bu dâva
ya bakmak hakkını haiz değildir ki bu karar bir 
kaziyei muhkeme olsun. 

Bu ret kararı bir kaziyei muhkeme olur mu? 
Orada yüksek makama çıkmış olan hâkimler bu
na nasıl kaziyei muhkeme diyorlar. Çünkü salâ
hiyeti olmıyan bir şeye ret kararı verilmiştir, o 
kaziyei muhkeme olur mu? Olamaz. Çünkü neden 
olamaz? Karar değildir. Reddedilmiş, niçin, sa- | 
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lâhiyeti yok. Kanun menetmiş, bu dâvaya baka-
mazsm demiş . 

Şimdi arkadaşlar, dâvaya bakacak olan B. 
M. Meclisi tetkik ediyor, binbaşının raporlarını, 
kararlarını getirtiyor, tetkik ediyor vazifesine 
tam mânasiyle sadık bir zabit olduğunu görü
yor. Fakat buna rağmen bazan insan kötü sicil 
de alabilir, alay kumandanının keyfine göre ha
reket etmediği için binbaşılıkta aldığı sicil gibi. 
Şimdi bu zabiti tekaüde sevkediyorlar. Halbuki 
bütün mafevkleri kendisini takdir ediyorlar. 
Alay kumandanını şikâyet ediyor, askerlikte bir 
usul vardır, mafevki aleyhinde konuşmamak. 
Fırka kumandam da kendisine, sen neden böyle 
yapıyorsun diyor. Mahkeme karar veriyor. Alay 
kumandanını mahkûm ediyor. Fakat mahkûm 
olan alay kumandanı bu zabite sicil veriyor, 
alay kumandamnm vermiş olduğu sicil üzerine 
bn. zabit tekaüde sevkediliyor. Binaenaleyh arka
daşlar, burada Büyük Millet Meclisi namına ic
rayı hüküm eden karar veren Dilekçe Komis
yonunun kararı tam mânasiyle adalete uygun
dur, muvafıktır. Siz burada Türk Milletinin hâ
kimiyetini bilâkaydüşart temsil eden yüksek 
şahsiyetlerisiniz. Haksız dâvayı reddetmekle 
beraber Millî Savunma Bakanlığı ayrıca emir 
vererek zabıtanın sicillerini bu şekilde değiştir
mek ve zâbitanm tecziye ettirilmesini gibi hal
leri tetkik edip hakikati meydana çıkartması 
Büyük Millet Meclisinin en büyük vazifesidir. 
(Alkışlar) 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
KET ÎNCE (Manisa) — Aziz arkadaş1 ar, içinde 
bulunduğumuz ve millet namına vazife görmek
le iftihar duyduğumuz bu müessese nizam ve 
intizam müessesesidir. Bu müessese yüksek gö
rüşü ve yüksek anlayışı ile, çıkardığı ve çıkara
cağı kanunlarla, ittihaz edeceği kararlarla, bu 
milletin hayatında takip edilmesi lâzımgelen iç
timai intizamı, siyaseti gösterir. Hiçbir müesse
se yoktur k i ; Devlet mekanizması içerisinde 
maddî ve mânevi mesuliyet taşımaktan ve hattı 
harekini kanun çerçevesi içinde bulundurmak
tan müstağni olabilsin. Onun içindir ki Anayasa
larda, Devlet makinesinin nasıl işliyeceğini, her 
millet kendi bünyesine göre tanzim etmiştir. 
Müşterek olan bir hakikat vardır ki, parlâmen
tolar kanun yapar, ve icra kuvvetini murakabe 
eder. Bu iki vasıf bütün dünyada demokrasi te
essüs ettiği günden beri müşterek olarak kabul 
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edilmiş bir düsturu hayattır, bir düsturu huku- I 
kidir. Maadası olamaz. 

O takdirde bu dakikada yaptığımız müzake
renin mahiyeti nedir? Bu teşriî değildir, kazai-
de değildi. O halde icraya taallûk eden bir iş 
üzerinde murakabe hakkımızı ve mevcut telâk
kiye göre murakabe nevinden iş üzerinde vazi
yet ederek hâsıl ettiğimiz kanaate göre bir ka
rar vermek salâhiyetini kullanmış olmaktır. 

B. M. M. bugün doğmuş değildir, otuz sene
ye yakin hayatı teşriiyesi içerisinde biraz sala
hiyetli bir arkadaşınız sıfatiyle iddia edebilirim-
ki bu fertlerin şikâyet ve müracaatlariyle za
bıt cerideleri. doludur. Ve bu dâvayı, yani fert
lerin şikâyet ve ihbarlarının hukuki mahiyeti
ni göstermek ve bu Devletin hukuka bağlı oldu
ğunu anlatmak ve bunu katı karara bağlamak, 
öyle katî bir kanaat taşıyorum ki, Demokrat 
Partinin devresine tesadüf edecektir. Ve artık 
fertlerin şikâyet ve ihbarlarında bahsi geçen bü
tün haksızlıkların yolunda izalesi Demokrat 
Partiye ait olacaktır. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, insan olarak haksızlıktan azap 
duymamak kabil değildir. Fakat, insanı kâmil
ler camiası olan B. M. Meclisinin dahi gördüğü 
haksızlıklar karşısında isyan duymamış olması-
da asla hâtıra gelemez. Haksızlığı duymak ve 
haksızlığı görmek başka, haksızlıkların tamir 
ve telâfisi için tutulan yollara, ittiba ederek 
haksızlığın önüne geçmek ve yapılmışsa o hak
sızlığı. tazmin ve telâfi etmek yine başkadır, 

İşte arkadaşlar, aynı kuvvetle huzurunuzda 
ifade edeyim ki ; bu şikâyetlere taallûk eden 
mevzularda B. M. Meclisinin çok esaslı kararları 
vardır. Bunu unutmamamız lâzımgelir. 30 sene-
dan beri verilmiş birçok kararları vardır. Bu 
kararlar toplanacak olursa şu neticeye varılır : 
Bu mesele bir mahkeme işi midir? O halde B. 
M. Meclisinde bir mahkeme sıfat ve salâhiyeti 
bulunmadığından dolayı bu gibi işleri mahke
meye göndermesi lâzımdır. Bir mesele ki, had
dizatında ferdin hukukuna mı taallûk ediyor, o 
halde bu işi B. M. Meclisinin elinden alalım. Ne 
sıfatla buna Meclis bakıyor?. Meclis hâkim mi
dir, değil midir? Bu işte teşkili tarafeyn yaptı 
mı? Bir fert vatandaş olarak davacı; karşı ta
rafta Millî Müdafaa Bakanlığı. Tıpkı usulü mu
hakemede olduğu gibi teşkili tarafeyn ederek 
vatandaş denlenildi mi? Hayır. Bir arzuhal üze
rine dosya tetkik edildi. Bir milletvekilinin ku- 1 
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lağına şikâyetçinin fısıldaması ile hâsıl olan ka-
naata göre bir karar verildi ve bu karar da ni
hayet buraya geldi. Bu kararın mahiyeti nedir? 
Bu kararın mahiyeti, Millî Savunma Bakanlı
ğınca ittihaz edilen kararın yanlışlığını meyda
na çıkarmak şeklinde tecelli ederse o zaman ba
kanı siyaseten m ÎSUI etmek yoluna gideriz. Ko
misyonun kararı hakikî mahiyeti ile siyasidir. 
Yani Arzuhal Encümenlerinin verdiği kararlar 
Devlet namına faliyette bulunan organların va
zifelerini görüp görmediğini Meclis önüne ser
mektir. Ben bu ihtar neticesinde bir sual, bir 
istizah neticesinin çıkacağını kabul eden bir ar
kadaşınızım. Bir valinin ittihaz ettiği kararı İç
işleri Bakanlığı nasıl ki, bozabilirse bir vekilin 
kararını da Meclis bozar yoluna gittiğimizde 
ortalıkta birçok buhranın meydana çıkmasına 
sebep olur. Meclis bû haksızlığı irtikâp eden 
iadamı tahtı mukkemeye alınması lâzımgelirse, 
aldırır, yoksa bir üst olarak ben bu kararı boz
dum demeye Meclisin salâhiyeti olmadığına dair 
Büyük Millet Meclisinin defaatla verdiği karar
lar vardır. Arkadaşlar bir devlet bünyesinin ic-
rai, teşriî ve kazai diye üçe ayrılmış olmasının 
çok esaslı mânaları vardır. Bunun hilâfına ha
reket çok büyük hataları icabettirebilir. Ondan 
dolayı muhterem heyetinizden bir şey rica ede
ceğim bundan evvel verilmiş olan kararlar dai
resinde hareket edelim. Yani bir Meclis ki, ken
di bünyesi içinde vermiş olduğu karara kendi
sinin ittiba etmemiş manzarısmı göstermiyelim. 
Şimdi bu hususta bütün demokratik devletleriy
le bir mukayese edilmek lâzımgelirse söyliyebi-
lirim ki, İngiltere Parlâmentosunda Arzuhal En
cümeninde kâğıt yoktur. Yani vatandaşın Ar
zuhal Encümenine bu şekilde ihkakı hak yolun
da müracaat edildiği vâki değildir. Fransa'da 
da böyledir, diğer demokratik memleketlerde 
de böyledir. Yani yanlış yere tekaüt edilmiş, 
hakkı yenmiş, sicil âmiri tarafından tesir icra 
'edilerek kararı hozulmuş yolunda şikâyeti mu-
tazammm evrak yoktur. Arkadaşlar size bun
ları söylerken sizlerin de tetkik ederek sözü
mün sıdkı kizpi varsa meydana çıkarmalarınızı 
rica ederim. Sizlere Büyük Millet Meclisinin bu 
konuda vermiş olduğu misalerden bir tanesini 
geçenlerde hatırlatmıştım. Bu 1934 tarihinden 
itibaren haşlar. Bu yolda B. Mİ Meclisince veril
miş, 1934 den beri, defaatla verilmiş kararlar 
(mevcuttur. Bunların en katisini ise şimdi sizler 
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vereceksiniz. Onun için burada size, kazai, teş
riî ve icrai birtakım mütalâatı hukukiye derme-
yan etmeden meseleyi teşrih edeceğim. 

Bir an için Millî Savunma Bakanı olarak 
değil, vaziyeti evrak üzerinde okumuş tetkik et
miş ve hâdiseye tamamen vâkıf olmuş bir adam 
gibi değil sizin gibi burada söylenenleri duyduk
tan sonra insan hiç şüphesiz ki, bir merhamet 
hissi içerisinde ve yapılan irtikâpların ihbarın
dan mütevellit 'mağduriyete uğramış bir vatan
daşın azabını tahfif etme cereyaniyle ve bir ku
mandanın hâkimler üzerinde yaptığı tesirle hu
sule getirdiği menfi cereyanın tesiriyle bu hâ
diseye göz yummamakla mükellef olduğunu ka
bul etmek lâzımgelir. Fakat itiraf edeyim ki; 
arzuhal encümeni arkadaşları ve o zamanın Sa
vunma Komisyonunu teşkil eden arkadaşların 
•beyanatları hakîkata tamamen aykırıdır. Arka
daşlar ; ben size bu milletin mesuliyetini seneler
ce taşıyan bir arkadaşınız sıfatiyle söyliyeyim 
k i ; askerlik de sicil meselesi, hayat meselesi
dir. Askerlikteki sicil meselesinin 'hususiyeti, 
yani hafi olması 'keyfiyeti kalktığı gün ordu
nun kalacağına kaani olmamak 'kanaatini evvel-
âhir taşıyan bir arkadaşınızım. Şimdi arzedece-
ğim husus, bu arkadaşlar samimiyetle çalışırlar
ken bu Lûtfi Çan'a ne kadar fenalık ettiklerini 
ve şimdiye kadar vaziyeti kavrama noktasından 
yapılan tetkikatm binnetice ordunun sicil işine 
verdiği kıymetin ne derece ehemmiyetli olduğu
nu tebarüz ettirecektir. 

Bütün tarihî mesuliyetimi müdrik olarak, 
'burada konuşulanlardan sonra fikirleri tashih 
©tmek bakımından mâruzâtta bulunacağım. Ar
kadaşlar; şurasını evvelâ söyliyeyim ki, Lûtfi 
Çan'ın bütün sicilini aynen okumıyacağım. Çün
kü okumamak vazifei askeriyesi ve insaniyesi 
karşısındayım. Bir insan kendi fiilinin ölçüsü
nün bu fiilin ne dereceye kadar âmmeye faideli 
olma/k ve ne dereceye kadar bu âmme hizmeti 
vesilesiyle vukuagelmiş olan kötülükle muka
yese etmekle mükelleftir. Bu mukayese neti
cesinde sicildekilerin hepsini söylememekle mü
kellefim. Bu adam bir günde binbaşı olmuş de
ğildir. Elbetteki bir hayatı askeriyesi vardır. 
Hayatı askeriyesinde her sene veya iki senede 
bir defa sicil almıştır. Bu sicillerin söylenme
si lâzımgelen taraflarını müsaade ederseniz söy
liyeyim. 

1941 ve 1946 seneleri. . .1941 senesindeki ku-
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mandanın adını söylemiyeyim, Çünkü beşerî 
zaıflara tâbi olarak belki "dargınlık ve küskün
lük hâsıl olmuş olabilir. Çünkü endişe ediyorum, 
bu adama, bu zavallı adama istemiyerek bü
yük bir fenalık yapmaktan, onu çok fena bir 
vaziyete düşürmekten endişe ediyorum. (Oku
mayın, okumayın sesleri) Asıl şayanı dikkat 
olan keyfiyet şudur: Yani söyleyeyim derken 
dahi söyliyeceğim kelimelerin ağırlığını göre
rek, yine endişeli bulunuyorum. Heyeti içtimai
ye içinde hiçbir kimsenin diğerini teşhir etmeye 
hakkı yoktur. Ordu bir ailedir, bir komutan 
maiyetinin hem babası, hem anası ve her şeyidir. 
Binaenaleyh maiyeti hakkındaki kanaatini âmi
rine söyler, bu söylenen şey iki kişi arasında 
kalır. Ancak bir noktayı tasrih edeyim, şimdi 
bütün hücum bu mahkûm olan kumandana, kin
dar denilen, gazagkâr denilen adamadır. Hal
buki bu adam yukarda bahsettiğim iki kuman
dan ayn olarak Lûtfi Can lehine sicil vermiştir. 
1941 ve 1946 da dermeyan edilen mütalâalar 
1945 te fakat hafif surette tekrar edilmekle be
raber bu kumandan bakınız ne diyor: 

tmtizaçsızdır. Terbiyesi noksandır. Dediko
du ile, kılanın tesanüdünü bozmakla vakit geçi
rir. Vazifede sabrı ve tahammülü yoktur. Sık 
sık hasta olur. 

Bir kısmını söylemekten sarfı nazar ediyo
rum. Binbaşılığında da bunu takiben aynı şey
ler söylenmiştir. Vazifesini ancak takip ile ya
par. 

Bu komutan 1945 te diyor ki, binbaşılığı ve 
tabur komutanlığını takip ile yapabilir. 

Şimdi daha eski kumandanlar hu zatın şu 
veya bu kötü vasıflarını yazarken bu vazifeyi 
dahi yapar mı, yapamaz mı? Diye katî bir şey 
söylemezken bu adam yani şikâyet edilen. Fakat 
kanaatini katî söylemiştir, 

Bu sicil meselesine hakikaten ordu ehemmi
yet vermiştir. Sicil meselesi üzerinde hassas bu
lunmak hakikaten doğrudur. Buna ben de katî 
olarak kanaat getirdim ki7 sicil meselesi bir 
ordunun can noktasıdır. Bunu katî kanaat edin
diğim için söylüyorum. 

Şu alay kumandanının mütalâasını Tümen 
kumandanmki takip ediyor, tümen kumanda-
nınmkini de kolordu takip ediyor, bunlar 
mecburi mütalâa dermeyan eden üstlerdir, di
yorlar ki - burasını söylüyorum- orduda be
kası doğru değildir. Teşhisleri budur. 

- - 5 5 4 — 



B : Öl İâ.? 
Muhtar üst olan ordu kumandanı diyor ki, 

«Bu yaradılıştaki birisinden orduda subay ola
rak istifade edilemez». Şimdi, bu «Yaradılış» 
sözü içindeki mânayı takdirinize havale ediyo
rum. Netice budur. «Bu yaradılıştaki bir adam
dan orduda subay olarak istifade edilemez». 

Şimdi bu tertip dâhilinde her hangi biri
miz bir karar almak mevkiinde bulunacak olur
sak yapılacak iş bence hâdiseyi kanuni mecra
sına irca etmektir. Yapılan iş de bundan iba
rettir. 

Savunma Bakanlığı bu hususta icabeden ka
rarı vermiştir. 

Bu zat Yargıtaya da müracaat ediyor. 
Arkadaşlar, bir kanun müessesi isek ve bir 

hukuk Devleti olmak iddiasında bulunmuş ve 
bulunuyorsak, kanuna riayet edilmediği zaman 
feryadımızın çok kuvvetli olması lâzımdır. 

Bir defa Yargıtay'ın hangi işlere bakacağına 
dair bir kanun vardır. O kanun diyor ki, na
kil, tâyin, sicil ve sair meselelere Yargıtay ba-
kamaz. Fakat dikkat edin, birkayıt koyuyor. 
Mevzuat dâhilinde olmak üzere diyor. Binaen
aleyh sicil dâvasında Yargıtay vazifesini gör
memiş değildir. Vazifesini görmüştür, dosyayı 
tetkik etmiş, bakmış, sicili usulü dairesinde ve
rilmiş midir?. Verilmemiş midir?. Yoksa sicil 
verenlerin kanaatine müdahale etmemiştir. Za
ten sicilin mânası budur. Binaenaleyh binbaşı
nın sicili üstü: albay, albayın üstü tümen, tü
menin üstü kolordu, bu silsile dairesinde gelmiş 
ise ve bu sicil usulü ve teşkilâtı dairesinde yapıl
mış ise kararını verir. Diğer sicilden çıkan mâ
naya yani askerliğin vicdani kararma müda-
hele edemez. Zaten sicil de budur. 

Binaenaleyh Yargıtay vazifesizlik iddiasiy-
le reddetmemiştir vazife dâhili görerek dosyayı 
tetkik etmiş ve mevzuata muvafık olarak çıka
rıldığını görmüş ve kararını vermiştir. 

Binaenaleyh vazifesizlik karan diye, bizim 
bildiğimiz usuller dairesinde bir vazifesizlik ka
ran yoktur. Mesele bu şekilde halledilmiştir. 

Arkadaşlar, görüyorsunuz ki, burada bir şah
sın sicilli hakkında muamele yapanlann fiil ve 
hareketleri mevzuubahis oluyor. Eğer biz böyle 
bir mahkeme heyeti haline gelirsek buraya dava
cının getirilmesine, şahitlerin çağırılıp istimaı-
na ne mâni vardır? Kazara fırka komutanı içi
mizde bulunmuş, ya bulunmasaydı? Binaenaleyh 
dâva mahiyeti itibariyle ne prensipe, ne usule 

1960 0 : 1 
ve ne de Meclisin meşgul olması lâzımgelen esas
lı vazifeye asla uygun değildir. 

Arkadaşlar, dikkat buyurun, tekaütlüğünden 
dolayı bu Meclise şu veya bu şekilde gelen sivil
ler yoktur. Bilhassa askerlerin buraya gelmesi 
ordu hayatı, ordu şeref ve haysiyeti bakımından 
da ayrıca mevzuubahis olunmakla ve bunun po
litik tesiratınm da düşünmeye değer olduğunu 
kabul etmek lâzımgelir. 

Burada lâalettayin suiistimalleri mevzuuba
his edebiliriz. Hepimizin söylediği, ordu millete 
arkasını bir perde ile çevirmiş değildir onun hu
susi bir hayatı yoktur. Fakat ne olursa olsun 
burada haklarında takibat yapılması imkânı ol-
mıyan veyahut da kendilerini burada müdafaa 
imkânı bulamıyan insanların isimlerini bahis 
mevzuu etmek bence hakkı temin eden bu yüksek 
müesseseyi haksızlığa sevketmek demak olur. 
Bundan bütün Meclisi tenzih ederim. Bu itibarla 
bu noktayı bir vatandaş olarak, bir, Meclis âzası 
olarak göz önünde bulundurmamız ve unutma
mamız lâzımgeldiğini de bilhassa arzetmek iste
rim. 

Bu vaziyette en sert söyliyen verdiğim iza
hatla kanaat getireceğini sandığım Sinan Teke-
lioğlu güzel bir tavsiyede bulundular, fakat hak
sız bir ihtarda da bulundular. Tavsiyeleri; ada
letin tesirden masun kalmaları yolundaki mü
talâaları ihtiva ettiğinden gayet yerindedir. 
Bir yerde ki adalet haricin tesirine tâbi ise o 
yerde adalet yoktur". Bilhassa arkadaşlar politi
kanın adalete musallat olduğu gün, yani hâki
min vicdanında istiklâl kalmadığı gün o memle
kette yaşamak imkânsızdır. Bu bakımdan dola
yıdır ki dâvanın nezaketi vardır. 

Burada verilecek bir kararla hâkim kararı
nın bozulduğunu, Anayasanın şahaser, bir hey
kel halinde duran «millet namına verdiğin ka
rar bozulamaz», «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bozamaz», «icra Vekilleri Heyeti bozamaz» di
ye heykel halinde bağırıp dururken bugün bir 
kararla Yargıtay kararının bozulduğu görülür
se o hâkimin istiklâli yoktur. Hâkim, kararının 
nasıl bozulacağını kanunlarda görür. Bir hâkim, 
kararının siyasi bir müessesede bozulduğunu 
gördüğü gün onda istiklâl kalmaz. Hâkimleri 
vicdanlariyle başbaşa bırakalım. Vatandaşlar 
haklarını mahkemelerde arasınlar siyasi mües
seselerde değil. Bakanlar fena yapmışsa, ıskat 
ediniz, istizah ediniz, âdemi itimat beyan ediniz, 
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matı ve cezai mesuliyetlerle mahkûm ediniz, di
vanı âliye sevkediniz. Fakat vatandaş hakkın
da taallûk eden bahislerde mahkeme yoluna git
mek dururken orayı bırakıp siyasi yollardan 
hak istemek suretiyle ana hatlarda iğtişaşları, 
teşevvüşleri ve yolsuzlukları doğuracak olan 
yola1 gitmiyelim. Onun için hâkimin istiklâlinin 
temini yolundaki temenniye tamamen iştirak 
ederim. Fakat Millî Savunma Bakanlığına emir 
verme yolundaki beyan asla doğru değildir. Her 
bakan, her vatandaş kendi hattı hareketini isti
kametini kanunlardan alır, ama Meclise emir 
verme mevkiinde değildir. Büyük Millet Meclisi 
karar ittihaz eder, her bakan bu kararı tatbik
te kendini memur addeder fakat kendi anla
yış ve telâkkisine uygun bulmazsa itaate mec
bur değildir, çekilir gider. 

Bütün muhterem' heyetten' ricam, dâva Lüt
fü Can davası değildir. Dâva prensip davasıdır. 
Bundan evvel gene mesaisiyle iftihar ettiğim bir 
kolordu kumandanı paşanın ve Genelkurmay 
îkinci Başkanının davasında da aynı tezi yürüt
tüm ve muhterem heeytiniz hüsnü telâkki bu
yurdular, kabul ettiler. Sizden istirhamım şu
dur : Meclîsin ittihaz ettiği kararlara göre, idari 
ve adlî dâva dâva mevzuu olan işlere artık Bü
yük Millet Meclisi bakmaktan çıksın. Millet na
mına nasıl Büyük Millet Meclisi teşriî iş görü
yorsa millet namına kurulan1 mahkemelerde ka-
zai iş göreıi ve yaptığı işlerden dolayı asla me
sul olmıyan mahkeme ' kararlarına' razı olmı-
yanlara Meclisin «gelin işinizi göreceğiz» diye 
bir yol açmaktan içtinap etmesi lâzımdır bu 
yolda devam edelim. Dâva Hı kadar esaslıdır. 

Bundan sonra arzuhal encümeni-bu gibi iş
levi artık bize göndermesin/Karar ittihaz etme
sin demiyorum. Karar ittihaz etsin, aylık mese
leleri mevzuları gözümüzün önüne sersin, esasen 
seriliyor, biz oradan okuyalım. Bir vekilin mah
kemeye tesir ettiğini görürse orada yazsın, ka
rar versin ve desin ki, işbu karar vekil tarafın
dan heyeti hâkimeye yapılan tesir altında veril
miştir, kanaatimiz budur, diye yazsın. Bunu 
okuyan ve gören arkadaşlar isterlerse bunu bir 
istizah mevzuu yaparlar, divanı âli mevzuu ya
parlar. 

Arzuhal encümeninin vazifesi meseleyi hal-
1 etmek değil, ihbar ve şikâyet suretiyle ıttıla 
peyda ettikleri şeyleri, hâdiseleri Büyük Millet 
Meclisinin önüne sermektir. Büyük Millet Mec-
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lisi bunları görürse Anayasanın muayyen mad
desi mucibince murakabe vazifesini görür, ve
killerini ıskat eder, isterse cezai mesuliyet 
görmesi için mahkemeye sevkeder, isterse malî 
tazminat bakımından tahkik için mahkemeye ve
rir. Binaenaleyh, vereceğiniz kararın ehemmi
yeti çok büyüktür. Bu ehemmiyetli kararı ver
mek Demokrat Parti, evvelce verilmiş olan ka
rarlar dairesinde nasıl hukuka bağlı bir Devlet ol
duğunu ispat edecektir. Hepimizden tekrar tek
rar rica ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; devam mı edelim, 
birleşime yoksa ara verelim mi? 

CELÂL YAEDIMCI (Ağn) — Efendim, söz 
sırası benimdir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, sizden evvel 
söz istemiş olan arkadaşlar var. 

Devam edelim mi arkdaaşlar? (Devam, devam, 
mesele karara bağlansın sesleri). 

Cevdet Baybura, buyurun. 
CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Muh-

terem arkadaşlar; beri burada Arzuhal Encüme
ninin vermiş olduğu kararın kabul veya ademî 
kabulü hakkında söz söyliyecek değilim. Encü
men kararını vermiştir ve hakem de muhterem 
heyetinizdir. Rey de sizlerindir. Bîr cihet hak
kında nazarı dikkatinizi celp edeceğim. Geçenler
de bir husus hakkında söz söylediğim vakit da işa
ret etmiştim. Birçok hâdiseler de görüyoruz kî, 
bu işleri yapan dairelerde bâzı haksızlıklar, bâ
zı kanuni yolsuzluklar yapılıyor. Ve bilhassa ge
çenlerde bu kürsüden söylemiş olduğum ve işaret 
ettiğim gibi kayıt hilâfına ve dairenin, esas mu
amelât hilâfına şahsın hayatı memuriyetine tesir 
edecek surette hilafı hakikat, olarak beyanda bu
lunulmuş yazılar yazılmıştır. 

Bu itibarla Muhterem Millî Savunma Baka
nının nazarı dikkatini celbederim, bunlar cezasız 

t kalmasın. Bilhassa geçen günkü işte olduğu gi
bi her hangi şekil ve surette olursa olsun, yani 
ankastin, veya ancehlin olsun, ancehlin yapılmış 
ise vazifeyi ihmal, ankastin yapılmış ise vazifeyi 
suiistimaldir. Her iki şıkta da cezadan kurtul
masına imkân yoktur. Bir rütbede iki takdir al
mış olan bir subay hakkında bir takdirin mülâzim-
likte ve bir takdirnamenin de yüzbaşılıkta al
dığı yazılmış ve sayılmıştır ki, bu suretle bariz 
bir haksızlık yapılmıştır, 

Binaenaleyh, bu gibiler hakkında çok kıymet-
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li ^ka^a^ımiz .Ĵ Eülî .Şayuruna Çakanından rica 
fer ini , bunlar cezasız kalmasınlar. 

Beşim söyliyeceğim söz bundan ibarettir. 
3AS&AN.— Sür/eyva Endik. 
3Ü^EYYA ENDtK (Çanakkale) — Efen

dini, jbu yakalar Çanakkale'de cereyan ettiği 
için gerek. yaka hakkında gerek şahıslar hak-

Jkında-bâzı bilgilerimiz yardır. Bu ismini açık
lamak, istemediğim albay 4 aya mahkûm olmuş
tur. Fakat bu zamana yani 1949 senesine kadar, 
bu tarihten itibaren Askerlik Şubesi Başkanı 
olarak • Çanakkale'nin mühim bir kazasında iş 
görmüş ye tekaüt olduğu zaman da orada Raşit 
ism^n^e bir zattan 30 bin liraya bir apartman 
şjpıştır. Bu şahsm,ne mal olduğunu bu şekilde 
tebarüz ettirdikten sonra Sayın Millî Savunma 
Bakanına Meclis önünde maruzatta bulunmak. 
Kendileri buyurdular ki; sivil mahkemelere ait 
işlerden dolayı B. M. M. ne müracaat yapılmadı
ğı halde, askerî işlerden dolayı mütemadiyen 
yapılmaktadır. Elbetteki yapılacaktır. Çünkü 
bugün askerî adalet diye bir şey yoktur, arka
daşlar.. 

HÂHtD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) —Böyle 
tarizler yok.. 

SÜREYYA ENDÎK (Devamla) — Bir yar-
gıç ki, amiri adlî emrindedir ve sicilini o âmiri 
adliden alır, onda vicdan serbestisi aramak an
cak uedir şahıslara nasip olacak şekildedir. 15 
senelik askerî hayatımda devamlı olarak görmü
şüzdür. (Teklif yap sesleri) 

Teklif de yaparız, tşin esası burada dır. 1941 
de sicil alan bir arkadaş ondan sonra binbaşı 
olmuştur. Binbaşı olduğu zaman o zamana ka
dar aldığı siciller dürülür bir tarafa bırakılır. 
Eskisini temcit pilavı gibi tekrar tekrar ortaya 
sürmenin .mânası yoktur. Bu arkadaşı şahsan 
tanıyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Bakan «As
kerî adalet yoktur» sözünüze müdahale etmek 
istiyor. 

SttREYYA ENDÎK (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Ben de bu işin içinde yetiştim. On beş 
sene orduya emek verdim. 

Lûfti denilen arkadaş pekâlâ vazifesini gö
ren, memlekete bağlı bir arkadaştır. Ve yeni 
terfi ettiği zaman eski sicilleri iyi veya kötü 
bir tarafa bırakıldığı halde ihbarı yaptıktan son
ra bir ay içinde ortaya dökülüyor. 

General Hamdi'den evvel ora4a general Nu-
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I rettin Baransel vardı. O zamanda da bu alay 

komutanının, birçok işleri karıştırdığı söylen
mekte idi. 

Arkadaşlar, bu alay komutanı yalnız kendi
sini yakmamış hem Binbaşı Lûtfi'yi yakmış ve 
hem de tertemiz mektepten yeni çıkmış üsteğ
men bir veteriner arkadaşı zorla bu işe sokmak 
suretiyle onun da istikbalini baltalamıştır. Bin
başı Lûtfi Can haklıdır. Bize en son merci ol
mamız itibariyle müracaat etmiştir. Demokrat 
Partinin kayıtsız, şartsız bütün haksızlıkları dü
zeltmek görevi göz önüne getirilirse bu kötü 
vaziyetin B. M. Meclisinin eliyle tashihi lâzım-
gelir kanaatindeyim arkadaşlar (Alkışlar) 
' CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar; 
Devlet nizamı, millî savunmadaki ahenk, inti
zam ve disiplin, memleketin seyrindeki cereya
nın ahengi şüphesiz en istenilen ve arzu edilen 
mesaildendir. Fakat adeletin ve hakkın bulun
madığı yerde de hiçbir şeyin olmadığı da bir 
hakikattir. Adalet her şeyin üstündedir. 

Arkadaşlar, hak mefhumu, bu arzu ettiğimiz 
ve ileri sürdüğümüz mefhumların üstündedir. 
Millî Savunma Bakanı huzurunuza geldiler, 
prensiplerden, mahkemelerin istiklâlinden, sicil 
mevzuundaki ordu disipliniyle, sicilin ordunun 
hayatiyetine taallûk ettiğinden bahsettiler. Ben-
bu bakımdan kendilerinden hiçbir şekilde ayrıl
mıyorum, 

Fakat bugün derdesti tetkik bulunan hâ
disenin bütün hususiyeti bu mevzuda Millî 
Savunma Bakanının derpiş ettiği mesailden ay
rı bir şey ihdas etmiyor. Evvelâ buyurdular ki; 
mahkemenin hallettiği bir meseleye Büyük Mil
let Meclisi nasıl el kor? Mahkemelerin istiklâ
li nerede kalır? Mahkemelerin hallettiği mesaile 
Büyük Millet Meclisinin el koymaması Anaya
sanın 54 ncü maddesinin ahkâmından bulun-

I makla beraber Büyük Millet Meclisinin bu mev
zuda ittihaz ettiği mütaaddit kararları vardır 
decüler. Kabul ediyorum, kendileriyle birleşiyo-
rum. Fakat bu hadisede bir mahkeme; mahke
me olarak meseleyi halletmemiştir. İşte elimiz
de işe müdahale eden yani müşteki, hak sahibi 
Lûtfi Çan'ın itirazı üzerine meseleyi tetkik eden 
Yargıtaym temas ettiği nokta: Emekli Binbaşı 
Can'm itirazı tetkik edilmiştir. Ancak bu sicil 
3410 sayılı Kanunun 4259 sayılı Kanunla deği
şen ikinci maddesine göre idari dâva olmıyaca-

I ğı cihetle dâvanın reddine karar verdim. Diyor. 
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Bunu söyliyen yargıtaydır. Yargıtay, bu mese
le adlî bir meseledir, idarî dâva mevzuudur tet
kik ettim varit gördüm veya görmedim, demi
yor. Ben bu işe bakamam diyor. Neden bakamı
yor? Çünkü diyor, sicile taallûk eden bir mese
ledir sicili ise 4259 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine göre âmiri verir. Şimdi arkadaşlar, 
işte bu kanunun âmire sicil verme mevzuunda 
verdiği salâhiyetin suiistimal edildiği mülâhaza-
siyle müşteki huzurunuza gelmiştir. Bu hâdise
yi heyeti âliyeniz tetkik eder, buna mezundur. 
Anayasanın 82 nci maddesi «Türkler gerek ken
dileri gerek kamu ile ilgili olarak kanunlar ve 
tüzüklere aykırı gördükleri hallerde yetkili ma
kamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine tek 
başlarına veya toplu olarak haber verebilirler 
ve sikâvette bulunabilirler. Haber ve şikâyeti 
alan makam sonucunu dilekçiye 
yazılı olarak bildirmek mecburivetindedîr.» tste 
arkadaşlar g-örüvoruz ki bir mahkemenin istik-
lâliyle alâkalı bir mesele karsısında değiliz. Ka
nunu mahsus erereğince bir ferdin, bir makamın 
veya bir hevetin tesis etmiş oldu&u muamelele
rin. volsuzluğu mevzuu ile huzurunuza gelmiş 
bîr siv^vpf vardır. Bu sıkâvet tetkik edilemıve-
CP?" iddiası her türlü usul ve kanunların demiş 
ettip-i mevzns+ı herenmere eder. Bn suretle pren
sin olarak hâdisenin heyeti aliveni^ee tezekkür 
olunahilpcesn mütalâasını arzettikten sonra 
maddi vaka olacak isin esasına gelmemize müsa
adenizi rica edec.p^im. 

Arkadaşlar, Mîllî Savunma Bakanı; âmir, 
mnrakahpenvlp. vürütmekle mükellef olduğu 
ailenin babamdır, anas^dır. kardeşidir. dediler. 
"HoS-mdur. FaVpf baran da, düşmanıdır. Bn ıti-
larla. biz bn hâdis^dp bn ailenin efradı olnn ismini, 
Rİsmiui ve ha.va.tı hakVmda.malumatım olmıvan ve 
ancak simdi dosvasındn.n ismini ödendi «Hm 
bu binbaşının, bu aile idinde, husumemfe bir 
üvev baba muamelesi e-ördü^ü ka.naatîndevim. 
(Nereden anladın sp^lprı). Müsaade bnvnrun 
oraya da ^PİpeelHm. hükme davanarak grelecerHm. 

Arkadaşlar. Mili* Savrmma Bakam bu bin
başının sicili hakkındaki hân malûmatı bize ver-
mektpn tevnlrln pttüer. Bizim bn va^ivptfp bir-
tarafımız eksik kaldı. Efrpr sicilinin bâzı husus
ları cok mahrem ve bu arkadaşı rencide edecek 
bir durumda ise pnzlî celse ile bn adamm duru
munu öo-r<mmek hakkımızdır. Biz burada kanun 
korucularıyız. Millet son hakkını bizden istiyor. 
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I Binaenaleyh, Büyük Millet Meclisi için bilinmi-

yecek hiçbir şey yoktur. Hattâ ailemizin, kendi 
ailemizin hususiyetlerini bile Büyük Millet Mec
lisinde açıklamak mevkiindeyiz. (Gürültüler, 
yoo sesleri). Müsaade buyurun, müsaade buyu
run. Şimdi bu arkadaşın sicilleri ordu hizmetin
de kalmasına cevaz vermiyecek kadar kötü imiş 
nasıl olur da bu arkadaş binbaşılığa kadar terfi 
ettirilmiş1? Millî Müdafaa Komisyonunun tanzim 
ettiği mazbatanın ikinci sayfasının ikinci fıkra
sında Millî Müdafaa Bakanlığından celbedilen 
sicilinde ona sicil veren her iki sicil âmiri, te
miz sicil yazdığı ve 1946 sicilinde hiçbir cezai 
takibat yapılmadığı halde tanzim etmiştir di
yor, niye 1946 senesine kadar?... Halde 1946 
da birdenbire sicil kötüleşiyor. (Kim diyor ses
leri). (Soldan kim diyor sesleri). Komisyon di
yor efendim, bilhassa tetkik eden komisyon, 
diyor. 

Arkadaşlar, bu arkadaş 1944 ten 1946 sene
sine kadar nasıl olmuş da bu kadar güzel vo 
temiz sicil almıştır? Eğer bu güzel ve temiz 
sicil aldığına matuf beyanlar yalansı. her han
gi bir müsamaha, her hangi iltimas hissi ile ya
zılmışsa 1944 ten evvel yazılan kötü sicile mü-
taallik olan mütalâaların da doğru olduğu iddia 
olunmamak gerektir. Kaldı ki asıl olan tehzibi 
ahlâktır, ıslahı sefistir. Bu adam 1944 senesine 
kadar kötü siciller almış olabilir. Fakat 1944 
ten sonra temiz bir asker, namuslu bir vatan
daş olarak çalışmışsa ve o yolda yürümüşse, ar
tık o adamın geçmişteki, mazideki seyyiatiyle 
istikbaldeki faziletini kirletmeye hakkımız 
yoktur. 

Ben böylece bir sicil muamelesi haksızlığı 
karşısında bulunduğumuzu görüyorum. Yani bi
rincisinin mahza kine ve garaza istinat ettiği
ni, sorakinin de mahza hakikat olduğunu iddia 
etmeye hakkımız yoktur. 

Şimdi bu arkadaşın tekaüde nasıl sevkedil-
miş olduğu mütalâasına gelelim. 

Arkadaşlar, hürriyet bahsinde, demokrasi 
bahsinde memleketin teali ve terakkisi bahsinde 
adalet der dururuz, mahkeme der dururuz. İşte 
size bir mahkeme ilâmı. İşin esasını tetkik eden 
hükme bağlı\aıı bir mahkeme ilâmı var. Biraz 
evvel huzurunuza çıkan arkadaşın çıkmasını hiç 
arzu etmezdim. Eğer bu arkadaş o zamanki 
Hamdı Koyutürk ise, tümen komutanlığı yapan 

I arkadaşımız ise, beni mazur görsünler, bir hak-
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km müdafaası için kendilerine tamda bulunur
sam beni kınamasınlar, Lûtfi Çan'ın beraetine 
karar vermiş olan yargıçların vermiş olduğu be-
raet kararının (B) bendini size kısaca okuyayım: 

« Zatî hâdiseler hakkmdaki tahkikata gelince: 
Mahkemeniz dinlediği şahitlerin ifadelerine 

ve tetkik eylediği yazılı delillere istinaden şu üç 
neticeyi tesbit eylemiştir. 

Birincisi; ihbar edilen hâdiseler filhakika 
mevcuttur ve suç teşkil edecek mahiyettedir. 

ikincisi; bu hâdiselere mütaallik Ezine Mah-
kemesindeki hazırlık ve son tahkikatın General 
Hamdi Koyutürk'ün tesiri altında cereyan ettiği; 

Üçüncüsü; sübut bulan bu suç mahiyetindeki 
hâdiselerin sözü geçen ve ihbarın mevzuunu teş
kil eden hâdiselerle mahdut olmadığı anlaşılmış
tır » diyor. 

Arkadaşlar, bu Hamdi Koyutürk arkadaşım, 
çok arzu ederdim ki, kendi isminin mevzuubahis 
bulunduğu bu meselede burada huzurunuza çık
masın. Çıktılarsa, mevzuu açtılarsa günah be-
benim değil, kendilerinindir. 

İlâmın diğer kısımlarında binbaşının evvelâ 
muhakemesini yapan ve normal şekilde teşekkül 
eden heyeti hâkimenin bu dâvanın normal adalet 
kaideleri üzerinde tesisine muttali olduğu za
man Hamdi arkadaşımız âmiri adlî sıfatiyle işe 
müdahale etmiş ve mahkemenin azalarını ve rei
sini değiştirmiştir. Bu görülen müdahale nazarı 
dikkati calip görülmüş ve evvelâ ikinci müret-
tep mahkemeden hâdise alınarak yine normal ve 
faziletkâr mahkemelere iş tevdi edilmiştir ve 
bu arkadaş beraet etmiştir. 

îşte size daima Meclisi Âliyi, kanunları, hu
kukları kendileriyle mukayyet tuttuğumuz ve 
tutmak zaruretinde bulunduğumuz bir işin kar
şısındayız. Bunu ben demiyorum. Türk yar
gıcı diyor ve Türk Temyiz Mahkemesi tasdik 
ediyor. 

O halde biz, bu derece vesaika müstenit ve 
hükmen sabit olmuş bir masumiyeti ve bu hük
men sabit olmuş masumiyetin evvelce kararlarla 
hakkın ıskatına taallûk eden bir sicil kaydı ile 
bu vatandaşı hakkından mahrum etmeye devam 
edersek o zaman arkadaşlar biz vicdanı âmme 
huzurunda vazifemizi bihakkın yapmamış du
rumuna gireriz. 

Buyurdular ki, acaba bu, bir suimisal teşkil 
etmez mi? Yani yarın her tekaüde sevkedilen 
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vatandaş, mahkemeden, yahut Millî Savunma 
Bakanlığından veya herhangi bir bakanlıktan 
hakkını istihsal edemediği zaman Meclise gel
mez mi? 

Gelir. Varsın gelsin. Meclisi Âliden ev
vel bir komisyon var. Ve nihayet ondan sonra 
da Yüksek Meclis gibi şuurlu, kültürlü hak ve 
kanun mefhumlarına bağlı bir varlık vardır. 
Buraya gelir, böyle bir hususiyet ifade etmiyor
sa, burada da bu hakkını istilzam edecek bir ci
het yoksa güle güle ve uğurlar olarak gider. 

Arkadaşlar ben, son sözümü çok muhterem 
arkadaşım, Hâmid Şevket înce'nin bir mahkeme
de müdafaa esnasında kullandığı şu cümle ile 
bitireceğim. El hakku ya'lû velâ yu'la aleyh. 
Dünyada üzerinde hiçbir hak yoktur ki, adale
tin ve hakkın son mercii olan Türkiye B. M. 
Meclisinde tecelli etmesin. (Bravo sesleri, al
kışlar) . 

BAŞKAN —- SÖz Millî Savunma Bakamnm-
dır. 

MÎLLİ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Muhterem arkadaşlar; 
Süreyya Endik arkadaşım mahkeme ile, müessese 
ile mahkemedeki hâkimlerin, müesseseye mensup 
olanların birbirinden ayrılması keyfiyetinde 
hataya düşüyorlar. Mahkeme başka, hâkim 
başkadır. Mahkemeler adaletin mercii hâkim 
ise adaletin uzvudur. Hâkim insan olarak ha
ta edebilir. .Binaenaleyh âmiri adliler de şu 
veya bu sebeple hataya düşebilir. Ne şayanı 
dikkat bir misal karşısında bulunduk ki, şimdi 
Celâl Yardımcı arkadaşımızın okuduğu bir As
kerî mahkemeden çıkmış kararın hiçbir tesire 
tâbi olmadan, yani Çanakkale'de verilmiş, bir 
Tümen Komutanının gayrikanuni 'hareketini 
tesbit etmiş. Binaenaleyh bu mahkemenin eli 
öpülmez mi rica ederim? (öpülür sesleri) öpü
lür tabiî Binaenaleyh müesseselere taallûk 
eden keyfiyette söz söylerken ölçülerimiz baş
ka, o müessesede çalışan insanların hususiyetin
den bahsederken ölçülarimiz başka olmalıdır. 
Ben kendilerinden rica ediyorum askerî adlî 
hakkındaki zehaplarını tashih etsinler. Bunfc 
mukabil Türkiye'de adalet müesseseleri olduğu
nu ve adaleti tatbikle mükellef her türlü tesir* 
den hariç hâkimler bulunduğunu lütfen kabul 
etsinler. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Müstes
naları vardır, diye kabul ettim. 
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MİLLİ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV- I 

KET İNCE (Devamla) — Bu daha fena. İyilerin 
müstesna olduğu bir yerde yaşamaya imkân 
yoktur. Bilâkis kötülerin müstesna olması lâ
zımdır. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Düzel
tiyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Devamla) — Nasıl düzeltiyorsu
nuz, bilâkis batırıyorsunuz. Binaenaleyh dâva, 
mahiyeti itibariyle çok naziktir. Bilmiyorum 
Celâl Yardımcı arkadaş, benim iyi izah edeme
miş olmamamdan mı, yoksa iyi işitememiş bu
lunmalarından mı bir hataya düştüler. Anaya
sa vatandaşlara ihbar ve şikâyet hakkını ver
mişken daha başka yola gitmenin lüzumu var 
mıdır? Biz burada karar müessesesi değiliz. 
Parlâmentolar kanun müessesesidir, teşri mües
sesesidir. Onun kararları yine kendi kanun ve 
teşri çerçevesi ile mütenazır olur. Kendileri ta
rafından yapılan edebiyatı hukukiye bizim 
Büyük Millet Meclisinin zabıtlarında doludur. 
Şu dakikada gözümün önüne; Birinci Büyük 
Millet Meclisinin teşriî ve icrai salâhiyetini biz 
haiziz binaenaleyh her şeyi yaparız diyen bir
kaç kahramanı geldi, onları hatırladım. 

Teşriî ve icrai salâhiyeti nefsinde toplamak
la beraber icrada ve teşride neler yapacağını 
gene kanunlar göstermiştir. 

Arkadaşlar, icranın adalete musallat olma
sından ne zarar çıkarsa teşriin dahi adalete 
musallat olmasında da aynı zararların çıkabile
ceğini kabul etmek lâzımdır. 

Bugün de bu hataları tekrar etmek lâzım-
geliyor. Hükmen sabit olmuş bir hakikat yok
tur, dediler. Hükmen sabit olmuş bir hakikat 
vardır. Kanun diyor ki, mevzuata göre yapıl
mış sicillerdir. Binaenaleyh, Yargıtay dâvaya 
bakmıştır ve bakma keyfiyetini teyit etmiştir. 
Ancak kanaate müdahale etmemiştir. 

Şimdi soruyorum Celâl Yardımcı Beyden, 
İngiliz tebaasından olan falan adam Türk tabi
iyetine girmek istese ve İcra Vekilleri Heye
tine müracaat etse, tabiî kanun mucibince, mü-
racat etse ve İcra Vekilleri Heyeti de bu adamı 
kabul etmese neden kabul etmedin diye tngili-
zin Devlet Şûrasına müracaat etmek hakkı var 
mıdır?. Yoktur. Halbuki bütün dünya mevzua
tında mütekabiliyet esasına göre birtakım idari j 
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vaziyetler vardır. Bu gibi işlere Hükümet tasar
rufu derler. Hükümet tasarrufundan neşet eden 
meseleler için idari ve adli kazalara müracaat 
edilemez.. 

Yine kezalik mahkemeye müracaat edilecek 
mevzuların ahlâka, âdabı umumiyeye, kavanine 
muhalif olmaması lâzımdır. Fuhuş zımmında, fu
huş ikaı zımnında yapılmış olan bir mukavele 
dolayısiyle hâkime gidilse buna hâkim bakar 
mı?. Bakmaz, memnudur. Neden?. Kanun vâzıı 
bakılmasından doğacak zarar ile ihtilâfın hal
linden doğacak faydayı mukayese eder, doğa
cak zarar daha fazla okluğundan dolayı bak
maz. Keza kumar parası ihtilâfından dolayı mü
racaat vâki olsa hâkim bakar mı?. Bakmaz, 
çünkü doğacak zarar ile menfaati mukayese 
eder, ve bakmaktan menedilmiştir. 

Binaenaleyh bu şekilde hâsıl olacak âmme 
zararı ile şahsın uğrıyacağı zarardan mütevel
lit vaziyeti vâzıı kanun mukayese etmiş sicilin 
tanzimi keyfiyetini bütün insani hatalarla bera
ber hâkimin takdirine bırakmamıştır. Aksini 
tasavvur edersek hâkimle ordu kumandanını 
karşı karşıya getirmiş oluruz. Davacı öyle bir 
ilâm almıştır ki, ordu kumandanının karşısında 
kendisinin cesaret ve namusuna inanmadığın 
adamı ille kullanacaksın, diyen bir ses olacak. 
Bundan husule gelecek menfaatin takdirini 
yüksek heyetinize arzederim. Ne gibi meselelere 
hâkim bakar . Ne gibilere bakmaz?. Bakılma-
masmdan husule gelecek zarar ile aksinden te
min edilecek âmme menfaatini kanun vâzıı dai
ma ölçer. Muhterem arkadaşımızın bu hususta
ki noktai nazarına iştirak etmiyorum. Büyük 
Millet Meclisi herşeye bakar, iddiasına iştirak 
edemem. O herşeye bakmaz.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, yok
sa hukukla, yoksa ana prensiplerle bağlıdır. Hu
kuki Devlet meselesi budur. Mutlaka sarahat is
temeye lüzum yoktur, husule gelecek netayici 
mukayese etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyorum. Si
cilden Istırap duyan her vatandaşın müracaatını 
mahkeme kabul edecek yoktur diye bir telâkkiye 
uyarak Büyük Millet Meclisine ferağ meselelerini 
hal mükellefiyetini kabul etmeye karar verdiği
niz gün, yani eski kararları, bozduğunuz takdir
de bu memleketin ordusunun sicilden doğan se
lâmetini ihlâl etmiş vaziyete düşeriz. Bundan 
Büyük Millet Meclisini daima tahzir ederim, tak-
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dir yüksek heyetinizindir. (Bravo sesleri, alkış
lar). . 

BAŞKAN — Yeterlik takriri vardır. (Gürül
tüler. Yeter sesleri). 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — îsmim mev-
zuubahis oldu söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bakan size cevap verdi, tariz 
vâki olmamıştır. 

HAMDÎ KOYUTÜRK (Tokad) — Efendim, 
ismim mevzuubahis olmuştur, konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
- HAMDÎ KOYUTÜRK (Tokad) — Efendim, 

şansıma taallûk ettiği için söz almış bulunuyo
rum . 

Muhterem arkadaşlar, 'bundan evel de arzet-
tiğim gibi, burada ben mahkemeye hâkim değil
dim. Çünkü suçlu Albay olduğu için benim em
rimde değildir. Kolorduda bu işler hakkında 
muhakeme cereyan ederken (ben kıtada değil
dim. 28 nci tümene tâyin olunmuştum. Neticeyi 
ıbilmiyordum. Bu şekilde nasıl olur da ben mah
kemeye hâkiim olabilir, tesir yapabilirm? 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Tahkikata 
tesitr etmişsiniz. 

HAMDÎ KOYUTÜRK (Devamla) — Mesele' 
cereyan ederken ben orada yoktum ki, 28 nci 
tümene tâyin olunmuştum. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Söz isterim. 
BAŞKAN — Sizin «özünüze hata demekle si

zin şahsınıza tariz edilmiş değildir. Sözünüze ce
vaptır. Bu noktadan soz istemeye hakkınız yok
tur. Eğer öyle olursa siz de Bakana nata ettin 
dersiniz, o da söz ister, uzar gider.. Olmaz. (Gü
rültüler) (Reye, reye sesleri). 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Riyaset ma
kamı ile ihtilâf halindeyiz reye konsun. 

BAŞKAN — Israr 'ediyor musunuz1? 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Cevap verip 

vermemekliğim hakkında Meclisi Âli karar ver
sin.. Riyasetle ihtilâf ihalindeyiz. 

BAŞKAN — Durun efendim, rica ediyorum. 
Tüzük zaten kendilerine bu hakkı vermiştir. 
Ben takdiren diyorum ki : Bu iş kendilerine söz 
verilmesini mucip değildir. Fakat direniyorlar, ; 

İsrar 'ediyorlar. Yüksek Heyetinize müracaat 
ediyorum. 

Celâl Yardımcı'nm şahsam tecavüze uğradı- i 
ğlnı ve şahsan cevap hakkı olduğunu kabul 
edenler işaret etsinler... Aksini, yani söz Veril
memesini kabul edenler... 1 
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Söz verilmemiştir. 
Müzakerenin kifayeti hakkındaki takrirleri 

okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşulan mesele tavazzuh etmiştir. Müza

kerenin kifayetinin reye konulmasını rica ede
rim. 

Burdur 
Fethi Çelikibaş 

Yüksek Başkanlığa 
Lûtfi Çan'a »ait mesele kâfi miktarda aydın

lanmıştır. Müzakerenin kifayetinin reye konul
masını rica ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
İhsan Karasioğlu 

BAŞKAN — İki takrir de aynı mealdedir, 
ikisi de müzakerenin kifayetini teklif ediyor. 
Reyinize arzediyorum. 

Müzakerenin kifayetini kabul edenler... Et-
miyenler. Kabul edilmiştir. 

Rapor biliyorsunuz itirazı reddediyor, eski 
kararı muhafaza ediyor. Eski karar da ; emek
lilik muamelesinin kaldırılması hakkındadır. 
(Reye sesleri) (Anlaşılmadı sesleri). 

Arkadaşlar, anlamadıklarını söylüyorlar, şu 
halide raporun son fıkrasını tekrar okutayım, 
çünkü hülâsa kısmıdır : 

«Bu durum karşısında Lûtfi Çan'ın emekli
ye çıkarılması mevzuata, adalet ve hakkaniyet 
esaslarına uygun düşmediğimden emeklilik işle
minin iptali hakkında verilen kararın değişti
rilmesini mucip hir sefbep 'görülmediğinden vâki 
itirazın reddine ve keyfiyetin Kamutayın yük
sek tasvibine arzına karar verildi.» 

BAŞKAN — Anlaşıldı mı efendim? (Anlaşıl
madı sesleri). 

BAŞKAN — Eevvelce komisyon emek
lilik muamelesinin doğru olmadığından 
bunun kaldırılmasına karar vermişti. Bu
na itiraz edilmiştir... (Gürültüler, anla
şılmadı sesleri) Şimdi söz sırası değil, 
kifayete karar verildi. Komisyon emeklilik mu
amelesinin kaldırılmasına karar vermiştir. Fa
kat bu karara itiraz edilmiştir. Şimdi komisyon 
tekrar kararında diyor k i : «İtiraz üzerine me
seleyi tekrar inceledim, eski kararımdan rücua 
mahal görmüyorum». Binaenaleyh emeklilik 
muamelesinin kaldırılması hakkındaki kararda 

— 561 — 



B : 21 12. 
komisyon ısrar etmektedir. Bunu reye arzede-
eeğim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Müsaade buyurun kı
saca izah edeyim. 

I'AŞKAN — Şimdi Bakana »söz veriyorum. 
(Kifayeti müzakere takriri kabul olundu, 

konuşulamaz sesleri) 
BAŞKAN — İzah edecekler. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV

KET İNCE (Manisa) — Efendim, müsaade buyu
rursanız rapor müphem yazılmış ben dahi anla
makta zahmet çektim. Ben, Arzuhal Encümeninin 
mazbatasının reddini teklif ediyorum. 

CELÂL YARDTMCI (Ağrı) — Bendeniz de 
bir teklifte bulunacağım. 

BAŞKAN — Söz kâfi görülmüştür. Bir tak
rir var, onu okutacağım. 

Yüksek Başkanhza 
Raporun reddine karar verilmesini teklif 

ederim. 
Ankara Milletvekili 
Hâmid Şevket ince 

BAŞKAN — O halde bu takrir rapora ta
kaddüm etti. Bu takriri kabul etmiş olanlar ra
poru reddetmiş olacaklar, takriri reddetmiş 
olanlar raporu kabul etmiş olacaklardır. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Evvelâ 
komisyon raporunun reye konması lâzımdır. 

BAŞKAN — ikisi de bir yola çıkar. Fakat 
daima aykırı olan teklif evvelâ reye konur. 
Eğer ret teklifi kabul edilmezse o zaman rapo
ru reye koyacağım, emsalinde de bu şekilde geç
miştir. Ret fikrinde olmıyanlar bu takriri kabul 
etmesinler efendim. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Usul hakkında 
söyliyeceğim. 

7.1950 O : 1 
I BAŞKAN — Usul budur. Reye konma sıra-
| sı uda söz verilmez. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) - - Son söz Millet-
vekilinindir. Bize söz vermediniz, Bakan iki 
defa konuştu. 

MtLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
KET İNCE (Manisa) Bakanın Milletvekili ol-

j duğunu kabul etmiyor musunuz? 
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Bakan teklif 

ediyor, kardeşi takrir veriyor. Müsaade edin de 
biz konuşalım. Evvelce Incedayı'lardan usan-

I iniştik, şimdide ince Terden usanmıyalım. (Şah
siyet yok sesleri) (Gürültüler) 

MtLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KE!' İNCE (Manisa) — Renim kafa birliğime 
mâni olamazsın ya. 

BAŞKAN —- Çok rica ederim sükûneti mu-
I hafaza edelim. Son sözün milletvekilinin oldu-

ğunu biliyoruz. Bir noktayı açıklaması icabedi-
yordu, Bakan söyledi. Sonra bir takrir geldi 
okuttuk. Bu takriri kabul edenler... (Anlaşıl
madı sesleri) Efendim anlaşılmıyacak bir şey 
yok, takriri kabul edenler komisyon raporunu 
reddetmiş olacaklardır. Takriri tekrar okuta-

j yım. 
(Hâmid Şevket Lice'nin önergesi tekrar 

okundu) 
BAŞKAN — Raporun reddi fikrinde olanlar 

işaret verirler. Kabulü fikrinde olanlar aksi 
işaret verirler. Bu takrir, raporun reddini ta-
zammun ediyor. Bu teklifi kabul edenler lütfen 
işaret versinler... Peki, bu takriri reddedenler. 

işaret etsinler. Takrir kabul edilmiş ve bu suretle 
I rapor reddedilmiştir. (Alkışlar) (Gürültüler) 

Efendim; 15 te tekrar toplanılmak üzere otu
ruma son veriyorum. 

j Kapanma saati: 1,25 
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Î K t N C l OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fuad Hulusi Demirelli 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Füruzan Tekil (İstanbul). 

BAŞKAN Oturum açılmıştır. Söz Maliye 
Bakanının. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 
7 Temmuz 1950 tarihinde akdedilen kredi Anlaş
maları hakkındaki Kanun tasarısını görüşmek 
üzere geçici komisyon kurulması (1/51) 

MALÎYE BAKANI HALİL AYAN (Bursa) 
— Muhterem arkadaşlarım; liman ve silo tesis
lerine sarfedilmek üzere Beynelmilel îmar ve 
Kalkınma Bankasından istikraz akdine dair bir 
mukavele yapılmıştır. Bu mukavelenin Yüksek 
Meclisinizce tasdiki icabetmektedir. Mevzu, Dış
işleri, Tarım, Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları
na taallûk ediyor. 

Biz, esas itibariyle ,bu tasarının bu işle alâ
kalı komisyonlarda ayrı ayrı incelenmesini isti 
yoruz. Yalnız vakit dardır ve bu tesislerin yapıl
ması için de alâkalı dairelerin taahhütlere giriş
meleri mecburiyeti vardır. Bu taahhütlere bir 
an evvel girişirlerse biz de bir an evvel bu te
sislere kavuşmuş oluruz. 

Bu itibarla tensip buyurursanız Meclis Baş
kanlığına takdim edilmiş bulunan bu tasarının 
geçici bir komisyonda müzakeresini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Bakanın teklifini işittiniz. Mev-
zuubahis teklif, Dışişleri, Tarım, Ulaştırma ve 
Bütçe> Komisyonlarına havale edilmiştir. Şimdi 
bu komisyonlardan üçer veya beşer kişi ayrılıp 
geçici bir komisyon teşkilini istiyorlar. Ne der
siniz1? (Üçer kişi olsun sesleri) Bu komisyon
lardan üçer kiş ayırarak geçici bir komisyon 
teşkilini kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, 

bendenizin maruzatım bundan evvelki oturum 
ve zaptı sabık hakkındadır. Bu itiraz ve iddi-

• ası mevzuubahis olan binbaşı Lûtfi'nin mazba
tası hakkındaki müzakerenin kifayeti reye 

I konmuş iken ve heyeti âliyeniz karar vermiş
ken Riyaset makamı bilâhara Bakana söz ver
mek suretiyle usuli bir sehiv vukuagelmiştir. 
Bu itibarla bundan başka mazbatanın reye 
konması meselesi de Meclisi âlice zannederim 
heyeti umumiyece anlaşılmıyan ve teşettütü 
arayı icabettiren bir vaziyet hâsıl olmuştur. 
(Muamele doğrudur sesleri). Müsaade buyu
run efendim, mazbata Lûtfi Caner'in tekaüt
lüğüne ait işlemin iptali hakkında idi. Bu maz
batanın kabul veya ademikabulünü tazammun 
edecek şekilde mazbatanın reye konulması ica-
bederken, verilen takrir üzerine mazbataya 

I vâki itirazın reddi hakkında bir türlü anlıya-
I madiğimiz bir tarzda reye konulması.. (Mua

mele doğrudur, sesleri) Müsaade buyurun 
efendim, benim iz'anım o kadar, ben öyle an-

I ladım, siz anlamış olabilirsiniz. Binaenaleyh bu 
muamelenin yeniden reye konulmasını teklif 
ediyorum, bunun kabul veya ademikabulü 
heyeti âliyenize aittir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Celâl 
Yardımcı arkadaşımız, müzakerenin kifayetine 
karar verildikten sonra Bakana söz verildiğini 
zannediyorlar. Halbuki Bakan burada, anlaşıl
madı denilen meselenin, izahı maksadiyle söz al
dı ve Dilekçe Komisyonu raporunun reddini is
tediğini beyan etti. O kadar.. Başka bir söz söy
lemedi. Reddini isterim, dedi. Mütaakiben ko
misyon raporunun reddi hakkında bir takrir 
verildi. Bu takrir ihmal edilemezdi. O takrir 
Di'ekçe Komisyonunun raporunun reddini talep
ten ibaretti. Milletvekilleri tarafından verilen 
takririn takaddümen reye konulması usuldendir. 
İkincisi de, arzettiğim gibi, ikisi de bir yola çı
kar. O vakit takriri reye koymadan meseleyi 
tavzih için bir kaç defa da söyledim ve dedik-

I ki : Dilekçe Komisyonunun raporunun reddi, hak-
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kındaki takriri kabul eden arkadaşlar, raporu 
reddetmiş olurlar, takriri kabul etmiyen arka
daşlar. raporu kabul etmiş olurlar. îşte bu su
retle mesele anlaşılmış ve arkadaşlarımız reyle
rini kullanmışlardır. 

Riyaset evvelâ takriri reye koymuştur. Di
lekçe Komisyonunun raporunun reddi mahiye
tinde olan takriri kabul edenler ellerini kaldır
sın denildiği zaman büyük bir ekseriyetin elle
rini kaldırdığı görülmüştür, mamafih aksini de 
reye koydum, bir kaç el kalktı. (Konmadı sesleri) 

Rica ederim, zapta geçti efendim, siz dikkat 
etmemişsiniz, takrir ekseriyetle kabul edildi. Ar-
zettiğim gibi, aksini de reye koydum ve eller 
kalktı, fakat kalkan eller azdı. Binaenaleyh tak
riri kabul eden, yani Dilekçe Komisyonunun 
raporunu reddeden arkadaşların büyük bir ek
seriyet teşkil ettiği anlaşıldı ve o suretle karar 
tebliğ edildi. Bu mesele bu şekilde cereyan et
miştir, usulü dairesinde hareket edilmiştir. Zan
nederim bu izahat üzerine kanaat hâsıl olmuş
tur. 

7. — SORULAR 

1. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, 
Etimesgut'taki Motor Fabrikası ile Yenişehir'de
ki Atatürk Lisesi ve Sarar Okulunun bulunduğu 
saha içindeki araziye dair başbakanlıktan olan 
sorusuna Adalet Bakanı Halil özyörük'üv sözlü 
cevabı (6/47) 

(Düştü düştü sesleri) 
BAŞKAN — Düşmedi, bu celseye bırakıl

mıştı. Şimdi Adalet Bakanı buradadır cevap ve
receklerdir. Kâzım Arar da burada mı? (Burda 
sesleri) Cevap vereceklerdir. 

24. VI.1950 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Başbakanlık tarafın
dan sözlü olarak açıklanmasını saygı ile rica 
ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Kâzim Arar 

1. — Etimesgut 'daki Motor fabrikası ile 
Yenişehir'de Atatürk Lisesi ve Sarar Okulunun 
inşa olunduğu arazinin sahibi evveli kimlerdir, 
şimdiye kadar kaç el değiştirmiştir, bu arazi
lerin bedeli satın alınmak suretiyle mi veya is-
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| Bu hususa ait bir takrir var, onu okutuyo

rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere müsteniden Bin-

! başı Lûtfi Can hakkındaki Dilekçe Komisyonu 
| mazbatasının reddi veya kabulü meselesinin ye

niden reye konulmasını teklif ediyorum. 
Ağrı Milletvekili 
Celâl Yardımcı 

BAŞKAN — Takriri Kabul edenler lütfen 
işaret etsinler.. Etmiyenler.. Ekseriyetle kabul 
edilmemiştir. 

Arkadaşlardan bilhassa ricam şudur: Riyaset 
makamı vazifesini Tüzük hükümleri dairesinde 
görmektedir. Buna itimat buyurunuz. Geçen otu
rumda aksinin reye konmadığını söylediler. Ak
sinin reye konduğu sabittir. Bu suretle beyhude 
itirazlarda bulunmamalarını kemali samimiyet
le ve kendilerine saygım mahfuz kalmak şartiyle 
rica ediyorum. 

Şimdi sorulara geçiyoruz. 

VE CEVAPLAR 

timlâk yoliyle mi ödenmiştir, ödenen miktar 
nedir? 

2. — Bu alınan sahalarda bina mevcut mu
dur, sahipleri kimlerdir, tapu kıymetleri nedir, 
Devlet ve müesseseler tarafından ne miktar pa
ra tediye edilmiştir? 

BAŞKAN — Söz Adalet Bakanmındır. 
ADALET BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK (İz

mir) — Muhterem arkadaşlar, Çankırı Millet
vekili Sayın Kâzim Arar tarafından tevcih Du
yurulan soru şudur : 

1. — Etimesgut'daki Motor fabrikası ile, 
Yenişehir'deki Atatürk Lisesi ve Sarar Okulu

nun mebni bulunduğu arazinin sahibi evvelleri 
kimlerdir? Şimdiye kadar kaç el değiştirmiştir? 
Bu yerlerin bedelleri satın almak suretiyle mi, 
yoksa istimlâk suretiyle mi ödenmiştir? ödenen 
miktar nedir? 

2. — Bu alınan sahalarda bina mevcut mu
dur? Sahipleri kimlerdir, tapu kıymetleri ne
dir? Devlet ve müesseseler tarafından ne mik
tar para tediye edilmiştir? 

Birinci sorunun cevabını arzedeyim: 
Sırasiyle Hatipoğlu Mustafa mirasçıları 1832 
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lira satın alma bedeli Madenoğlu İsmail evlât
ları 296 lira, Hatipoğlu İsmail, Necmettin ve 
İbrahim müştereken 2950 lira, Susuzluoğlu Ali 
ve Hasan 10095 lira, Bekiroğlu Ahmet 663 lira, 
Hatipoğlu Hüseyin 2221 lira, Hatipoğlu Meh
met 1311 lira, Türkmenoğlu Osman mahdumu 
Dede, 38 lira, Hatipoğlu Hüseyin ve Meh
met 523 lira, Abdürrahman Hamdi ve 
ortakları 2403 lira, bu arazi yukar
da adları yazılı kimselerden Hava Kurumu 
tarafından 13332 lira bedelle satın alınmıştır. 
Halen Türk Hava Kurumu adına Tapuda mü-
secceldir. 

Sorunun ikinci fıkrası; Yenişehir'deki Ata
türk lisesi ve Sarar İlkokulunun kayıtlı bu
lunduğu araziye gelince; bu iki yer hakkında 
arzedeceğim hususların tavzihi zaruridir. Halen 
kadastronun 1158 N. lı adasının 2 - 17 N. lı 
parselleriyle 1156 ada 5 No. lı parseli, 1185 ada
nın 12, 13, 14 ve 15 numaralı parselleri ve 
1151 adanın (1) numaralı parselini ihtiva eden 
ve mecmuu 130 dönüm tutan büyük bir saha 
evvelce Urğanciyan Andon'un tapulu mülkü 
iken bunun ölümiyle veresesine intikal etmiş
tir. Vereseden Ankara'da bulunanların bir kıs
mı Ağustos 1341 senesinde bu arazideki 20 his
seden 14 hissesini, ki, geriye 6 hisse kalıyor, 
bin liraya bedelle Abdülhalik Renda'ya satmış
tır. Geriye kalan 6 hisseden 3 ü mütegayyip 
eşhasa ait olduğundan kanunu mahsusu muci
bince Hazineye devredilmiş ve bu üç hisse Ha
zine tarafından Doktor Talât ve Tevfik Beylere 
satılmıştır. Bakiye kalan 20 hissede 3 (hissesi de 
Urğanciyan veresesinden Piyer adına kayıtlı
dır. 

İstimlâk sahasına girmiş bulunan bu 130 dö
nümden 42 dönümü şehir emaneti tarafından 
Şubat 1927 tarihinde (76 455) lira bedelle Ren-
da ve arkadaşlarından istimlâk edilmiştir. Ta
punun 54 numarasında şehremaneti namına mü-
seeceldir. 

Bakiye 88 dönüm arazi bilâhara izalei şüyu 
suretiyle mahkemece ifraz ve taksim edilerek 
ıbilmesaha (154 931) metre kare olarak tesbit 
olunmuştur. 

Bu miktardan (3 560) metre (karelik yer bu
gün iSarar İlkokulunun bulunduğu yerdir. Bu 
yer, Ebniye Kanunu hükümlerine tevfikan be
delsiz olarak Abdülhalik Renda'dan alınarak 
Haşine adına tescil 'olunmuştur. Ayrıca karakol 
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ve meydanlık ve yola da • bedelsiz olarak 
(54 038) metre karelik yer ayrılmıştır. 

Sarar İlkokuluna, karakola ve meydan ve 
yollara terkedilen kısım çıktıktan sonra geriye 
kalan (97 758) metre karelik yerden izalei şü
yu neticesinde : 

M2 

saha 

48 384 
16 524 
16 570 
9 390 
6 890 

Abdülhalik Renda 
Talât 
Raif veresesi 
Doktor Tevfik 
Piyer 

Abdülhalik Renda kendi namına (kayıtlı olan 
48 384 metre kareyi 125 296 liraya muhtelif 
kimselere parça parça satmıştır. Bu arada ha
len Atatürk Lisesinin bulunduğu 13146 M2 lik sa
ha 15 619 liraya Hazineye satılmıştır. Bu suret
le Abdülhalik Renda'nm satışı yekûnu 
125 296 lirası muhtelif eşhasa satışından, 
76 455 lirasının 20/14 ü istimlâk bedelinden, 
15 619 lirası Atatürk Lisesi yeri olup Hazine

ye satışından mütevellit olmak üzere ceman 
217 380 liraya baliğ olmuştur. Bu malûmatı arz-
ettikten sonra sorunun Sarar İlkokulu ile Ata
türk Lisesinin bulundukları sahaya taallûk eden 

L kısmının cevabı gayet kolaylıkla anlaşılabile
cektir. 

Sarar İlkokulunun bulunduğu arazi : Bu ar
sa kadastronun 1158 adasının 1 numaralı par
selini teşkil etmektedir. Mektebin bulunduğu 

| yer yukarda arzedilen 130 dönümlük arazi par
çası içerisindedir. Belediyece yapılan istimlâk 

[ dışında kalan 88 dönüm mahallin izalei şüyu 
i neticesinde ifrazı yapılırken 3560 M.2 lik mahal 
, Ebniye Kanunu hükümleri gereğince Abdülha

lik Renda'dan bedelsiz olarak alınmış ve bu ye-
j re Sarar İlkokulu adı verilen mektep inşa edil-
| mistir. Halen bu yer Ankara Vilâyeti adına ta-
j puda müseccel bulunmaktadır. 

Atatürk Lisesinin bulunduğu araziye gelin
ce : Bu arazide kadastronun 1151 numaralı ada-

| sının 1 numaralı parselini teşkil etmektedir. Bu 
I da yukarda arzedilen Î30 dönümlük saha içeri

sindedir. Mecmuu 26796 M2 olup bunun 13164 
! M2 si Abdülhalik Renda'dan 15 619 lira bedel 

mukabilinde 1938 senesinde Hazinece satmalm-
mıştır. İmarca kapanan yollardan hâsıl olan yer 

— 566 — 
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fazlasiyle birlikte 'bugün Atatürk; Lisesinin bu- 1 
lunduğu arazinin 26796 'hisseden 21722 hissesi 
Hazine adına ve 5074 hissesi de Ankara Bele
diyesi adına şüyülandırılarak (hisseli olmak üze
re tapuda 'kayıtlı bulunmaktadır. Buraya kadar 
arzedilen izahat sayın soru 'sahibinin 1 numara
da gösterilen sorularının karşılığını teşkil et
mektedir. 

Bundan sonra sorunun 2 numaralı 'kısmına 
geliyoruz. 

Ebniye Kanunu mucibince Hazineye bedel
siz terkedilen ilkokul yeri ile Hazinece satınalı-
nan Atatürk Lisesi Etimeğut'taki Motor Fabri
kasının bulunduğu yer üzerinde halen Sarar 
İlkokulu, Atatürk Lisesi ve Motor Fabrikası bi
naları ile 'müştemilâtı binaları vardır. Arzedil-
diği üzere Etimesgut 'taki fabrika arazisi Türk 
Hava Kurumu adına, »Sarar İlkokulu arazisi An
kara Vilâyeti adına, Atatürk Lisesinin bulundu
ğu arazi Hazine ve belediye adına hisseli olarak 
'kayıtlıdır. 

Motor Fabrikasının arazisinin tapu kıymeti 
bilfiil satış kıymeti olan 13 332 lira olup (bina 
ve makineleri ile müştemilâtının tapuya tashi-
hen tescilleri yaptırılmadığı için kıymetleri bel
li değildir. 

Atatürk Lisesi ile Sarar İlkokulunun dahi 
bina kısımları (tapuya tescil ettirilmemiştir. Bu
gün arsa olarak kayıtlı bulunmaktadır. Arsa 
kıymeti ise tapuda Sarar İlkokulunun 1 780 li
ra, Atatürk Lisesinin bulunduğu arsanın tapu 
kıymeti de 10 777 liradır. 

Bütün malûmatı kuyudiye bundan ibarettir. 
Arzu buyuranlar paftalarını görebilir, yanımız-
dadır. (Soldan teşekkür ederiz sesleri). 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz? 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlarım, 27 yıl ihmal edilen bir milletin 14 
Mayısta tecelli eden iradesinden sonra ıgelip bu- I 
rada böyle basit ve küçük meselelerle meşgul 
olmak ve Yüksek Meclisin zamanını kaybetmek 
hakikaten kaybedilecek zamanlara sığmıyacak-
tır. 

Bu nevi sözlü soruları Grupa yahut Meclis 
Başkanlığına verirken şahsan utanıyorum, üzü
lüyorum, çünkü; Yüksek Meclisin zamanını 
kaybettiriyoruz ve tatil zamanı yakın olmasına 
rağmen böyle basit ımevzularla meşgul olmamız 
üzüntü veriyor. i 
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Utanıyoruz çünkü, Ankara'nın her karış top

rağında bir suiistimal gömülü olan sabık iktida
rın bâzı zimamdarlarının hareketlerini bu su
retle umumi efkâr huzurunda açıklarken âdeta 
şahsiyatla meşgul oluyormuşuz gibi bir zehap 
hâsıl oluyor ve o zebabın tesiri altında hakika-
tan üzüntü duyuyoruz. Fakat ne yapalım ki, 
umumi efkâr bizden çok şeyler beklemektedir. 
Onların da bize verdiği direktif dairesinde bu 
nevi ımevzüları huzurunuza getirmek mecburi
yetinde kalıyoruz. Sayın muhaliflerimiz af bu
yursunlar. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Sabık iktidarın 
bâzı zimamdarları tâbirini kullanmaktan mak
satları nedir? Açıklasınlar. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Sabık iktida
rın bâzı zimamdarları tâbiri ile sarih ve vuzuh-
lu bir ifade kullandığımı zannediyorum. Hiç 
kimsenin bunu üzerine almasına lüzum yoktur. 

Sabık iktidarın bâzı zimamdarları, dedim. 
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhalefeti alâ

kadar etmez. (Soldan, devam sesleri). 
KÂZIM ARAR (Devamla) — Arkadaşlar, 

Sayın Adalet Bakanının hakikaten teferruatlı 
ve bütün açıklı ğiyle verdiği izahat beni tatmin et
miştir. Kendilerine teşekkür ederim. Öteden be
ri Ankara'da mühim bir dedi kodu halini alan 
arsa spekülâsyonculuğu dâvası vardır. Hatır-

- lardadır ki, Ankara 'nın Hükümet merkezi olarak 
ilânını takip eden günlerde, eski Ankara'nın bu
lunduğu mahal hariç, diğer semtler tarla halin
de ve çok bedellerle satılmaktaydı. Metrekaresi 
bir kuruştan ve yerine göre satış kaydeden bu 
araziyi sabık iktidarın bâzı mensupları, sabık ik
tidar diyorum, Hükümetin müstakbel plânına vâ
kıf oldukları için bu araziyi satın almak, Hükü
metin plânı tâbirini kullanıyorum, gelecekte biri 
iki yapmak değil, biri bin yapmak, milyon yap
mak maksadına matuftur. Ankara'nın ilk gün
lerini gören arkadaşlar bilirler, bu şekilde bu 
araziyi yok pahasına alarak bu araziyi kısa bir 
zamanda milyonlara satarak millete büyük yük
ler tahmil etmişlerdir. Yine bu yıllarda tonla
rın şanslarına yardım, eden bir başka hâdise daha 
vardır. Halk arasında Hükümet merkezinin İs
tanbul'a nakledileceği şayiası bu araziyi kelepir 
hale getirmiştir, ve on binlercep metre kare ara
zi, biraz evvel arzettiğim gibi, eşhas elinden yok 
pahasına alınmıştır. 

Arkadaşlar, bu ne Büyük Millet Meclisi, ne 



B : 21 12. 
Anıt - Kabir, ne de Motor Fabrikası, ne Atatürk 
Lisesine ve ne de Sarar Okulu için arsa temini 
davasıdır. Bu dâva, geniş ölçüde arsa mubayaa-
siyle arsa piyasasına hâkim olmak düşüncesiyle 
yaratılan bir arsa spekülâsyonculuğudur. 

Devlet nüfuzundan faydalanarak ve Devletin 
müstakbel plânına göre mubayaatta bulunarak 
çok fahiş bedellerle istimlâk sağlıyanlarm durum
ları üzerinde gerçekten durulmaya değer. 

Sayın Tekelioğlu'nun Anıt - Kabir ve Büyük 
Millet Meclisi arazileri hakkındaki sözlü sorusuna 
Bayındırlık Bakanının verdiği izahatta, birçok 
isimler yalnız öz adlariyle ve bâzıları da filân ve 
arkadaşları gibi müphem ifade ile okunmuştur. 

Bugün Sayın Adalet Bakanı da tabiatiyle ta
puda müseecel olan kaydı aynen getirmiş bulu
nuyorlar. Burada bilhassa temas etmek istediğim 
kıokta, öz adlariyle tapuya tescil edilen muamelâtı 
kastetmek istiyorum. Eğer bu muameleler Soy
adı Kanunundan sonra vaki olmuşsa üzerinde, bü
yük hassasiyetle durmak yerinde olacaktır. Nasıl 
oluyor da sarı çizmeli Mehmet'lerden alman bu 
arazi tapuya tescil olunabiliyor ve nasıl olu
yor da bu tapu senetleri, o araziyi istimlâk eden 
alâkalı dairelerce kabul olunuyor? 

Burada büyük bir dedikodu halini alan bu 
arsa spekülâsyonu dâvası, sayın arkadaşlarım, 
küçümsenecek mahiyette bir dâva değildir. Mec
liste, falan binanın üzerinde inşa edilmiş olan 
arsa kime aittir, kaça alınmıştır, sahibi evveli 
kimlerdir gibi suallerle devamlı surette Hükü
meti işgal etmememiz için müsaade buyurursa
nız bendeniz bir teklif yapacağım. 

Ankara'da Devletin inşa ettirdiği binaların 
sayısı mahduttur. Sayın Hükümetten rica edi
yorum, bu mahdut binaların işgal ettiği .arazi
nin heyeti umumiyesini tetkik buyurarak... 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — İstanbul'
da da var. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Tetkik bir az 
güçtür. Ama nüfuzu sayesinde Devletten bin 
liraya alman arazinin yine nüfuzla yüz binlere 
yine Devlete mal edilen arazinin hesaplarını 
istemek zamanının geldiğine kaani değil miyiz? 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Bu her 
yerde vardır, istanbul'da da vardır. 

BAŞKAN — Ancak sorunuz üzerinde konu
şabilirsiniz. Diğer yerler için isterseniz ayrıca 
soru sorar veya kanun teklifinde bulunursunuz. 

7.1950 O : 2 
Şimdiki mevzu takririnizdeki yerlerdir, rica 
ederim, onlardan bahsediniz. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — O takdirde sa
yın arkadaşlarım, görülüyor ki, belki mübalâ
ğa olabilir, fakat bir çuval kadar tapu senedi
ne malik eski iktidarın bâzı zimamdaranmın 
bu durumları üzerinde sayın Hükümetin büyük 
bir alâka göstermesi için, mal beyanına mı 
davet edilecek, yoksa Hükümet buna dair bir 
tasarı mı getirecek, bu mevzu hakikaten bü
yük bir suiistimal mevzuudur, Hükümetin bu 
hususta alâka göstermesini rica ederim. 

2. — Bilecik Milletvekili Talât Oran'ın, ipek
çilik sanayiimizi yaşatmak için Hükümetçe ne 
düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan olan soru
suna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zuhtü Hilmi 
Velibeşe'nin sözlü cevabı (6/38) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sabık Hükümetin verdiği bir kararla dışar

dan her sene külliyetli miktarda suni ipek it
hal edilmekte ve tabiî ipek ihracı da tahdide 
uğramın bulunmaktadır. 

Bu yüzden hem dövizimiz dışarıya çıkarılmış, 
hem de yaş kozanın fiyatı pamuk fiyatından 
bile aşağı, düşürülmüştür. Koza mevsimi hemen 
başlamış bulunduğundan müstahsili korumak 
ve asırlardan beri devam edegelen ipekçilik sa
nayiimizi yaşatmak için Hükümetin ne kararlar 
aldığının müstaceliyetle bildirilmesini saygıla
rımla rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Dr. Talât Oran 

BAŞKAN — SÖz; Ticaret ve Ekonomi Ba-
kanınmdır. Buyurun. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜH-
TÜ HİLMİ VELİBEŞE (İzmir)' — Efendim 
Hükümetin resikâre gelişinin akabinde tahad-
düs eden bu mesele üzerine Bursa'lı arkadaş
larımızın teklifi ile Ziraat Bankasının yardım 
etmesi esası üzerinde durduk. Fakat bilâhara 
buna dahi lüzum kalmadı. Bursa piyasası kâfi 
derecede yüksek bir vaziyet aldı. Artık hiçbir 
müdahaleye lüzum olmadığını zannediyorum. 

Piyasada koza kalmadı. Binaenaleyh orta
da izah edilecek bir mesele de kalmamıştır. 
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TALÂT ONARAN (Bilecik) — Arkadaş- | 

lar ; benim ricama vekil bey maalesef cevap 
vermedi. 

Arkadaşlar, bu seneki piyasada 180 kuruş
tan koza, 38 liradan ham ipek satıldı, geçen 
seneki fiyatlar böyle idi. Halbuki italya ve 
Japonya bizim aldığımız fiyatla koza alıyor ve 
22 - 24 liraya kadar dünya piyasalarına ihraç 
ediyor. Bu yüzden bizim ipek ipliğimiz satıl
mıyor, içerde de fiyat düşüklükleriyle karşıla
şıyoruz. Sualimin birinci kısmı bu idi. 

ikinci kısım ise; külliyetli miktarda mem
lekete suni ipek sokuluyordu. Bakanlıktaki bü
rolarla yaptığım temastan öğrenmiş bulunu
yorum ki, bu tahdit edilmiştir. Suni ipek mem
leket ipekçiliğimizi öldürmüştür. 

Şimdi benim maruzatım şudur arkadaşlar: 
Biz niçin 180 kuruşa koza aldığımız halde ve 
11 kilo kozadan bir kilo ipek ipliği çıktığı ma
lûmunuzdur, bunu hesap edersek, 19,80 kuruş 
tutar. Bunun fabrikasyonu ve Muamele Vergi
si ile beraber fiyatı 25 lirayı bulsun. Nasıl olu
yor da 38 lirayı buluyor? Ya araya speküla
törler, mutavassıtlar giriyorlar, bu fiyatlar 
fazlalaşıyor veyahut da ipliğimizi ihraç edemi
yoruz. 

1939 dan evvel senede 15 milyon ipek ipli
ği imal ederken fabrikalarımız bu sene maa
lesef üç milyona bile çıkaramadı. Gelecek se
nelerde belki bir ve iki milyon da çıkaramıya-
caktır. Onun için bendeniz Bakanın verdiği 
izahattan dolayı tatmin edilemedim. Beni ve 
Meclisi tatmin etsinler, bunu arzediyorum. 

3- — Çoruh Milletvekili Zihni TJral'm, Köy 
Kanunu ile İl İdaresi Kanunu karşısında idare 
âmirlerinin görev ve yetkileri ve köy sağlığını 
koruyucu tedbirler hakkında ne düşünüldüğüne 
dair İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/46) 

BAŞKAN — Zihni Ural buradamı? (Bura
da sesleri) 

içişleri ve Sağlık Bakanları buradalar mı? 
(içişleri Bakanı burada yok sesleri) . 

BAŞKAN — Bu içişleri Bakanının bulun
ması ile ilgili bir mevzudur. Şimdi görüşülme
sini istiyor musunuz? 

ZÎHNÎ URAL (Çoruh) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — O halde gelecek Birleşime 

kaldı. 
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4. —• Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'• 

nun, Varlık Vergisinin tahakkuk eden tahsil ve 
tenzil edilen miktarları ile kanunsuz ve usulsüz 
olarak tadil veya terkin edilen miktarı ve Tah
sili Emval Kanunu dairesinde yapılan tahsilat 
hakkında Maliye Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/60) 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi okunacaktır. 

4 . V I I . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki suallerimin Meclis huzurunda Ma
liye Bakanlığı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını saygılarımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. 4305 sayılı Kanun ahkâmına göre ne ka
dar Varlık Vergisi tahakkuk ettirilmiştir?. Bun
dan ne kadarı tahsil edilmiş ve ne kadarı da 
tenzil edilmiştir?. 

2. Kanun ahkâmına göre terkin veya tadi
li mümkün olmadığı halde usulsüz ve kanunsuz 
olarak tadil veya terkin edilmiş olan Varlık 
Vergisi var mıdır?. Miktarı nedir?. Ve kimlere 
aittir?. 

3. Bu usulsüz terkin ve tadil işini yapan 
komisyon kimin emriyle nerede ve kimlerden 
müteşekkil olarak kurulmuştur?. 

4. Tahsili Emval Kanunu dairesinde yapı
lan Varlık Vergisi tahsilatı dolayısiyle halen 
birçok kimselerin mahkemelere müracaatla usul
süz olarak mallarının satılmış olduğunu ileri 
sürerek hüküm alarak Devleti âzami zararlara 
sokmakta oldukları işitilmektedir. 

Bu hususta Maliye Bakanlığınca bir kanun 
tefsirinin Meclise getirileceği rivayetleri vardı. 
Bugüne kadar bu tefsir neden getirilmemiştir, 
ne bekleniyor?. 

MALİYE BAKANI HALÎL AYAN (Bursa) 
— Efendim, Sayın Sinan Tekelioğlu'nun Varlık 
Vergisi mevzuunda sordukları suale cevap ha
zırlamak için çalışmaya ihtiyaç vardır. Evvel-
cede bu evrakın arşivlere kaldırılmış olduğunu 
arzetmiştim. Binaenaleyh müsaade buyururlar
sa istedikleri rakamları tetkik ettirip tamam ol
duğu zaman yüksek heyetinize arzedeyim. 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, Varlık Vergisinden usulsüz olarak, 
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kanunsuz olarak terkin ve tenzil edilmiş olanla
rının miktarı 50 milyon liradır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Soruya baş
ka bir gün devam edilecek. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Bir 
mühim meseleyi arzetmek için çıktım. 

Arkadaşlar, Varlık Vergisinden olan borçlar, 
Tahsili Emval Kanunu mucibince tahsil edildiği 
için ve yine bu kanuna göre bu borçluların isim
leri, adresleri Tahsil şubelerince asılacak listede 
ilân edileceği ve böylece ve bu suretle hükmün 
kesbi katiyet teşkil edecektir diye bir kayıt 
vardır. Fakat bundan istifadeye kalkışan ve 
Maliyeden istifa edip Hazine aleyhine çalışmış 
birçok menfaatperestler vardır. İşte bu menfa
atperest adamlar veya onların teşviki ile, yine 
Tahsili Emval Kanunu mucibince, bir insandan 
bir alacağını tahsil için onun kendisine resmen 
tebligat ile imzasının alınması lâzımdır, diyerek 
mahkemeye müracaat edenler ve bu suretle de 
birçok kararlar almış olanlar vardır. Meselâ ye
di bin liralık bir bina için mahkemeden 700 bin 
liraya karar ve hüküm alınmıştır. Eğer Maliye 
Bakanlığı bu işler için bir tefsir kararı getirmi-
yecek olursa altı ay zarfında Hükümetin birkaç 
milyon zararı olacaktır. Onun için mutlaka bu 
tefsir kararı getirilmelidir. Çünki Meclisin tati
line iki gün kalmıştır. Bu iki gün zarfında geti-
rilmeyip de ne zaman gelecektir? Bunun biran 
evvel getirilmesi için söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Bu dediğiniz şeyleri tahkik 
edeceklerini söylediler. Onun için tahkik etme
den cevap vermeye imkân yoktur. Bu sualin 
müzakeresini başka bir güne talik ediyoruz. 

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun Adana Milli Mensucat Fabrikasında yapıl
dığı iddia edilen vergi kaçakçılığı hakkındaki ih
bar üzerine ne yapıldığına dair Maliye Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/61) 

BAŞKAN — Soruyu okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerimin Meclis huzurunda Ma

liye Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırılma
sın] saygılarımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekeli oğlu 

2 . V . 1947 tarihinde Adana Millî Mensucat 
Fabrikasında vâsi mikyasta bir vergi kaçakçılı-
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ğı yapıldığına dair bir zat tarafından Maliye 
Bakanlığına bir ihbarname verilmişti. 

Maliye Bakanı bu işi tetkik ettirmiş midir? 
Ettirmiş ise alman raporun mahiyeti nedir? 

Vergi kaçakçılığı isnadı sabit olmuş ise kim
ler ve ne suretle tecziye edilmişlerdir. 

MALÎYE BAKANI HALÎL'AYAN (Bursa) 
— Efendim Sayın Sinan Tekelioğlu'nun ikinci 
suali; Adana'da Millî Mensucat adındaki fabri
kada yapıldığı iddia edilen vergi kaçakçılığına 
taallûk etmektedir. Hakikaten Bakanlığa böyle 
bir ihbar yapılmıştır. Biz, vâki ihbarları ehem
miyetlerine göre alâkalı Defterdarlıklara tet
kik ettiririz. Bunu da ehemmiyetine binaen, bir 
hesap uzmanı tetkik edecektir. Yalnız malû-
muâliniz vergi tahakkuku Defterdarlık vergi 
şubesince yapılır. Bu tahakkuk ve tarhiyat da 
Adana'da yapılmış ve binnetice kazai mercilere 
intikal etmiştir. 

Şimdi kendilerine tam ve kâmil bir cevap 
veremiyeceğim. Adana Defterdarlığı ile muha
bere etmekteyim. Son safhası nedir, ne karara 
bağlanmıştır? Bunu yapılmakta olan muhabere
mizle anladıktan sonra kendilerine yüksıek hu
zurunuzda arzedeceğim. 

BAŞKAN — Ohalde başka güne bırakıyoruz 
SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Mecli

sin beklemeye tahammülü yoktur, söz istiyorum. 
BA.ŞKAN — Neyi izah edecek siniz? Maliye 

Vekili diyor ki; ben bilmem, Adana'dan sordum, 
daha cevap alamadım. Yakında gene huzuru
nuza gelip cevap vereceğim. Bu, Hükümetin ve 
Bakanın hakkıdır. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Konu
şacağım efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim; gününde konu
şursunuz. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Elimiz
deki içtüzüğe göre söz benimdir arkadaşlar. 
Makamı Riyasetten Tüzük ahkâmının hükmü 
tatbikini istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaadenizle sözünüzü kesmek 
mecburiyetindeyim. Çünkü soru başka güne ta
lik edilmiştir, içtüzük hükümleri bakana bu hak
kı tanımıştır. Başka bir güne talik edilen bir 
mevzu hakkında konuşulamaz. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Başkan Ba
kan Ler zaman soruyu tehir hakkını haizdir. Sız 
şimdi konuşursanız sorunuz düşer. 
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BAŞKAN — Rica ederim Sinan Tekelioğlu, i 

bütün hürmetimle sizden rica ediyorum, konuş
maktan vazgeçiniz. 

Şimdi bakan diyor ki, bundan haberdar de
ğilim. Bu vaziyet dahilinde malûmat verecek 
vaziyette değildir. Beyhude Meclisin vaktini is
raf edemeyiz. Tüzük, bakanlara bu salâhiyeti 
vermiştir. Tahkik ediyorum diyor, mühlet is
tiyor. Mühletin verilmesi zaruridir. 

6. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeiioğlu'-
nun, memleketimizde yapılması mümkün olan 
malzeme ve yedek parçaların dışardan getirilme
mesi hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna Eko 
nomi ve icar et Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin 
sözlü cevabı (6/62) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sualimin Meclis huzurunda sözlü 

olarak Başbakan tarafından cevaplandırılmasını 
saygılarımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan ekelioğlu 

Amerikan yardımı ile getirilen kazma, santra-
füj ve buna mümasil birçok makina ve yedek par
ça ve sairenin getirilmesi memleket küçük sanayi 
erbabını tamamiyle kötü duruma düşürmüştür. 
Binaenaleyh, memleketimizde yapılması mümkün 
olan malzeme ve yedek parçaların memlekete ge
tirilmemesinin temini için Hükümet ne düşün
mektedir? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜH
TÜ HlLMl VELIBEŞE (izmir) — Efendim; 
Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın sorusu Devle
timizin umumi ekonomi politikasına taallûk 
etmektedir. 

Malûmdur ki Marshall Plânının gayesi 
harbde alt üst olan dünya ekonomisini düzen
lemek, her tarafta kalkınmayı temin etmek ve 
normal bir iktisadi rejimin tesisine hizmet ede
rek ilânihaye devam etmesi mümkün olmıyan 
Amerikan yardımından bilhassa Avrupa mem
leketlerini süratle müstağni kılmaktır. Bu 
maksatla bir Avrupa iktisadi birliği kurulmuş 
ve buna dâhil olan 18 Devlet kendi aralarında 
yeni bir ticaret rejimi kurmaya karar vermiş
lerdir. Bu teşebbüs plânına göre birliğe dâhil 
her memleket yine birliğe dâhil memleketler- j 
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den yaptığı ithalâtın bu sene % 60 mı serbest 
bırakacak ve bundan sonraki senelerde bu nis
peti % 100 e kadar çıkaracaktır. Yani yepye
ni bir iktisadi devre açılmaktadır. Marshall 
Plânından istifade hakkını alan Türkiye Dev
leti de 18 memleketten biridir. Amerikan yar
dımı ortaya çıktığı andan itibaren dünya ikti
sadiyatının böyle yeni bir devre girdiği ma
lûmdur. Bütün birlik devletleri bu yeni devre 
umumi iktisadi hayatlarında hiçbir sarsıntı ol
madan girebilmek için hazırlıklarını yapmış
lardır. Burada ikrar ve itiraf etmeliyim ki bu 
18 memleket içinde bu yeni iktisadi durum için 
hiçbir hazırlık yapmıyan tek Devlet Türkiye'
dir. Senelerden beri Demokrat Parti muhalefe
ti gerek bu kürsüden ,gerek Meclis haricinden 
o zamanki iktidarı ikaz etmek için elinden gel
diği kadar bağırmıştır. Fakat kendisini dinlet
meye muvaffak olamamıştır, öyle ki böyle bir 
devrin en mühim âmili fiyatlarımızı dünya pi
yasalarına intibak ettirmek bu suretle içerde 
ve dışarda rekabete mukavemet edebilecek bir 
fiyat durumu temin eylemek olduğu halde bu 
yolda en küçük bir adım bile atılmamıştır. 

Halbuki bu anlaşma pek yakında yürürlü
ğe girmektedir, işte Hükümetimiz bir buçuk 
ay evvel bu şartlar altında iktidarı deruhde 
etmiş bulunmakta idi. Bir taraftan derhal dış 
ticaret rejimimizi bu yeni vaziyete göre tesis 
etmek mecburiyeti karşısında idik. Diğer ta
raftan bu yeni rejimden memleket ekonomi
sinin sarsılmaması için tedbirler almak zarure
tinde idik. Ekonomi Bakanlığınız bu ağır yü
kün altından kalkmak için insan takatinin ta
hammülü kadar geceli gündüzlü çeşitli faali
yet sarfetmek ıstırarmdadır. Fiyatlarımızı dün
ya piyasalarına intibak ettirmek her şeyden 
evvel maliyeti indirmek suretiyle mümkündü. Bu 
da her şeyden evvel artık nefes alamıyacak hale 
gelen hayat pahalılığını tedricen düşürmeye 
vabeste idi. iptida bâzı pamuklularda, onu taki
ben «ekerde ve nihayet, konjonktürlere göre her 
ferdin vasati masrafının yüzde yirmisini geçen 
ekmek fiyatlarında yüzde onla on beş arasında 
hissedilir bir tenezzül husule getirmeye muvaf
fak olduk. Bu esas dairesinde istihsali köstekli-
yen, maliyet fiyatlarını alabildiğine artıran bü
tün unsurları tedricen ortadan kaldırmaya te
şebbüs etmiş bulunuyoruz. Bütün tedbirleri alı
yoruz, Türk Milletinin, hakiki mümessili olan 
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Vüksek Meclisinizin müzaheretiyle bunu da fiilen 
tahakkuk ettireceğimize kaniiz. 

Bu yeni devrin icabı olan serbest rejimin 
memlekette sarsıntısız teessüs edebilmesi esas
larını araştırırken yeni bir müşkül karşısında 
kaldık. Ekonomi Bakanlığı teşkilâtı, memlekefc 
iktisadiyatında çok mühim tesiri olan sanayi 
müesseselerimiz hakkında malûmat sahibi değildi! 
Nerede ne gibi müesseseler vardır, ne imal eder
ler, takatları, memleket istihlâkinin ne kadarına 
cevap verebilirler. Bunlar bizce tamam iyle meç
huldür. Ekonomi hayatımızda birinci derecede 
rolü olan bu etüdler mevcut değildi. Demokrat 
Parti programında, ve Hükümet beyannamesinde 
serdettiğimiz esaslara göre biz sanayii yalnız ik
tisadi anlayışla himaye edeceğiz. Dış ticaret re
jimimizle çok alâkalı bu mevzuda bir taraftan 
süratle resmî malûmat toplamıya teşebbüs eder
ken bir taraftan da bu rejimi tesbit için ithalât 
ve ihracat tüccarlariyle birlikte sanayicileri de 
davet ederek ithalât politikamızın müzakerelerini 
beraberce yaptık. Bu sanayii nasıl koruyacağı
mızı hop beraber gözden geçirdik. Bunu da yüzde 
yüz serbset rejimin teessüsüne kadar hazırlıkları
mızı yapmak üzere bir karara bağlamak üzereyiz. 

îşte Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın sulini şu 
izah ettiğim hava ve vaziyet içinde mütalâa et
mek mecburiyetindeyim. 

Bu mevzuda esas yolumuzu Demkorat Parti
nin programı, 14 Mayısta milletin tasvibini ka
zanan seçim beyannamemiz ve yüksek heyetini
zin kabul ve itimat gösterdiği Hükümet progra
mımız çizmiştir. Buna göre memleket iktisadiya
tına yük olmıyan ve suni olarak yaşatılmaya ça-
lışılmıyan,, ekonomik mânada lüzum ve ihtiyaca 
cevap veren sanayii himaye edeceğiz. Bunun 
için öyle memnuiyetler değil, dışardan gelecek
lere rekabet edebilmelerini mümkün kılacak ikti
sadi tedbirlerle himaye edeceğiz. Bu hususta Dev
let hususi sanayi arasında da bir fark gözetmiye-
ceğiz. Müsterih olsunlar, bundan memleket ve 
millet hayır göreceğine kaniiz. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. (Alkışlar). 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; bu maruzatımı dairei intihabiyem-
den almış olduğum bir mazbata üzerine vermiş 
bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlr; biliyorsunuz ki, Marşal 
yardımı dolayısiyle Ziraat Vekâleti büyük ma-
kinalar getirterek yüksek ve orta çiftçilere bun-
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l an tevzi etmiş, fakat küçük çiftçilere Marşal 
yardımından hiçbir istifade temin edilmemiştir. 
Halk diyor ki, biz de istifade edelim, bize de 
ufak tefek ziraat aletleri getirterek versinler. 

Adana'ya ve Çukurova'ya bu sene gidenler 
bilirler ki, Çukurova, Niğde ve Şark vilâyet
lerinin birçok yerlerinden gelen amelelerle ha
sat zamanı dolar. Bu sene oralardan gelmiş 
olan insanlar hiçbir şey kazanmadan dönmüşler
dir. Hattâ yol paralarını dahi temin edeme
mişlerdir. Hiç şüphe yok ki, ziraati makinalaş-
tırırken ziraat amelesinin vaziyetini de düşün
mek Hükümetin vazifei asliyesi olsa gerektir. 
Hiç şüphe yok ki, bunda Demokrat Partinin 
48 günlük iktidarda bulunan Hükümetinin mes
uliyeti yoktur. Bendenizin bu mâruzâtım Hükü
metten bir rica mahiyetindedir. Tabiî bu maki-
nalar gelirken çapa ve daha buna benzer memle
kette yapılması mümkün olan ufak tefek parça
ların da gelmekte olduğu görülüyor. Bu işlerle 
uğraşan bütün sanayi erbabı elleri böğürlerinde 
kalmışlardır. Bizden rica ediyorlar, diyorlar-
ki; Büyük Meclise duyurun, o da Hükümete di
rektif versin de bizim yapabileceğimiz şeyleri 
memlekete sokmasınlar. Çünkü, nasıl ziraat ame
lesi aç kalmışsa biz de yarın böyle aç kalacağız, 
diyorlar. 

Sayın Ticaret Bakanının söyledikleri mutlak 
doğrudur. Fakat ziraat amelesini, küçük çiftçi
leri ve küçük ziraat âletleri yapan kimselerin de 
korunmasının doğru olacağı kanaatindeyim. Bu 
insanları aç bırakmak hiç de doğru olmaz. 

Bendeniz Başbakandan bunu rica ediyorum. 

4. — İstanbul Milletvekili Mükerrem Sarol'-
un, Anayasanın 2 nci maddesindeki (Devlet dili 
Türkçedir) fıkrasının yorumlanması hakkında 
önergesi ve Anayasa Komisyonu raporu (4/51) 
[1] * 

BAŞKAN — Evvelâ Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Usul 
hakkında arzediyorum; Anaysanm tefsirine mü
tedair olduğu için hiç olmazsa salonda arkadaş
ların sülüsanı ekseriyette olması lâzımdır. Bu
nun için de Başkanlıktan rica ediyorum, yokla-

[1] 31 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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ma yapılsın. Yani müzakere için nisabı kanunî I 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; müzakere için ye
ter sayımız olduğunu kabul ettik ve müzakere
mize devam ediyoruz. Gerçi Anayasanın tefsiri
ni görüşeceğiz ama oy zamanında açık oya arze-
dilecektir. Kabulünün üçte iki ekseriyetle ol
ması lâzımdır. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Anayasanın 
yorumu bir tek milletvekili tarafından istene
bilir. Buna Anayasada bir kayıt vardır. 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FE

RİT ALP1SKENDER (Diyarbakır) — Muhte
rem Milletvekilleri, Mükerrem Sarol tarafın
dan, Anayasanın ikinci maddesinde yazılı olan 
«Devlet dili Türkçedir» den ne anlaşılıyor diye 
yapılan tefsir talebi dolayısiyle Yüksek Huzuru
nuza bu rapor arzedilmiştir. Tefsir fıkrasında 
bir tertip hatası olarak (Devletin resmî dili 
Türkçedir) denmiştir ve bu da, önerge sahibi
nin tâbiri aynen kullanılmasından ileri gelmiş
tir. Anayasanın bugünkü şeklinde (Devlet dili 
Türkçedir) tâbiri vardır. Binaenaleyh raporu-
muzdaki tefsir fıkrasından (resmî) kelimesi 
kaldırılarak (Devlet dili Türkçedir) diye na
zara alınacaktır. Muhterem Heyetinizin bunu 
nazara alarak mütalâalarını bu şekilde yü
rütmelerini istirham ederim. 

Arkadaşlar, Anayasa Komisyonunda bu hu
susta cereyan eden müzakereleri ve ileri sürü
len mütalâaları Yüksek Huzurunuza arzı fay
dalı addediyorum. 

Anayasa Komisyonu bu işi günlerce müzake
re etti. Bunun, içtimaiyat \e lisaniyatı hukuk 
ilmi kadar alâkadar ettiğini görerek bir Tâli 
Komisyon kurduk. Tâli Komisyon bu iş üze
rinde çalıştıktan sonra bir takım hususlarla bir
likte tetkikatı neticesini Anayasa Komisyonuna 
verdi. Bendeniz Tâli Komisyonun vermiş olduğu 
neticelerin de burada arzını, tefsir fıkrasının 
aydınlanması bakımından, faydalı görüyorum. 
Müsaade buyurursanız okuyayım: 

İstanbul Milletvekili Dr. Mükerrem Sarol, 
Meclis Yüksek Başkanlığına verdiği 22 . VI . 
1950 tarihli önergesinde: «Senelerden beri de
vam eden şef sisteminin lüzumsuz, kanunsuz 
tazyik ve tehditleriyle millî dilimizde ihdas edi- ] 
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len buhranın gittikçe daha kesifleştiğini» 
belirterek «mektep, kanun, mahkeme ve 
her çeşit resmiyet yoliyle ve zorla tut-
turulmaya (çalışılan uydurma dil daha şim
diden nesiller arasında korkunç bir a y 
nılık yaratmış ve milletin mânevi bünyesinde 
yaralar açmıştır.» Diye bu durumun, Ana
yasanın ikinci maddesindeki «Devletin resmî 
dili Türkçedir» fıkrası karşısında bundan ne 
anlaşılması lâzımgeldiğini tefsir yoliyle sormak
ta ve dildeki bu buhrana bir nihayet verilmesi 
istenmektedir. 

Bu isteğin Anayasanın tefsirine ait olduğu 
görülüp anlaşılmakla önerge komisyonda oku
nup incelendi ve icabeden ilmî tetkikat yapıl
dıktan sonra aşağıdaki neticelere varıldı: 

1. — Gerçi «Devlet dili Türkçedir» fıkrasın
daki mâna esas itibariyle ve ilk bakışta açık 
ve tefsire muhtaç olmadığı hissini vermekte ise 
de Anayasamıza ve umumiyetle hukuk ve Dev
let diline verilen bugünkü resmî şekil asırlardan 
beri gerek halk dilinde, gerek Devlet dilinde 
yaşıyan ve canlı bir varlık halinde kullanıla-
gelmekte olan resmî dilden ayrılmakta bulun
ması itibariyle bu cihetlerin açıklanması kâfi 
görülmiyerek tefsirine gidilmiştir. 

2. Yukarda izah ettiğimiz resmî dil mahi
yetine sokulan ve hemen hemen hiçbir kimse ta
rafından lâyikiyle anlaşılamıyan bir sürü uy
durma kelime ve ıstılahlarla dolu bulunan Ana
yasa ve ona ilişik olan hukukî mevzuatın dı
şında kalan ve fakat asırlar boyunca Türkçe'ye 
giren ve istihalesini yaparak Türkçeleşmiş olan 
kelime ve ıstılahların Türkçe olmadığı mâna
sını, bu fıkranın tazammun etmediğini tefsir 
yoliyle izah etmek ihtiyacı belirmiştir. 

3. Anayasaya bugünkü ifade şeklini veren 
4695 sayılı Kanun, o zamanki ekseriyet partisi 
Başkanvekili İzmir Mebusu Şükrü Saraçoğlu 
ve 222 arkadaşının 30 . XI . 1944 tarihinde Bü
yük Meclise vermiş oldukları müşterek bir tak
rirle başlar. Bu takrirde «Teşkilâtı Esasiye Ka
nunundaki yabancı sözlerin Türkçe karşılıkla
rı ile değiştirilmesi dil devrimimizin hukuk ve 
idare alanında gerçekleşip yayılmasına yardım 
edeceği .düşüncesiyle» verildiği ifale edilmekte 
ve Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki kelimelerin 
bir kısmı iştikak esasına, bir kısmı da komşu 
kavramları nazara alınarak bulmuş oldukları 
karşılıkları ile değiştirilmesi istenmiş ve o za-
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manki Anayasa Encümeni de bu tasarıyı mü
zakere ederek 2/56 esas ve 3 karar numaralı 
olarak 6 . 1 . 1945 tarihinde Yüksek Meclise 
sunduğu mazbatasiyle bu değiştirmeye lüzum 
göstermiştir. 

Ancak bu mazbatasında mucip sebepleri 
izah ederken o tarihe kadar gelmiş eldeki mev
cut Teşkilâtı Esasiye Kanununun ifadesini Os
manlıca saymakta, Dil kurullarının ve Maarif 
Vekâletinin mekteplerde okutmakta olduğu 
ilim ve fen terimlerinin kitaplarda yerleşerek 
çocuklar tarafından öğrenildiğini ve bu suretle 
gelişen dil karşısında hukuk ve Devlet dilinin 
geride kalmış olduğunu ifade ederek hukuk ve 

, kanun terimlerinin de Türkçeleştirilmesi yö
nünden Anayasanın kılavuzluğu ile Büyük Mec
listen hukuk ve kanun dilinin esaslarını koy
mak için karar istemiştir. Böylece teşri heyeti 
vasıtasiyle eldeki Anayasaya bugünkü şekil ve
rilmiştir. Bu Anayasada İçtüzük ve diğer ka
nun ve nizamname ve kararlara örnek tutularak 
kendi tâbirlerince bir Devlet ve hukuk dili ya
ratılmıştır. Dil inkilâbı denilen bu hâdise neti
cesinde: «bugün en yüksek çaptaki münevver
lerin bile okuyup anlıyamadıkları ve lûgata 
göz atmadan içinden çıkamıyacakları bir Ana
yasa, bir İçtüzük ve umumi tabiriyle bir Devlet 
dili karşısında bulunulmaktadır. Hukuk diline 
uydurma bir takım kelime ve ıstılahlar soku
larak Devlet dili ile yaşıyan ana dil arasında 
birlik vücuda getirdiği gibi mektep kitaplarına 
da aynı şekilde ve mahiyette bir takım uydur
ma kelime ve terimler konularak gerek mektep 
kademeleri, gerekse nesiller arasında farklı bir 
takım dil manzumeleri doğmuş ve böylece sabık 
iktidarın milletin dil birliğini hercümerç etmiş 
bulunduğu bir vakıa olarak tesbit edilmiştir. 

4. İmparatorluk devrinde Türkler fethet
tikleri ülkelere yayılarak bir taraftan kendi 
dillerini en uzak yerlere kadar götürürken di
ğer taraftan da tesiri altında bulundukları Arap 
ve Acem edebiyatı kanalından resmî dil ile bir
çok yabancı kelimeler katılarak Türkçeye bir 
hayli yabancı ıstılah, kelime, tâbir ve kaideler 
sokulmuş, bu suretle konuşulan ve yaşıyan 
halk dili ile resmî dil arasında büyük bir uçu
rum açılmış ve o zaman bu iki dil yekdiğerini 
anlıyamıyacak bir hale gelmiştir. Bu halin dü
zeltilmesi Meşrutiyetten çok önceleri Ahmet 
Vefik Paşa gibi şahsiyetler tarafından düşünül

müş ise de halka yabancı olan yazı dilinde ve
ya kitabi dilde sadeliğe doğru bir inkilâp yap
mak hamlesi, ikinci Meşrutiyet arifesinde Se
lanik'te çıkan genç kalemlerle başlar. Büyük 
Türk mütefekkiri içtimaiyat âlimi Ziya Gök-
alp'm .Selanik'e 'gelip bu gençlerin başına geç
mesi Türkciliğe ve lisanda sadeliğe doğru be
liren inkilâp temayüllerine daha ilmî bir isti
kamet vermiştir. Bu yeni cereyan Türkçeye 
yerleşmiş ve tamamen Türkçeleşmiş olan yaban
cı köklerden gelen kelimeleri Türkçe sayarak 
bunun aksini iddia eden tasfiyecilerin ifrata 
giden hareketletri dolayısiyle gözden düşmüş 
olan Türkçülük cereyanı halk tarafından yavaş 
yavaş benimsenmeye başlamıştır. Meşrutiyetin 
ilânından sonra bu cereyan, Ziya Grökalp'm il
mî otoritesi altında çıkan Türk Yurdu ve bil
hassa Yeni Mecmua tarafından işlenerek bir 
hayli büyümüş ve kuvvetlenmiştir. Bu ilmî 
Türkçülük cereyanına göre de dilimize hangi kök
ten gelip te girmiş olursa olsun Türkçeleşmiş 
bulunan kelimeleri Türkçe sayarak onların kul-
lanılagelmekte olduğu mânalarla dilimize mal 
etmek ve Türk dilini yabancı dillerin kaide, ter
kip ve edatlarından veya tek bir kelime ile ta
hakkümünden kurtararak yaşıyan halk dili ile 
resmî dil arasındaki farkları kaldırmak ve me
safeyi en küçük haddine indirmeyi prensip ola
rak kabul etmiştir. 

Türk Dili böylece Arapçanın ve Farsçanın va
siliğinden kurtularak sadeliğe doğru giderken 
nesiller arasındaki bağları da korumuşlardır. Bi
rinci Dünya Harbinde Yeni Mecmua etrafında 
toplanan kıymetli mütefekkir, âlim ve ediplerin 
gayreti ile Türkçede sadeliğe doğru büyük bir 
gelişme olduğu gibi İstiklâl savaşları esnasında 
da yeni gelişme devam etmiştir. Cumhuriyetin 
ilânı yıllarında dilde bu sadeleşme cereyanı mek
teplere giriyor. Resmî dile yavaş yavaş tesir et
tiği görülüyor. Fakat 1928 den sonra dilde yeni 
gelişme devam etmişti. Cumhuriyetin ilânı yıl
larında dilde bir sadeleşme cereyanı mekteplere 
giriyor. Resmî dile yavaş yavaş tesir ettiği gö
rülüyor. Fakat 1928 den sonra dilde yeni bir 
devre açılıyor. Herf inkilâbmm zaruri bir 
neticesi olarak dil meselesinin ilmî ve esaslı bir 
şekilde ele alınması, imlâda, gramerde ve hattâ 
fonatik denilen savtiyatta ıslâhat yapılması ve 
resmî dilde canlılığı kaybetmiş olan kelimeleri 
dilde yaşıyan yenileri ile değiştirilmesi gibi bir 
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ihtiyâç duyuluyor. Bu işi o zamanki Devlet Be- 1 
isi Kemal Atatürk bizzat ele alıyor ve 1932 yılı
nın 26 Eylülünde ilk Dil Kurultayı Dolmaıbahçe 
Sarayında toplanıyor. Fakat ne yazık ki, tasfi
yeciler herkesten önce Atatürk'ün etrafını sar
dılar Ve dil dâvası, bâzıları tarafından ikbal ba
samağı olarak kullanıldı. Tasfiyeciler Türkçeleş-
miş birçok güzel kelimeleri atarak onların yer
lerine hiçbir kimsenin bilmediği birtakım kelime
leri piyasaya sürdüler. Kalem yerine sızğıç, çız-
gıç, mektup yerine beti, mezatr yerine tüke, kur
gan gibi kelimeler aldılar bu suretle dilde tasfi-
yeciliğe ve ırkçılığa gitmek suretiyle Türkçülerin 
İlmî yolundan uzaklaşıldı. Bu arada Türk dilinin 
bir ihtiyaç olarak içerisine aldığı canlı kelimeleri 
çıkartıp yerine birtakım uydurma ve ölü kelime
ler ve ıstılahlarla ecnebi dillerden kelimeler 
alındı. 

Az zamanda da dilin bir anarşiye gittiği ve 
resmî yakılardan halkın ve münevverlerin bir 
mâna çıkaramadığını, nesiller arasında anlaş
mazlık doğurduğunu gören Atatürk hakikati der
hal görüp anlayınca Dil Kurumuna yapma yol
dan, uydurmacılıktan vazgeçerek realiteye yak
laşmalarını tavsiye etmiş bu suretle Tarama Der
gisinden Cep Kılavuzuna geçilmiştir. Bunun da 
dili hercü merçten kurtaramadığını görünce Türk 
dilini kendi akışına ve serbest gelişmesine bırak
mayı temin için Dil Kurumlarına ilmî yolda yü
rümeyi tavsiye etmiştir. Bu suretle Atatürk'ün 
dil faaliyetleri yolunda üçüncü merhale olarak 
Güneş Dil Nazariyesini görüyoruz. Bu nazariye I 
bütün dillerin esası Türkçedir, demekle Türkçeye 
yabancı köklerden gelip yerleşen kelimeleri de öz 
Türkçe saymakla dil dâvasını tatlıya bağladı. 
Gerçi onun ölümünden sonra iş başına geçen Hü
kümet resmî dile sokulan uydurma ve yapmacık 
kelimeleri atarak halk ile Hükümet arasındaki 
anlaşma vasıtalarını ilmî mecraya sokmak istedi, 
ise de, ne yazık ki, dil hareketleri uzun müddet 
Atatürk'ün bıraktığı şekilde kalmadı. 1944 yı
lında tasfiyecilik zorlamacılık eski arazını bir
denbire göstererek Anayasa dilinin tasfiyesi ile 
işe başlandı. Bu cereyan yukarda izah edildiği 
gibi uydurma kelime Ve terimlerle dolu olan bir 
Anayasa,, bir İçtüzük veya bir Devlet ve hukuk 
dili meydana getirmişlerdir. Bütün hukuk 
dilini hercümerç eden ve ilk mekteplerden üni
versitelere kadar bütün tahsil kademeleri ile ne- I 
sillerin biribirine meramlarını lifade etmekte çok 1 
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güç bir durum yarattığı gibi Türk dilinin tabiî 
şartlar içerisinde memlekette gelişip zenginleşme
sine ve nesiller arasındaki bağlarını devam ettire
rek milliyetçi rolünü oynamaktan onu uzaklaş: 

tırmıştır. 
Nitekim 1950 seçimlerine takaddüm eden 

aylarda toplanmış olan 6 ncı Dil Kurultayı, Zi
ya Gökalp'm senelerce evvel derin ve ilmî tet
kiklerin vardığı neticeleri kabul ve ilân etmek 
faziletini göstermişi ve «Bugün Türkçede yaşı-
yan her 'kelime aslına bakmadan türkçedir.» 
Prensipini tekrarlamıştır. Dildeki buhrana ni
hayet verecek olan bu karardan maalesef sa
bık iktidar ilmî bir netice almak yoluna gitme
diği için milyonlarca vatandaşa üzüntü veren • 
resmî dildeki anarşi bugüne kadar gelip çat
mıştır. 

Bugün dil dâvasını, imlâ, gramer dâvası 
ve terim meselesi sayarak onu içtimaiyat ve 
lisaniyat âlimlerinden kurulmuş akademilere, 
vermek ve bunların yardımı ile güzel Türkçe-
nin uygunlasın a yolundaki hızını artırmak ve 
kendisine medeni bir dilin kemalini vermek za
manının geldiği düşüncesindeyiz. 

Netice: Yukardan beri verilen izahlardan 
da anlaşılacağı üzere Anayasada «Devlet dili 
Türkçedir» fıkrası yalnız bugünkü Anayasa 
dilinin, resmî dil olduğunu ve yalnız bunun 
Türkçe olduğunu ifade etmez. Asırlardan be
ri Türk dilinde kullanılagelen ve bugün Türk
çede yaşıyan her kelime ve terim köküne ba
kılmadan Türkçedir ve Türkçeleşmiş olan her 
söz öz Türkçedir. 

Bu suretle Türk Dili Türk Milletinin kul
landığı dildir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Mustafa Zeren. 
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Efen

dim, dil bahsi üzerinde gerek îstanbul Millet
vekili Mükerrem Sarol arkadaşımızın ve ge
rekse Anayasa Komisyonunun hassasiyetle 
durması şayanı şükrandır. Yalnız benim temas 
edeceğim nokta böyle bir tefsir yoluna gidebi-
lirmiyiz 1 

Efendim Anayasanın 104 ncü maddesi var. 
Evvelâ 1Ö4 ncü maddeyi okuyayım. Ondan 
sonra da bunun kabul edilip edilemiyeceği üze
rinde maruzatta bulunacağım. 

«20 Nisan 1340 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu yerine mâna ve kavramda bir 
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değişiklik yapılmaksızın Türkçeleştirilmiş olan 
bu kanun konulmuştur.» 

Arkadaşlar şimdi bu bir Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bünyesi içine girmiş ve bu madde 
ile de bu kelimeler kanunlaştırılmıştır. Kanun
laştırılma olan bu kelimeleri biz bir tefsir yo-
Uyle Anayasanın bünyesinden çıkarıp atama
yız. Bunu çıkarıp atmak istiyorsak bir hususi 
kanunla ve bu kanunu tadil eden bir kanunla 
geliriz. Anayasanın bu hükümlerini politik şu 
bu mütâhazalarla kanunun içinden çıkarıp at
mak, biz kanuna sadakat gösteriyoruz sözüne 
sadakat göstermemek demektir. (Alkışlar) 
Bendönizce bu tefsir mevzuu olmaktan çok 
uzaktır. Bu ancak bir tesis mevzuudur. Bir ka
nunla gelir. Hakikaten ana ile evlâdı anlaştır-
mıyan bu kanunu bu şekilde ıslah ederiz. 

« Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Tezer Taşkıran. 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, Muhterem Sarol arkadaşımızın Ana
yasanın ikinci maddesindeki (Devlet dili Türk-
çedir) fıkrasının yorumu hakkındaki Anayasa 
Komisyonu üyelerinden akalliyette kalanlarla 
aynı fikirde bulunduğum için söz almış bulunu
yorum. 

Arkadaşlar, bana öyle geliyor k i ; (Devlet 
dili Türkçedir) fıkrası gayet sarihtir ve yoru
ma muhtaç bir durumda değildir. 

Ancak gerek muhterem takrir sahibinin ve 
gerek komisyon ekseriyetinin üzerinde durduğu 
gibi hangi Türkçe meselesi ele alınmak isteni
yorsa o zaman üzerinde önemle durmamız lâ-
zımgelen ve çok tesirleri olacak bir mevzu ile 
karşı karşıya bulunduğumuzu zannediyorum. 

Biraz evvel Sözcü arkadaşım memleketimiz
de dil gelişmesinin tarihi üzerinde durdu. Bu 
arada da 1932 de yapılan kurultay üzerinde 
durdu. Eğer bir suni dilden bahsediliyorsa 
bu suni dil 1932 de başlıyor demektir. Müsaa
denizle bunun üzerinde önemle durmamız lâ
zımdır. 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere dili
mizin Türkçeleştirilmesi prensipi Kemalizm pren
siplerinden biridir. Atatürk «Millî hisle, dil ara
sındaki bağı çok kuvvetlidir. Dilin millî ve 
zengin olması millî hissin inkişafında başlıca 
müessirdir», umdesinden hareket etmişti. Oku
duğum bu cümle onun cümlesidir. 

Atatürk 1932 de Dolmabahçe Sarayında top

lanan Dil Kurultayını bu konu üzerinde çalış
maya davet etmiş ve bu yoldaki kesif çalışma
lara bu suretle başlanmıştır. Bundan sonra 
muhtelif ders konuları, terimleri üzerinde ça
lışan heyetlerin kabul ettikleri terimlere göre 
ders kitapları, yazılmış ve bu suretle aşağı yu
karı 16 - 17 yıldan beri ilkokullarda, ortaokul
larda, liselerde ve meslek okullarında gençleri
miz bu terimlere göre okutulmuştur. Şu halde 
bugün muhterem heyetinizce verilecek bir tef
sir kararı yalnız Anayasanın metniyle değil 
okullarımızla son derecede yakından ilgili bir 
karar olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bütün inkılap hartket-
leri, Yüksek Heyetinizce malûm olduğu üzere, 
sert olur. Bu İnkılâbın tabiî karekteridir. 
Dolayısiyle dilin Türkçeleştirilmesinde, tatbi
kinde şüphesiz, lüzumsuz, yersiz gayretler, mü
balâğalar, hatalar olmuştur. Şüphesiz bunlarm 
ıslâhı lâzımdır. Fakat muhterem arkadaşların 
raporlarında kaydettikleri gibi bir inkılâp ha
reketini toptan reddetmeye, mahkûm etmeye 
hakkımız, zannederim yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, komisyon raporunda 
yeni kelimelerin ve istilâhlarm bırakılarak 1932 
senesinden evvelki Türkçeyi kullanmak kaste-
diliyorsa, ondan sonraki Türkçeyi, bütün kelime 
ve ıstılahlariyle toptan mahkûm etmek lâzımge-
lir. Bunun dilimizde vücuda getireceği büyük 
karışıklığı yüksek heyetiniz gayet iyi takdir 
eder. Artık birisi konuştumu siz 1932 den evvel
ki Türkçe ile mi yoksa 1932 den sonraki ile mi 
konuşuyorsunuz denecektir, (Gülüşmeler, bra
vo sesleri). Sonra ş,uııu anlamak istiyorum. 

Bu tefsir kabul edilirse meselâ metamatik 
derslerinde çıkarma yerine tarha, toplama yeri
ne cem'e, bölme yerine taksime mi gideceğiz?. 
ve Anayasaya Teşkilâtı Esasiye mi diyeceğiz! 
Eğer böyle düşünülürse bütün ders kitaplarını 
durdurmak lâzımdır. İçinizde hiçbirinizin bunu 
istemiyeceğini zannediyorum. Ancak elbette .bu 
kelimelerin içerisinde İslaha muhtaç olanlar var
sa çıkarılması lâzımgelir. Zaten dil, içinde tutu-
namıyan kelimeleri zamanla kendi kendine çı
kartmaktadır. Fakat bütün milletçe sevilerek 
kabul edilen ve halen kullanılmakta olan pek 
çok kelimeler de vardır. Ayrıca yeni nesil için 
âni değişikliklerin ne kadar büyük bir huzur
suzluğu mucip olacağını bir öğretmen, bir ma-
arifçi olarak huzurumuzda arzetmeyi bir vicdan 
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borcu bilirim. Birkaç gün evvel başka bir müna- [ 
sebetle huzurunuzda arzetmiş olduğum gibi, bu 
iş parlementonun işi değildir. Çok rica ederim, 
bunu parlementodan uzaklaştıralını. Bu bilgin
lerimizin, ediplerimizin, yazarlarımızın işidir. 
Bunu aynı zamanda zamana bırakmak lâzımdır. 
Bundan dolayı ekalliyette kalan arkadaşların 
fikirlerine iştirak ederek yoruma mahal olmadı
ğı kanaatine iştirak ediyorum. (Sağdan alkış
lar, bravo sesleri) 

HASAN REŞİT TANKUT (Hatay) — Efen
dim, önce Anayasa Komisyonu sözcüsü muhte
rem arkadaşıma teşekkür ederim. Burada bize 
okuduk arı şeyde şu kelimeleri gayet güzel, haz
medilmiş ve iyi kullanılır bir şekilde ağzından 
çıkardılar, kavram, alan, kılavuz, terim, savaş, 
yıl, kurul, anlaşmazlık.. (Bunlar uydurma deği 
sesleri) Dil mevzuu üzerinde konuşmıyacağım. 
Anayasa Komisyonunun yorumu üzerinde müna
kaşa yapmıyacağım, birkaç unsur var, onlardan 
bahsedeceğim. Bundan bahsetmeden hiçbir ilmî 
metoda, esasa dayanmadan ve salahiyetli ilim 
adamlarının mütalâalarına müracaat edilmeden 
keyfî surette salâhiyetsin heyetlerin kabul etti
ği, zorla millete maledilmek istenilen uydurma 
kelimelerin, ıstılah'arm vaz'mda belki... Bir de
fa Anayasayı bu şekilde yorumlamakla Anaya
sanın. kendisine doğrudan doğruya dokunmak
tır. Bendeniz Anayasanın tefsirini ifade eden 
maddeye taallûk etmesi dol ay isiyle bu işi konuş
mamızın doğru olmadığı kanaatindeyim. 

Şimdi gelelim bu tefsirdeki maddelere. Bi
zim memlekette bidayette Türk dili işleri haki
katen çok karışık geçti. Birçokların, içinde bu
lunmakla beraber bendeniz de muarız bulundum. 
Fakat her inkilâpta o'duğu gibi bidayette dü
zensiz başhyan birşey zamanla ve iyi niyetle 
sahip çıkılırsa yavaş yavaş düzelir, mecrasını 
bulur. Bu gibi hareketler memleketin içinde 
kendisine taraftar bulmadan meydana çıkmaz. 
Bu itibarla Türk dilinin ıslahı onu sadeleştir
mek, Türkçeleştirmek milletin bir kısmı tara
fından istenilmiş ve arzu edilmiş olmasa idi bu
nu ne dikdatör ne şef emredebi irdi. Esasen bu 
gibi hareketlerin zorla tatbik etmek istiyenler 
bunu memleketin içinde ve milletin kafasında 
yer yapmış ve temayül hazırlanmış olduğunu sez-
mana basiarlar. 

Bu temayül «ezilmişti. Bu işe böyel başlan
mıştır ve bu işte çalışanlar yetkili insanlardır. I 

1950 O : 2 
Arkadaşlar, anevzuunraz Anayasa olduğu 

için, müsaade buyurursanız size hukuk terimle
rinin ne şekilde yapıldığını arzedeyim. 

Üniversiteler, okuttukları derslerde Osman
lıca dediğimiz, eski dille karşılığı (bulunamamış 
yeni mefhumları, yahut Türkçeye «girmiş fakat 
pedagoji bakımından güçlük verir bir şekilde 
yapılmış terimler üzerinde durdular. Bunun üze
rine Dil Kurumu tarafından hocalara isimsiz 
listeler gönderildi. Okuttukları ilmin İstılahla
rını bunların yabancı karşılıklarını ve uygun 
buldukları yeni Türkçe kelimeyi yazdılar. Üni
versite rektörlüğü bunları Millî Eğitim Bakan
lığına gönderdi. Millî Eğitim Bakanı talim ve 
terbiyeden geçirdi. Ondan sonra Türk Dil Ku
rumuna bir de sen bak diye gönderdi. Türk Dil 
Kurumu hunlar üzerinde icabeden şekilde ça
lışmıştır. Bu İstılahlar başka <bir ilim şubesi ta
rafından alınmış mıdır, ne mânada alınmıştır, 
bizim Türk Dil Gramerine ve kaidelerimize uy
gun mudur, değil midir? İnceledi. Bu tetkiki 
yaptıktan sonra üniversiteden temsilci rica et
tim. Bu temsilciler geldiler. Ankara'da da bu
na benzer bu işle iştigal eden salahiyetli zevatı 
topladık. Çalıştılar. Ve altını zabıtla bağlıya
rak tekrar Millî Eğitim Bakanlığına gönderdi
ler. 

Şu kitapta, hukuk terimleri vardır. Bu hu
kuk terimlerini yapan heyetin tesadüfen içinde 
bulundum ve beni lütfen başkanlığa kabul etti
ler kendilerine riyaset 'ettim. Azalarını şimdi 
söyliyeceğim. 

1. O vakit Yagıtay Başkanı, şimdi Adalet 
Bakanımız Halil özyörük, 

2. Yargıtay başkanlarından ve şimdi ikinci 
'başkanımız Fuad Hulusi Demirelli. 

Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı, İstanbul 
Hukuk Fakültesi Dekanı. Ve o zaman Danıştay 
Başkanı bulunan İsmail Hakkı Bey. 

Eğer bu zevata yetkili değil derseniz.. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Tabiî 

değil. (Değil sesleri). 
HASAN REŞİT TANKUT (Devamla) — 

Dil âlimi hukuki terimleri yapamaz. Hukuk te
rimini hukukçular söylerler. Mânasını anlatır
lar, kullanma şeklini söylerler, muhalif mâna
sını açıklarlar, yan ve yakın mânalarını anlatır
lar. Bizim dil uleması o vakit kelimenin nabzını 
tutarak o kelime hakkında fikir verir. 
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Öozü uzatmak istemem. Yapılan istilâhlar ve 

bilhassa hukuk terimleri hu şekilde yapılmıştır. 

Ben »kendileri ile 10 celse kadar beraber ça
lıştım. En muhalif olan Profesör Veldettir, temi
ni hürmetle anarım. Aramızdaki ihtilâf şekil 
üzerinde anlaşamamaktan ibaretti. Hukuk te
rimleri kitabının üzerinde bakınız ne yazıla
caktır: Bu terimler Yüksek öğretim kurulların
ca hazırlanıp, Yine bu kurullar temsilcilerinin 
iştirakiyle Türk Dil Kurumu tarafından ince
lenerek, son şeklini alıyor. Bu hukuk terimleri
dir. teknik ve tarım ıstılahları ve birçok ben
zerleri hep bu şekilde hazırlanmıştır. Müşkü
lât hukuk ve Tıp gibi ilimlerin ıstılahlarında 
baş gösteriyor 

Arkadaşlar, benim mâruzâtım değildir. Sa
lahiyetli ilim adamlarının mütalâalarına müra
caat edilmedi deniyor. Bu doğru değildir. Va
tandaşları incitir. Hepsi salahiyetli ilim adam
larıdır. Bu işte muarız olan Sayın Profesör 
Başgil ve Fmdıkoğlu Kurultaya bilhassa davet 
etmişizdir bundan maksadım fikir birliğine 
varmak yolunu aramaktı. Bâzıları geldi müza
kereye karıştı. Lütfen bu fıkranın kaldırılma
sını rica ediyorum. Aksi takdirde vatandaşları 
incitiniz. Bu işte çalışmış mütehassıs insan
lardır, salahiyetli insanlardır. Teknik terim
lerle meşgul olan teşkilâtın mevcudu 180 kişi
dir. Bunların kimi, maden, kimi elektrik, kimi
si, inşaat mühendisi kimi de demiryolcucdur. 
Bu 180 insan fahri olarak büyük bir azim ve 
feragatle çalışırlar, bu insanlar kendi bulduk
ları ıstılahları pedagoji bakımından incelerler. 
Demin Tezer Taşkıran arkadaşımızın buyurduk
ları gibi, bu uydurma kelimelerin, temrinlerin 
başladığı tarihten diye dil inkılâbının önüne 
bir set çekmek de hatalı olur. Çünkü dil yürüyen 
insan gibi yaşıyan gelişen ve insan hizmetinde 
çalışan bir organdır. Bunu önlemenin imkânı 
yoktur. 

13 ncü asırda Anadolu Selçukları Anadolu'
da yerleştikleri zaman Türkçeye Fars dili istilâ 
etmeye başlamıştı. Zamanın Selçuk Hüküm
darlarının henüz daha veziri bulunan Kara-
manoğlu Mehmet Bey halka şöyle hitap ediyor: 
Bundan böyle Divanda, Mecliste ve her yerde 
yalnız Türkçe konuşulacaktır. 

Arkadaşlar; biz çok yer değiştirmiş, kül
tür değiştirmiş bir millet olarak yaşadık. Millî 
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I kültür hareketimiz geç başladı (Kim demiş ses

leri). 
Efendim; kelime oyunu yapmayınız. Tan-

zimata kadar Arapça idi. Tanzimattan sonra 
Fransızca hâkim olmaya başladı. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
HASAN REŞİT TANKUT (Hatay) — Çok 

dil değiştirmişizdir, Türkçemiz, içine çok ya
bancı kelimeler almıştır. Bunlar Türkçeyi bo
ğuyorlardı. Ozaman Karamanoğlu Mehmet Be
yin sesi gibi bir ses çıkıyor ve dönelim diye 
hitap ediyordu. Son hareket bu millî hitabın 
bir icabıdır. Karar sizindir. (Sağdan alkışlar). 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar; takririmde de belirttiğim gibi, 
güzel Tükçemizin Hükümet otoritesinin elinde 
ne feci bir suikaste mâruz kaldığını Yüksek He
yetinize arzedeceğim. 

Evvelâ şunu söylemek lâzımdır ki, eğer hu
kuka bağlı bir Devlet isek, Anayasamız yürür
lükte ise - k i artık bundan kimsenin şüphe et
memesi lâzımdır - bugünkü dil keşmekeşini dur
durmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Anayasanın 
ikinci maddesi : Devletin dili Türkçedir, dediği 
zaman kastedilen dil her halde bugünkü uy
durma dil değil, bizim dilimiz olan Türkçedir. 
Bunun aksini düşünmek yani Anayasaya oza
man sevkedilen hükümle bugünkü dil kastedil
miş ise ozamanki insanlara kâhin demekten 
başka bir diyeceğimiz kalmaz. 

Muhterem arkadaşlar; sayısız fikir ve ka
lem sahibi münevverlerin asırlar içinde göz nuru 
dökerek karınca sabrı ile işleyip bugünkü in
celiğine eriştirdikleri atalar mirası güzel Türk-
çemiz çatısı ve yapısı itibariyle dünyanın en 
lojik ahenkli bir dilidir. Edası şirindir. Şada 
ve telâffuz bakımından dillerin yumuşak ve en 
tatlısıdır ve şiiriyet tesiri ve ahengi birçok dil
lerin üstündedir. Millî kütüphanelerimizi dol
duran ve bizi muhteşem tarihimizin gurur ve
ren devirlerine bağlıyan ilmî ve edebi sayısız 
kitap ve kitabelerin, yüksek dili Türkçemiz, be
nim, sizlerin, hepimizin müşterek dili ve millet 
ocağımızın ateşi Türkçemiz budur arkadaşlar. 

Ben bundan başka Türkçe bilmiyorum. İti
raf etmek lâzımdır ki, bu memlekette dilimizin 
başına gelenler hiçbir büyük millet dilinin ba
şına gelmemiş ve uğradığı suikastın tarihte 

I misli görülmemiştir. 
| Aziz arkadaşlarım; fakat bir dil mütehas-

• 
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sisi değilim, neticesi nesillere sürecek olan bi^ I 
memleket meselesi üzerinde kanaatlerini Büyük 
Meclisinize arzetmek vazifesi ile mükellef bir 
vatandaş olarak konuşacağım. 

Dil meselesinde malûmatım belki de her mü
nevver vatandaşın bilgisinden de eksiktir, fa
kat ne beis var? Yaralı bir insanın acıdan kıv
ranıp feryat etmesi için mütehassıs hekim mi 
olması lâzımdır? Güzel Türkçemiz bugün Hü
kümet zoru ile içinden çıkılmaz bir perişanlığa 
düşürülmüştür. Bu herkesçe bilinen bir ha
kikattir. Eğer bu memlekette insan haklarını 
ve ebedî insanlığın yüksek şerefini ve itibarını 
koruyan bir hakkaniyet kanunu varsa bu ka
nunun kanaatları altına sığınarak ifade etmek 
isterim ki, ana dilimiz tarihin hiçbir devrinde 
ve hiçbir diyarında bugünkü kadar bir hikmet 
hatasının kurbanı olmamıştır. Şu anda koca 
Marselus'ı hatırlamaktan kendimi alamıyorum. 
Hükümetle dil arasındaki münasebeti ilk olarak 
görüp sade hikmet olan hikmeti veren, devlet 
adamlarına bir mürşit olarak doğru yolu göste
ren büyük adama insanlık daha uzun yıllar 
minnettar kalacaktır Ruhu şadolsun. 

Rivayet edilir ki, eski Roma'nm şiddetiyle 
meşhur İmparatoru Tiberius bir gün Roma Aya
nında yaptığı bir konuşmada yabancı bir kelime 
kullanıyor Ayandan marselus hükümdarın sö
zünü keserek; memleket diline hürmet etmesi
ni rica ediyor. O sırada efendisini müdafaaya 
atılan şef uşağı Capito diyor ki, Marselus far-
zet ki bahis mevzuu ettiğin kelime dilimizden 
değildir. Fakat mademki şanlı Sezar'm ağzın
dan çıkmıştır artık o memleket malı olmuştur. 
Bilmelisin ki Sezar her şeyin üstündedir. Bu
nun üzerine Marselus cevap vermiş -Capito ya
lan söyliyor Sezar sen dilediğin insanlara Roma 
vatandaşlığı hakkını verebilirsin, mevki, rütbe, 
para, hattâ devlet ihsan edebilirsin fakat bizden 
olmıyan bir dile asla Roma'lı vasfını vere
mezsin - dil ecdat malıdır bundan hiç kimsenin 
tasarrufa hakkı yoktur ve olamayacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; lisanımız niçin esrar 
engiz bir Hükümet işi ve politika mevzuu ya
pılmış ve bu yüzden memlekette içinden çıkıl
maz bir dil yarası ihdas edilmiştir? Niçin ka
nunlarla ana baba dilimizi terke mecbur edil
dik, bunun icabı ve faydası nedir? Eğer huku 
ka bağlı bir Devletsek bunu bilmek ve öğren
mek elbette hakkımızdır. 

1950 Ö : â 
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şebbüsünün hiç olmazsa faydası gösterilmek lâ
zımdı. Hükümetçe girişilen bir işin ve yapılan 
bir tasarrufun isabetine, gönüllerde inan ve 
güven doğurmak içinde o işin ve tasarrufun 
memleket şuur ve mantıkiyle izahı kabil bir-
sebebi hikmet ve lüzumu olmak gerektir. Ak
si takdirde yapılan iş haksız ve tasarruf hata 
hdıv. Nitekim bizde ihdas edilen dil meselesi
nin illeti asla izah olunmamış, açılan dil dâva
sının delili ve sübut vasıtaları gösterilmemiştir. 
Lisanımızı içinden çıkılmaz bir anarşiye düşür
mekle neticelenen, lüzumsuz zorlamaların se
bebi ve mânası bir türlü anlaşılamamıştır. Fil
vaki bu mühim dâvayı halletmek için komisyon
lar toplanmıştır. Ne çare ki, bu toplantılarda 
mevzu ve esas daima karanlık esrar perdeleri 
altında kalmıştır. Öz Türkçenin yalnız politi
kasını yapmakla geçinenleri mazur görüyor ve 
manii rizk olanın rizkını Allah keser diyorum. 
Fakat iyi niyetli olduklarına inanmak istediğim 
bir kısım muhterem zevat romanlarında, şiir
lerinde, çeşitli eserlerinde niçin uydurma keli
meleri kullanmıyorlar da millete bu acayip li
sanı kabul ettirmek için kuvvetin gölgesine çı
kıyorlar. Şüphesiz her sahada olduğu gibi dil 
sahasında da tasfiye kanunları vardır. Bu 
meydan er meydanıdır. Burada tutunabilmenin 
yegâne şartı kendisini beğendirmedir. Bu böl
geye jandaımaşız girebilmek için eldeki metanı 
temizliğine, güzelliğine güvenmek lâzımdır. 
Fakat insaf edilsin. Devrimizde ana babaların 
bile kendi çocukları üzerinde tasarruf hakları 
medeni kanunlarla heman heman hiçe indiril
mişken yüzlerce senelik bir tarihin öz evlâdı 
olan ve sözüyle özüyle bugünkü güzelliğine ula
şan Türkçemizi kimin hasta etmeye hakkı var
dır? Anlıyoruz samur «kürke ihtiyacı olanlar 
var, fakat post'ekinin bizim olduğunu unutma
sınlar. (Bravo sesleri). Düşünülsün ki bugünkü 
dinmek bil m iyen ihtiraslar yarın son nefeste 
bir yudum su ile sönecektir. Lisanla uğraşan
lara hitap ediyorum. Dilci ve gramercilerin eli 
ile bir millet dilinin icat edildiğini hiçbir yerde 
okuyup gördüler mi? Gönüllerin, zevklerin 
yabancı bulduğu ve asla benimsemediği kelime-
leı-i kanunlara geçirtmek, mektep kitaplarına 
konulmak üzere bir lügat yani sözlük emirname
si çıkarmak ciddî ve samimî bir hareket telâkki 
edilir mi? 
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Muhterem arkadaşlar; ruhiyatçı ruh, tarihçi 

tarih icat eder mi? 20 nci asrın ortasında daha 
Aristo zamanında halledilmiş meselelerle uğraş
mak insana cidden azap ve hayret veriyor. He
sapçı aded, hendeseçi nasıl şekil icat edemezse 
lisan mütehassısı da dil icat edemez. Bunlar 
sadece konuşulan ve muayyen bir millet fertle
rinin birbirleriyle anlaşmasına vasıta olan dilik 
kelime tasarruflarına fonetik esaslarına, cüm
le teşkiline dair (esasen dilin bünyesinde mev
cut olan) kanunları meydana çıkarır, formül-
leştirir ve kaide halinde tesbit ederler. Dile 
polis kuvveti ile kelime sokmak, dilden kelime 
çıkarmak dilcinin veya dil âlimlerinden mürek-
kep bir heyetin hattâ daha ileriye giderek bir 
dil akademisinin yapacağı iş değildir. 

Son olarak sarahatle şunu belirtmek isterim 
ki; dil işi Hükümet işi değildir. Hele bir ka
nun mevzuu hiç değildir. Ne şekilde teessüs et
tiği bizce malûm olan o teşriî heyetlerin tama
men tek taraflı bir görüşle ve hedefi belli olmı-
yan bir politikanın sözcülüğünü yaparak millet 
dilini değiştirmeye hakları olmamalı idi. 

Kabul edelim ki, teşriî heyet temsil ettiği 
camianın beyni mesabesindedir. Bu itibarla 
Parlâmentonun geniş salâhiyeti vardır. İn
giliz'lerin dediği gibi; parlâmento yalnız oğlanı 
kız ve kızı oğlan yapamaz. 

Memleket mukadderatını elinde tutan Bü
yük Meclis nasıl Anayasaya aykırı kararlar 
alamazsa, milletin dilini de değiştiremez. Mem
lekette konuşulmıyan ve kelimeleri vatandaşlar
ca bilinmiyen ve mânaları ancak resmî lûgatla-
rm yardımı ile anlaşılan bir dille kanun yap-
mıya Meclisin hakkı yoktur. Meclis kanunu an
lamak için vatandaşları, hattâ münevverleri bile 
lügat taşımaya mecbur bırakamaz. 

Hocaları verecekleri dersin ve hâkimleri, 
yazacakları ilâmının kelimelerini lûgatla ez
berletmeye zorlıyamaz. 

Parlâmentonun millî camiadan aldığı vekâ
let böyle bir salâhiyeti tazammun edemez. Par
lâmentolar böyle bir salâhiyeti ancak- referan
dum ile alabilirler. Bunun aksini iddia etmek, 
günün birinde yabancı millet dili ile kanun 
yapmasını ve resmen yabancı bir millet dilini 
kabul edip bunu memlekette mecburi kılabil-
mesini de mümkün ve meşru görmek, demek 
olur ki, böyle bir şeyi düşünmek bile abe» olur. 

1960 6 : 2 
Değerli arkadaşlarım; muârizlarimlziri ile

riye sürecekleri iddiaları tahmin ediyorum, bu 
inkılâptır, diyecekler. 

Zaruri olan ve hepimizin ne pahasına olur
sa olsun muhafazasını azmettiğmiz harf inkı
lâbı oldukça garip safhalara girmiştir. Harf in
kılâbı Şemsettin Sami'nin lügatinin^ mukadde-
mesinde teklif edilmiştir. Bu zaruret hemen bir 
asra yakın zamandan beri hissedilmiş bulunu
yordu. Diğer zaruret olan Cumhuriyet inkılâp
ları ile beraber harf inkilâbım da kanunlaştır
mak da Büyük Atatürk baş olmuştur. Harf in
kılâbı bizimle beraber ebediyete kadar yaşıya-
caktır. Atatürk dil inkılâbı denilen şeyi dev
linde ırk köklerine dayanarak kısmen de mü
balâğalı bir Neologisin yoliyle başlamıştır. Fa
kat Atatürk'ün zekâsı bu gidişin Türk dilini 
fakirleştirdiğini, anormal bir şekle soktuğunu 
çabucak sezmiştir. Güneş dil teorosi adiyle her 
dilin anası, yani (ümmüllisam) Türkçedir. Bi
naenaleyh Türkçeye mal olmuş bugün yaban
cı kelimeler esasen Türkçe olduğunu söyliye-
rek Türkçemizin uzvi ve tabiî tekâmülünün 
önüne geçen engelleri kaldırmak istemiştir. 

Aziz arkadaşlarım; uydurma dilin resmiyle 
şeması Atatürk'ten sonraki devreden bilhassa 
Anayasanın dilini değiştirmeye başlamıştır. 
Bundan sonra resmî dil mektep kitapları, 
Maarif Vekâletinin binlerce liraya mal olan 
meşhur tercüme klâsikleri milletin anlıyamadı-
ğı uydurma dil ile yapılmıştır. Daha evvel de 
arzettiğim gibi nesli nesilden ayırmıştır. Bu
nunla da iş kalmamış bir kaç seneden biriken 
uydurma kelimeler daha evvel uydurulanların 
da yerini almış yani.yeni nesillerde birbirimizi 
anlıyamıyacak bir hale gelmiştir. Velhâsıl za
vallı Türkçemiz bir nevi Babil Kulesi haline 
sokulmuştur. Faraza Anayasamızın dilini, ya
ni İçtüzüğün ifadesini değme türümüz anla
maz. Müsaade ederseniz kanun zoriyle sokul
mak istenen uydurma kelimelerden birkaçını 
arzedeyim. Vargı = karar, Adalet = Tür, f ar-
zetme = varsayun.. llâahirihi. 

Bu hal millet olarak bizim için en büyük 
tehlikedir. Çünkü, istilâya uğrıyan bir millet 
istiklâl mücadeleleriyle varlığını muhafaza 
edebilir. Ve millet olarak kalır. Fakat dilini 
kaybeden millet dünya yüzünden silinir bu ise 
tarihî bir hakikattir. 

I Uydurma dili ortaya atanların (argoman-
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lar) mucip sebeplerini şöylece hulâsa edebili- I 
rinı: 

I - «Osmanlı devri Türkçesinde Arapçadan 
fazla kelime alınmış ve Türk dili Arapçanm ta
mamen nüfuzu altında kalmıştır.» denmekte
dir. 

Herkesçe bilinen bir hakikattir ki Garb 'in bü
tün genç milletleri de kendilerinden evvelki eski 
medeniyetlerden ilmî ve hukuki ve dinî birta
kım ıstılahlar terimler almışlar, hattâ mühim 
kitaplarını da Lâtince yazmışlardır. Tarihî sey
rimiz içinde Arapça da bize aynı hizmeti gör
müştür., Sanat ve bilhassa edebiyat sahasında 
Garp'tan eski Yunanistan'ın yaptığı tesiri biz
de eski îran edebiyat dili yapmıştır. 

II - Diyorlar ki, Osmanlı devrinin mütered
di ve çürük tarafları vardır. Onları kaldırdık, 
attık. Binaenaleyh o zaman yaratılmış olan bü
tün edebiyattan kaldırmak lâzımdır. 

Kabul ve teslim etmek lâzımdır ki o devrin 
edebiyatı iyi veya kötü Yakın - Şark yani Os
manlı Türklerinin mânevi mirasıdır. Dünya 
yüzünde mazisini inkâr eden tek bir millet yok
tur. (Bu demek değildir ki, eski ağdalı Osmanlı 
Türkçesi ihya edilsin). 

Dil daima, yeni mefhumlarla, yeni kelimeleri 
alır. Bu kısmen dilin hakikî sahibi olan millet 
ve kısmen de dilin mimarları olan edipler, mu
harrirler bir kelime ile ifade etmek lazımsa sanat
kârlar yapar. 

Millî dilin gümrüğünden geçen kelimeler di
le mal olur. Geçmiyenler unutulur, gider. Fa
kat hiçbir yerde resmî veya gayriresmî dile Hü
kümetin zorla kelime soktuğu ve dili yabancı bir 
lehçe haline getirdiği vâki olmamıştır. Bunu bi
zim son yıllardaki diktatörlüğün bir orijinalitesi 
diye kabul edebiliriz. Hattâ bu garabet Türk di
linde ihtisası olan bütün Garplıları bir hayli 
güldürmüştür. 

Bir kısım zevat da dilin terimi yani ıstılah
lara karıştığımızı iddia ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; bu bahse ilmî terim me
selesini sokarsak deriz ki, yeni teknik ve yeni fi- ı 
kir mefhumlarını elbette büyük büyük fikir 
adamlarımız, âlimlerimiz ve ihtisas sahiplerimiz 
tesbit edecektir. Fakat şimdiye kadar bunda da 
sabit ve mâkul bir esasa varılamamıştır. 

Uydurma dil orijinalitesini ima edenlere gö
re ıstılahlar mutlaka köy vesair yerlerdeki ke
limelerden veyahut da belki de 1000 yıl evvel | 
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yazılmış .âbidelerin kitabelerinden alınabilir. 
Meselâ Orhon kitabelerinden. Böyle bir ısrarın 
hatasını takdirinize arzederim. 

Yeni mefhumlar ve yeni icatların terimleri
ni bunları bulan milletlerin dilinden almak lâ
zımdır. Çünkü bunlar yenidir ve milletlerara
sı katagoriye dâhildir. Teknik terimleri ise, bü
tün dünyanın yaptığı üzere, olduğu gibi almıya 
mecburuz. Aksini düşünmek hatadır. 

Mânevi varlığımızı tehlikeye koyan bu dil 
anarşisine devam ettikçe hayatımızı kökünden 
sarsacak ve en koyu diktatörlerin yapamadıkla
rı bir facia olacaktır. Bu hususta bir tedbir al
mak ve bu komik faciaya bir son vermek mec
buriyetindeyiz. Atatürk 'ün bütün zaman ve 
bütün insanlar için doğru olan Dil - Tarih Fa
kültesinin üstündeki (Hayatta en büyük mür
şit ilimdir) vecizesine inanarak Türkçemizi ya
bancı olan yeni uydurma dilin resmî dil olma
sına en az şahsım namına daima isyan edeceğiz. 
Tek tesellimiz, büyük heyetinizin bu ıstıraba bir 
son verme hususunda vereceği karar olacaktır. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FE
RİT ALPlSKENDER (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlar, Mustafa Zeren arkadaşımız 
Anayasanın tefsirine «mahal olmadığını belirtti
ler. Ve dediler ki, 104 ncü maddenin metni Ana
yasanın tefsirine imkân vermemektedir. 104 ncü 
maddeyi aynen okuyorum : 

Madde 104. — 20 Nisan 1340 tarih ve 491 sa
yılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu yerine mâna ve 
kavramda 'bir değişiklik yapılmaksızın Türkçe-
leştirilmiş olan bu kanun konulmuştur. 

Eminim ki, ıbu Anayasa ve İçtüzüğü okuyan 
arkadaşların hiçbirisi bunun % 80 ini anlama
mıştır, ancak anlaşılanı % 20 dir. Bu suretle 
Türkiye'de halen iki dil yanyana yürümekte
dir. Birisi, Anayasa ve İçtüzüğün koyduğu 
dildir. Bu, eski imparatorluğun havassa mah
sus dili gibi bir şeydir; veya resmî dildir. 

İkincisi, canlı ıbir varlık halinde yaşıyan 
halk dilidir. Halkın canlı bir varlık halinde ya
şattığı .bu dil Türk Milletinin kullandığı, konuş
tuğu, yaşadığı ve yaşattığı dildir. 

îşte pek haklı olarak Mükerrem Sarol arka
daşımız diyor k i ; Anayasanın, Devlet dili Türk-
çedir, dediği dil acaba hangi dildir, hangi Türk-
çedir. 

Anayasadaki ve içtüzükteki dü mi, yoksa 
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Türklerin konuştuğu yaşadığı, yaşattığı dili mi 
siOTuyor! 

Bu »da bize gösteriyor ki, Türkiye 'de iki 
Türkçe vardır. Burada bir ımüpheımiyet vardır, 
kanunda müpheımiyet oldu mu tefsir yoluna git
mek zarureti doğar. Bizde böyle bir müphemi^ 
yet karşısındayız:, binaenaleyh buradaki yani 
Anayasadaki Devlet dili mi, yoksa, milletin ko
nuştuğu dil mi..; diye bunu ifade etmek, izah et-
me%, yorumlamak lâzımdır. Bu itibarla yoruma 
ihtiyaç vardır. 

HASAN REŞİT TANKUT (Hatay) — Efen
dim, sözcü arkadaşımızdan (bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN REŞİT TANKUT (Hatay) — Efen

dim; bu uydurma dilin yapılan... 
SÖZCÜ FERİT ALPİSKENDER (Devamla) 

— Müsaade buyurun sırası ile hepsine cevap 
vereceğim. Muhterem meslekdaşım, Mustafa Ze-
ren'in sorusunu cevaplandırdıktan sonra, Sa
yın' Tezer Taşkıran'm sordukları noktalara ge-, 
leceğim. Sayın Tezer Taşkıran'ı mekteplerimizde 
uzun zaman hizmet etmiş muhterem bir şahsiyet 
olarak tanıyorum. Türkçeye de bağlılığından 
hiç şüphem yoktur. Fakat kendisi zannediyo
rum iki, 'bizim görüş ve düşüncemizi olduğu .gibi 
anlamadılar, veya başka şekilde anladılar. Ana
yasa Komisyonunun görüş zaviyesinden bu iki 
Türkçeyi 'görmelerini isterdim. Biz bugünkü 
Anayasanın değiştirilmesinden önceki Anayasa
nın eski şeklini değil onun tabiî seyriyle ve sa-
deleşerek devam eden şeklini arzuluyoruz. Fa
kat kendileri tahmin ediyorum ki, burada oku
dukları gibi bizim tefsir fıkrasının son kısmını 
biraz müphem bulmuşlardır. 

'Sayın Tezer Taşkıran ıson fıkrayı şu şekilde 
okudular, ki, Sayın Hasan Reşit Tankut'a da 
bu izahatımla cevap vermiş olacağım. 

«Zorla millete mal edilmek istenilen uydur
ma kelime ve ıstılahlar bundan evvelki zaman
lar Türk Milleti tarafından kullanılan Türkçe
dir.» 

Sayın Tezer Taşkıran bundan şu mânayı çı
kardılar. Yani biz bu tefsiri yaptıktan sonra ta
mamen Anayasanın eski terimlerine döneceğiz. 

Arkadaşlar, biz Türkçemizin tabiî seyriyle 
bugüne kadar gelen şeklini kabul edyioruz. Dil 
tabiî ve içtimai bir vasıtadır. İnsanlar arasında 
bu şekilde bir anlaşma vasıtasıdır. Yani ta-
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I biî ve içtimai bir vasıtadır, insanlar arasında 

bir anlaşma vasıtasıdır. Onun için suni vasıta
larla bu izah edilemez. Suni bir müessese ola
maz, ferdi tesisler de tabiî değildir. Daima ve 
gittikçe olgunlaşan, tekâmül eden bir varlıktır. 
Şüphesiz bugünkü değiştirilen Anayasaya yaşi-
yan kelimeler girmiştir. Mese'â tasarı kelimesi 
tasarlamak kelimesi Türkçedir. Bu kökten alı
nan yaşıyan ve Türk gramerine göre başarı ke
limesi de Türkçedir. Bunun gibi daima konuş
tuğumuz ve halen yaşattığımız kelimeler de 
Türkçedir. Fakat hâkim, mektep, kâğıt ve ka
lem de Türkçedir. Türkçe olan her şey gibi bun
lar da güzeldir. Binaenaleyh Hasan Reşit Tan-

kut arkadaşımızın endişesine cevap vermiş olu
yorum. Tefsirden ne kastettiğimizi hangi Türk
çe saydığımızı belirtiyorum. Binaenaleyh Hasan 
Reşit Tankut arkadaşımızın endişesini de zanne
diyorum' ki cevaplandırmış oluyorum. 

Biz; bu tefsiri yapmakla bundan sonra yani 
Kasım devresine kadar hazırlanacak olan kanun
larda Hükümete geniş ve milletin kabul ettiği, 
benimsediği dille hepinizin kolayca ve seve se
ve okuyup anlıyabileeeği bir Türkçe ile kanun
ları huzurunuza getirmesini temin ediyoruz. Ve 
bunun imkânını temin etmek için bu tefsiri ya
pıyoruz. Rapor hakkında mâruzâtta bulunurken 
arzettiğim gibi Mil'î Eğitim Bakanlığından bir 
temennide bulunuyoruz. Sosyoloji ve lisaniyat 
âlimlerinden müteşekkil bir heyet kurarak hiç
bir tatbik yeri olmıyan uydurma kelimeleri, ha
talıları, yarCış kısımları tasfiye etmesi için bir 
mütalâada bulunduk. Fakat karşılaştığınız tef
sir size önünüzdeki toplantıda gelecek kanun
larda, gündemlerde size yabancı olan kelimeler
le değil öz Türkçe kelimelerle karşılaşmanızı 
temin içindir. Bugün gündemlerde, Anayasa'da 
ve içtüzükteki yanlış, uydurma ve cansız tâbir
ler, terimler ve kelimelerle karşılaşmanızı temin 
etmek içindir. 

Hasan Reşit Tankut benim okuduğum rapo
ru beğendiğini ve rapor hoşuna gittiği ve ora
daki kullanılan lisandan memnun kaMığını söy
ledi. Tabiî, çünki benim raporum konuşulan dil
le yazılmıştır, hiçbir sunilik girmemiştir. Son
ra bâzı Türkçe kelimeler geçti, bunlar da o za
manki Anayasa Encümeninin tezine sadık kay 
rak, yüksek huzurunuzda arzetmek için aynı 
kelimeleri almış bulunuyorduk. Her şeyde oldu-

l ğu gibi tabiîlik ve samimilik iyidir. 
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Sayın Tezer Taşkıran, dil meselesini rahmet- | 

li Atatürk'e bağladılar ve bizim bu tefsiri yap-
maklığımızm nevamma onun yaptığı bu esere 
karşı bir uygunsuzluk olarak telâkki ettiler. Bu
na bilhassa cevap vermek isterim: 

Arkadaşlarım; Atatürk büyük bir idetalist 
olduğu gibi, karşılaştığı realiteler karşısında, 
doğruyu bulmak için, şanlı bir asker gibi, siya
set sahasında da bazan şerefli ric'atler yapma
sını bilen büyük bir insandı. 

Atatürk'ün dil vadisinde yaptığı denemler 
üq kısımdır: 

Bunlardan birisi; Tarama Dergisidir. Bu, 
dili hereümerç ettiği için kendisi bunu görür 
görmez. Cep Klavuzu ile, kendi alıştığımız ve 
kullandığımız kelimeleri karşımıza çıkarmıştır. I 
Bunu da kâfi görmemiş, Güneş - Dil teorisini I 
meydana getirmiş ve bunun da üzerinde dura
rak dikkati bilhassa bu noktaya çekmiştir. 

Şimdi İsmail Habib'in Dil Dâvası adlı yaz
mış olduğu kitaptan müsaadenizle birkaç satır I 
okursam, Atatürk'le bugünkü resmî dil ara
sındaki münasebet kendiliğinden meydana çı
kar, bu satırları sizlere okursam Atatrük'ün 
de bendenizin size arzettiğim fikirle beraber ol
duğunu ifade etmiş olurum. Bakınız İsmail 
Habip nasıl anlatıyor: Ertesi sene 1936 da Yu
nus Nadi kapıya tenbih etmiş, idarehaneye ge
lince doğru odasına girdim. «Büyük müjde» 
dedi. Ve anlattı: «Gazi gayet tılısımlı bir anah
tar buldu, öyle bir anahtar ki, en yabancı san
dığımız kelimeler bile Türkçe oluveriyor. Geçen 
sene 9 ncu ölüm yılı dönümü vesilesiyle Cum
huriyetin filân nüshasında yazılmış deniyor. 
Bu, Atatürk'ün dil işini doğru yoldan gittiğini 
bize ifade etmektedir. Sonra arkadaşlar, insaflı 
olalım bugünkü dil bozukluğunu Atatürk'e bağ
layamayız. O, doğru yolu bulmuş ve göstermiş
tir. 

Sonra arkadaşlar, bu gördüğünüz Anayasa
nın içerisinde birçok Türkçe olmıyan kelimeler 
vardır, Tüürkçe olmıyan cümleler mevcuttur. 
Bunun en güzel misali merasim günü bu kürsü
den her seçimde 400 küsur milletvekilinin tek
rarladığı yemindir. Mutlu hiçbir zaman saadeti 
ifade etmetz, Esen esasen Türkçe değildir. 

Biz arkadaşlar ne kelime icat ediyoruz, ne 
de muhterem heyeti teşriî vazifesinden ayıra
rak ilim işine âlet ediyoruz. Bizim yaptığımız 
bir müphemiyeti izah ediyoruz. Bunun için de I 
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en iyi yol tefsirdir. 

sonra bize Kamutay bu işe karışamaz di
yorlar. Muhterem Tezer Taşkıran bilhassa bu 
sahada imalı bir söz söyledi. Müsaadeleriyle 
kendilerinden, sorayım: Şükrü Saraçoğlu ve 222 
arkadaşiyle bu Parlâmentoda bir ilim heyeti 
teşkil etmeksizin doğrudan doğruya şu kelime
nin karşılığı bu, bu kelimenin karşılığı şu diye 
karar verdiği zaman Tezer Taşkıran acaba bu 
Mecliste değil miydi Acaba o zaman Parlâmen
to yeni bir ıstılah veya kelime yapamaz diye 
niçin birşey demediler? (O da yanlış, bu da yan
lış sesleri). 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — O zaman da 
grup içtimamda bunun Parlâmtento meselesi 
yapılmaması lâzımgeldiğini söylemiştim. 

FERİD ALPİSKENDER (Devamla) — Sonra 
Aanayasa'ya bâzı kelimeler girmiştir, bir keli
me ile birkaç mâna ifade edilmek istenmiştir. 
Gerçi müteradif kelimelerde Türkçesini alıp ya
bancısını atmak esastır. Bu şekilde dil daima gü-
güzelleşir. Meselâ ak ve kara kelimesi Türkçedir. 
Fakat Türk siyah ve beyazı da almıştır. Ama 
akla karayı maneviyatta imtihandan yüzünün 
akiyla çıktı deriz, beyaziyle demeyiz. Beyazla 
siyahı da maddiyatta kullanmıştır. Biz ak ve 
kara vardır «diye beyaz ve siyakı atarsak dili
mizi fakirleştirmiş oluruz. Anayasada bir ec
nebi kelimesi vardı. Bu bir hukuki ıstılahtı 
ve tngilizcedeki (Foreigner) kelimesine teka-
büf ediyordu. Bunu attılar yerine «Yabancı» 
kelimesini koydular. Bunun İngilizcesi «Stran-
ger» dir. Bu tamamen ernebi kelimesinin mâna
sını ifade etmez. Çünkü bugün bir Konya'lı 
bir Ankara'İmin yabancısıdır, Fakat ecnebisi 
değildir. Ecnebi kelimesi tabiiyet ifade eder. 
Bu suretle Türk dilini fakirleştirmişler, kısır
laştırmışlardır. Biz bu tefsiri yaparak dile ken
di tabiî güzelliği ve zenginliği içinde bir ge
lişme imkânını vermek istiyoruz. 

Hangi muhterem arkadaşımdı bilmiyorum, 
Onun için isim tasrih etmiyeceğim. Dediler ki, 
bu Anayasa ve içtüzüğü değiştirirken birçok sa
lahiyetli heyetler kurulda, bunlar salahiyetli 
kimselerdi. Ben kendilerine şunu haber vere
yim, dil işlerinin ne suretle cereyan ettiğini, 
dil meraklısı ve dil üzerinde uğraşmış bir arka
daşınız sıfatiyle takip ettim, iyi biliyorum. Hat
tâ bu mesele etrafında itiraz eden arkadaşlar, 
itiraz ettikleri için milletvekili olamamışlardır. 
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Maarif Vekâleti Dil Kurumunu tazyik etmiş- I 
tir. Hasan Reşid Tankut arkadaşımız biraz sa
mimî hareket ederlerse içlerinden itiraf eder
ler. 

Sonra yine dediler ki, akademileri kurduk, 
bunlar salahiyetli kimselerdir. Bu heyeti teşkil 
edenleri tezyif etmek istemem. Ufak bir şey 
arzedeyim, Cemsaki azmiyeyi emsaki azîme diye 
anlamışlar yani hamsi balığını.. (Emsak değil, 
emsak sesleri, esmaki azîme) (Gürültüler) 
evet - esmaki azmîyedir. Sürcü lisan oldu. Yani 
balık mânasına geliyor. Ben azmiye kelimesini 
azîme yapmışlar demek istiyorum. Bu şekilde 
yapılmış hamsi balığı büyük I balıklar arasına 
sokulmuştur. Bu kelimeler. (Esmak sesleri). 
Esmaki azime (Esmaki azîme sesleri) evet 
esmaki azîme diye yazılmıştır. Acaba bu dil 
heyetlerinin salâhiyeti nereden geliyor, arka
daşlar? 

Şimdi arkadaşlar, son bir nokta kalıyor. 
Acaba dilin hercümerç içinde kalması ne gibi 
neticeler doğurur? 

Bu hal, nesiller arasında büyük bir uçurum
lar hâsıl eder. Bu hal devam etmiyecek olursa 
dil, milliyetçi unsur olarak daima eski nesilleri 
birbirine bağlar. Aralarında bağlantı kurar. 
Fakat bu şu demek değildir ki, bundan 100 ser 
ne evvelki dili aynen kabul edelim. 

Bundan yüz sene evvelki dili aynen muhafaza 
edelim demiyorum. Dil ilmi kaideler dairesinde 
tekâmül ettirilir; zenginleştirilirse nesiller ara
sındaki uçurumlar hâsıl olmaz. Bugünkü uçu
rumlar çok büyük bir tehlike göstermektedir. 
Bu bilhassa solculuk cereyanıdır. Biliyorsunuz 
ki, aşırı sol cereyanların çalıştığı memleketlerde 
bilhassa o memleketlerle mazileri arasındaki 
rabıtaları kırmak, o memleketleri mazisiz bırak
mak ve bu suretle aşırı sol cereyanları o mem
leketlere bir kalıp gibi geçirmek âdet olmuştur. 
Ruslar gerek harf, gerek dil değiştirmek şek
linde Rusya'daki Türk'leri ve Sibirya-
daki diğer Türk milletlerinin mazilerini unut
turmak için büyük tecrübelere girişmişlerdir. 
Dildeki bu aşırılıkla mazi unutulduğu takdir
de solculuğa bu, esaslı bir zemin vasfını göster
mektedir. Dil tabiî istikametine girdiği takdir
de bu büyük tehlikeden tabiî olarak, kurtulmuş 
oluruz.. Müsaade buyurursanız komisyonun 
sözcüsü sıfatiyle suallerinize cevap vermeyo 
amadeyim efendim. (Sual cevap olmaz sesleri). | 
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BAŞKAN — Evet, milletvekili milletvekili

ne sual soramaz ama bakana ve sözcüye sorabi
lir efendim. 

Efendim, burada söz istiyen birkaç arkada
şımız daha vardır, fakat ondan evvel elimize 
gelmiş Seyhan Milletvekili Reşad Güçlü'nün bir 
önergesi vardır, müsaade ederseniz evvelâ onu 
okutacağım. 

Yüksek Riyaset Makamına 
Anayasanın 104 ncü maddesi mevcut olduğa 

halde, ikinci maddenin yorumuna gidilip gidil-
miyeceği prensipi halledilmeden yapılan bütün 
müzakerenin boşa gitmesi ihtimali olduğundan 
evvel emirde bu hususun reye vaz'edilmesini 
rica ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Reşad Güçlü 

BAŞKAN — Arkadaşımız böyle bir teklifte 
bulunuyor. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Müsaade buyu
rursanız takririmi tavzih edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Arkadaşlarım, 

Anayasanın 104 ncü maddesini aynen okuyo
rum: «20 Nisan 1340 tarih ve 491 sayılı Teşki
lâtı Esasiye Kanunu yerine mâna ve kavramda 
bir değişiklik yapılmaksızın Türkçeleştirilmiş 
olan bu kanun konulmuştur.» 

Şu maddeye göre biz artık mutlu kelimesi
nin mukabili olarak saadet kelimesini alamayız. 
Binaenaleyh bu hüküm burada mevcut kaldıkça 
ikinci maddenin yorumlanması cihetine gidile
mez, orada «Türkçe» nin ne demek olduğunu şu 
104 ncü madde sarih olarak ifade etmiştir. 

Ben komisyonun noktai nazarını şahsan ka
bul ediyorum, fakat bu bir yorum mevzuu değil, 
bir kanun mevzuudur. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu bu şekilde (Ana
yasa) haline sokmuşlarsa Anayasa Komisyonu 
kanun tasarısı hazırlar, istediği şekilde yeni bir 
Türkçe halinde huzurunuza getirir ve dâva hal
ledilir. 

Uzun uzadıya müzakerelerin sonunda vara
cağımız netice budur. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Takri
rin aleyhinde konuşacağım. Hakkım yok mu 
efendim?. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, Anayasanın 104 ncü madde
sindeki metin bizim 2 nci maddeyi tefsir etme
mize mâni değildir. (Gürültüler) 

Hemen aaaa itiraz ediyorsunuz. Belki be- | 
nim noktai nazarımı da kabul edenler olabilir. ı 
(Tabiî sesleri) ? I 

Müsaade buyurursanız (Esasa geçti sesle
ri) hayır esasa değil. 

Şimdi efendim, müsaade buyurursanız, 104 
ncü madde ,mâna ve kavramda değişiklik ya
pılmamak şartiyle Türkçeleştirilmiştir, diyor. 
Demek ki, eski Anayasanın mâna ve kavramı
nın aynı olduğu kabul edilmiştir. 

Şu halde eski Anayasanın da aynı mâna ve 
kavramda olduğu kabul edildiğine göre, iki ta
ne lisan meselesi ortaya çıkıyor. Şimdi bura
da eski Anayasanın lisanını mı, yoksa yeni 
Anayasanın lisanınımı Türkçe olarak kabul 
edeceğiz? Meselesi ortaya çıkmaktadır. (Gü
rültüler öyle şey yok sesleri) 

Binaenaleyh buradaki (Türkçedir) sözünün 
bu memlekette yaşıyan Türkçe olduğunu be- I 
lirtmek için bu tefsiri çıkartmak doğrudur. I 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı. | 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — I 

Efendim, verilen takrir söz sırası gelen adamın 
hakkını iptal eder mi? Lütfen evet deyiniz. 
Usul meselesi değildir, bu. 

BAŞKAN — Usul meselesidir. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) — Tüzükte yazılıdır. Bakınız. 
BAŞKAN — Efendim, usule aittir ve müş-

teher bir meseledir. Çünkü 104 ncü maddeye 
göre dil Türkçeleştirilmiştir. Bu maddenin sa 
rahati karşısında tefsire gidilir mi gidilemez 
mi bu bir noktai nazardır. Evvelâ bunu halle
delim, ondan sonra gece yarışma kadar ieabe 
derse konuşuruz. (Gürültüler) 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Yalnız iki kişi konuşursa kâfidir. 

BAŞKAN — (Celâl Yardımcı'ya hitaben) 
sözünüzü söyleyiniz. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Mevzuu şa
şırdım. 

Efendim takrir hakkında Emrullah arkada
şımız konuştu. Şimdi esas hakkında da söz Hâ-
mid Şevket'indir. Esas hakkında söz almış ar
kadaşları dinlemeden br takrirle işi başka bir | 

.1960 0 : 2 
mecraya sevketmekte bendeııizce isabet yok
tur. Konuşalım, bu konuşmada takrir mevzu
una da gidilebilir. Binaenaleyh böyle ara yer
de oyunbozanlık etmiyelim. 

BAŞKAN — Şimdi takriri oyunuza arzede-
ceğim, kabul veya ret? ne şekilde reyiniz tecel
li ederse bittabi ona göre hareket edilir. Tak
rir sahibi arkadaşımız, takririni izah ettiler, 
diyorlarki; 104 ncü maddenin sarahatine göre 
dil Türkçedir ve metin de Türkçe olduktan 
sonra böyle bir tefsire gidilemez. Yani bu me
tin olduktan sonra bu müzakere yapılamaz. 
Tefsir yapılamaz deniyor. Ama yapılır' mı; ya
pılamaz mı bunda yüksek heyetiniz salâhiyet 
sahibidir. Bu kararı verir. Bu takriri reyinize 
koyuyorum. 104 ncü maddeyi okudular, bu 
maddenin sarahati karşısında Anayasanın ikin
ci maddesinin tefsirine ait müzakereye devam 
edilebilir mi ,edilemez mi .. Devam edilebilir 
diyenler lütfen işaret buyursunlar.. (Takriri 
reye koyun sesleri) Takriri reye koydum. İs
terseniz bir daha okutayım. 

(Reşad Güçlü'nün takriri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Evvelemirde reye vaz'edile

cek şey arzettiğim şekilde 104 ncü maddenin 
muvacehesinde bu tefsirin müzakeresine de
vam edilebilir mi, edilemez mi? Takriri reyini
ze koyuyorum. (Anlamadık sesleri) Takrir; 
evvelemirde bu meselenin halli lâzımdır diyor. 
Müzakereye devam lâzımdır diyenler lütfen 
işaret buyursunlar.. Lâzım değildir diyenler 
işaret buyursunlar.. (Anlaşılmadı sesleri) 

Şimdi, Anayasanın 104 ncü maddesindeki 
sarahat karşısında 2 nci maddenin tefsiri caiz 
midir, değil midir diye reye arzedeceğim. 

Caizdir diyenler lütfen işaret buyursunlar.. 
Caiz değildir diyenler lütfen işaret buyursun
lar.. Anlaşılmadı efendim , 

Anayasanın 104 ncü maddesi ortada iken 
2 nci maddenin tefsiri caizdir diyenler lütfen 
ayağa kalksınlar.. Caiz değildir diyenler aya
ğa kalksınlar.. Efendim ekseriyet Anayasamı
zın 104 ncü maddesindeki sarahat karşısında 
tefsire gidilemiyeceği yolunda reylerini izhar 
etmişlerdir. 

Arkadaşlar, yoruldunuz. Oturuma 10 daki
ka ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,40 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 18 

BAŞKAN — Başkamrekili Fuad Hulusi Demirelli. 

KÂTİPLER : tbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Fünzzan Tekil (İstanbul). 

BAŞKAN — Oturum acıkmıştır. 

5. — Tunceli Milletvekilleri Hıdır Aydın ve 
Hasan Remzi Kulu'nun seçim tutanakları hak
kında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi 
ve Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 
(3/34) [1] 

BAŞKAN — Rapor okunacaktır. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında söz 
istiyen var mı? Raporu kaimi edenler... Etmi-
yeriler... Rapor kabul edilmiştir. 

Simidi, Tunceli Milletvekilliğine seçilen Hı
dır Aydın'm tutanağım kabul edenler... Etmi-
yemler... Kabul edilmiştir. 

Tunceli Milletvekilliğine seçilen Hasan Rem
zi Kulu'nun tutamağını fcafbul edenler... Etori-
yenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Denizli Milletvekilliğine seçilen Eyüp 
Şahin'in seçim tutanağı hakkında Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu (6/9) [2] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında 
mütalâa var mı? Komisyon raporunu reyi âli
nize arzediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
İttifakla kabul edilmiştir. 

Deıdzli Miİletvekiliğine seçilen Eyüp Şahin'-
in, taüBBagım'(kaJhnıl edenier... Eltmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

dır. 
fil 37 soyüı basmayazı tutanağın sonunda-

[2] 38 sayüı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

7. — Ordu Milletvekilelrinin seçim tutmak
ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/10) [1] 

BAŞKAN — Rapor ha'kkında söz istiyen 
var mı arkadaşlar? 

NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim; ko
misyon raporunun A, B, C, D, F fıkraları ara
sına sıkıştırılmış olan sebepler arasmda bilhas
sa C ve D fıkralarındaki sebepler seçim neticesi 
üzerine müessir olması itibariyle bendeniz 4>u 
husus hakkında tahkikat açılmasını ve bu mad
delerde mevzuubahiis olan bilhassa, Fatsa 'da 25 
kadar sandığın polis muarifeti ile ve İsa Çor
dan 'm müdahalesi üzerine evlerden toplattınl-
dığı ve muhtevalarının değiştirildiği, yine C 
fıkrasında sandıklardan çıkan puflalardan bir 
kısmının muallel sayılarak kabul edilmediği bar 
kısmamın ise muallel oldukları ve fakat kabul 
edildikleri yazılı bulunmaktadır. Bu iki fıkra 
bilhassa seçim neticesine müessir hallerden ol
masından dolayı komisyon raporunun reddini 
ve ha'kkında tahkikat açılmasını teklif ediyo
rum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, tan 
bu mevzuda bir takrir takdim ettim. 

Mâruzâtımın birinci kısmı evvelâ mazbata
larına itiraz edilmemiş olan milletvekillerinden 
Fevzi Boztepe ile Refet Alksoy'un tefriki ile tas
diki icabeder. Bu meseleyi tahkikat sonuna ta
lik etmiye mahal yoktur. 

Diğer meselede de Ibundan evvel söz alan ar
kadaşımın anlattığı gibi seçimin mualleliyeti ve 
nıazjbatamn mualleliyeti kısmına taallûk etmek
tedir ki, bunun da Meclis tarafından tahkik ci
hetine gidilmesi isabetlidir, efendim. (Soldan 
bravo sesleri). 

[1] 39 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
EMBULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar; Yüksek (Seçim Kurulunun ev
rak üzerinde bir tahkik yaptığı anlaşılıyor. Ve 
[buna nazaran alınan netice üzerinde de komis
yonun mütalâasını dinledik. 

Hakikaten seçimlere vâki itirazların tahkik 
edilmesi bizim partimizin prensipi. iktizasından
dır. Ancak ben Celâl Yardımcı arkadaşımın fik
r ineiş t i rak etmiyorum. Bu itirazlar umumî ola
rak seçimin bünyesine tesir edecek hallerden ol
duğuna göre tahkikat yapılacaksa evvelâ tahki
kat yapılır ve seçim ıb'ozulacaksa bütün millet
vekilleri hakkındaki seçim (bozulur kanaatinde
yim. (Bravo sesleri). 

FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, bâzı arkadaşlar bunun bir kül olduğu
nu söylriyorlar. Ama sorarım size; o gün Halk 
Partisi iktidarının yaptığı tazyiki, baskıyı biz 
yapabilir miydik Bizim sun'u taksirimiz nedir? 
Biz seçim mücadelesinden değil, seçim meydan 
muharebesinden gelmiş bulunuyoruz. Halk Par
tisinin o gün, hak ve adalet mefhumunu, kanun 
ve nizamı hiçe saydığı gündür. Biz dağlarda, 
taşlarda çalışırken hiç Ordu'ya gelmıyenler se
çim mmtakasmı bilmiyenler seçilmiş bulunuyor
lardı. Bizim sun'u taksirimiz yoktur. Fakat eğer 
yüksek heyetiniz mutlaka seçimin tahkik sonu
na kadar mazbatalarımızın tasdikma bırakacak 
olursa ona da canla başla hazırız. Fakat bu pek 
yerinde bir hareket olmasa gerektir. Çünki dün 
zulüm yapan, işkence yapan, kanunu hiçe sayan. 
insan şeref ve haysiyetini zerre kadar tanımı
yan, onların azgın valisi, azgın kaymakamı, az
gın nahiye müdürü, kanun tanımıyan, vicdan 
bilmiyen, sıkılmayan, utanmıyan elamanları kar
şısında... 

CELÂL SAÎT SÎREN (Hatay) — Ayıp ayıp. 
FEYZÎ BOZTEPE (Devamla) — Sen istedi

ğim kadar tepin. Ben hakikat'eri söylüyorum. 
Hakikat böyledir, meydandadır. Sizi ancak yap
tıklarınıza peşiman olduğunuz zaman affedece
ğiz. Sizi Türk milleti nadim olduğunuz zaman 
affedecektir. 

AZÎZ URAS (Mardin) — Sen kim oluyor
sun affedecek? 

FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) — Ben Türk va
tandaşıyım. Senin gibi hakikatleri tahrif etmi-
yen, hakkına razı olan bir Türk vatandaşı. Her 
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I mevsimde, her devirde her kötülüğü mubah kı

lan sizsiniz. 
AZÎZ URAS (Mardin) Çok kötü konuşuyor

sun. 
FEYZÎ BOZTEPE (Devamla) Kötü olan se

nin suratındır. 
BAŞKAN — Rica ederim, itidalle konuşalım. 
FEYZÎ BOZTEPE (Devamla) — Arkadaşla

rım, benim hürriyeti kelâmımı kimse kesemez. 
Nihayet bana riyaset makamı müsaade etmiştir, 
Yüksek Meclis huzurunda mâruzâtımı yapmaya 
ve hakikatleri haykırmama müsaade etmiştir. 

Arkadaşlar, sizi temin ederim ki; zaten siz de 
biliyorsunuz ki, her vilâyette her türlü cebir ve 
şiddet gösterilmemiş midir? îşte Ordu'da da bu 
.şiddet kat kat fazlasiyle yapılmıştır. Çünkü 
orada âsi bir vali vardı, bu vali orada kanun 
tanımıyan birçok kimseleri getirmişti. Hattâ 
derhal jandarma komutanını bile değiştirmişti. 

Arkadaşlarım, seçimleri, Ordu'da sakıt ikti
darın kabadayı Adliye Nazırı idare etmiştir. 

Dr. AZÎZ URAS (Mersin) — Hepsi yalan.. 
FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) — Yalancılığı siz 

yaptınız. Sizin yaptıklarınız yalandır. Ben ha
kikati ifade ediyorum. 

Arkadaşlar ozamanm içişleri Bakanı olan 
Emin Erişirgil, bizzat telefonla, telgrafla Ordu '-
ya emirler yağdırıyordu. Ne pahasına olursa 
olsun, Salih Kılı,ç seçimi kazanacaksın, onları 
düşüreceksiniz diye. En açağı ona bu hizmeti
ne mükâfaten Îstanbul valiliğini teminat olarak 
vermişti. Bu niye; niçin ve kime? (Soldan ner'e-
deymiş o bolluk sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım; yarası olan gocu
nur. Hak ve hukuk karşısında bu gibi isyan
kârlara biz yine hürmet etmesini biliriz. (Sağ
dan Allah için, sesleri) Çünkü onlar bugün eka-
liyettedir, onları biz hoş görürüz, arkadaşlarımız
dır. Fakat abuk sabuk konuşurlarsa işi yayga
raya dökerlerse'elbetteki hakikatları açıkla
maya devanı edeceğiz. 

Arkadaşlar, hakikatlar şunlardır; Halk Par
tisinin seçim tutanakları mualleldir. Bizim şi
kâyet eden arkadaşlarımıza itimadımız vardır. 

I Bu şikâyetler bir hakikattir. Diyoruz ki, Ordu se
çimlerinde yolsuzluk vardır. Bir heyet marife
tiyle, Yüksek Meclisten seçilecek bir heyet 

I marifetiyle mahallen tetkik edilsin, bunu iste
mek günah mıdır? Hakikat meydana çıksın bir 

I daha bunu yapmasınlar. Muhterem arkadaşları-

— 586 — 
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mızm da ifade buyurdukları gibi elimde Trab- I 
zon seçimlerinin tutanağı vardır. Onlar da bi
zim gibidir. Komisyon onların muallel olanla
rını da çıkarmıştır. Netice itibariyle bizim 
sun'u taksirimiz olmadığı ve baskı yapmadığımı
za göre bizim seçim tutanaklarının tasdiki ica-
beder kanaatindeyim. Rey Yüksek Heyetini
zindir. 

Yalnız son söz olarak şunu da söyliyeyim ki, 
hâlâ zihniyet değiştirmiyen Halk Partili arka
daşlarıma Allahtan zihniyet değiştirmelerini 
tavsiye ederim. (Sağdan; evvelâ sen değiştir 
sesleri) 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Komisyon namına değil muhalif kaldığım için 
şahsım namına konuşuyorum. 

Raporda kısaca belirtildiği veçhile 6-7 mad
de üzerinde Ordu Milletvekillerinden bilhassa | 
Cumhuriyet Halk Partililere Cumhuriyet 
Halk Partili diye sarahaten zikredilmek 
suretiyle itirazlar vâki olmuştur. ttiraz 
edenler Ordu Demokrat Parti Başkanı Dursun 
Uzman, Ordu Demokrat Parti adaylarından Isa 
Cor'dan, Fazlı Ertekin ve Cemil Bengü isimli 
vatandaşlardır. 

Belki arkadaşlar, hakikat halde ileri sürülen 
sebepler mesnetsizdir. Fakat bundan evvel de 
fburada görüşülüp bir karara vardığımız veçhile 
bir iddia serdedildiği zaman o iddia tahkik 
edilmezse iddianın yersiz olduğuna kanaat getir
mek yerinde olmaz. Her iddianın tahkiki ve bir de
lile raptedilmesi veya delilsizse mesnetsiz ad
dedilmesi lâzım gelir. Bu itibarla ben Ordu 
milletvekilleri seçimine ait bu dosya görüşülür
ken şahsan, bir iddia ileri sürülmüştür, bunun 
tetkiki ve hattâ tahkiki lâzımgelir kanaatinde 
bulunduğumu beyan ettim ve altı arkadaşımla 
muhalif kaldık. Halen de bu kanaatimi muha
faza etmekteyim. Belki de arkadaşlarımın bu
yurduğu gibi neticei tahkikatta ileri sürülen id
dialar ve ihbarlar varit olmıyacak ve tutanak
lar tasdik edilecektir. Fakat bugün çok kuvvet
li iddialar karşısındayız. Bunlar o kadar kuv
vetli iddialardır ki, sabit olduğu takdirde mu
hakkak seçime müessir olacak ve belki de seçi
min yenilenmesini icabettirecektir. Bakınız 
bunlar üzerinde bir misal. Yalnız ben bu mi
salleri vermekle demek istemiyorum ki, doğru
dur. Fatsa'da 25 aded sandık evlere dağıtılmış- | 
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tır, polis marifetiyle zorla getirtilmiştir, deni
yor. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Boztepe ora
da idi, iyisini bilir, o söylesin.. 

KEMAL ÖZÇÇOBAN (Devamla) — Bende
niz iddia edilen şeyi söylüyorum. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Delilsiz şey
ler ... 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Delilsiz 
ama, üzerinde tahkikat yapılır ve anlaşılır. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Hissi konu
şuyorsunuz Kemal Bey. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Arkadaş
lar hissi konuşmıyorum. Baştan da söylemiş
tim, komisyon namına değil, şahsım adına konu
şuyorum. Sonra arkadaşlar o derece, bu dosyalar 
hakkında malûmat yoktur ki, bugün hangi ar
kadaşlar o derece bu dosyalar hakkında malûmat 
yoktur ki, bugün hangi arkadaş ne kadar rey al
dı, muvaffak olamıyan ne kadar rey aldı, ma
lûm değildir. Yalnız haricen aldığımız, hususi 
malûmatımıza nazaran arkadaşlar eğer doğru 
ise, şimdi bir Milletvekili arkadaşımızdan da öğ
rendik ki, kazananlarla kaybedenler arasındaki 
fark 100 ile 1100 arasında tehalüf etmektedir ve 
böyle 25 sandığı nazarı itibara alırsak belki bu 
takdirde seçim üzerine müessir olabilecektir. 

Yine arzediyorum ki, sözlerimle arkadaşımı
zı rencide etmiş olmıyayım, geçende arzettiğim 
gibi bu mukaddes çatı altında arkadaşlarımızın 
sekten ve şüpheden azade olmalarını prensip 
olarak istiyoruz arkadaşlar. Binaenaleyh tah
kikattan çekinmiyelim, tahkikat yapılsın ve ar
kadaşlarımız açık alınla burada otursunlar. 

KEMAL BALTA (Rize) — Efendim, bende
niz bir noktayı arzedeceğim. 

BAŞKAN — Sözcü müsünüz1? 
KEMAL BALTA (Devamla) — Söz istiyo

rum. Bundan evvel iki üç tane tutanak geldi. 
Hakikata karşı koşan Yüksek Meclisimiz bu işi 
göz önünde tutarak hissî karar vermiyecektir. 
Efkârı umumiye bizi takip ediyor. Bu hususu 
daima göz önünde tutmalıyız. Buraya 5 - 6 tu
tanak geldi. Bizden olduğu için aynen tasdik et
tik. (Sağdan alkışlar, bravo sesleri, soldan gü
rültüler, avukatlığını yapma sesleri). 

Ben kimsenin avukatlığını yapmıyorum. Dâ
va vekili de değilim. Kimseye yaranmak ihtiya
cında da değilim. (Soldan sürekli gürültüler). 
(Büyük Meclisin vakarını muhafaza ediniz. 
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(Soldan, devamlı gürültüler). Arkadaşlar, rica | 
ederim, ben birşey söylemiyorum hissî konuşma
y a * W H 

Rica ederim ben yaranmak için konuşmuyo
rum. (Soldan şiddetli gürültüler, dinlemiyoruz 
sesleri). I 

Fakat ben siz konuşurken dinledim. (Sol- I 
dan şiddetli gürültüler, in aşağı sesleri). I 

BAŞKAN — Rica ederim, Meclisin vakarın! 
muhafaza ediniz, bu yolda müzakere devam ede- I 
mez. 

KEMAL BALTA (Devamla) — Efendim, 
niçin böyle söylüyorsunuz, hissi konuşmıyalım. 
hissinize hâkim olun. 

FEVZÎ BOZTEPE (Ordu) — Sen yaranmak 
için söylüyorsun. 

KEMAL BALTA (Devamla) — Rica ede
rim, hissi konuşmayın. Elinizdedir istediğini/: 
gibi tutanağı reddedersiniz, yalnız beni dinle
yin, hakkı tecelli ettirmek lâzım, biz ekseriyet
teyiz, isterseniz ben de elimi kaldırırım, fakat; I 
eğer itiraz varsa heyeti umıımiyesi gitsin ve Or
du'da tahkikat yapılsın fikrindeyim. Rey hak
kı sizindir, istediğiniz gibi reyerinizi kullanır
sınız. ' I 

* I 
Rica ederim arkadaşlar, hak ve hakikat ne 

ise o, tecelli etsin. 
Eğer buraya yaramayan ve hakkı olmıyan bir 

kimse çıkarsa burada oturmasına biz de muva
fakat etmeyiz. Eğer buraya gelişleri haksızsa, 
valiler tazyik etmişse bir tanesinin bile gelme- I 
mesi icabeder. Vali tekaüt olmuştur, diğer vali- I 
ler de iş başındadır. (Soldan gürültüler). Buna 
kimsenin hiddet etmiye hakkı yoktur, ben kini- I 
senin avukatlığını yapmıyorum. Ben kanaatim
den dönmiyen bir adamım. Boynuma ip taksala:- I 
sözümden dönmem. (Sağdan alkışlar). Takdi:' 
heyeti umumiyenizindir. (Soldan tarziye ve/ I 
sesleri). I 

BAŞKAN — Salamon Adat o. 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) ---• 

Usul hakkında konuşacağım. I 
BAŞKAN — Usul hakkında konuşacaktı:'. I 

buyurun. 
Y. MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Balta arkadaşımız konuşurken dediler ki, burada 
Demokrat Parti milletvekillerinin mazbataları
na itira-z edilmedi. Demokrat oldukları için ken
dilerinin mazbatalarım tasdik ettik ve tahkik | 
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etmedik. Bu meclisin şahsiyeti mâueviyesiue 
karşı bir hakarettir, ithamdır, içtüzük... 

KEMAL BALTA (Rize) — Rica ederim. 
Y. MUAMMER ALAKANT (Devamla) — 

İçtüzük Meclisin ve Hükümetin şahsiyeti mâne-
viyesine hakaret etmeyi menetmektedir. 

KEMAL BALTA (Rize) — Katiyen böyle 
bir şey söylemedim. 

Y. MUAMMER ALAKANT (Devamla) — 
Şimdi Makamı Riyasetten rica ediyorum, arka
daşımızın söylediği sözler sarihtir. Söyledi
ği sözler; aklımda kaldığına göre şunlar: «De
mokrat Milletvekillerinin mazbatalarına da iti
raz vâki olduğu halde onlar demokrat oldukları 
için tasdik edildi» Bunu B. M. Meclisine kar
şı hakaret mahiyetinde görmekteyim. Arkadaş 
ya sözünü geri alsın, yahut da Makamı Riyaset 
İçtüzük hükümlerini tatbik etsin. (Soldan: Ka
çıyor sesleri, dışarı çıkıyor sesleri, kaçma kaç
ma sesleri, bağırmalar) 

l'AŞKAN -— Nerede bu arkadaş, izahat ve
recek mi? (Geleli geldi sesleri) 

BAŞKAN — Kendisini müdafaa etsin ona 
göre bir neticeye varılır. 

Y. MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Nasıl, olur, kendisini müdafaaya burada bir lü
zum var mı bilmem. 

KEMAL BALTA (Rize) — Efendim benim 
ricam, Ordu. Milletvekillerine ait tutanakların 
heyeti umıımiyesi bir kere tahkikata tâbi 
tutulsun... (Soldan: Ona Meclis karar verir, 
sizin salâhiyetiniz yoktur, sesleri ve gürültüler) 

Arkadaşlar, benim bunu istemek hakkım de
ğil mi? Ben demiyorum ki, Halk Partisi kazan
sın. Binaenaleyh en sarih hakkım olarak bu 
tahkikatın cümlesi hakkında açılmasını isti
yorum. Yoksa yalnız demokrat parti tahkik 
edilsin de Halk Partili Milletvekillerinin tuta
nakları tahkik edilmesin, böyle bir şey deme
dim ve demiyorum. (Tahkikata lüzum yok ses
leri) Tahkikata lüzum vardır. 

BAŞKAN — Siz iğfal edilir diye bir söz 
sarf ettiniz mi Kemal Bey?.. 

KEMAL BALTA (Rize) — Hayır. Ben Or
du Milletvekilleri tutanaklarının heyeti umuırii-
yesinin tahkikatı yapılsın dedim. 

BAŞKAN — Sözünü geri almıştır. 
Şimdi söz Salamon Adato'nundur. 
SALAMON ADATO (istanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, Ordu Milletvekilleri arkadaşla-
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rınıızm tutanakları itiraza hedef olmuştur. Key- | 
fiyet İnceleme Komisyonuna havale edilmiş ko
misyon da bize bir rapor «unmuştur. Muhalif 
kalan arkadaşlarımızdan Kemal özçoban arka
daşımız, Halk Partisi mensubu milletvekilleri 
hakkındaki itirazın tetkike şayan olduğunu ve 
bu itibarla tahkikat yapılması ieabettiğini be
yan etmiştir. Aynı zamanda Demokrat Parti 
Milletvekilleri hakkındaki itirazların tahkiki 
istilzam edeGek bir mahiyeti bulunmadığından 
Demokrat Parti Milletvekili arkadaşlarımızın maz
batalarının tasdik edilmesi istenmiştir. 

Fakat mazbataları itiraza uğrıyan Ordu Mil
letvekilleri hakkında bir rapor verilmiştir. Bu 
rapor Heyetinizce kabul edilmediği takdirde 
komisyona iade edilecektir. Eğer Demokrat Par
tiye mensup milletvekilleri arkadaşları hakkında 
tahkiki mucip bir itiraz yoksa raporda bir tefrik 
yapılamaz. Fakat bendeniz tefrikte bir isabet 
görmüyorum. Zira mazbata bugün ya tasdik edi
lir yahut iki ay sonra tasdik edilir bir hak zayi 
olmaz. Bu itibarla raporu olduğu gibi iade ede
rek neticeye intizar edelim. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Arka
daşlar, ben bilhassa Bize Milletvekili Kemal 
Balta 'mn sözleri üzerinde söz aldım. (Şiddetli 
gürültüler, o mesele kapandı sesleri). 

BAŞKAN — O mesele kapanmıştır, üzerinde 
tekrar konuşulamaz. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Pek 
âlâ, onun hakkında konuşmıyacağım. 

Yalnız şunu arzedeyim ki, biz, eğer bir se
çim yolunda ve kanuni olarak yapılıp yapılma
dığını tahkik edeceksek o seçim bir kül ifade 
eder. O seçimde seçilmiş olanların hepsinin maz
batası tahkikatın sonuna kadar tasdik edilmez. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, söz alışımın sebebi, malûmdur. Fakat 
arkadaşım buraya gelip tavzih ettikten sonra 
artık lüzum kalmadı. 

Yalnız Salamon Adato arkadaşımız, bana 
atfen bir cümle söylediler. Ben tefriki hakkın
da bir fikir ve mütalâa serdetmedim. Yalnız 
şikâyet eden ve edilenler hakkında söyledim. 
Tabiatiyle Yüksek Meclisin vereceği karara he
pimiz kemali hürmetle boyun eğeceğiz arka
daşlar. 

FEVZİ BOZTBPE (Ordu) — Muhterem ar- I 
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kadarlarım, ben yüksek «esle konuştuğum için 
arkadaşlarım benim hiddetlendiğimi zannedi
yorlar, hiddetlenecek ne var? Ben hakikatleri 
olduğu gibi söylüyorum. 

Arkadaşlar; yalnız şunu arzetmek isterim ki 
dikkatlerinizi, hâtıralarınızı bir en iğin maziye 
tevcih buyurunuz, Markaya'lar, Zeki Rıza Si-
porel'ler burada ne kötü şeylere mâruz kaldı
lar (Rapor hakkında konuşun sesleri). 

Arkadaşlar biz bu kadar dar ve kötü düşün
celere sahip ve taraftar değiliz. Diyoruz ki şu 
tutanakta hata vardır, hile mevcuttur, mahal
linde tahkik edilsin, bundan niçin çekiniyorlar? 

Arkadaşlar şunu söylemeliyim ki bizim tu
tanakların tahkikini istemekle, Cumhuriyet 
Halk Partisininkini istemek arasında fark var
dır, yüksek heyetiniz dilerse elbette heyeti umu-
miyesinin tahkikini istiyeeektir. 

Efendim Başkanlığa önerge verilmiştir. Re
ye konmasını rica ediyorum. Biz hakikatlara 
karşı merhametle şefkatle hareket edersek seç
menlerimiz üzülürler. Bizim vazifemiz milletin 
ıstıraplarını milletin gözü önüne sermektir. 0-
nun hakkını müdafaa ettiğimizi göstermek, ken
di hakkımızı aramak vazifemizdir. Hepinizi hür
metle selâmlarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Hamdi Orhon, söz söyÜyecek 
misiniz? Siz de bir gürültüye sebep olmayın. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, ben hukuk içinde kalacağım ve his
si mülâhazada bulunmayacağım. Evet bendeni
zi memur ettiğiniz Tutanakları İnceleme Ko
misyonundan bir nâçiz arkadaşınızım. Burada 
ve mazbata konuşmasında muhterem sözcü ar
kadaşımı aradım bulamadım. Çünkü bu konuş
ma encümende aynı heyecanla, aynı derinle
mesine ve enine ve boyuna iş münakaşa edildi. 

Arkadaşlar bu Ordu tutanaklarının itirazı
nın merkezi sikletini 25 sandık teşkil etmek
tedir. Hakikaten 25 sandık itirazı karşısında 
ferden ve müçtemian bütün arkadaşların yerin
de olarak dikkatlerini toplamaktadır. Biz ko
misyonda bütün dikkatimizi bunda topladık ve 
şu neticeye vardık. 

Arkadaşlar, orada - adını bilmiyorum -
muhterem bir Ordu mebusu arkadaşımız da 
vardı, o dedi ki, sandık değil torbadır. 

Şimdi, bilirsiniz ki arkadaşlar, 25 sandık 
demek, yani komisyondaki müzakerelerimizi 
burada arzetmekte fayda görüyorum, 25 san-



B : 21 12. 7 
dik demek 25 sandık kurulu demektir. Sandık 
kurulları teşekkülünde partilerimizin üye ar
kadaşları vardır, partilerimizin müşahitleri 
vardır, müstakil arkadaşlarımızın müşahitleri 
vardır. Sandıklar açılmıştır, tasnif edilmiştir. 
Bir tutanak okuldadır, okulun kapısına asıl
mıştır, bir tutanak partilerin müşahitlerine ve
rilmiştir. Bu suretle seçim kurulu başkanı di
ğer tutanakları alarak merkeze avdet etmiştir. 

Sandık denilen mevzuun hukuki bir kıyme
ti yoktur, boş bir sandıktır. Bu sandık Ali'nin 
evinde olabilir, Veli'nin evinde olabilir. Bu 
boş sandıklar bir karakola bırakılabilir. Çün
kü seçim bitmiş, tasnif yapılmış, tutanaklar te
ati edilmiştir. Boş sandık hukuki kıymet ifa
de etmez. (Tasnif yapılırken de mi bir şey ol
mamış sesleri). 

Ben, komisyon konuşmalarını arzediyorum. 
Bu arada torbalarda mahfuzen oy puslalariyle 
gelmiş, ilce seçim kuruluna tevdi edilmiş. Şu 
vaziyette komisyonumuz Hüseyin Fırat da dâ
hil ittifaka yakın bir ekseriyetle, çoklukla bu 
işin şu arzettiğim manzarai umumiyesi itibariy
le maluliyet iddiasının yerinde olmadığı kanaa
tine vardı. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Bir şey 
rica edeceğim. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Affedersi
niz, mebus mebusa sual soramaz. 

BAŞKAN — Milletvekili milletvekiline su
al soramaz. Tüzüğümüz sarihtir. Mebuslar an
cak Bakanlara ve komisyonlara sual sorarlar. 

HAMDÎ ORHON (Devamla) — Izahaten 
olsun cevap veririm. Tatmin edersem kendimi 
bahtiyar addederim. 

Seçim bitmiştir. Tasnif yapılmış, tutanak
lar taati edilmiş. Sandık boştur. Hukuki bir 
kıymet ifade etmez. Ayrıca oy puslalarının 
mahfuz olduğu bir torba vardır, malûmu âliniz 
oylar yakılmaz, hıfzedilir, bu torbanın ağzı 
bağlanır o komisyonun mührü ile mühürlenir. 
İtiraz boş sandığa matuftur. İddiaları böylece 
tetkik ettikten sonra bu iddianın mualleliyete 
esas olamıyacağı ve esas iddianın da bu oldu
ğuna göre itiraza mesnet teşkil edemiyeceği için 
tutanakların tasdiki kanaatma vardık. 

İkinci kısma geliyorum. İkinci hukuki ne
ticeyi şöyle alıyoruz : Muhterem iki arkadaşım 
dediler ki, ayıralım tutanakları çünkü, Halk 
Partisinin milletvekillerine itiraz vâki olmuş-
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tur. Demokrat milletvekillerine itiraz vâki ol
mamıştır. 

Arkadaşlar; bunu aksine çevirelim; itiraz
ları Halk Partisi yapmış olsaydı, Halk Parti
sinin tutanaklarını tasdik edelim, Demokrat 
Partinin tutanaklarını tahkikata sevkedelim 
gibi ters bir netice çıkardı. 

İtiraz vasfa, Anayasanın 12 nci maddesinde 
yazılı vasfa olsa idi tutanakları ayırmak icabe-
derdi. Fakat heyeti umumiyesine yani küllüne 
tesir edeceği için ve itiraz da buna göre vâki oldu
ğuna ve bu itiraz da bütün neticeyi malûl edece-
ceğine göre bunu ayılmanın hukuki ve kanuni im
kânı yoktur. Bu bakımdan, tasdik, tahkik, 
Yüksek Heyetinize ait bir keyfiyettir. (Bravo ses
leri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Şevket Mocan'a hitaben) : Söz 
istiyor musunuz? 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Hayır. 
BAŞKAN — Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, Hamdi Bey kardeşi
miz, sandıkların muhtevasız olarak evlerde bu
lunduğunu buyurdular. Halbuki mazbatada san
dık muhtevalarından bahsediliyor. Muhtevalar
da bir hile yapılmıştır. Binaenaleyh sandık muh
tevasız değildir. Muhtevası üzerinde yapılan 
bir hile esasa müessirdir. Binaenaleyh tahkikî 
muciptir. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim, 
Komisyondan bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü yok. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Nasü olur 

efendim? Komisyonun bir sözcüsü var, o yoksa 
başkanı var, üyeleri var, bir şahsiyeti mâne-
viyesi mevcuttur. 

BAŞKAN — Arkadaşımız konuşsunlar kendi
lerini mufadaa edecekler ondan sonra sorarsınız. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Nasıl olur, 
belki benim soracağım sual, arkadaşımızın ko
nuşmasına mahal bırakmıyacaktır. 

BAŞKAN — Komisyonun sözcüsü de burada 
başkanı da burada söz istemediler ki vereyim. 
Başkanı geldi muhalefetini izah etti gitti. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Eğer komis
yondan burada sözcü, başkan ve üyeden kimse 
bulunmuyorsa, nasıl olur da bu rapor üzerinde 
konuşabiliriz? 

BAŞKAN — Ne yapayım efendim, söz iste-

590 
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mediler ki, vereyim, rica ederim bırakınız arka
daşımız konuşsunlar. 

FEVZİ BOZTEPE (Ordu)'— Efendim, ko
misyon yoksa raporu var o okunsun. 

BAŞKAN — Raporu okuduk. 
FEVZİ BOZTEPE (Ordu) — Raporu oku

dunuz fakat şikâyet raporu okunmadı, ne varsa 
onda var. 

BAŞKAN — Şikâyetnamenin okunması talep 
edilmedi ki, efendim. 

Söz istiyenleri yazalım. 
(Evvelâ komisyonu dinliyelim sesleri). 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Söz istiyorum. 
CELÂL SAÎT SÎREN (Hatay) — Muhalif 

kalmıştır, artık komisyon adına konuşamaz. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Müsaade 

buyurunuz, izah edeyim. (Gürültüler). 
Arkadaşlar, bir karara muhalif kalmam o 

komisyonun riyasetini benden nezedemez. (Gü
rültüler) . 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Ben söz 
hakkımı sözcüye verdim, size değil. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Sözcü de 
bunun aksi olarak diğer bir teze muhaliftir. Bi
naenaleyh aradaki rey farkı çok eüz'idir. 

Bu itibarla müsaade buyurun ben kemali sa
mimiyetle, bitarfane, iki tarafı da tatmin edecek 
şekilde vaziyeti arzedeyim. (Sağdan şiddetli gü
rültüler, sen muhalifsin, komisyon adına başkası 
konuşsun sesleri). 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü söz isteme
yince ben zorla izahat verdiremem. (Komisyon 
adına başka birisi konuşsun, sesleri). 

KEMAL TÜRKOĞLU (Gümüşane) — Ekse
riyet kararma iştirak edenlerden bîri komisyon 
adına konuşsun. 

BAŞKAN — Komisyon adına başkanı söz 
istedi. Ne konuşacağını "bilmiyoruz ki sözünü ke
selim (özçoban vazgeç, konuşma sesleri). 

Burada söz alan arkadaş komisyon sözcüsüne 
sırsını bırakmıştır. Komisyon sözcüsü kimdir? 
(Sözcü hasta sesleri). 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokad) —Sayın arkadaşlar, 
Tutanakları İnceleme Komisyonu, kararı ittifak
la değil, ekseriyetle vermiştir. İnceleme Komis
yonunun ekserivetini teşkil eden üye1 er tahkika
ta lüzum olmadıeı neticesine varmışlar, azınlı
ğı teşkil edenler de tahkikata lüzum görmüşler
dir. Raporu tetkik ettiğimiz zaman görmekteyiz-

.1950 0 : 3 
ki, muhalif kalanlar arasmcla Komisyon Başka
nı, ve tahkikata lüzum olmadığı kararını tesbit 
edenler arasında da komisyon sözcüsü bulun
maktadır. Bu karara şahsan muhalif kalmış bu
lunan bir âzanm, Komisyon Başkanının komis
yon tarafından ekseriyetle ittihaz edilen kara
rın mucip sebeplerini izah etmesi tatmin edici 
olmaz. Komisyon sözcüsü yoksa, onunla birlikte 
karara varmış olan ve burada bu'unan birisi ko
misyon namına mucip sebebi îzah eder. Zira ge
rekirse kendilerinden sual soracağız, tenevvür 
edeceğiz. 

BAŞKAN —• Arkadaşlar; müsaade buyurun, 
şimdi komisyon başkanı buradadır, komisyon 
sözcüsü olmadığı zaman müzakere yapılamaz di
ye İçtüzükte bir kayıt yoktur. FaSat isterseniz, 
sözcünün bulunduğu bir celseye tehirini yüksek 
heyetiniz karar altına alabilir. Bir arkadaş bir 
teklif verir ve reye arzederiz. (Teklife hacet 
yok sesleri) 

Şimdi komisyon sözcüsünün huzuru ile mü
zakeresini kabul edenler.. (Ondan evvel takrir
ler var onu reye koyun sesleri). Rica ederim 
her şeyden evvel komisyon sözcüsünün huzuru 
ile müzakere teklifi diğerlerinden önce gelir, 
takrirler sonra okunur. 

Şimdi komisyon sözcüsünün huzuru ile mü
zakeresi için başka güne bırakılmasını kabul 
edenler el kaldırsın. Müzakereye devam edilme
sini istiyenler el kaldırsınlar.. Ekseriyet komis
yon sözcüsünü beklemek taraftandır. Komisyon 
sözcüsünün hazır olduğu celsede mesele konuşu
lacaktır. (Soldan gürültüler itirazlar, anlaşılma
dı sesleri) " "'^'^ 

Efendim ben gayet açık söyledim. Bu müza
kerenin komisyon sözcüsünün hazır olacağı bir 
celseye talikim istiyenler, dedim. El kaldırınız. 
Karar da verilmiştir. Başka güne kalmıştır., 
Karar değişmez. (Soldan gürültüler) Komisyon 
sözcüsü burada yoktur. Karannız veçhile hazır 
olacağı güne bırakıyorum. (Soldan karar ver
medik sesleri) 

Verdiniz, kararı biz tesbit ederiz. 
FEVZİ BOZTEPE (Ordu) — Karar veril

medi, reyleri saymadınız. 
BAŞKAN — Rica ederim, karar verildi. 

Karan biz tesbit ederiz, reye koydum, ekseriyet 
müzakerenin, sözcünün bulunduğu celseye bı
rakılmasına rey verdi. Bu şekilde karar alın
mıştır, zapta geçmiştir, başka güne kalmıştır. 

891 — 
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<9. — Burdur Milletvekilliğine seçilen Meh- I 

met Erkazancı'nın Seçim Tutanağı hakkında, 
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5/11) 

BAŞKAN — Rapor okunacaktır. 
NAHÎD PEKCAN (Erzincan) — Sözcü bu

rada mı efendim? (Sözcü yok sesleri) 
BAŞKAN — Pekâlâ isterseniz bu tutanağın 

müzakeresini de sözcünün huzuruna talik ede
riz. (Talik edilsin sesleri) 

O halde bu tutanağın tetkikinin de sözcünün 
huzuruna talik etmek fikrinde olan arkadaşlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Şimdi görüşülme
sini istiyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Ekse
riyetle talik kabul edilmiştir, efendim. 

Müsaade buyurun, gitmeyin, gündeme devam 
ediyoruz. 

9. — Türkiye ile Norveç arasındaki Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalarına ek olarak imzalanan 
Protokolün onanmasına dair Kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/5) 
[1] 

BAŞKAN — Tasarının birinci müzakeresi
dir. Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? Maddelere gedilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum... 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Norveç arasında Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarına ek olarak imzalanan Protokolün 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Norveç arasında 
mevcuct 24 Şubat 1949 tarihli Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarına ek olarak 22 Mart 1950 tarihin
de Ankara'da imzalanan Protokol kabul edilmiş 
ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı... Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyarum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.. 

[1] 35 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 

10. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalarında değişiklik yapılması hakkında 
imzalanan ek Protokol ve eklerinin onanmasına 
dair Kanun tasarısı ve Dışikleri ve Ticaret Ko
misyonları raporları (1/4) [1] 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
KET ÎNCE (Manisa) — Hükümet namına müs
taceliyetle müzakeresini rica ediyorum. İvedi
likle. 

BAŞKAN — Hani yazılı teklifiniz? 
REFÎK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Hükü

met namına rica ediyorum. 
Y. MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

(Alâkadar bakan nerede? Ticaret Bakanı nere
de? Bu ne lâubalilik? 

AHMET HAMDÎ BAŞAR (istanbul) — 
Mukaveledir. Ticaret Komisyonu hazırdır. 

BAŞKAN — Efendim, muahedenin tasdiki 
hakkında tasarıdır, iki defa müzakereye tâbi
dir. Şimdi ivedilik teklifi varsa... 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Bakanın bulunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Hükümet temsil edilmiştir. 
Hükümetin bulunması kâfidir. Böyle çok mü
dahale etmeyiniz rica ederim. 

Tasarının heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı?. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasında Ticaret ve ödeme Anlaşmala
rında değişiklik yapılmasına dair imzalanan Ek 

Protokolün onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasındaki 2 Aralık 1948 
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarında değiş

t i ] 36 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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meler yapılması hakkında 25 Şubat 1950 tari
hinde Belçika Elçiliği ile imzalanan Ek Proto
kol ve ekleri kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. (Yok sesleri) 

Şu halde maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

11. — Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
hakkındaki 5591 sayılı Kanunun 23 ncü madde
sinin kaldırılmasına dair Kanun tasarısı 
(1/42) [1], 

BAŞKAN — Bu tasarı hakkında Hükümet 
söz istemiştir, söz veriyorum. 

ÇALİŞMA BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim çalışma hayatının tan
zimi, mevzuatın tatbiki, Çalışma Bakanlığının 
yapmıya mecbur olduğu ve tamamen yetkisi da
hilinde bulunan ve murakabe bakımından Dev
let sanayii ile birlik vücuda getirilmesi hakkın
da Makine Endüstrisi Kurumunun bâzı madde
lerinin kaldırılmasına dair bir tasarı vardır. 
Tasarının Meclisin tatilinden önce kanunlaşması 
arzu edilmektedir. Bu itibarla ivedilikle konu
şulmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Kanun tasarı
sının ivedilikle görüşülmesini teklif etmektedir. 

Bu teklifi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı ivedilikle müzakere edilecektir. 
Tümü hakkında söz istiyen var mı?. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI SA-

LAMON ADATO (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, yüksek heyetinize sunulan bu tasarı 
iş mevzuatının tatbikini ve bilhassa işçilere 
haklarının verilmesini temin zımnında yapıl
ması icabeden kontrolün ve murakabenin ifası 

[1] 34 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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münasebetiyle ihdas edilen bir ikiliğin izalesi 
maKsadına matuftur. 

Muhterem arkadaşlar! İş verenle işçi ara
sındaki münasebetleri tanzim eden ilk mevzuat 
iş kanunumuzdu. 16 Mayıs 1936 tarihinde ka
bul edilmiş olan bu İş Kanununda bu muraka
beyi yapmak üzere bir genel teşkilât vücuda 
getirileceği beyan edilmiştir. Bunun üzerine 
Ekonomi Vekâletine bağlı bir genel teş&iıât 
vücuda getirilmişti. Devlet müesseselerinin iş
çilerle oıan münasebetlerinin tanzimi ışı IJ4 ncü 
madde ile halledilmiştir, ü madüeye göre bele
diyeler, fabrikaları işletenler hususi nizamna
melerle muraüeüeyı temin etme& gayesini ta
kıp etmişlerdir, .b'aüat bu genel teşKnat üenüi-
sıne verilen vazıtenın ehemmiyeti karşısında 
beldenilen randımanı vermemiş ve ^uKseü 
Meclis 4841 numaralı Kanunla Çalışma Baüan-
lığını vücuda getirmiştir. Çalışma BaKanlığı-
na verilen vazue kanunun birinci maddesinde 
tasrih edilmiştir. Bu maddeye göre Çalışma 
Bakanlığı çalışma hayatının düzenlenmesi, ça
lışanların yaşama seviyesinin yükseltilmesi, 
çalıştıranlarla çalışanlar arasındaki münase
betlerin mahiyeti itibariyle ahenkleştirmek, 
memleketteki çalışma gücünün genel refahı ar
tırmak suretiyle verimli kılınması tam çalıştır
ma ve sosyal güvenin sağlanmasiyle görevlidir. 
Arkadaşlar bu vazifeyi Çalışma Bakanı bihak
kın ifa edebilmek için birçok elemanlar istih
dam etme kmecburiyetinde kaldığı gibi ele
manları vazifelerini görebilecek bir şekilde ye
tiştirmek zaruretinde de, kalmıştır. Halbuki İş 
Kanununun, demin okuduğum, 94 ncü maddesi
nin yarattığı bir zihniyetin neticesi olarak Ma
kine ve Kimya Endüstrisi hakkındaki 5591 
numaralı Kanunun 23 ncü maddesiyle o kuru
mun fabrikalarında çalışan amelelerin İş Ka
nuniyle Çalışma Bakanlığına verilen hakları
nın murakabesi vazifesi işleten İşletme Baka
nına verilmiştir. 

Halbuki yüksek malûmunuzdur ki îş Kanu
nu ve diğer iş mevzuatı bilhassa patronların işı-
çileri istismar etmemesini temin gayesine ma
tuftur. Çalıştıran kendi vecibelerini ifa edip 
etmediğini kontrol edecek olursa o kontrolün 
işçilere bir fayda temin edemiyeceği aşikârdır. 
Hükümetiniz bu zihniyete bir nihayet vermek 
istemiş ve 23 ncü madde ile İşletmeler Bakanlı
ğına verilen işçilerin kontrolü hususundaki sa-



B : 21 12.7 
lâhiyet bu kerre Çalışma Bakanlığına verilmiş
tir. Her halde bu tasarı işçilerin hakkının siya- j 
netini temin edecek bir mahiyettedir ve esasen i 
Hükümetimiz işçilerin refahını ve onlara veri- | 
len hakların temini zımnında huzurunuza su
nulması kararlaştırılan tasarılardan bir tanesi 
de yüksek huzurunuza arzedilmiştir. Tasarıda ı 
isabet vardır, kabulünü yüksek heyetinizden 
rica ederim. 

AHMET HAMDI BAŞAR (istanbul) — 
Efendim, ivedilikle müzakeresine 'başladığımız 
(bu kanunu şimdi aldım ve sözcüyü de can ku
lağı ile dinledim, işçilerin refahı, haklarının ko
runmasına ait bir kanunmuş. 

Zannediyorum, bizim işçilerin haklarının ko
runmasına ait bir kanun manzumesine ihtiyacı
mız vardır. Bu kanun manzumesi içinde birçok 
(hükümler, birçok meselelerin hal çarelerinin, 
yollarının gösterilmesi icabeder. ivedilikle bir 
maddenin değiştirilmesine dair olan bu kanu
nun böyle mûstacelen çıkması hakkında serde-
dilen mucip sebep beni tatmin etmedi. Rica 
öderim biz ekspres ve ivedilikle kanunlar çı
kartma yolunu ebediyen terkedelim. Bu kanunu 
da normal şartlar altında, emin esaslar dâhilin
de tedvin edelim. 

FUAD SEYHUN (Ankara) — Arkadaşlar, 
Kırıkkale'de uzun zaman kalmış bir arkadaşı
nız sıfatı ile bu kanunla yakından alâkadar bu
lunuyorum. Müstaceliyet meselesi ayrı, bir ni
zam açmak meselesi ayrıdır. Kanun teklifi ma
hiyetinde değildir. Bu kanun Askerî Fabrikala
rın iki ay evvel sivil idareye geçmesi ile işçi
nin hak ve hukukunu işletmeler Bakanlığının 
eline koyan bir kanunun tek bir maddesinin ta
dili değildir, işletme Bakanlığına devri mese
lesidir. Şayet bu müstaceliyetle kabul edilmediği 
takdirde yeni içtima devresine kadar, dört ay 
Kırıkkale işçileri; 5 - 6 bin işçi Çalışma Bakan
lığının iş mevzuatı dahilindeki kontrol hakkını 
kaybetmiş olacaklardır, bundan mahrum ola
caklardır. I 

BAŞKAN — Efendim, ivedilikle müzakeresi 
görüşmesiz karara iktiran etmiştir. Şimdi esas 
hakında konuşmak istiyorsanız konuşunuz. 

FUAD SEYHUN (Devamla) —Arkadaşlar ; 
memleketin büyük bir sanayi merkezi olan Ma
kine ve Kimya Endüstrisi Kurumu iki ay ev-
eveline kadar Millî Müdafaanın emrinde yarım 
milyara yakın millî bir sermayeyi ihtiva-etmekte- 1 
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dir. Sabık iktidar tarafından askerî bir sır 
olarak kapalı bir kutu halinde çalışmakta ve 
Hazineye her sene gördüğü hizmet haricinde 
milyonlarca zarar ika etmekte idi. 

işletmeler Bakanlığına 5591 sayılı Kanunla 
devredildiği tarihten itibaren bu müesseselerin 
iktisadi bir şekilde çalışmaları hususunda bir 
zemin hazırlamış oldu. Fakat bu kanun hazırla
nırken zihniyet çok başka idi. işçinin hak ara
masını, mesai haricinde bir dernek halinde top
lanmasını, sendika kurmalarını bir emniyetsizlik 
ve haksızlık telâkki ederek bu şekilde faaliyetle
rini Çalışma Bakanlığının kontrol ve murakabe
sinden uzak tutmuşlardı. 

Davacı ve kadı hikâyesi gibi hak aramak hak
kı teslim etmiyen taraf nezdinde yapılmakta bulu
nuyor. 

Arkadaşlar, bu fabrikaları yabancı firmalar 
kurdukları ve başında yabancı mütehassıslardan 
istifade edildiği halde Türk vatandaşlarına kar
şı askerî bir sır olarak gösterilir, ve fabrika
nın haricî, siyasi ve içtimai mesailerinden işçile
rini mesul tutan zihniyetin bugün kanunla yıkıl
dığını görmekle bahtiyarım? 

Hâlen iktisadi Devlet Teşekkülü halinde çalı
şan ve fakat işçi haklarını korumak bakımından 
işçiye sadece sembolik bir değer veren 5591 sayılı 
Kanunun 23 ncü maddesini, Hükümetin demok
ratik anlayışla kaldırarak kurumun, işçiye taal
lûk eden hususlarını Çalışma Bakanlığına bağla
ması çok yerinde bir karardır. Hükümeti tak
dir ve sizlerden bu kamunun tasvibini rica ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Makine ve Kimya Endüstirisi Kurumu hak
kındaki 5591 sayılı Kanunun 23 ncü madde

sinin kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Makine ve Kimya Endüshtrisi 
Kurumu hakkındaki 5591 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Maddenin mahiyeti nedir? sesleri). 

Maddeyi ve esbabı mucibeyi şimdiye kadar 
tetkik edecektiniz efendim. 

FUAD SEYHUN (Ankara) — Arkadaşlar, 
5591 sayılı Kanun, askerî fabrikalar işçilerinin 
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iş bakımından kontrol ve murakabesini işletme
ler Bakanlığına bırakıyordu. Bunu kaldırmak 
suretiyle bu murakabe ve kontrol haliyle asıl 
sahibi bulunan Çalışma Bakanlığına devredil
miş bulunacaktır. Mesele bundan ibarettir. 
(Bunun faydası nedir sesleri, O da Devlet, bu 
da Devlet sesleri). 

Efendim, faydası şudur: Demin arzettiğim 
gibi her hangi bir meselede bir sendikanın te
şekkülünde, çalışmasında doğrudan doğruya iş 
verene karşı yapılacak ihtilaflı bir mevzuda iş 
verenin kontrol ve murakabe ettiği müddet 
zarfında bu sendikanın sair hususlarında, diğer 
derneklerle çalışması gayrikabil olur. Esasen 
vâzıı kanunun bunu düşünmüş diğerleri gibi 
iktisadi Devlet teşekküllerinde çalışma hayatı 
ile ilgili kısmında Çalışma Bakanlığını yetkili 
kılmıştır. Asıl sebep bu değildir. 

Kanun hazırlanırken bir nokta unutulmuş
tur. Bu unutulan noktayı da bendeniz tebarüz 
ettirmek suretiyle bunu izale etmeye çalışaca
ğım. 5591 sayılı Kanunun 24 nuü maddesinin 
(A) bendinin 3 ncü fıkrası şöyle diyor: 

«Kurum ve müesseseleri işçilerinin, 5018 sa
yılı Kanuna göre kurabilecekleri işçi sendika
larının bütün teşebbüs ve faaliyetleri ve adı 
geçen kanun hükümlerinin tam olarak uygulan
ması kurum tarafından da takip edilir.» Bu va
ziyete göre sandıkların istiklâliyeti ihlâl edil
miş oluyor. îş veren tarafından vâki müdahale
nin ortadan kaldırılması suretiyle tam bir is-
tiklâliyet içerisinde işçilerin murakabesi işlet
me Bakanlığı tarafından ifa edilecektir. Bu hu
susta bir teklif hazırladım. Kabulü veya ademi-
kabulü yüksek heyetinize aittir. 

BAŞKAN — Veriniz, okuyup oya arzederiz 
kabul edilirse komisyona gider. 

FUAD SEYHUN (Ankara) — Komisyona 
gitmesine katiyen taraftar değilim sonra dört 
ay geri kalır. 

BAŞKAN — Veriniz rica ederim. Nihayet 
bir tekliftir. Müstakil bir kanun, teklifi değilya. 

FUAD SEYHUN (Ankara) —Madde hakkın
da bir tâdildir efendim. 

BAŞKAN — 23 ncü maddesiyle 24 ncü mad
desinin (A) fıkrasının son bendi kaldırılmıştır, 
diyorsunuz, neresi bunun tadil efendim? Veri
niz okur reye koyarız. 

Söz Çalışma Bakanınındır. 
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ÇALIŞMA BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — 8 . I I I . 1950 tarihinde kabul edi
len 5591 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu hakkındaki Kanuna kadar askerî işyerle
ri 3008 sayılı Kânunun 94 ncü maddesine müs
teniden yapılmış olan nizamname hükümleri ge
reğince askerî müfettişler marifetiyle teftiş ve 
murakabe edilmekte idi. Bu suretle bir taraftan 
askerî fabrikaların Millî Savunma Bakanlığına 
bağlı olduğu tarihlerde, çalışma mevzuatı, aske
rî müfettişler marifetiyle tahkik ve murakabe 
edilmekte diğer taraftan sanayi şubeleri mevzu
atı bakımından Çalışma Bakanlığı teşkilâtı ta
rafından teftiş ve murakabe edilmekte idi. Fa
kat 5591 sayılı Kanun çıkarılarak, bu askerî 
fabrikalar, Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu, şeklinde işletmeler Bakanlığına bağlanır
ken, evvelce Millî Savunma Bakanlığının elinde 
bulunan teftiş ve murakabe yetkisi, bu kanu
nun 23 ncü maddesiyle aynen işletmeler Bakan
lığına devrolunmuştur. 

Bir kanun tasarısı hazırlanırken diğer Ba
kanlıkların bu kanun tasarısı hakkındaki fikir 
ve mütalâalarının alınması usulden olduğu hal
de 5591 sayılı Kanunun tasarısı, diğer Bakanlık
ların mütalâası alınmadan Yüksek Meclise sev-
kolunmuş ve böylece çıkmış bulunmaktadır. Ge
rekçede de izah edildiği gibi... (Çalışma Baka
nının imzası yok mu? iSesleri) Bir taraftan Ma-
ikine ve Kimya Sanayii Endüstrisi Kurumunun 
işletmeler Bakanlığı tarafından murakabe edil
mesi, Devlet sanayi şubelerinin diğer kısımları-
rın da Çalışma Bakanlığı tarafından teftiş ve 
murakabe edilmesi, hem teşkilât itibariyle fu
zuli elemanlar istihdamını icabettirmelkte, hem 
de kendisine vazife olarak verildiği ve bu saha
da mütehassıs elemanları bulunduğu için Çalış
ma Bakanlığı tarafından daha iyi 'bir şekilde ya
pılacak olan bir iş için, ayrıca eleman yetiştir
mek gibi bir külfeti işletmeler Bakanlığı üze
rinde bırakmak mahsuru mevcuttur. Hükümet 
pragrammda, Çalışma Bakanlığının teftiş ve 
murafcalbesmin dışında kalmış ulara sanayi şube
lerine de, Çalışma Bakanlığının teftiş ve mura
kabesinin teşmil edileceği sarahatle ifade edil* 
misti. Şimdi, bir an evvel, Meclisin tatil edil
mesinden Önce, sadece, 5591 sayılı Kanunun 23 
ncü maddesiyle işletmeler Bakanlığına devre
dilmiş olan teftiş ve murakabe yetkisinin işlet-
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meler Bakanlığından alınarak Çalışma Bakanlı
ğına devredilmesini istedik. 

Fabrikalar Millî Savunma Bakanlığının elin
de 'bulunduğu zamanlar içinde 10 sene müddet
le Çalışma Bakanlığını alâkadar eden mevzuat-
itibariyle, bir tek, rapor dahi alınamamıştır ar
kadaşlar. 

Bundan birkaç gün önce işletmeler Bakanı 
'arkadaşımızla birlikte Kırıkkale'ye gittiğimiz 
zaman, iş Kanunu ve diğer kanunlar itibariyle 
çalışma noktasından müesseseyi tetkik ettiği^ 
ımizde, birçok noksanlıklar gördüğümüz halde, 
maalesef ıbu vazife işletmeler Bakanlığına ve
rilmiş olduğu için, 23 neü madde ile Çalışma 
Bakanlığının elemanları bu fabrikaların kapı
sından uğramamaktadır. Bu hususta işçiler şi
kâyette bulunmuşlardır. Biz bu vaziyeti müşa
hede etmeden önce ve tatbikat da, bu vazifenin 
işletmeler Bakanlığından alınarak Çalışma Ba
kanlığına verilmesini arzu etmiştik. Hükümet 
programında vadedilen cihetlerden Tbir tanesi 
«ortaya çıkarılmış bulunuyor. Karar Yüksek He
yetinize aittir. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, yetersayı olmadığı 
hakkında bir önerge verilmiştir. Bir taraftan 
yoklama yapıyoruz diğer taraftan da, zil çala
rak arkadaşlrı davet ediyoruz. 

Efendim, bu müstacel işlerin biran evvel çı
karılması hayırlı olur. Arkadaşlardan rica ede
rim, sabırlı olsunlar, gelsinler celsede bulunsun
lar, bu işlerin gecikmesine mahal bırakmasınlar. 

Bir takrir vardır, yeter sayı yoktur, diyor, 
onun için zaruri olarak yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı). 
MEHMET ALDEMlR (izmir) — Takriri 

kim vermiş? 
BAŞKAN — Eica ederim, Riyasete itimadı

nız yok mu? Takrir olduğu zaman içtüzük yokla
ma yapılmasını emretmektedir. 

MEHMET ALDEMlR (izmir) — Meclise 
böyle hitap edilmez, çok sinirlisiniz. 

BAŞKAN — Riyasete verilmiş bir takrir var, 
ekseriyetin olmadığını söylüyor, siz söz alma
dan müdahale ediyorsunuz, söz almadan söz söy
lemek de Tüzüğe muhaliftir. (Takrir okunsun 
sesleri). 

Peki takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ekseriyet olmadığı için celsenin talikini ar-

* 
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zederiz. 

Zonguldak istanbul Antalya 
M. Alakant H. Başar t. Subaşı 

Bursa 
N. Yılmaz 

(Şimdi var sesleri). 
BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım. Yokla

ma neticesinde ekseriyet olup olmıycağı belli 
olacaktır. Yoklamaya devam ediyoruz. (Afyon 
Karahisar seçim çevresinden yoklamaya devam 
edildi). 

Y. MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Ekseriyet hâsıl oldu efendim. Takririmi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Yeter sayıyı bulduk. Komisyon 
sözcüsüne söz veriyorum. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI SA-
LAMON ADATO (istanbul) — Muhterem arka
daşlar, eski iktidar partisi, Büyük Millet Mec
lisine takdim etmiş olduğu Sendikalar Kanu
nunda Hükümetin sendikalar üzerinde tesir ya
pabilmesini temin maksadiyle kanuna bâzı hü
kümler koymuş idi. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kanununun te
sisine mütedair olan kanunda, Sendika Kanu
nunda mevcut hükümlere mütenazır olmak üzere 
24 ncü madde Fuad Seyhun arkadaşımızın teba
rüz ettirdiği ve işaret etmiş olduğu hükmü boz
muştu. Bu madde ile işletmeler Bakanı kendi 
fabrikalarında çalışan işçilerin teşkil ettikleri 
sendikalar üzerinde tesir yapmak mksadiyle 24 
ncü maddenin (A) fıkrasının bir hükmünü koy
mak lüzumunu duymuştur. 

Bendeniz şu fikirdeyim ki; 23 ncü madde lağ
vedilmekle esasen bütün salâhiyetler, iş mevzua
tına taallûk eden salâhiyetler Çalışma Bakanlı
ğına devredilmiş bulunmaktadır. 

Maahaza her hangi bir tereddüde mahal ver
memek üzere Fuad Seyhun'un mütalâası veçhile 
teklif edilen maddeye bir ek ilâve etmek yerinde 
olur. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor. Bu
yurun efendim, Hükümet ne diyecek? 

ÇALIŞMA BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) 5591 sayılı Kanunun 24 ncü mad
desinin (a) fıkrasının sonuncu bendinde «Ku
rum ve müesseseler işçilerinin 5018 sayılı Ka
nuna göre kurabilecekleri işçi sendikalarının bü
tün teşebbüs ve faaliyetleri ve adı geçen kanun 

m 
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hükümlerinin tam olarak uygulanması kurum I 
tarafından takip edilir.» denilmektedir. 

Fuad Seyhun arkadaşımız, şimdi kaldırıl
ması istenilen 23 ncü maddeye bu 24 ncü mad- I 
denin (a) fıkrasının sonucu bedinin de ilâve
sini istemektedir. 5018 sayılı işçi ve iş veren 
sendikaları ve sendika birlikleri hakkındaki 
Kanunun 11 nci maddesinde: 

Cemiyetler Kanununun dördüncü maddesi 
ereğince verilecek tüzük ve bildirimin bir ör
neği sendikanın kurulduğu ilin valisi, tarafın
dan Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

Cemiyetler Kanununun 28, 29, 31 ve 32 nci 
maddeleri hükümleri mahfuz kalmak şartiyle 
sendikalar Çalışma Bakanlığının denetimine | 
tabidirler, denilmektedir. 

Kanunun verdiği bu vazifeyi biz de kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon da tak
riri kabul ettiğine göre takriri bir defa oku
yalım : 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Madde 1. — Makine ve Kimya Endüstrisi 

Kurumu hakkındaki 5591 sayılı Kanunun 23 
ncü maddesiyle 24 ncü maddesinin A fıkrası
nın son bendi kaldırılmıştır. 

Akara Milletvekili 
Fuad Seyhun 
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BAŞKAN — Takriri bu suretle kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddenin yeni şeklini okuyoruz-

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkın
daki 5591 sayılı Kanıinun 23 ncü maddesi ile 
24 ncü maddesinin (A) fıkrasının son bendinin 

kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. —Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu hakkındaki 5591 sayılı Kanunun 23 
ncü maddesi ile 24 ncü maddesinin (A) fıkra
sının son bendi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —• Maddeyi okunan değişik şek
liyle kabul ederler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü kabul edenler... Etmiyen
ler... Tasarı kabul edilmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
mıştır. Yarın sabah saat 10 da toplanılmak üze
re Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,30 

. . . . > . . >€*< ...... 



T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 31 
İstanbul Milletvekili Mükerrem Sarol'un, Anayasanın ikinci mad
desindeki (Devlet Dili Türkçedir) fıkrasının yorumlanması hak

kında önergesi ve Anayasa Komisyonu raporu ( 4 / 5 1 ) 

Anayasanın ikinci maddesinin son fıkrasındaki Devletin resmi dili tttrkçedir sözünden ne anla-
- , - •. --• -»fZjjj şılması lâzımgeldiği hakkında 

22 . VI . 1950 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 2 nci maddesinin son fıkrası Deflet dilinin Tütkçe olduğu, yazılıdır. Halbuki se

nelerdir devam eden şef sisteminin lüzumsuz ve kanunsuz tazyiki hattâ tehdidi ile millî dilimizde 
ihdas edilen buhran devam etmekte gittikçe daha kesif bir hal almaktadır. Mektep kanun, mah
keme ve her çeşit resmiyet voliyle zorla tutturul maya çalışan uydurma dil daha şimdiden nesiller 
arasında korkunç bir ayrılık yaratmış ve Milletin mânevi bünyesinde tedavisi güç yaralar açmıştır. 

Bu itibarla Anayasanın 2 nci maddesindeki Devletin resmî dili Türkçedir sözünden ne anlaşıl* 
ması lâzımgeldiği hususunda Büyük Millet Meclisince bir tefsir kararı almak ve devam edegelmekte 
olan bu buhrana nihayet vermek üzere önergemin umumi heyete şevkini rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Dr. Mükerrem Sarol 

Anayasa komisyonu raporu 

*». B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 7 . VII. 1950 

Esas No. 4/51 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Dr. Mükerrem Sarol'un 
Anayasanın 2 nci maddesindeki «Devletin resmî 
dili Türkçedir» fıkrasının yorumlanması hakkın
daki önergesi Komisyonumuza havale Duyurul
makla önerge sahibi hazır olduğu halde incelendi. 

Mevzuubahis fıkranın mânası sarih olmakla 
beraber bu, hiçbir zaman dilimize asırlar boyun
ca girmiş ve zamanla istihale ederek Türkçeleş-
miş olan kelime ve ıstılahların Türkçe olmadığı 
mânasını tazammun etmez. 

Son yıllarda Türkçeye hiç kullanılmamış ve 
hattâ uydurulmuş kelime ve ıstüânların zorla 
ve teşriî yollarla sokulduğu ve bu kelimelerin bir 

çoğunun dilimizin ahengine ve bünyesine Uygun 
olmadığı ve bu yüzden resmî dilin anlaşılmaz bir 
hal aldığı malûmdur. 

Bu itibarla Anayasanın 2 nci maddesindeki 
«Devletin resmî dili Türkçedir» fıkrasında kas
tedilen Türkçenin; hiç bir ilmî metot ve esasa da
yanmadan ve salahiyetli ilim adamlarının mü
talâalarına müracaat edilmeden keyfî surette 
salâhiyetsiz heyetlere kabul ettirilerek zorla 
millete maledilmek istenilen uydurma kelime ve 
ıstılahların vaz'ından evvelki zamanlarda Türk 
Milleti taraf nidan kullanılan ve tabiî seyriyle de
vam eden Türkçe olduğuna ve fıkranın o suretlç 
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tefsirine ekseriyetle karar verilerek tefsir fıkrası 
eklenmiştir. 

Gereğinin ifası îçin Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Anayasa Komisyonu 

Başkam 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 
Kâtip 

Afyon K. 
K. ÖKç&ban 

Ankara 
Yoruma mahal olmadığı 

reyindeyim 
R. Eren 

Bu rapor Sözcüsü 
Diyarbakır 

F. Alpiskender 

Ağrı 
C. Yardımcı 

Erzarum 
M. Yazıcı 

İçel 
H. Fırat 
Konya 

T. Kozbek 
İmzada bulunmadı 

Manisa 
M. Tümay 

Sivas 
/. Dizdar 

Tokad 
H. ökeren 

İstanbul 
M. Benker 

Konya 
Yoruma mahal olmadığı 

reyindeyim 
R. Alabay 

Sivas 
E. Damak 
Tekirdağ 

/. H. Akynz 
Zonguldak 

Yoruma mahal olmadığı 
reyindeyim 
M. Alakant 

Anayasanın ikinci maddesindeki «Devletin resmî dili Türkçedir» fıkrasının yorumu 

Anayasanın İkinci maddesindeki «Devletin 
resmî dili Türkçedir» fıkrasında kastedilen 
Türkçe; hiçbir ilmî metot ve esasa dayanmadan 
ve salahiyetli ilim adamlarının mütalâalarına 
müraeaat edilmeden keyfî surette sal âhiy etsiz 

heyetlere kabul ettirilerek zorla millete mal 
edilmek istenilen uydurma kelime ve ıstılahla
rın vaz'ından evvelki zamanlarda Türk Milleti 
tarafından kullanılan ve tabiî seyri ile devam 
eden Türkçedir. 

t>m*u 
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S. Sayısı: 32 
Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar hakkındaki 1076 sayılı 
Kanunun 3923 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 

raporu (1/32) 

T.C. 
Ba§bakanltk 3 . VII . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayt : 71-1643 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
16 Haziran 1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar hakkındaki 

Kanunun 3923 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fikra eklenmesi hakkında Millî 
Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . VI . 1950 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arze-
derim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Hâlen yürürlükte bulunan 16 Haziran 1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek 
askerî memurlar hakkındaki kanun hükümlerine göre yedek subayların en az altı ay müddetle 
kıta ve müesseselerde asteğmen olarak hizmet etmeleri kabul edilmiş ve mezkûr kanunun 3 ncü 
maddesine 11 Eylül 1940 tarihli ve 3923 sayılı Kanunla eklenen hükümle lüzumu halinde bu müd
detin Bakanlar Kurulu karariyle artırılmasına yetki verilmiş bulunmaktadır. 

Bâzı sebeplerle altı aylık müddetin indirilmesine lüzum ve zaruret görüldüğü takdirde bu hususta 
Bakanlar Kuruluna verilmiş bir yetki mevcut değildir. 

Binaenaleyh, yurdun savunma görevi göz önünde tutulmak şartiyle yedek subayların gerek kıta 
ve gerek müesseselerdeki altı aylık asteğmenlik müddetinin azaltılmasına ihtiyaç görülen hallerde 
Millî Savunma Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kuruluna karar verme yetkisini temin maksa-
diyle ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. />'. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/32 
Karar No. 3 

.VII.1950 

Yüksek Başkanlığa 

Ki Haziran 1ÎJ12T tarihli ve 107(> sayılı Yedek 
Subay ve yedek askeri memurlar hakkındaki 
Kanunun l'A)2'-l sayılı Kanunla değiştirilen ;> neü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Millî 
Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 80 . VI . 1950 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulup o . VI l . 1950 tarihinde Komisyo
numuza havale edilen kanun tasarısı Millî Sa
vunma Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcisi 
huzuriyle müzakere edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanı, yedek sucbaylık hak
kında esaslı bir kanun tasarısı hazırlanmakta 
olduğunu ve bahis konusu olan kanun tasarısı
nın muvakkat ve kısa bir müddet için olduğunu 
ve müddet kısaltılması halinde eğitim ve hiz
mete halel gelmemesi için gerekli tedbirlerin 
alınacağını izah etti. Komisyon üyelerinden söz 
alanlar, halen yedek subayların kıta hizmetle
rinde zamanın israf edilmekte olduğunu me
totların değiştirilmesi gerektiğini ve bugünkü 
şartlar altında kıta hizmet müddetinin azaltıl
masında mahzur olamıyaeağun beyan ettiler. 

Yalnız (11. Besim Besin, Yedek subayların 
kıta hizmetlerinin kısaltılması her hangi bir 
zaruret teşkil ediyorsa bunun hazırlık kıtası ve 

Yedek Subay Okulunda gecen hizmetlerinden 
yapılmasını ve yedek subayı en çok yetiştirecek 
olan kıta hizmetinden yapılmamasını ileri sü
rerek muhalif kalmıştır. 

Kanun tasarısı Komisyon üyelerinin çoğun
luğu ile aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 
Millî Sa. Ko. Baş. namına 

Sözcü Sözcü 
Ankara Ankara 

S. Kurt bek S. Kurtbek 
Kâtip 

Erzurum Çanakkale Diyarbakır 
Af. Zeren S. Endik Y- Kâmil Aktuğ 
İstanbul Kastamonu Kastamonu 
S. Yaver Gl. G. Deniz Gl. R. Taşkın 

Kayseri Kırşehir Kocaeli 
Gl. î. Berkok Amiral R. özdeş Gl. S. önhon 

Konya Kütahya 
Ziya Bari as Gl. B. Besin 

İmzada bulunamadı 
Niğde Rize 

/ / . N. Yurdakul Kemal Balta 
Seyhan Sivas 

Sinan Tekelioğlu l)r. Ti. Taner 

( S. Sayısı : 32 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

16 Haziran 1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Su
bay ve Yedek Askerî Memurlar hakkındaki Ka
vunun 3923 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 16 Haziran 1927 tarihli ve 
1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla değiş
tirilen 3 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Ek fıkra : Yedek subayların kıta veya mü
esseselerdeki altı aylık asteğmenlik hizmet sü
releri Millî Savunma Bakanlığının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca lüzumu kadar kısaltı-
labilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A, Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

W. fizyörük 
Millî Savunma Bakam İçişleri Bakanı 

Refik #. İnee R. Nasuhioğlu 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakam 

F. Köprülü R. Ayan 
Millî Eğitim Bakam Bayındırlık Bakam 

A. Başman F. Belen 
Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

Z. H. Velihese Dr. R. Bela er 
(T. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 

T. îleri 77. Polatkan 
İşletmeler Bakanı 

MuhUs Ete 

( S. Sayısı : 32 ) 





S. Sayısı: 34 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki 5591 sayılı Ka
nunun 23 ncü maddesinin kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ve 

Çalışma Komisyonu raporu (1 /42 ) 

T. C. 
Başbakanlık - ' *'" 5. VII. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 1648 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kınımın hakkındaki 5591 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinin kal
dırılması hakkında Çalışma bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 4 . V I I . 1950 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes • 

GEREKÇE 

5591 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi «İş Kanununa ve çalışma mevzuatına göre kurum ve mües 
seselçriyle işletmeleri üzerindeki Çalışma Bakanlığının yetkileri, işletmeler Bakanlığı tarafından kul
lanılır» hükmünü ihtiva eylemektedir. Halbuki çalışma mevzuatının resmî ve hususi olarak tefrik 
yapılmadan bütün iş yerlerinde tatbiki Çalışma Bakanlığına 4841 sayılı Kanunla verilmiş bulun
maktadır. Hükümet programının çalışma hayatiyle ilgili kısmında, Çalışma Bakanlığının teftiş ve 
murakabem altında olmıyan resmî iş yerlerinin de denetlenmesinin bu Bakanlığa verileceği açıkça 
tebarüz ^ettirilmiştir. 

Diğer taraftan iş Kanunu ve diğer Çalışma mevzuatının iş yerlerinde tam bir şekilde uygulanıp 
uygulanamadığını denetleme işi özel bir bilgiye de ihtiyaç hissettirdiğinden ve bu bilgi ile mücehhez 
aleı&anlar Çalışma Bakanlığı kadrosunda esasen mevcut bulunduğundan, anılan 23 ncü madde ge
reğince İşletmeler Bakanlığı, Çalışma Bakanlığının vezaifi cümlesinden olan işlerini görmek için yeni 
elemanlara ihtiyacı olacak ve aynı işi görmek üzere ayrı iki bakanlıkta muhtelif personel kullanıla
caktır. Bu hal rasyonel çalışma prensipleri ile kabili telif bulunmamaktadır. 

Bundan başka, Çalışma Bakanlığı ile işletmeler Bakanlığı arasında aynı mahiyetteki işlerin bir-
' birinden farklı muamelelere tâbi tutulması ve bu surette çalışma hayatının tanziminde yeni birtakım 

müşküllerin de tahaddüsü muhtemel bulunduğundan 5591 sayılı Kanunun 23 ncü maddesiyle İşlet
meler Bakanlığına verilmiş olan yetkilerin bu Bakanlıktan alınarak vazifei asliye sahibi olan Ça
lışma Bakanlığına verilmesi yukarda sayılan bilcümle mahzurları da izale edecektir. 

Yukarda izah olunan sebeplere binaen anılan 23 ncü maddenin kaldırılması zaruri görülmüştür. 
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Çalışma Koı 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. 1/42 
Karar No> 2 

Yüksek 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkın
daki 5591 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı Komisyonu
muzca Çalışma Bakanı ve Bakanlık mümessili
nin iştirakiyle incelendi. 

Malûm olduğu üzere kaldırılması teklif edi
len mezkûr 23 ncü madde, iş Kanuniyle çalışma 
mevzuatının Çalışma Bakanlığına verdiği yetki
ler, makine ve kimya endüstrisi kurum ve mües
seseleriyle işletmeleri bakımından İşletmeler Ba
kanlığına verilmiş ve bu suretle 4841 sayılı Ka
nunla Çalışma Bakanlığına tevdi edilmiş olan 
görevlerin tahdidi cihetine gidilmiştir. 

Mezkûr 4841 sayılı Kanun çalışma hayatının 
düzenlenmesini, çalışanların yaşama seviyesinin 
yükseltilmesi, çalışanlar ile çalıştıranlar arasın
daki münasebetlerin memleket yararına ahenk-
lendirilmesi memleketteki çalışma gücünün ge
nel refahı arttıracak surette verimli kılınması 
gibi gayelerin temini için Çalışma Bakanlığını 
vücuda getirmiş bu hususta mezkûr Bakanlığa 
muayyen vazifeler tevdi etmiştir. 

Çalıştıran mevkiinde bulunan İşletmeler Ba
kanlığının çalışma sahasında işçilere sağlanması 
icap eden hak ve menfaatlerin bihakkın verilip 
verilmediğini Çalışma Bakanlığı gibi kontrol ve 
murakabe edecek bir durumda olmadığı gibi ça
lışma mevzuatının iş yerlerinde tam bir şekilde 
tatbik edilip edilmediğini kontrol işini muvaffa-

raporu 

7 . VII . 1950 

Başkanlığa 

kiyetle yapabilmek için ihtisasa da ihtiyaç var
dır. 

Yukarda sözü geçen 23 ncü madde ipka edil
diği takdirde kurum bu vazifeleri görebilmek 
için eleman yetiştirmek ve istihdam etmek mec
buriyetinde kalacağı şüphesizdir. Bu vazifeler 
Çalışma Bakanlığının emri altında çalışan mü
tehassıs elemanlar tarafından muvaffakiyetle 
yapılabileceği ve Çalışma Bakanlığı ile İşletme
ler Bakanlığı arasında mahiyetleri bir olan iş
lerin farklı muamelelere tâbi tutulması bâzı 
zorlukların tahaddüsüne mahal verebileceği ci
hetle Komisyonumuz, Hükümetin tasarısını ay
nen kabul etmiştir. 

Çalışma Bakanı meseledeki müstaceliyeti 
göz önünde bulundurarak tetkik ve müzakere
nin ivedilikle yapılmasını istemiştir. Bu teklif 
de kabule şayan görülmüştür. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Çalışma Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
İstanbul Istan'bul 
S. Adato S. Adat o 

Kâtip 
Urıa İstanbul İstanbul 

Dr. F . Ayalp t. Alhnel A. Topçu 
İmzada bulunmadı 

İzmir Kocaeli Kocaeli 
A. T ekon Y. Kişioğlu H. Türkant 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkında
ki 5591 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinin kal

dırılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu hakkındaki 5591 sayılı Kanunun 23 
ncü maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE o. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
ürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
Refik §. tnce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
7J. H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 
İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 
F. Belen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
N. R. Belger 
Tarım Bakam 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakam 
T. îlerİ H. Polatkan 

İşletmeler Bakam 
Muhlis EU 

»#«< 
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S. Sayısı: 35 
Türkiye ile Norveç arasındaki Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına ek 
olarak imzalanan Protokolün onanmasına dair Kanun tasarısı ve 

Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları ( 1 / 5 ) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . V . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Şayi : 71-1304, 6/1872 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Norveç arasında 22 Mart 1950 tarihinde Ankara'da imzalanan protokolün onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan VÖ Bakanlar Kurulunun 18 . IV . 1950 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ve gerekçesi ile ilişikleri 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Protokolün, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 nayıh Kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak Bakanlar Kurulunca 18 . TV . 1950 tarihli ve o/11125 sayılı kararla onanmış olduğunu say

gılarımla arzederim. 
Başbakan 

S. Günaltay 

GEREKÇE 

Türkiye ile Norveç arasında akdedilen 24 Şubat 1949 tarihli Ödeme Anlaşmalarına merbut 
Protokol hükümlerine göre 16 Ekim 1948 tarihli «Avrupa memleketleri arasında Ödeme ve Takas 
Anlaşması» çerçevesi dâhilinde olarak 1948 - 1949 devresi için Türkiye tarafından Norveç lehine 
tanınmış olan 500 bin dolarlık tiraj hakkının kullanılabilir bakiyesi 200 bin doları aştığı müddet
çe bu bakiyenin tutarı Norveç için Ödeme Anlaşmasında derpiş olunan had yerine kaim olmuştu. 

Bu defa 1949 - 1950 devresi için Norveç Hükümeti lehimize aynı şekilde 500 bin dolarlık bir ti
raj hakkı tanımış olduğu için bu meblâğın kullanılabilir bakiyesinin 24 Şubat 1949 tarihli Öde
me Anlaşmasında derpiş olunan finansman haddini aştığı müddetçe bu miktarın mezkûr had yeri
ne kaim olmasını teminen iki hükümet arasında ek bir Protokol imzalanması icap etmiş ve hazır
lanan Protokol 22 Mart 1949 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

Bu protokol, Norveç'ten aldığımız tiraj hakkının kısa bir zamanda ve vâdesinde kullanılması 
imkânını da sağlıyacağmdan memleketimiz menfaatlerine uygun görülmüş ve bu düşünce ile ilişik 
kanun tasarısı hazırlanmıştır, 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/5 
Karar No. 3 

21 . VI . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Norveç arasında 22 Mart 1950 
tarihinde Ankara'da imzalanan Protokolün 
onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakan]ar 'Kurulunun 18 . IV . 1950 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısı ve gerekçesiyle 
ilişiği Protokol Yüksek Başkanlığınızdan Dış
işleri Komisyonuna havale edilmiş olmakla Dış
işleri Bakanlığı temsilcilerinin huzuru ile ince
lendi : 

Hükümetin gerekçesinden ve temsilcilerinin 
izahlarından anlaşıldığı üzere bu protokol, 
Norveç'ten aldığımız tiraj hakkının kısa bir 
zamanda ve vadesinde kullanılması imkânını da 
sağlıyacağından memleketimizin menfaatlerine 
uygun görülmüş ve tasdikma dair Kanun tasa

rısı aynen kabul edilmiştir. 
ITavvalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 

tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Dişilleri Ko. Baş. Yerine 

Sözcü 
izmir 

C. Baban 
Ankara Antalya 

tf. M. Arsal N. S. Nah e l 
Giresun Hatay 

.1. //. Pamuk oğlu A. Mdvk 
İzmir İzmir 

V. Mentes C. Tunca 
Kütahya Maraş 

A. Gündüz ti, I/üdayioğlu 

Kâtip 
Erzurum 

K. ti. Burçak 
Antalya 
B. Onat 
İzmir 

O. Kapanı 
Konya 

("). H. Doğrul 
Samsun 
F. Kesim 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/5 
Karar No. 4 

Yüksek Başkanlığa 

8 .VII. 1950 

Türkiye ile Norveç arasında 22 Mart !9.~0 
tarihinde Ankara'da imzalanan protokolün 
onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazır
lanıp Bakanlar Kurulunun 18. I V . 1950 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan ve Dışişleri Komisyonunca da incele
nip tasvip edilmiş olan Kanun tasarısı ve gerek
çesiyle ilişiği protokol Yüksek Başkanlığınız
dan Komisyonumuza havale olunmuştu. 

Bahsi geçen kanun tasarısının gerekçesi, ve 
ilişiği protokol. Komisyonumuzca Dışişleri ve 
Ekonomi - Ticaret Bakanlıkları temsilcileri hu-
zuriyle incelenmiş ve iki memleket arasındaki 
ticari münasebetlerin inkişafına müsait görüle
rek aynen kabul edilmiştir. 

Kamutayın yüksek tasvibine 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

arzedilmek 

Ti car et K om isyonu 
Başkanı 
istanbul 

B. N. Gölcnil 
Kâtip 

Erzurum 
ti. Başak 

Bu raporda 
Sözcü 

İstanbul 
B. N. Göknü 

Ankara 
II. Bulgurlu 

(üresini 
.1 . Tüfekçioğlu 

Konya 
A. Çilingir 

İmzada bulunamadı 

Çorum 
H. Yemenici 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu Kocaeli 
$. Kerimzade H. Başak 

Kütahya 
N. Alkin 

S. Sayısı : 35 ) 
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Kütahya Maraş 

A. 'Kavuncu R. öksüz 
imzada bulunamadı 

Samsun 
Î.Işın 

Tokad 
M. özdemir 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
C. Zamangü 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türkiye ile Norveç arasında 22 Mart 1950 tari
hinde Ankara'da imzalanan Protokolün onan

ması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Norveç arasında 
mevcut 24 Şubat 1949 tarihli Ticaret ve ödeme 
Anlatmalarına ek olarak 22 Mart 1950 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Protokol kabul edilmiş ve 
onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. 8. Barlas 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 

Fuad Sirmen 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 
G. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

içişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve. So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakam 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

işletmeler Bakam 
Münir Birsel 

TÜRK HÜKÜMETİ İLE NORVEÇ HÜKÜMETİ ARASINDA 24 ŞUBAT 1949 TARİHÎNDE 
ANKARA DA AKDOLUNAN ÖDEME ANLAŞMASINA EK PROTOKOL 

Türk Hükümeti ile Norveç Hükümeti 7 Eylül 1949 tarihinde Paris'te akdedilen «Avrupa mem
leketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşmasının tiraj haklarına mütedair hükümlerini nazarı dik
kate alarak aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

Norveç Hükümetinin Türkiye lehine tanımış olduğu 500 000 ABD dolarlık «tiraj hakkı» nın kul
lanılabilir bakiyesi 200 000 ABD dolarını aştığı müddetçe bu bakiyenin tutarı Türkiye için, Türki
ye ile Norveç ajasmda 24 Şubat 1949 tarihinde imzalanan ödeme Anlaşmasının 4 ve 6 ncı mad
delerinde derpiş olunan haddin yerine kaim olacaktır. Tiraj hakkının kullanılabilir bakiyesi 200 000 
ABD dolarından aşağıya düştüğü veya tamamen tükendiği takdirde ödeme Anlaşmasının 4 ve 6 
ncı maddelerinin uygulanması için nazarı dikkate alınacak had bu maddelerde derpiş olunan had 
olacaktır. 

işbu Protokol Türkiye ile Norveç arasında 24 Şubat 1949 tarihinde imzalanan ödeme Anlaşma
sının ayrılmaz bir parçası olup aynı yürürlük süresini haiz olacaktır. 

22 Mart 1950 tarihinde Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 
NoEveç KıralUyet 

Türk Hükümeti adına Hükümeti adına 
Fatin Rüştü Zorlu Ernest Kroh - ffansen 

» • « 
( S. Sayısı . 35 ) 





S. Sayısı: 36 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ti
caret ve ödeme Anlaşmalarında değişiklik yapılması hakkında 
imzalanan ek Protokol ve eklerinin onanmasına dair*Kanun tasarısı 

ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları ( 1 / 4 ) 

TC. 
Başbakanlık L±L: ' I ^ 12 . V . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/1236, 6/1871 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında 25 Şubat 1950 tarihinde imzala

nan ek protokolün onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu
nun 18 . IV . 1950 tarihli toplantısında YüksekMeclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarı
sı ve gerekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Ek protokolün, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye da
yanılarak Bakanlar Kurulunca 18 . IV . 1950 tarihli ve 3/11124 sayılı kararla onanmış olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Barbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında 2 Aralık 1948 tarihinde imza 
lanan ve yürürlük süreleri 30 Haziran 1949 tarihinde sona eren Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları
nın bir senelik yeni bir süre sonuna kadar uzatılması her iki tarafça uygun görülmüş ise de, 
Anlaşmaların muteber olduğu ilk devre için Belçika'nın Türkiye'ye yalnız 2 milyon dolarlık bir 
tiraj hakkı tanımasına mukabil yeni uygulama devresi için daha geniş tiraj haklarına kati ihti
yacımız bulunduğu hususunda Hükümetimizce yapılan teşebbüslerin neticelenmesine değin yu
karda anılan Anlaşmalar muvakkat temdit muamelesine tâbi tutulmuştu. 

Bu hususta Belçika Hükümetiyle vâki müzakereler neticesinde tiraj haklarının 2 milyondan 
6 milyon 800 bin dolara çıkarılması ve bunların en önemli kısmının kalkınma ihtiyaçlarımıza ya-
rıyacak demir, çelik ve makine ihtiyaçlarımıza tahsisi temin edilmiş olmakla bu yeni durum 
göz önünde bulundurularak yürürlük sürelerinin uzatılması istenilen eski Ticaret ve ödeme Anlaş
malarında gerekli değişmelerin yapılması cihetine gidilmiştir. 

Bu hususta 25 Şubat 1950 tarihinde Dışişleri Bakanlığı ile Belçika'nın Ankara Elçiliği ara
sında akdolunan ek protokolde eski Anlaşmalara ekli kontenjan listeleri yeni tiraj hakları duru
muna göre genişletilmiş, tiraj haklarının kullanılış şekli tesbit olunmuş ve bu suretle tadil 
edilen Anlaşmaların 30 Haziran 1950 tarihine kadar muteber olacağı kararlaştırılmış bulunmakta
dır. Yukarda anılan müzakereler esnasında Belçika Hükümetinin aldığı bir kararla Belçika 
frangının altına nispetle rayici de yeniden ayaklanmış olduğundan, iki memleket arasındaki 
ticari işletmederde yeni rayiçlerin muteber olacığı hususu tasrih edilmiştir. 

Bahis konusu protokol ve ekleri ile varılan anlaşma menfaatlerimize uygun ve Belçika ile 
olan ticari münasebetlerimizi geliştirecek mahiyette görüldüğünden, onanması için ilişik kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 



Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/4 
Karar No. 2 

Yüksek 
Türkiye ile Belçika - Lüksemhurg Ekono

mik Birliği arasında 25 Şubat 1950 tarihinde 
imzalanan ek Protokolün onanması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 18 . IV ' . 1950 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Ka
nun tasarısı ve gerekçesiyle ilişiği ek Protokol 
Yüksek Başkanlığınızdan Dışişleri Komisyonu
na havale edilmiş olmakla Dışişleri Bakanlığı 
temsilcilerinin huzuru ile incelendi. 

Hükümetimizle Belçika arasında akd'olunan 
ve yeni tiraj haklarına ve bunların kullanılma 
şekillerine mütaallik ek Protokol Komisyonu
muzca memleketimizin dış siyaseti bakımından 
uygun görülmüştür, 

21 . VI . 1950 

Başkanlığa 
Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 

tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı yerine 
Sözcü Kâtip 
izmir Erzurum 

C. Baban R. S. Burçak 
Ankara Antalya Antalya 

S. M. Arsal N. §. Nabel B. Onat 
Giresun Hatay izmir 

A. II. Pamukoğlu A. Melek O. Kapanı 
izmir izmir Konya 

V. Menteş C. Tunca ö. R. Doğrul 
Kütahya Maraş Samsun 

Oryl, A. Gündüz S. Hüdayioğlu F. Kesim 

Ticaret Komisyonu raporu 

T .B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/14 
Karar No. 5 

Yüksek 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 

Birliği arasında 25 Şubat 1950 tarihinde imza
lanan ek protokolün onanması hakkında Dışişle
ri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 
18 . IV . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan ve Dışpişleri Ko
misyonunca da incelenip tasvip edilmiş olan ka
nun tasarısı ve gerekçesiyle ilişiği ek protokol 
Yüksek Başkanlığınızdan Komisyonumuza ha
vale olunmuştu. 

Bahsi geçen kanun tasarısı gerekçesi, ve ili
şiği ek rotokol Komisyonumuzca!, Dışişleri ve 
Ekonomi - Ticaret Bakanlıkları temsilcilerinin 
huzuriyle incelenmiş ve iki memleket arasındaki 
ticari münasebetlerin inkişafına müsait görüle
rek aynen kabul edilmiştir. 

Kamutayın Yüksek tasvibine arzedilmek 

8 . VII, 1950 

Başkanlığa 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Ko. Başkanı Bu raorda Sözcü 

istanbul istanbul 
B. N. Göknil B. N. Göknil 

Kâtip 
Erzurum Ankara Çorum 
S. Başak H. Bulgurlu Hakkı Yemenici 

imzada bulunamadı. 
Giresun* Kastamonu Kocaeli 

A. Tüfekçioğlu Ş. Kerimzade H. Başak 
Konya Kütahya Kütahya 

Abdi Çilingir M. Alkin, Ahmet Kavuncu 
imzada bulunamadı. imzada bulunamadı. 

Maraş Samsun 
R. öksüz ismail Işıl 

Tokad imzada bulunamadı. 
Mustafa Özdemir Trabzon 

imzada bulunamadı, Ç, Zamangil 

( S. Sayısı : 36 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Bir
liği arasında 25 Şubat 1950 tarihinde imzalanan 
Ek Protokolün onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasındaki 2 Aralık 1948 
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarında değiş
meler yapılması hakkında 25 Şubat 1950 tari
hinde Belçika Elçiliği ile imzalanan Ek Proto
kol ve ekleri kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — 
yürütür. 

Başbakan 
S. OünaUay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barla a 

Millî Savunma Bakam 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

tt. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürcje 
Ulaştırma Bakanı 

Dr. Kemal Satır 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakam 
Başb. Yardımcısı 

İV. Erim 
Adale4' Bakam 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakam 
E. Erişirgil 

Maliye Bakam 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakam 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Fesat S. Sirer 

İsletmeler Bakanı 
Münir Birsel 
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2 ARALIK 1948 TARlHlNDE ROMA'DA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE 
BELÇİKA - LÜKSEMBURG EKONOMİK BlRLÎÖİ ARASINDAKİ TlCARET VE ÖDEME 

ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL 

Türkiye Hükümeti ve, gerek kendi adına gerek mevcut anlaşmalar gereğince Lüksemburg 
Hükümeti adına hareket eden Belçika Hükümeti, 2 Aralık 1948 tarihinde Roma'da imzalanan 
Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarını 30 Haziran 1950 tarihine kadar temdit etmek arzusiyle, aşağı
daki hususları kararlaştırmışlardır: 

1. 2 Aralık 1948 tarihli Ticaret Anlaşması, aşağıda belirtilen şekilde tadil edilerek, 30 Ha
ziran 1950 tarihinde sona erecek senelik bir devre için temdit olunmuştur. 

2. 2 Aralık 1948 tarihli Ticaret Anlaşmasına ekli «B» listesi, ihtiva ettiği kontenjanların kıy
meti bakımından, aşağıda gösterilen işekilde tadil edilmiştir: 

«) 

d) 

e) 
f) 

. < - , • , ' . - • > . v ; . . . . . 

• * • , . ' ' • • " 

M a d d e l e r 

a) Tekstil maddeleri 

b) Demir mamulâtı 

; „ - . 

2 . XII .1948 tarihli 
A 

Sıra numarası 

3 - 8 
13 - 17 

24 

Ticaret Anlaşması 

Kontenjanlar : 
1 000 Belçika Frangı 

102 500 

100 000 

3 0 . V I . 1950 tarihine 
kadar muteber Ticaret 

Anlaşması 
A 

t \ 
Yeni kontenjanlar : 
1 000 Belçika Frangı 

80 000 

161 000 
Bakır ve bakır halitasından 
yarı mamul ve mamul eşya 
Kurşun ve kurşun halitasın
dan yarı mamul ve mamul 
eşya 
ölçü âletleri 
Her türlü muharrik kuvvet
lerle işliyen makinalar, v. s. 
Diğer maden, makina ve elek
trik sanayii mamulleri ve de
mirden gayn madenler 

Kimyevi ve ispençiyari mad 
deler 
Kimyevi gübreler 
Sair mamul maddeler 
müteferrik 

26 

28 
33 

38 

25, 27,29 - 32, 
34,37, 39 - 41 

18,19,35, 36, 42,43 

1, 2, 9 -12, 20 - 23 
44-47 

10 000 

8 000 
5t000 

95 000 

114 000 

100 000 

239 550 

15 000 

12 000 
7 400 

55 000 

100 000 

51 200 
50 000 

114 880 

774 050 646 480 

Yukardaki (b) fıkrası hariç, yürürlük süresi id ten Ticaret Anlaşmasına ekli «B» listesinin bünye
sinin değiştirilmiyeceği mukarrerdir. Türkiye'ye ithal lisansları verilirken bu husus nazarı itibara 
alınacaktır. 

3. 2 Aralık 1948 tarihli Ticaret Anlaşmasına ekli, yukarda anılan ödeme Anlaşmasının 2 nci 
maddesinde derpiş olunan hesabın matlup bakiyesinin tasfiyesine mütedair mektup, aynı müddet 
için yenilenmiştir. 
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4. Yukarda anılan Ticaret Anlaşmasına ekli tütüne ait hususi rejime mütedair mektup, ay

nı müddet için yenilenmiştir. 
5. 2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşması 30 Haziran 1950 tarihinde sona erecek yeni bir 

senelik devre için yenilenmiştir. 
6. Yukarda anılan ödeme Anlaşmasına ekli 1 numaralı mektubun yerine ilişikteki mektup 

ikame edilmiştir. 
7. Yukarda anılan ödeme Anlaşmasına ekli Protokolün yerine ilişikteki Protokol ikame edil

miştir. * 
Ankara'da, 25 Şubat 1950 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim kılındı. 

Türkiye Hükümeti adına P>clçika Hükümeti adına 
Faik Zihni Akdur S. Halat 

Ankara, 25 Şubat 1950 

Bay Başkan, ~ ••- - '>' i - > •• \ • \'v * '• 
Bugünkü tarihte yürürlük süresi 30 Haziran 1950 ye kadar uzatılmış olan 2 Aralık 1948 tarihli 

Ödeme Anlaşmasına atfen, altının resmî fiyatının Belçika tarafından Milletlerarası para Fonuna 
bildirilmiş ve mezkûr kurulca kabul edilmiş bulunduğu veçhile, halen 1 kilogram safi altın için 
56.263, 7.994 Belçika frangı olduğunu size bildirmekle şerei kazanırım. 

Belçika frangının A. B. D. dolarına nispetle Milletlerarası para Fonu tarafından kabul edilen 
resmî paritesi, hâlen 50. — Belçika frangı = A. B I). $ 1. — dir. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Başkan. 
S. Halot 

Ekselans ' , ' 3 •• s 
Bay Faik Zihni Akdur, 

Büyük Elçi, < 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi. 

Türk Heyeti 'Başkanı, 
Ankara * , J 

Ankara, 25 Şubat 1950 

Bay Elçi, 
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım. 
«Bugünkü tarihte yürürlük süresi 30 Haziran 1950 ye kadar uzatılmış olan 2 Aralık 1948 ta

rihli ödeme Anlaşmasına atfen, altının resmî fiyatının, Belçika tarafından Milletlerarası Para Fo
nuna bildirilmiş ve mezkûr kurulca kabul edilmiş bulunduğu veçhile, balen 1 kilogram safi altın 
için 56 263,7994 Belçika Frangı olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. 

Belçika Frangının A. B. D. Dolarına nispetle Milletlerarası Para Fonu tarafından kabul edi
len resmî paritesi, halen 50.— Belçika Frangı = A. B. D. $1 .— dir. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Başkan. 
Derin saygılarımı kaJbul buyurunuz, Bay Elçi. 

... u , ^ r " Faik Zihni Akdur 
Ekselans, 

Bay Stephane Halot, 
Belçika Elçisi, >Hi 

Belçika Heyeti Başkanı, 
w Ankara. 
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GEREKÇE 

Türkiye Hükümeti ve gerek kendi adına gerek mevccut anlaşmalar mucibince Lüksemburg 
Hükümeti adına hareket eden Belçika Hükümeti, bugünkü tarihte yürürlük süresi 30 Haziran 1950 
ye kadar uzatılan 2 Aralık 1948 tarihli Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasına atfen, aşağıdaki 
hususları kararlaştırmışlardır: 

1. Belçika Millî Bankası nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına açılan hu
susi hesap bir zimmet bakiyesi arzedemiyeeeğine ve binnetice Avrupa memleketleri ardüsmda öde
me ve Takas Anlaşmasında 1949 - 1950 devresi için tesbit edilen usullere uygun olarak Belçika -
Lüksemburg Ekonomik Birliği üzerindeki tiraj hakkının istimalinde Türkiye'nin bâzı müşkülâta 
mâruz kalması mümkün olabileceğine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Belçika Millî 
Bankasından, Türkiye 'nin Belçika - Lüksemburg Birliği üzerindeki tiraj haklarından mahsup edil
mek üzere, Belçika frangı ile kendisine avanslar verilmesini talep edebilecektir. 

İşbu avansların yekûnu Türkiye 'nin Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği üzerindeki iki 
taraflı tiraj hakkının mevcut bakiyesini aşamıyacaktır. Milletlerarası ödemeler Bankası tara
fından ifa olunan aylık takas ameliyeleri ve tiraj hakkı tahsis muameleleri yapıldıkça, Belçi
ka Millî Bankası son olarak ifa edilen takas ameliyeleri ve tiraj hakkı tahsis muamelelerinden 
beri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilen avanslar yekûnunu, mezkûr müesseseye 
ödenecek tiraj hakkı tutarından re 'sen tenzil edecektir. 

2. Belçika Millî Bankası, takas ameliyeleri ve tiraj hakları tahsis muamelelerinin ifasını te-
minen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının hesabının ay sonu bakiyesini Milletlerarası Öde
meler Bankasına bildirirken, verilen avans tutarlarının Türkiye'nin Belçika - Lüksembuurg Eko
nomik Birliğine karşı aylık açığını tenzil yolunda tesir icra etmemesi için, Türkiye Cumhuriyet 
merkez Bankasına verilen ve henüz iadeten tesviye edilmemiş bulunan avansların durumunu be
lirtecektir. 

3. Belçika Frangının altına nispetle rayicinde bir değişme olduğu takdirde, Belçika Millî Ban 
kası tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilen ve henüz Merkez Bankası tarafından 
iadeten tesviye olunmıyan avansların yekûnu, mü taakıp takas ameliyelerinin ifasında Türkiye Cum
huriyet Merkez.Bankasına ödenecek tiraj hakları tutarından Belçika Millî Bankasınca re'son tenzil 
edilmeden önce, işbu değişme ile mütenasip olarak ayarlanacaktır. 

4. İki Âkıd Taraf, icabında, işbu Protokolde Türkiye'nin çok taraflı tiraj,haklarım Belçika • 
Lüksemburg Ekonomik Birliği üzerinde istimal eylemesine mâni teşkil edecek her hangi bir hususu 
bertaraf edecek şekilde tadilât ve ilâveler yapacaklardır. 

5. Vaktinden evvel Türkiye'nin emrine tahsis edilen tiraj hakları üzerine Belçika'nın faiz öde
mesine mâni olmak üzere, bugünkü tarihte temdit olunan ödeme Anlaşmasının 7 nci maddesinde der
piş olunan Hazine Bonolarına tahvil ameliyesi, ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
Belçika Millî Bankası nezdindeki hesabının matlup bakiyesinin, yukarda mezkûr 7 nci maddede derpiş 
olunan 10 milyon franklık hadde Belçika Millî Bankasınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sına verilen ve henüz işbu müessese tarafından iadeten tesviye olunmıyan avanslar tutarının ilâ
vesinden sonra, kalacak kısmı için, tatbik olunacaktır. 

Ankara'da 25 Şubat 1950 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim kılındı. 
Türkiye Hükümeti adına Belçika Hükümeti adına 

Faik Zihni Akdur S. Halot 

>m< 
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S. Sayısı: 37 
Tunceli Milletvekilleri Hıdır Aydın ve Hasan Remzi Kulu'nun se
çim tutanakları hakkmda Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezke

resi ve Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (3 /34 ) 

T. C. 
Yüksek Seçim Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı: 288 - 928/808 

6 . VI . 1950 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Makamına 

Tunceli seçim çevresinden milletvekilliğine seçilen Hızır Aydın'm ağır hapis cezasına mah
kûm olduğu ve cezasının infaz "edildiği ihbarını mutazammın olarak Nazimiye İlçesinden Sa
dık Çintemur imzasiyle Tunceli Valiliğine keşide olunan telgraf üzerine kurulumuza intikal -eden 
işbu hâdise hakkında kurulumuzca icra kılınan tetkikat sonunda tanzim olunan 3 . VI . 1950 gün 
ve 288/266 sayılı raporla bu baptaki evrakın dizi puslası mucibince (27) parçadan ibaret olarak 
hirJikte .sunulduğu saygı ile arzolunur. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 
' ' • " ! * « ; • • ? - . i •- •, * ' ( - ; - • -- •• " ', •» M. Akyürek 

T. C. 
Milletvekilleri 

Yüksek Seçim Kurulu 
Esas No. 288 
Karar No. 266 

Tunceli Milltvekillerinden Hızır Aydın'in yeterliği hakkındaki itiraz üzerine yapılan ince
leme neticesini havi rapordur 

Nazimiye İlçesinden Sadık" Cintimur imza- 1950 tarihli cevabi tel yazısında : Mumaileyh 
siyle Tunceli Valiliğine hitaben çekilip Tunceli 
seçim çevresinden Milletvekilliğine seçilenler
den Hızır Aydın'm ağır hapse mahkûm edilerek 
hakkındaki hükmün infaz edilmiş olduğuna dair 
olan ihbarı havi telgrafın sözü geçen Valilikten 
İl Seçim Kuruluna havale edildiğinden ve mez
kûr Kurul Başkanlığınca ihbarın mahiyetinin 
ve ne dereceye kadar hakikata muvafık olduğu
nun tahkiki Nazimiye İlce Seçim Kuruluna bil
dirildiğinden cevap vürudunda keyfiyetin Yük 
sek Seçim Kuruluna işar edileceği Tunceli İl 
Seçim Kurulunun 25 . V ' 1950 tarihli kararın
dan anlaşılmış olduğu cihetle mumaileyh Hızır 
Aydın'a atfedilen ve yeterliğine taallûk eden bu 
ihbar hakkında yapılan tahkikat neticesinin 
acele beyanı için zikredilen İl Seçim Kurulu 
Başkanlığına Kurulumuzun 30 . V . 1950 tarihli 
kararı gereğince telgraf çekilmişti. Bu bapta 
mezkûr Başkanlık tarafından mahallinde yapı
lan tahkikat neticesini havi kurulumuza keşide 
edilen ve dosya içinde mahfuz bulunan 1 , VI . 

Hızır Aydın'in 1944 senesinde iftira suçundan 
Nazimiye Asliye* Ceza Mahkemesi ilâmı ile (7) 
gün ve Tunceli Asliye Ceza Mahkemesinin 1949 
tarihli ilâmı ile yaralama suçundan dolayı (31) 
lira (10) kuruş ağır para cezasına mahkûm edi
lerek her iki cezanın da infaz olunduğu ve başka 
bir mahkûmiyeti bulunmadığı bildirilmiştir. 

İmdi : Anayasanın .11 nci maddesine müte
nazır bulunan 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun 34 ncü maddesinde ne gibi hüküm
lerin milletvekili seçilmesine mâni olduğu tah
didi surette tâyin edilmiş olup Milletvekili Hızır 
Aydın'm yukarda yazılı hükümleri ise bahse
dilen maddenin şümulü içine girmediği cihetle 
işbu hükümlülükler, mumaileyhin milletvekili 
seçilmesine engel olacak kanuni bir sebep teşkil 
etmemektedir. Bu itibarla Kurulumuz, muma
ileyhin tutanağının iptali lâzımgelmiyeceği mü
talâasında olduğundan keyfiyetin Büyük Millet 
Meclisine raporla arzına 3 . VI . 1950 tarihinde 
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oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan Başkanvekili 
M. Akyürek C. özal 

Üye 
â. Güngören 

Üye 
S. Arsan 

Üye 
C. Yorulmaz 

Üye 
/. Hadımlıoğlu 

Üye 
/. Senü 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Ko. 

Esas No. 3/340 
Karar No. 23 

10 . VII. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın'in şahsına 
ait itiraz ile adı geçen yer Milletvekili selim
lerine fesat karıştırıldığı yolundaki itiraz ve 
buna mütedair Yüksek Seçim Kurulu raporu 
Komisyonumuzun 22.VI.1950 tarihli toplantı
sında incelendi. 

2 numaralı Hazırlama Komisyonu raporun
da aynen şöyle denilmektedir: (Tunceli seçim 
çevresinden Milletvekilliğine seçilen Hıdır Ay
dın'm ağır hapis cezasına mahkûm olduğu w 
cezasının infaz edildiği ve Tunceli Milletvekil
leri seçimlerine fesat karıştırıldığı ihbarını mv-
tazammm olarak Nazimiye ilçesinden Sadık 
Çintemur imzası ile Tunceli Valiliğine çekilen 
telgraf üzerine, Yüksek Seçim Kuruluna intikal 
eden hâdise hakkında bu kurul tarafından ya
pılan tetkikat sonunda tanzim olunan :î.VI.J95n 
gün ve 288/266 sayılı raporla bu konuya dair 
27 parçadan ibaret olan dosya. Komisyonumu
zun 21 . VI . 1950 tarihli toplantısında incelendi. 

Vukubulan ihbar üzerine keyfiyetin ince
lenmesi, Yüksek Seçim Kurulunun 30 . V . 1950 
tarihli karariyle çekilen telgrafla mahalli İl 
seçim kurulundan istenmiş ve iş seçim kurulu 
meseleyi yerinde tetkik ettirerek neticeyi 
1 . VI . 1950 tarihli telle Yüksek Seçim Kurulu
na bildirmiştir. Bu tel yazısı ile dosyada mev
cut belgelere nazaran, Hıdır Aydın'm 1944 se
nesinde iftira suçundan Nazimiye Asliye Ceza 
Mahkemesi ilâmı ile yedi gün hapse ve Tunceli 
Asliye Ceza Mahkemesinin 1949 tarihli ilâmı ile 
yaralama suçundan dolayı ol. lira 10 kuruş ağır 
para cezasına mahkûm edilerek her iki cezanın 
da infaz olunduğu ve başka bir mahkûmiyeti ol
madığı anlaşılmaktadır. 

Bu duruma göre, Anayasanın 12 nci ve buna 

mütenazır bulunan 5545 sayılı Milletvekilleri 
Seçim Kanununun 84 ncü maddesinde ne gibi 
hükümlülüklerin milletvekili seçilmesine mâni ol
duğu tahdidi surette tâyin edilmiş olup, Millet
vekili Hıdır Aydın'm hükümlülükleri ise bu 
maddelerde yazılı hükümlerin şümulü içine gir
mediği cihetle bahsolunan hükümlülükler adı 
geçenin Milletvekili seçilmesine engel olacak 
kanuni bir sebep teşkil etmemektedir. Bu itibar
la vâki itirazın reddi hakkında Yüksek Seçim 
Kurulunca varılan netice Komisyonumuzca da 
Kanuna uygun görülmüş olmakla, Tunceli Mil
letvekilliklerine seçilen Hıdır Aydın ve Hasan 
Remzi Kulu'ya ait tutanakların, onanması gerek
tiğine oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Komisyonumuz mezkûr raporu müzakereye 
girişmeden aynen oybirliğiyle kabul etmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sulunur. 
Tutanakları İnceleme 
Komisyonu Başkanı Sözcü 

Afyon K. 
K. Özçoban 
Afyon K. 
.1. Güler 

Edirne 
A. C. Köprülü 

İstanbul 
E. Adokan 
Manisa 

F. İlker 
Ordu 

//. Şarlan 
Van 

K. Özalp 

İçel 
// . Fırat 

Bolu 
V. Yöntem 

Erzurum 
R. Topçuoğlu 

Kütahya 
R. Koçak 
Niğde 

F. Ecer 
Sivas 

/. Duygun 
Yozgad 

.1. Doğan 
«••» 

Kâtip 
İzmir 
8. Giz 

Burdur 
M. özbey 
Grümüşame 

/ / . Tokdemir 
Malatya 

H. Doğan 
Ordu 

Z. M. Sezer 
Urfa 

R. K. Timur oğlu 
Zonguldak 

1. Yurdabayrak 
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S. Sayısı: 38 
Denizli Milletvekilliğine seçilen Eyüp Şahin'in seçim tutanağı hak

kında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu ( 5 / 9 ) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları inceleme Komisyonu 

Esas No. 5/9 
Karar No. 22 

İC . VII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Denizli Milletvekilliğine seçilen Eyüp Şahin'
in seçim tutanağına vâki itiraz ve buna dair 
5 numaralı Hazırlama Komisyonu raporu Ko
misyonumuzun 8 . VII . 1950 günlü toplantısın
da incelendi. 

5 Numaralı Hazırlama Komisyonu raporun
da aynen şöyle denilmektedir: (Her ne kadar, 
Denizli Milletvekilliğine seçilen Eyüp Şahin'in 
çifte defter kullanmak suretiyle vergi kaçakçı
lığı yaptığı iddia olunmakta ise de: 

1. Eyüp Şahin'in çifte defter kullandığı 
hakkında bir kaydı resmî bulunmadığı ancak, 

2. 1944 senesinde Maliye Müfettişi tarafın
dan mumaileyhe ait müessesede 3'apılan kont
rolde iptidai ve mamul maddelerde fazlalığa te
sadüf ettiğine dair bir dosya mevcut olduğu 
Aydın Defterdarlığından gelen cevap mündere-
catmdan anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh Denizli Milletvekilliğine seçilen 
Eyüp Şahin'in vergi kaçakçılığı yaptığı hakkın
da bir delil ve emareye tesadüf edilmediği gibi 

Milletvekilliği olmaya mâni diğer bir halinin de 
mevcut olmadığı anlaşılmış bulunduğundan tu
tanağının onanması gerektiği mütalâasına itti
fakla varılmıştır». 

Komisyonumuz adı geçen raporu aynen oy 
birliğiyle kabul etmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tutanakları İnceleme K. Bş. Sözcü Kâtip 

Afyon K. içel İzmir 
K. Özçoban H. Fırat S. Giz 

A. 

Afyon K. 
A. Güler 
Edirne 

C. Köprülü 
İstanbul 
M. Sözer 

Niğde 
F. Ecer 
Urfa 

(Bolu 
V. Yöntem 
Erzurum 

R. Topçuoğlu 
Konya 

T. Kozbek 

R. K. Timuroğlu A. 

Burdur 
M. özbey 
İstanbul 

E. Adakan 
Kütahya 
R. Koçak 

Sivas 
/. Duygun 
Zonguldak 
Yurdabayrak 
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Tutanakları tnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M: M. 
Tutanakları tnceleme Ko. 

Esas No. 5/10 
Karar No. 24 

10. VII. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Ordu Milletvekilleri tutanaklarına ait iti
raz ve şikâyetleri muhtevi dosya Komisyonumu
zun 6 . VII . 1950 günlü toplantısında incelendi. 

Daha önce bu mevzuu tetkik eden 4 numa
ralı Hazırlama Komisyonu raporunda aynen 
şöyle denilmektedir: 

«22 . VI . 1950 ve 23 . VI . 1950 günlerinde 
yaptığımız inceleme sonunda; Ordu Demokrat 
Parti Başkanı Dursun Uzman, Ordu Demokrat 
Part i adaylarından îsa Çordan, Fazlı Ertekin 
ve Cemil Bengü taraflarından Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığına yapılan şikâyet ve itiraz
larda : 

A) Vali Salih Kılıç'in baskı yaptığı, 
1>) İl seçim kurulu başkanı Hüsamettin 

Eroğlu'nun vali ve O. II. P. adaylarından Naşit 
Fırat 'la ve diğer Halk Partililerle temas halin
de bulunduğu, 

C) Fatsa'da 25 kadar sandığın polis ma
rifetiyle ve Isa Çordan'm müdahalesi üzerine 
evlerden toplattırıldığı ve muhtevalarının de
ğiştirildiği, 

D) Sandıklardan /yıkan puslulardan bir 
kısmının muallel sayılarak kabul edilmediği bir 
kısmının ise muallel oldukları halde kabul edil
dikleri, 

E) Halk Partisi adaylarından Arif Onat'm 
propagandaya tesadüf eden günlerde propa
ganda yaptığı, buna dair tutulan tutanağın 
Adalet makamlarına verildiği, 

F) il seçim kurulunun mürettep âzasından 
dördünün noksaniyle toplanarak kararlar al
dığı. 

Hususları ileri sürülmek ve seçilme yetkisi
nin istenilmekte olduğu anlaşılmış ise de; 

Yüksek Seçim Kurulunun vâki itiraz ve şi
kâyeti üzerine ittihaz ettiği 21 . V . 1950 tarih 
ve 267 Karar sayılı, 5 . VI . 1950 tarih ve 275 
Karar sayılı, 12 . VI . 1950 tarih ve 286 Karar 
sayılı kararlariyle i l Seçim Kurulunun 18 . V . 
1950 tarihinde ittihaz ettiği üç Karar sureti 
okundu. Bunlardan Yüksek Seçim Kurulu Ka
rarlarında. vali ve seçim kurulu başkanları 
hakkındaki şikâyetlerin suç mahiyetinde bu
lunmaları hasebiyle adlî makamlara intikal et
tirildiği ve bu itibarla yapılacak bir muamele 
bulunmadığı ve diğer hususat hakkında da 
müddeti içinde derece derece itiraz ve şikâyet
ler vukubulmadığı cihetle karar ittihazına ma
hal olmadığı neticesine varılmış olduğu görül
müştür. icra ettiğimiz tetkikat sonunda 16 . 
VI . 1950 tarihli raporumuzu değiştirecek bir 
sebebe rastlamadığımız cihetle Ordu Milletve
killeri hakkında vâki itiraz ve şikâyetlerin va
rit bulunmadıklarına ve tutanaklarının tasdi-
kma mâni bir hal olmadığının Yüksek Komis
yonun arzına oybirliğiyle karar verildi.» 

Komisyonumuz mezkûr raporu aynen ço
ğunlukla kabul etmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tutanakları inceleme 
Komisyonu Başkanı Sözcü 

Afyon K. İçel 
Muhalifim. H. Fırat 
K. özçolaıı 



Afyon K. 
Muhalifim. 

A. Güler 
Edirne 

A. C. Köprülü 
Erzurum 

R. Topçuoğlu 
Konya 

Muhalifini 
T. Kozbek 

Hatay 
T. Sökmen 
Kütahya 

Muhalifim 
R. Koçak 

Bolu 
Muhalifim. 

V. Yöntem 
Erzincan 
(7. Gönenç 

Kars 
E. Oktay 
Malatya 

H. Doğan 

Manisa 
F. İlker 

İmzada bulunmadj 

Sivas 
/. Duygun 

Urla 
R. K. Timüroğlu 

Trabzon 
T. Koral 

Yozgad 
A. Doğan 

Niğde 
F. E cer 

Trabzon 
H. Orhon 

Zonguldak 
Muhalifim 

A. Yurdahayrak 

» • - « 
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