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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Başkanlık Divanınm Kamutaya 

sunuşları * • . • • • • • 341 
1. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Kongre

sinde Türkiye'yi temsil etmek üzere Ce
nevre 'ye giden Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'a Çalışma 
Bakanı Nuri özsan'ın vekillik edeceğine 
dair. Cuimamrlbaşkaıılığı *eıztae^i (3/172) 341 

2. — Danıştay Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının geri verilmesine dair başbakan
lık tez'keresi (3/173) 341 

3. — Sivas Milletvekili Rif ât öçten'in, . 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu îdare Mec
lisi Üyeliğine tâyin edilen Turgut Nalcı-
oğlu'nun tahsil derecesi hakkındaki Ta
rım Bakanlığından yazılı sorusunun geri 
vterilmiesinıe dair on̂ ngtesd! (4/135) 341 

4. — Siird Milletvekili Mehmet Daim 
Süalp'm bu Birleşime ait soruların, teklif 
ve tasarılardan sonra görüşülmesi hakkında
ki Önergesi 341:342 

4. — Görüşülen işler 342 
1, —. Tokad Milletvekili Ahm^t Gür-

Sayfa 
kan'm, Mason derneklerinin kapatılması 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Ada
let Komisyonları raporlarının ikinci defa 
•oya tkonmıası (2/156) 342,345,362,881:384 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Kemal özçoban ve 44 arkadaşının, 20 . ÎI . 
1948 tarihli ve 5189 sayılı Kanunun birin
ci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun, teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru 02/135) 342 

3. — Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'in, 
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İc
rasına dair olan 1219 sayılı Kanunun 32 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka-

' nun teklifi ye Millî Eğitim ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonları mptel&rı i(2/117) 342 

4. — Devlet kitapları döner sermayesi 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair olan 4940 sayılı Ka
nun süresinin uzatılması hakkında kanun 
tasarısı, ve Millî Eğitim ve Bütçe komis
yonları rakorları '(1/136) 342:343 

5. — özel idarelerden aylık alan ilk
okul öğretmenlerinin kadrolarının Mîllî Eği
tim Bakanlığı teşkilâtına alınması hakkın-

* daki 5166 sayılı Kanuna bağlı cetvelin de
ğiştirilmesine dair olan 5283 sayılı Kanuna 



Sayfa 
bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/150) 343: 

344,347,362,385:388 
6. — Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli 

Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun, hüküm
lü bulunduğu cezanın affına dair Adalet 
Komisyonu raporu (5/31) 344:352 

7. — Millî Korunma Kanununun 4648 
sayılı Kanunla değiştirilen 65 nci madde
sinin değiştirilmesi ve 4945 sayılı Kanun
la değiştirilen 66 ncı maddesinin yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
raporları (1/98) 352:353 

8. — Ankara Milletvekili Cevdet Soy
dan ve 3 arkadaşının, kan gütme sebebiy
le işlenen adam öldürme ve buna teşebbüs 
cürümleri failleri hısımları hakkındaki 
3236 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/164) 353:362 

5. — Sorular ve cevaplar. 362 
1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 

İşeri'nin, Edremit'ten Balıkesir Hastane
sine sevkedilen 20 erin gidiş ve dönüşie-
rindeki yolsuz muameleye sebebiyet veren
ler hakkında ne yapıldığına dair Millî Sa
vunma Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/230) 362 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Gazi Yiğitbaşı'nm, Mason dernekleri 
hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna 
İçişleri Bakanı Halil özyörük'ün sözlü 
cevabı (6/237) 362:372 

3. — Trabzon Milletvekili Cahid Za-
mangil'in, ithal edilecek buğdayların mik
tar ve fiyatları ile mukavele şartları ara
sında arpa ihracının mevcut olup olmadı
ğına ve un paçalında değişiklik yapılıp 
yapılmıyacağına dair sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü 
cevabı (6/261) 372:374 

4. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ-

Sayfa 
mil Boran'm, Pakistan'dan buğday satın-
almak üzere Hükümet namına temasta 
bulunmak için bir milletvekilinin tavzif 
edildiği hakkındaki haberin doğru olup 
olmadığına dair Başbakanlıktan olan so
rusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete'nin sözlü cevabı (6/262) 375:377 

5. — Konya Milletvekili Hidayet Ay-
dıner'in, birçok feci kaza ve yangınlara 
sebep olan oyuncak tabanca mantarının 
menedilmesi veya zararlarının önlenmesi 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu
na İçişleri Bakanı Halil özyörük'ün söz
lü cevabı (6/264) 377:379 

6. — Niğde Milletvekili Necip Bilge '-
nin, Birleşik Amerika Devletleri Senato
sunca Batı Avrupa Savunma Plânlarına 
iştirake davetimiz hususunda alman ka
rarın hukuki değeri ile şümulünün açık
lanmasına dair Dışişleri Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/265) 379 

7. — Trabzon Milletvekili Mahmut 
öoloğlu'nun Trabzon'da yapılması karar
laştırılan hava meydanının bugünkü inşa 
durumu ile bir an evvel ikmal edilmesi 
için ne gibi tedbirler alındığına, müddet
lere riayet etmiyen mütaahhit hakkında 
ne muamele yapıldığına ve istihkakının 
tamamen ödenip ödenmediğine dair Ba
yındırlık Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/266) 379 

8. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, memurların de
vamlarını takip etmek üzere devam kartı 
basma makinelerinin Devlet dairelerine 
teşmilinin düşünülüp düşünülmediğine, 
Devlet dairelerine interkomünikasyon ale
ti konması suretiyle odacı ve hizmetliler
den tasarruf edilmesine ve bu kabîl hiz
metlilerin hususi işlerde kullanılmasının 
önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair sorusuna Maliye Bakanı Hasan Po^ 
latkan'm yazılı cevabı (6/245) 379:380 



i. - GEÇEK t 
orman Kanununa bâzı hükümler eklenme

sine ve bu kanunun birinci maddesinde değişik
lik yapılmasına dair olan 4785 saydı Kanuna 
ek kanun tasarısının, Orman Kanunu tasarısını 
görüşmekte bulunan Geçici Komisyona verilmesi 
kabul olundu; 

Sayın üyelerden 'basılarına kin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi okunarak 
onandı; 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 
kanun tasarısının görüşülmesi Başbakan ve 
Adak t Bakanı Oturumda hazır bulunmadıkla
rından 4 Mayıs Cuma Birleşimine bırakıldı; 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri 'nin, Ed
remit'ten Balıkesir Hastanesine sevkedilen 20 
erin gidiş ve dönüşlerindeki yolsuz muameleye 
sebebiyet verenler hakkında ne yapıldığına dair 
sorusu ile 

Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitba
şı 'nın, Mason dernekleri hakkındaki sorusu 
kendileri Oturumda hazır bulunmadıklarından 
gelecek Birleşime bırakıldı; 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo
ran'm, Atatürk'ün mânevi varlığına ve maddi 
hâtıralarına vâki tecavüzler hakkındaki soru
suna, içişleri Bakanı cevap verdi; 

Zonguldak Milletvekili Bifat Sivişoğlu'nun, 
Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü ta
rafından açılmış meslek okula varsa sayısına, 
kuruluş^tarihine, nerelerde ve kaç talebesi oldu
ğuna, yıllık sarfiyatı ile senede kaç mezun ver
diğine ve bu okul haricinde meslekten yetişerek 
askerliğini bitirmiş açıkta sıra bekliyen memur
ların miktarına dair sorusu, kendisi iki Birle
şimde de hazır bulunmadığından, düştü; 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, İşçi 
Sendikaları Kanununa, asgari ücret işinin halli 
ile tJcretli Hafta Tatili Kanun-unun bir an evvel 
çıkarılmasına, işçilerin terfi, terfih, ikramiye, 
prim gibi hak ve menfaatlerinin düzenlenmesine 
dair sorusu, Çalışma Bakanı oturumda hazır bu
lunmadığından 7 Mayıs 1951 Pazartesi Birle
şimine bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Devlet matbaalarının tevhidi için 
alınmış bir karar olup olmadığına, varsa bun
dan istihsali umulan Devlet menfaatinin neden 
ibaret bulunduğuna hususi matbaaların ve işçi
lerinin menfaatlerini koruyucu tedbirlere ve ©e* 
za evleri matbaalarına dair olan sorusuna, Baş-

UTAttAK ÖZETİ 

bakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu cevap verdi. 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahmaa B©ya-

cıgiller'in, Karadeniz kıyıları halkının verimli 
sahalara iskân edilmesi, meyvamlık ve dokuma^ 
eılık işleriyle geçimlerinin sağlanması hakkında
ki sorusuna, Ekonomi ve Ticaret, Tarım Bakan
ları cevap verdiler. 

Zonguldak Milletvekilleri Fehmi Açıksöz ve 
Eifat Siviaoğlun'un, Bâzı Suç ve Cezaların Affı 
hakkındaki 5677 sayılı Kanuna ek Kanun tekli
finin reddine dair Adalet Komisyonu raporu 
okundu. Üzerinde yapılan görüşmelerden son
ra kanun teklifinin Orman Kanunu tasarısını 
görüşmekte bulunan Geçici Komisyona verilme
si kabul olundu. 

Zonguldak Milletvekili Bifat Sivişoğlu'nun, 
genel ve katma bütçelerle özel idare ve beledi
yeler bütçelerinden ve İktisadi Devlet Teşekkül
lerinden aylık ve üeret alan memur ve hizmetli
lerin siyasetle uğraşamıyacaklarma dair olan 
Kanun teklifinin reddi hakkındaki Adalet Ko
misyonu raporu, kabul olundu. 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'm, 
1 Kasım 1339 tarihli ve 367 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki kanun tekli
finin reddine dair olan Adalet Komisyonu ra
poru, kabul olundu. 

Tbkad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, Mason 
derneklerinin kapatılması hakkındaki kanun 
teklifinin reddine dair olan Adalet Komisyonu 
raporu okundu. Üzerinde bir müddet görüşül
dükten sonra Komisyon raporunun reddi hak* 
kındaki önerge, açık oya konuldu; 

Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özço-
ban ve 44 arkadaşının, 20.11.1948 tarihli ve 
5189̂  sayılı Kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin red
dine dair Adalet Komisyonu raporu üzerinde 
görüşüldü. 

Açık oya sunulan önergeye verilen oylarda 
çokluk bulunmadığı anlaşıldığından; 

30 IV. 1951 Pazartesi günü. saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekilî Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Tokad Milletvekili 

8. Yvrcah M. önal 

Kâtip , 
Kayseri Milletvekili 

/. Kiraaoğhı 



Sorular 

Balıkesir Milletvekilli Ali Fahri işeri'nin, süt, 
yoğurt, peynir ve sütten mamul bilûmum gıda 
maddeleri hakkındaki sözlü soru önergesi Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/273) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahıman Boya-
eıgiller'in, İstanbul'da yeniden ihdas edilen iki 
noterliğe ve buraya terfian tâyine müstahak no
ter bulunup bulunmadığına, geliri yüksek no
terliklere Eylül 1938 tarihinden beri kimlerin tâ
yin edildiklerine dair, sözlü soru önergesi, Ada
let Bakanlığına gönderilmiştir. (6/274) 

Mardin Milletvekili Cevdet öatürk'ün, Suri
ye ile aramızdaki emlâk meselesinin halli için ne 
düşünüldüğüne, iktisadi gelişmemizi sağlamak 
üzere Mardin'in Suriye hududundaki kapıların 
çoğaltılarak pazar yerleri kurulmasına ve Mar
din'in turistik bir merkez haline getirilmesine 

Teklifler 
1. — • Maraş Milletvekili Abdullah Aytemiz '-

in, irtikâp ve irtişa melûfları hakkında Kanun 
teklifi (2/212) içişleri ve Adalet Komisyonları
na. 

2. — Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurda
kul 'un, Subay ve Askerî Memurların Maaşları
na dair olan 4989 sayılı Kanunun birinci mad
desi ile 4600 sayılı Kanunun üçüncü maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici mad
deler eklenmesine dair olan 5609 sayılı Kanu
nun birinci ve ikinci maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kında kanun teklifi (2/211) (Millî Savunma 
ve Bütçe Komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'm, 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri ve Bütçe Komisyonla
rı raporları (2/67) (Gündeme); 

4. ~ Bursa Milletvekili Agâh Erozan'm, 

dair sözlü soru önergesi, Başbakanlıkla Dışişle
ri ve içişleri Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/275) 

Gazianteb Milletvekili Süleyman Kuranel'in, 
yurdun imar ve kalkınması için ne gibi tedbir
ler alındığına, ne gibi plân ve programların ha
zırlandığına, bâzı Bakanlık fen heyetleriyle böl
ge müdürlüklerinden tasarruf yapılması, bayın
dırlık müdürlüklerinin ıslahı ve Artırma, Eksilt
me ve ihale Kanununun değiştirilmesi için ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/276) 

Gazianteb Milletvekili Süleyman Kuranel'in, 
il merkezlerinin kaçında Hükümet konağı bu
lunduğuna ve Gazianteb'e 1952 yılında Hükümet 
konağı yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair, sözlü soru önergesi Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/277) 

Bucak müdürlerinin devir masrafları hakkında
ki 5005 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanun teklifi ve içişleri ve 
Bütçe Komisyonları raporları (2/68) -(Günde
me); 

5. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226 
sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'nm, Hayvanlar 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve aynı kanuna geçici bir madde eklen
mesi ve Erzurum Milletvekili Sabri Erduman 
ve Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in,'Hayvan
lar Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılma
sı hakkında Kanun teklifleri ve Maliye, Tarım 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/117, 2/103, 
143) (Gündeme); 

6. — Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 
1946 yılı hesabına ait rapor ile bilançonun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/73) (Günde
me); 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î E İ N C t OTÜEÜM 
Açılma saati : 15,5 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Nazlı Tlabar (İstanbul) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Dünya Sağlık Teşkilât^ Kongresinde 
Türkiye'yi temsil etmek üzere Cenevre'ye giden 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri 
Üstündağ'a Çalışma Bakanı Nuri özsan'ın ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/172) 

4/267 Ankara, 26 Nisan 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cnevre'de toplanacak olan Dünya Sağlık Teş

kilâtı Kongresinde Türkiye 'yi temsil etmek üzere 
giden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Ek
rem Hayri Üstündağ'm dönüşüne kadar kendi
sine Çalışma Bakanı Nuri özsan'ın vekillik et
mesi Başbakanın teklifi üzerine muvafık görül
düğünü saygı ile arzederim. 

. Cumhurbaşkanı 
C. Bayar 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

2. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının geri 
verilmesine dair Başbakanlık \ezkereS, (3/173) 

6/1476 27 . IV . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

içtüzük gereğince hükümsüz kalmış olup tek
rar görüşülmesi 30 . V . 1950 tarihli ve 6/2213 
sayılı yazımızla arzedilen ve halen Bütçe Komis
yonunda müzakere edilmekte bulunan «Danıştay 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısı» üzerinde Hükümetin görüş
lerini ve tevhidi kaza konusundaki mütalâasını 
açıklıyabilmesi için Bütçe Komisyonunda müza
kere edilmekte bulunan sözü geçen tasarının Hü

kümete iade buyrulmasına yüksek müsaadelerini 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

BAŞKAN ^- Geri verilmiştir. 

3. — Sivas Milletvekili Bifat öçten'in, Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu İdare Meclisi Üye
liğine tâyin edilen Turgut Nalcıoğlu'nun tahsil 
derecesi hakkındaki Tarım Bakanlığından ya
zılı sorusunun geri verilmesine dair önergesi 
(4/135) 

BAŞKAN -— önergeyi okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Türkiye Zirai Donatım Kurumunun İdare 

Meclisi Üyeliğine tâyin edilen Turgut Nalcıoğlu' 
hakkında Tarım Bakanlığından vâki yazılı soru
mun geri verilmesine müsaadelerini istirham 
ederim. 

Sivas Milletvekili 
Rifat öçten 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 

4. — Siird Milletvekili Mehmet Daim Süalp'-
m bu Birleşime ait soruların, tekUf ve tasarılar
dan sonra görüşülmesi hakkındaki önergesi 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, gündemde yedi soru var
dır. Bir arkadaşımız, sorular yüzünden kanunla
rın gecikmiş ojlduğunu ifade etmiş ve kanunların, 
hayatı ehemmiyeti haiz oldukları için, sorular-

file:///ezkereS


B:?Ö 30.4 
dan evvel gündeme alınması hakkında bir kanun 
teklifi ile gelmişti. Bendeniz içtüzüğün 78 nci 
maddesine tevfikan bu hak Meclise tanınmıştır, 
binaenaleyh Kanuna lüzum yoktur demiştim. 
Müsaadenizle bu maddenin tatbiki için bir önerge 
veriyorum. Kanun teklifleri ve tasarıları daha 
evvel görüşülsün, onların müzakeresinden sonra 
sorulara geçelim. Bu konuda vereceğim önergeyi 
tasvibinize arzediyorum, kabulünü rica edeceğim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci maddesinde 7 soru vardır. 

İçtüzüğün 78 nci maddesinin son fıkrasına da-

1951 0 : 1 
yanarak, hayati ehemmiyeti haiz gördüğüm ka
nun teklif ve tasarılarının, sorulardan önce mü
zakere edilmesini teklif ve arzeylerim. 

Siird Milletvekili 
Mehmet Daim Süalp 

BAŞKAN — içtüzüğün 78 nci maddesinin 
son fıkrası şudur : «Şu kadar ki, Meclis bu ko
nuda bir karar da verebilir.» Tensip Yüksek 
Heyete aittir. Şimdi önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmiştir. (Bugüne mahsus sesleri). Evet 
keyfiyet bugünkü gündeme mahsustur. Bu, tabiî 
birşey olduğundan ayrıca tasrih etmedim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Tokad Milletvekili Ahmet GRirkan'm, 
mason derneklerinin kapatılması hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
raporlarının ikinci defa oya konması (2/156) 

BAŞKAN — Tokad Milletvekili Ahmet Gür-
kan arkadaşımızın mason derneklerinin kapatıl
ması hakkındaki kanun teklifi, malûmu âliniz 
olduğu üzere, ilgili komisyonlarca reddedilmişti. 
Bu komisyon raporunun reddi hakkında arka
daşımızın önergesi bulunduğu gibi, bu önerge
nin açık oya konması için de 15 imzalı bir tak
rir mevcuttur. Geçen Birleşimde nisap temin 
edilmediğinden bu takriri tekrar oyunuza arze-
deceğim. Şu kadar ki, önerge, Komisyon rapo
runun reddi mahiyetindedir, önergeyi tasvip 
buyuranlar beyaz, aksini iltizam edenler kır
mızı oy istimal edeceklerdir. Kutular dolaştı
rılmak üzere takriri açık oyunuza arzediyorum. 
Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal öz-
çoban ve 44 arkadaşımn, 20 .II . 1948 tarihli ve 
5189 sayilı Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/135) 

BAŞKAN — Rapor geçen Birleşimde okun
muştu, tümü hakkında söz istiyen varsa lütfen 
işaret buyursun. Söz istiyen yoktur. Raporu 
yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul buyuran
lar lütfen işaret versinler... Etmiyenler... Rapor 
kabul edilmiş, kanun teklifi reddedilmiştir. 

3. — Sivas Milletvekili îlhan Dizdar'm, Ta
babet ve Şuahatı Sanatlanmn Tarzı terasına 

dair olan 1219 saydı Kanunun 32 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve MüU 
Eğitim ve Sağhk ve Sosyal Yardım Komisyonları 
raporlam (2/117) 

BAŞKAN — Alakadar bakanlar seyahatte 
oldukları için Tüzük gereğince bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek Birleşime talik edilmiştir. 

4. — Devlet Kitapları Döner Sermayesi hak-
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair olan 4940 sayılı Kanun süresinin uza
tılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Bütçe Komisyonlar/ı raporları (1/136) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, madde
leri okuyacağız. 

Devlet Kitapları Döner Sermayesi hakkındaki 
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
olan Kanun süresinin uzatılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Devlet Kitapları Döner Ser
mayesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair olan 13 Haziran 1946 ta
rihli ve 4940 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde 
yazılı süre, 1 Ocak 19S1 tarihinden itibaren 1953 
malî yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN. — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 68 nci 
nağmdadır. 

im tuta-
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MADDE 2. — Bıı kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Tümünü kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. —• özel idarelerden aylık alan ilkokul öğ
retmenlerinin kadrolarının Millî Eğitim Bakan
lığı teşkilâtına alınması hakkındaki 5166 sayılı 
Kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesine dair olan 
5283 sayılı Kanuna bağU (1) sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarım ve Millî Eği
tim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/150) 
[II 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi-
dir, maddelere geçiyoruz. 

özel idarelerden aylık alan ilkokul öğretmenle
rinin kadrolarınım Millî Eğitim Bakanlığı teşki
lâtına alınması hakkındaki 5166 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair 
olan 5283 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 

değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 30 . I . 1948 tarihli ve 5166 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin değişti
rilmesi hakkındaki 27 . XII . 1948 tarihli ve 5283 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel kaldırılmış 
ve yerine, bu kanuna bağlı cetvel konulmuştur. 

BAŞKAN — Değiştirge, yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — 1951 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı A/l işaretli cetvelin Dışişleri Bakan
lığı kısmının 201 nci bölümünün 2. nci (yabancı 
memleketler memurları aylığı) maddesinden 
(648 645) lira indirilerek (566 500) lirası aynı 
cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmının 201 nci 
bölümünün 2 nci (iller memurları aylığı) mad
desine, (82 145) lirası da 209 ncu (5434 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 

[1] Birinci görüşülmesi 68 nci Birleşim tuta-
nağwdaa\r. 
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38 ve 39 ncu maddeleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı) bölümüne aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. » ( 

BAŞKAN — Oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo
rum. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Tasarı hakkında mı? 
NECİP BÎLGE (Niğde) — Evet. 
Muhterem arkadaşlar; tasarının birinci gö

rüşülmesinde hazır bulunamadığım için o za
man söylemek istediklerimi şimdi arzetmek için 
huzurunuza çıktım. 

Arzetmek istediğim şey şudur: Bugün me
murlar arasında, bilhassa öğretmenler arasın
da büyük ıstırapların doğmasına sebep olan 
kadrosuzluk meselesinin öğretmenler bakımın
dan bu kanunla halledilmesi çok hayırlı bir va
ziyet doğurmaktadır. 

Yalnız, bu kanun kanaatimce iki bakımdan 
eksiktir: Birincisi; kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemiyen öğretmenlerin birçokları bir, bir bu
çuk sene, bâzıları da bir, iki ay beklemiş olduk
ları gibi bazıları da hiç beklememiş bulunmak
tadır. işbu kanuna göre terfi edecek olanların 
geçmiş zamanlarının terfi sürelerine sayılıp sa
yılmayacağı hakkında kanunda bir hüküm yok
tur. Bu itibarla, yanı kanuna bu hususta hu
susi hüküm konulmadığına göre terfi muame
lesi yapılan ve evvelce terfi müddetlerini bi
tirdikten sonra geçirmiş oldukları bir veya bir 
buçuk senelik müddet terfi süresine mahsup 
edilmediği takdirde bu müddet heba olup gi
decektir. Bu kanuna makable teşmil bakımın
dan bir hüküm konması doğru olurdu. Bu hu
susta bir teklif hazırlıyacak vaziyette olmadı
ğım için ben şahsan teklif edemedim. Gerçi 
Maliye Bakanlığı bunun bütçe bakımından b^r 
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külfet teşkil edeceğini ileri sürebilir. Fakat 
bir anda ödemek yerine tazmin şeklinde sene
lere taksim ederek yürümek de mümkün olabi
lirdi. îş işten geçmiş yani kanunun ikinci gö
rüşülmesi de yapılarak kabul edilmiş olduğuna 
göre bu nokta üzerinde fazla durmıyacağım. 

Kanunun ikinci eksiği şudur: Kadrosuzluk 
meselesi.. Sadece öğretmenlere mahsus birşey 
değildir. Bütün devlet memurları bu ıstırabı 
(Çekmektedir. Umumi bareme veya hususi ba
reme tâbi olsun diğer memurlar da kadrosuz
luk yüzünden terfi edemez bir hale gelmişler
dir. 

Bunun, öğretmenler bakımından mütebariz 
bir Vaziyet aldığını kabul ederiz. Çünkü öğret
menlerin mevcut kadroları 15 bin küsur oldu
ğuna göre orada kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemiyenlerin adedi elbette fazladır. Ancak 
meselâ Hâkimler Kanununu elimize aldığımız 
zaman onların da kadrosuzluk yüzünden ıstırap 
çektikleri muhakkaktır. Fakat onların kadro 
mevcudu üç bin küsur olduğuna göre bunlardan 
ancak 200-250 tanesinin kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemedikleri görülür. Bunlardan başka 
Maliye memurları öyledir, Dahiliye memurları 
öyledir, hepsi hakkında da bu kadrosuzluk ba
his mevzuudur. Bu itibarla Hükümetin yalnız 
işi öğretmenler bakımından ele alıp diğer Dev
let memurlarını âdeta ihmal etmesi, kanaatimce 
mühim bir adaletsizlik husule getirmektedir. 
Esasen Bütçe Komisyonu raporunda da bu kad
rosuzluk yüzünden sadece öğretmenlerin değil 
diğer Devlet memurlarının da fena bir durumda 
oldukları belirtilmiş bulunmaktadır. 

Müsaadenizle o fıkrayı okuyacağım. Bu fık
ra : «Gerçi 4598 sayılı Kanunun iki üst derece 
terfi esası altı yıllık bir tatbikat göz önünde 
bulundurulmak suretiyle tanzim ve kabul edil
miş ve bu müddet zarfında Barem Kanununun 
tekrar gözden geçirilerek yeniden tanzimi düşü
nülmüş ise de filiyatta bu husus temin edilme
diğinden, öğretmen kadrolarında olduğu gibi, 
Devletin bütün kadrolarında 4598 sayılı Kanu
nun bu otomatik terfi sisteminin tatbikatı neti-
cesindeki tıkanıklıklar mevcut bulunmaktadır» 
dedikten sonra öğretmenler bakımından bir ta
dil sebebi aramakta ve onların durumlarının 
hususiyetini ifade etmektedir. Fakat bu husu
siyetin neden ibaret olduğu açıkça belirtilme-

# mektedir. Benim temennim şudur ki, öğretmen-
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ler bakımından hazırlanmış bu kanuna benzer 
yeni bir tasarı diğer bütün memurları alâkadar 
edecek şekilde, onları da içine alacak şekilde 
Hükümet tarafından hazırlansın. Belki buna 
karşı, Maliye Bakanlığı, Bütçe Komisyonunun 
kendi raporunda da söylediği gibi, Barem Ka
nununun tekrar gözden geçirilmekte olduğunu 
ileri sürebilir. Fakat Adnan menderes Hüküme
tinin birinci programında olduğu gibi ikinci 
programında da bu mesele mevzuubahis edildi-
diği halde henüz fiilî bir safhaya geçirilememiş 
bulunmaktadır. Çünki bu iş uzun tetkikleri ge
rektirmektedir. Bu itibarla Barem Kanununun 
yeniden ele alınmasının ve yeni bir tanzim tarzı 
verilmesinin gecikeceği kanaatindeyim. Bu ba
kımdan 4598 sayılı Kanun dolayısiyle iki üst 
derece terfi edip de bundan sonra terfi edemi-
yecek duruma gelenler için bu tıkanıklığı gide
recek şekilde Hükümetin yeni bir tasarı ile gel
mesini temenni ederim. 

BAŞKAN — Gündeme devıaım ediyoruz. 

6. — Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli Mil
letvekili Sırrı Bellioğlu'nun, hükümlü bulundu
ğu cezanın affına dair Adalet Komisyonu rapo
ru (5/31) [1] 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz isteyen var 
mı? 

ADALET KOMİSYONU ADINA VAClD 
ASENA (Balıkesir) — Bir tasrih yapacağım. 

BAŞKAN — Vacid Bey, raporu okuyalım. 
Yanlışı ve tashihini lütfen ondan sonra söyler
siniz. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Vacid Bey raporun tashihin© 
dair konuşacaklar. Sonra İçişleri Bakanına söz 
vereceğim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VAClD 
ASENA (Balıkesir) —• Kanunun metnindeki 
teklifi ihtiva eden bâlzı hususlar tabı esnasında 
yanlış geçirilmiştir. Şu şekilde tashih ediyorum: 

«Madde 1. — Eski Ekonomi Bakanı ve Ko
caeli Milletvekili Sırrı Bellioğlu hakkında İstan
bul Komutanlığı Askerî Mahkemesince 22 Tem
muz 1940 tarih ve T. ESas 40/196, M. Esas 40/46 
ve karar 40/39 sayılı ilâmla hükmedilip kesinleş-

[1] 135 sayılı oasmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 
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mi§ ve infaz edilmiş olan 9 sene 4 ay ağır hapis 
cezası bütün hukuki vecibeelriyle affedilmiştir.» 

3 ncü maddede de müfret olarak yazılmış 
olan (Bakan) kelimesi cemi olarak yazılacaktır. 
O da şöyle olacaktır : «Bu kanunu Adalet, Ma
liye ve Millî Savunma Balkanları yürütür.» 

Bu şekilde tashih edilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Ahmet Gürkan arka
daşımızın önergesi hakkındaki açıkoy kutularını 
kaldırıyoruz. Oy toplama işi bitmiştir. • 

Söz İçişleri Bakanmındır. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK 
(îzmir) — Muhterem arkadaşlar, yaşlı ve mazi
de birçok hizmetleri sebketmiş olan bir adamın 
aleyhinde söz söylemek için çıkmdaım. Yalnız 
Adalet Komisyonunca tanzim edilmiş olan. ge
rekçe ve kanun teklifinin, kanaatimce kanuni 
prensiplere ve esaslara uygun olmaması bakı
mından üzerinde bâzi maruzatta bulunmak is
terim, 

Dâva ve cezanın sükûtu sebeplerinden biri 
olan affın, umumi, hususi ve fiilî olmak üzere 
üç kısma ayrıldığı yüksek malûmunuzdur. 

Umumi af, belli fiiller hakkında ceza dâva
sını ve mahkûmiyet ile onun bütün cezai neti
celerini ortadan kaldırır. 

Hususi af, muayyen bir kimse hiakkmda itti
haz edilmiş olan mahkûmiyetin kısmen veya ta
mamen affedilmesidir. 

Fiilî af da, muayyen bir neviden olan suçlar 
hakkında bütün vatandaşlara şâmil hususi bir 
aftır. 

Buna göre ceza hukuku bakımından umumi 
af, mücrimiyet halini ve cezayı, iskat eylediği 
halde hususi af, yalnız cezayı ortaJd&n kaldırır 
ve fakat mücrimiyet halini izale edemez. 

Ceza Kanunumuzun 97 nei maddesinde bu 
esasa uygun olarak mevcut hükmü müsaadenizle 
arzedeyim : 

97 nei madde metni : (Umumi af, âmme dâ
vasını ve hükmolunan cezaları bütün neticele
riyle ortadan kaldırır.) der. 

Hususi aftan bahseden 98 nei maddede ise: 
Hususi af, havi olduğu sarahate göre cezayı or
tadan kaldırır veya azaltır veya değiştirir ve 
daha ağır bir cezadan müfoeddel olan cezaya ka
nunen ilâve edilmemiş bulunmak şartiyle mah
kûmun kanuni mahcuriyetini de reffeder. An
cak kanun veya kararnamesinde hilafı yazılı ol-
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madıkça fer'î ve mütemmim cezalara tesir etmez. 
hususi affı tazammun eden kararnamede sarahat 
bulunan ahvali müstesnadır.) denilmektedir. 

Adalet Komisyonu raporunda: Affa lâyık 
görüldüğünden bahsedilen zatın Dilekçe Ko
misyonunca yapılan inceleme sonunda cezasını 
tamamen çektiği ve cezasını çektiği müddetçe 
ceza evinde hüsnühali görüldüğü ve yaşının 
ilerlemiş bulunduğu bildirilerek fer'î cezaları
nın affı suretiyle atıfete mazhar kılınmasının 
uygun olacağı zikredildikten sonra Adalet Ko
misyonunca da Dilekçe Komisyonunun görüşü
ne iştirak edildiği ve fer'î haklarına tekrar ka-
vuşturulduğu takdirde kendisinin mesbuk hiz
metlerine karşı bir mükâfat olacağı belirtilmek
tedir. 

İki raporunun birbirini itmam eden metin
leri ve affa sebep ve saik olduğu bildirilen hu
suslar ele alındığı zaman yalnız fer'î cezaların . 
affı keyfiyetinin Yüksek Meclise arzedildiği gö
rülüyor. Halbuki, rapora bağlı kanun tasarı
sında askerî mahkemece mahkûm edilmiş olan 
vatandaşın kesinleşmiş ve infaz edilmiş olan 
dokuz sene dört ay ağır hapis cezasının bütün 
hukuki neticeleriyle affedilmesi teklif edilmek
tedir. Şu hale göre: Kesinleşerek infaz edilmiş 
ve binaenaleyh icra ve infaz ile bir alâka ve ra
bıtası kalmamış olan bir kimsenin çekmiş ol
duğu cezanın hususi af yoliyle tekrar affedilme
sinde bir fayda melhuz bulunamıyacağı için bu 
hükmün kanun teklifine deroedilmesini uygun 
bulmuyorum. Eğer umumi veya nakıs bir af 
olsaydı ceza çekilmiş dahi olsa affedildiğinin 
gösterilmesi, hukuki neticeleri onunla beraber 
tamamen ortadan kaldıracağı cihetle lüzumlu 
ve faydalı olabilirdi. Hususi af da, eğer ceza 
çekilmemiş ise, bu kısım ve affı derpiş edjlen 
fer'î cezalarda gösterilmek iktiza eder. Fakat 
burada ceza çekildiği için yalnız affı derpiş 
edilen fer'î cezalardan bahsetmek kâfidir. 

Fer ' î cezalara gelince; Mahkûm olup ceza
sını çekmiş bulunan vatandaş hakkında tatbik 
edilmiş bulunan Askerî Ceza Kanununun 94 
ncü maddesinde âmme hizmetlerinden memnu-
iyetin de bir ceza olarak ayrıca hükmedilmesi 
lâzımgeleceğine dair sarahat yoktur. Yani bu 
maddede yalnız ağır hapis cezası vardır. Ayrı
ca âmme hizmetlerinden memnuiyet cezası bu
lunmadığına göre, bunun bir cezayı mahsus 
olarak mütalâası da isabetli olmasa gerektir. 
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Filhakika Türk Ceza Kanununun 31 nci mad
desi mucibince beş seneden fazla ağır hapis ce
zası âmme hizmetlerinden müebbeden memnui-
yeti müstelzimdir. Hükümde ister münderiç bu
lunsun, ister bulunmasın, ağır hapsin müddeti
ne göre âmme hizmetlerinden memnuiyet ya 
müebbettir veya muvakkattir. 

Fer ' î ceza, ceza mahkûmiyetinin miktarı nis
petinde tahakkuk eder. Yine kanunun 41 nci 
maddesi sarahatine nazaran, hidematı âmmeden 
memnuiyet cezası müstakil bir ceza olarak hük-
medildiği zaman hükmün katileştiği tarihten 
başlar ve şahsi hürriyeti bağlayıcı diğer bir ce-
caya bağlı olur veya bir ceza mahkûmiyetinin 
neticesi bulunursa asıl cezanın icrası müddetin-
ce devam etmekle beraber hüküm ilâmında ve
ya kanunda tâyin edilen müddet, ancak ceza
nın ikmal edildiği veya sakıt olduğu günden 
başlar. 

Affedilmesi istenilen vatandaş hakkında 
âmme hizmetlerinden memnuniyet cezası, tat
bik edilen Askerî Ceza Kanununun 94 ncü mad
desinde mevcut olmadığı için asıl cezanın huku
ki neticesi olarak ortaya çıkmaktadır. Müebbet 
olması sebebiyle de asıl cezanın icrası müdde-
tince devam etmiştir ve şüphesiz bugün dahi 
devam etmektedir. Hukuki bir netice olan bu 
ceza ancak memnu hakların iadesi yoliyle or
tadan kaldırılabilir. Binaenaleyh: Hükmölun-
muş bulunan ceza tamamen infaz edilmiş oldu
ğu için hususi af yoliyle ıskatına mahal olamı-
yacağmdan bu keyfiyetin kanun teklifine der
cini faydasız bulmaktayım. 

Cezanın çekilmiş bulunduğu hallerde çekil
miş olan cezanın affedilip edilmemesi, arzetti-
ğim gibi yalnız umumi aflarda, o da cezanın 
hukuki neticelerini ortadan kaldırmak maksa-
diyle zikredilebileceğini derpiş eden ceza huku
ku müelliflerinin noktayı nazarlarına göre, 
münakaşa mevzuu olmuştur. Yoksa hususi af
larda eğer hem ceza ve hem diğer fer'î cezalar
da affedilecekse hepsinin ayrı ayrı tasrihi lâ
zımdır. Yalnız cezanın affedilmesi fer'î cezaya 
müessir olmaz. 

Bu sebeple kanun teklifinde bir fazlalık ol
duğunu zannediyorum. Takdir Yüksek Kamuta
yındır. 

Bendenizin mâruzâtım yalnız kanun hüküm
lerini muhafaza etmek bakımındandır, zira hu-
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susi aftır. Hususi afda behemehal zikrü tasrih 
edilmek lâzımgelir. Hangi noktaların affedilme
si isteniyorsa onun tasrih edilmesi lâzımdır ve 
zaruridir. Umumi afta çektirilmiş olan cezanın 
af edildiğinin zikredilmesinin affın hukuki ne
ticelerini ortadan kaldıracağı mütalâa edilebi
lir. Fakat hususi afta böyle değildir. Hususi 
afta, affedilen hususların behemehal, ayrı ay
rı zikredilmesi lâzımdır. 

Şimdi çektirilmiş olan bir cezanın yeniden 
affedilmesi bir mâna ifade etmese gerektir. 
Çünkü bunu niçin zikrediyor, fer'î cezaları or
tadan kaldırmak maksadiyle mi Hayır. Husu
si afta cezanın çekilmesi keyfiyeti veya asıl ce
zanın affedilmesi fer'î cezaya müessir olamıya-
cağı için bunu, teknik bakımdan kanunun tek
lifinde bir fazlalık olarak mütalâa etmekteyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
VACÎT ASENA (Balıkesir) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Komisyon adına mı Vacit Bey. 
VACÎT ASENA (Balıkesir) — Evet. Komis

yon adına. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎT 

ASENA (Balıkesir) — Adalet Komisyonu bu 
hâdiseyi tetkik ederken şu neticeye varmıştır : 
Ortada bir hatayı adlî mevcuttur. Buna kaani 
olduktan sonra hususi affın kabulü için müza
kereye girişilmiş ve Yüksek Meclisin tasvibine 
sunulan kanun tasarısı kabul edilmiştir. 

Muhterem üstadımız Halil özyörük buyur
dular ki; mahkûmiyet hükmü Askerî Ceza Ka
nununun 94 ncü maddesine tevfikan isdar edil
miştir. Bu maddenin metninde müebbeden 
âmme hizmetlerinden mahrumiyete dair bir hü
kümle sevkedilmemiştir, buyurdular. Bu, doğ
rudur. Yalnız mahkûmiyeti tazammun eden hü
kümde şu da vardır. Askerî Ceza Kanununun 
94 ncü maddesinin birinci fıkrasına tevfikan 9 
sene 4 ay hapis cezasına ilâveten Türk Ceza 
Kanununun 80, 31, 33, 36 nci maddelerine de 
bir atıf yapılmak suretiyle âmme hizmetlerin
den de müebbeden mahrumiyet cezası dahi hü
küm altına alınmıştır. Mahkûmiyet ilâmında 
zikri geçen Türk Ceza Kanununun 31 nci mad
desi şu fıkrayı ihtiva etmektedir : 

«Beş seneden fazla ağır hapsi müstelzim ah
valde müebbeden âmme hizmetlerinden mahru
miyet, cezası da hükmolunur.» 
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Bu itibarla ilâm gayet sarihtir. Aynı zaman

da affını teklif ettiğimiz Sırrı Bellioğlu da 80 
yaşma yaklaşmış ve bütün ömrünü az çok mem
leketin hizmetine vakfetmiş, harcamış bir zat 
olmak bakımından ve hatayı adlînin de mevcu
diyetine Komisyonumuz yakinen kaani bulundu
ğu için, bu mahkûmiyet tesiri altında bulunan 
mağdur vatandaşı Büyük Milletin affına arzet-
miş bulunuyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — İlkokul öğretmenleri hakkın
daki tasan için oyunu kullanmıyan arkadaşlar 
lütfen oylarını istimal buyursunlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. (Hangisi 
sesleri). 

KÂZİM ARAR (Çankırı) — İçişleri Ba
kanı Sayın Halil özyörük bu kanun teklifinin 
ilmî ve hukuki veçhesini veciz bir tarzda ifade 
buyurdular. Bendeniz sadece birkaç noktaya 
takılmış bulunduğum için söz aldım. 

Bu kanunu, Büyük Meclisin kabul etmesi 
halinde emsali hâdiselerde karşılaşacağımız 
müşkülatın büyüklüğü aşikârdır. Evvelce işle
dikleri suçlardan dolayı mahrum kaldığı fer'i 
hakların iadesi maksadiyle atıfete mazhar ola
cakların sayısı pek çoktur. Yüksek Meclisin 
her müracaatı ayrı ayrı ele alarak atıfet göster
mesi doğru olmaz. Artık bu nevi şahıslar için 
kanun tekliflerinden tevakki etmeliyiz. Yur
dun dört bucağında birçok hatayı adlîler yü
zünden mağdur olmuş nice Sırrı Bellioğlu'lar 
vardır ki, yalnız onlar bir eski bakan veya mil
letvekili değillerdir, isim yapamamışlardır, kim
sesizdirler. Böyle bir teklifin âm ve şâmil ol
ması icabeder. Hukukta terahhüm yoktur. 

Bu itibarla bu kanun teklifinin prensip iti
bariyle reddini taleb ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎT 
ASENA (Balıkesir) — Efendim, müsaade buyu
rursanız bir noktayı daha belirtmek istiyorum. 
Hâdise şudur: Sırrı Bellioğlu, birkaç mektup 
yazarak postahaneden göndermek suretiyle bâzı 
askerî makamatı güya ayaklanmaya teşvik etmiş. 
Yüksek Heyetin takdirine arzediyorunı, bir mek
tupla askerî ihtilâlin vukuu kabil midir? Bunu 
yüksek ölçülerinize terkediyorum. Ve aynı za
manda mâruzâtım arasında belirttiğim gibi işte 
lıatayi adlî mevcuttu. Hattâ 1948 tarihinde dahi 
yine böyle bir kanun Meclise şçvkedilmiş ve 
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bâzı siyasi sebeplerden dolayı kabulüne imkân 
kalmamıştı. Bunu da arezediyorum. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, meselede adlî hata olduğu meydanda. 
Arkadaşımızın söylediği gibi bu şekilde mahkûm 
olmuş birçok insanların daha mevcut olması 
mutlaktır. Fakat Büyük Millet Meclisine müra
caat edenlerin haklarında lâzımgelen tetkikat ve 
tahkikatı yapan Dilekçe Komisyonu, işin haki-
katma muttali olduktan sonra ancak bu meseleyi 
Adalet Komisyonuna vermiştir. Sırrı Bellioğlu 
memleketin en felâketli anlarında bu Meclisimi
zin birinci devresini teşkil eden arkadaşlar ara
sında bulunmuş, hattâ îktisat Bakanlığına kadar 
yükselmiş bir arkadaştır. Deminki arkadaşımızın 
söylediği gibi 1 - 2 mektup göndermiş diye bir 
suçtan dolayı, bir insanın hayatına, hattâ mazi
deki unutulmaz hizmetlerine dahi set çekecek 
şekilde verilmiş olan bu kararın Büyük MiiLlet 
Meclisimizde affedilmesi acaba mümkün olmaz 
mı? Hiç şüphe yok ki, 9,5 sene perişan bir halde 
hapsane köşelerinde sürünmüş, hattâ ölen ailesini 
bile görememiştir. Onun için Yüksek Mecli
sin merhamet, şefkat ve atıfetine güvenerek bu 
tasarının kabulünü teklif ediyorum. Karar siz
lerindir. 

BAHADİR DÜLGER (Erzurum) — Sırrı 
Bellioğlu'nun hususi vaziyetini Dilekçe Komis
yonunda uzun uzadıya inceledik. Bu inceleme 
sırasında gerek dâva dosyalarından ve gerek 
Adalet Bakanlığının mümessilinden cezayı çekti
ği sırada hapishanedeki durumu ve vaziyeti 
hakkında geniş malûmat aldık. Bunun üzerin
dedir ki, edindiğimiz kanaatle bir Af Kanunu
nun hazırlanması hususunda Adalet Komisyo
nuna bir inha yapılmasına karar verdik. Bizi 
bu karara teşvik eden unsurlardan bir tanesi 
de Sırrı Bellioğlu'nun siyasi mülâhazalarla 
mahkûm edildiği rejim içinde dahi affa lâyık gö
rülmüş olmasıdır. Filhakika 1948 senesinin bi
rinci ayında Adalet ve Dilekçe Komisyonları 
vasıtasiyle, aynı kanuni yollardan geçmek 
suretiyle, Sırrı Bellioğlu'nun affı meselesi B. 
M. Meclisi huzuruna getirilmiştir. Fakat bu af 
istendiği sıralarda Sırrı Bellioğlu'nun durumu 
siyasi düşüncelerle yeniden mütalâa edilmiş ve 
teklif edilmiş olan af tasarısının, geri alınması 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. 1948 yılındaki af 

İ tasarısı elimizidedir. Arkadaşlar, araştırdığımız, 
dosyasını tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki, 
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Sırrı Bellioğlu, mahkûmiyetimi icabettiren hâdi
seler eğer hakikaten o neviden faaliyetlte bulu
nanlardan hepsinin mahkûmiyetini icabettir-
seydi Meclisimizde bulunan pek çok zevatın 
aynı suçlarla mahkûm edilmesi ve bugün âmme 
hizmetinden mahrum bir halde köşelerinde kal
maları icabederdi. 

Sırrı Bellioğlu 'nun vaziyeti doğrudan doğru
ya geçmjiş ve tasfiye edilmiş bir siyasi duru
mun neticesinden başka bir şey değildir. Bu 
siyasi durum tamamiyle tasfiye edilmiştir. Sır
rı Bellioğlu'nün cezasının da bu neticelerle be
raber tasfiye edilmesi tabiîdir. Yüksek Meclis 
atıfetini göstermeli Sırrı Bellioğlu'nun geçmiş
teki büyük hizmetlerini fedakârlıklarını nazarı 
itibara alarak onu affa mazhar kılmalıdır kanu
nun kabulünü talep ediyorum. (Bravo sesleri) 
(Reye, reye sesleri) 

CÎHAD BABAN (izmir) — Muhterem arka
daşlar; İçişleri Bakanını burada dinlediğim za
man sayın sabık Adliye Bakanını dinliyorum 
zannettim. 

Dâva, Ceza Kanunu bakımından ele alınacak 
bir dâva değildir. Burada herhangi bir mah
kûmun şu veya bu suretle affedilmesi meselesiy
le karşı karşıya bulunmuyoruz. Sabık devrin 
bir mağduru vardır. Bu sabık devrin mağduru 
kadar hepimiz de mağduruz arkadaşlarım. Çün
kü onun kadar hepimiz de şef sistemine karşı 
isyan etmişizdir. 

SlNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sen et
tin mi? Sen etmedin. Hakkında yazı yazıyor
dun. 

CÎHAD BABAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
möktebi mülkiyede talebe iken Abdülhamit ida
resine karşı isyan eden, hayatının ileri safha
larında zaman zaman baskı rejimlerine isyan 
eden bu adam, geçen devirde de isyan etti. 
Bursa mahkemesinde beraet ettikten sonra aynı 
suç dolayısiyle hem askerî, hem de sivil mah
keme tarafından mahkûm edilerek zindana atıl
dı. Burada vereceğimiz karar bir Af Kanunu 
kararı değildir. Bir rejim meselesi, bir tasfiye 
kararıdır. Vicdanımıza elimizi koyarak bir iç 
rahatlığiyle kararımızı vereceğiz arkadaşlar! 

ADALET.BAKANI RÜKNEDDlN NASU-
HlOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
Sırrı Bellioğlu'nun affı hakkındaki kanun Ada
let Komisyonunca hazırlanmıştır, Hükümetten . 
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gelmiş bir teklifin ifadesi değildir. Bu itibar
la beyanatta bulunan arkadaşlarımızın nok-
tai nazarları kendi şahıslarına ait hususattan-
dır. Bendeniz Adalet Bakanı olarak bu mevzu
da Adalet Encümeninin mazbatasının kabul ve
ya ademikabulünün tamamen Yüksek Meclise 
ait olduğunu arzederim. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Hâmit Şevket ince. 
HÂMlD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım; Türk milletinin ne kadar 
rahîm ve şefik olduğunu, buradaki sesler tekrar 
ruhumuzda canlandırdı. Bu itibarla bendeniz 
çok mütehassis dldum. Sözcü arkadaşımızın de
diği gibi 80 yaşma varmış artık enfası mâdudei 
hayatiye içinde kalmış bir adamı affetmek, ona 
ref 'et göstermek çok güzel bir şeydir, Türk mil
letinden hiçbir ferd bu hissin zıddı bir düşünce 
altında kalamaz. 

Fakat, biz bu kürsüde yemin ettik ve dedik 
ki : Milletin esenliğine, kanunlarına, hukukun 
ana prensiplerine, Anayasasına hürmet edece
ğiz ; ve bunlar karşısında rükû edeceğiz. 

Ben Sırrı Bellioğlu'nun ismini, Millî Mücâ
deledeki hizmetlerini işittim, kardeşimden de 
işittim, ki bu devrede arkadaşlık etmişler. Ama 
ne bileyim, Sırrı Bellioğlu'na yapılacak 
başkaca atıfetler düşünülebilir, fakat bu şekil
de, Ceza Kanununa aykırı bir hususi af yapa
mayız. Şimdi içişleri Bakanı arkadaşımızın il
mî esaslara ve kanuni prensiplere, ceza doktrin
lerine uygun olarak söylediği sözleri nazarı dik-
kata almazsak, çok endişe ederim ki, yarın için 
pek tehlikeli bir yola girmiş olacağız. Bu gibi 
işlerde evvelâ kanun, sonra mantık ve adalet 
her şeyden üstün tutulmalıdır. Hisler üstün 
olursa... (Adalet hissi sesleri). Benden evvel ko
nuşan hâkimlik, gazetecilik etmiş olan arkadaşım 
çok doğru söyledi: Yürüyen kanunların hü
kümlerine hürmet edelim. Sırrı Bellioğlu 'na 
hizmet mi edeceğiz? Feridun Fikri buradan 
haykırmıştı: «Bu Meclis, okadar kuvvetlidir ki, 
kadını erkek, erkeği kadın, yapar.» (Gülüşme
ler). Kolayı var: Sırrı Beye hidemat-ı mesbu-
kasma binaen vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlıyalım, tahsisatı mestureden para verelim, 
onu yaşatalım, (öyle şey olmaz sesleri, gürül
tüler). Müsaade buyurun arkadaşlar, eğer mu
ayyen bâzı zevatın kanaatlerine uymamak bir 
hata ise, eğer biz 3 - 5 yerden ses çıkıyor diye 
kanaatlerimizi kanuna dayıyarak söylemek sar 
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ılâhiyetini haiz değilsek bunu bilelim, (öyle de
ğil sesleri). 

Arkadaşlarım, ben ne diyorum? içişleri Ba
kanı, Ceza Kanununun metnini huzurunuzda 
okudu, buna dair olan doktorinleri izah etti ve 
bu yola gitmiyelim dedi; ben de aynı şeyi söy
lüyor ve bu yola gdrmiyelim diyorum. Sırrı Bel
lioğlu'na başka bir şekilde atıfette bulunun, fa
kat Meclis böyle kanunsuz bir yola gitmesin. 
Mazbatada bakın ne diyor: Filân tarih ve filân 
numaralı ilâmla mahkûm olan ve şu kadar müd
det cezasını çeken ve hapishanede hüsnühali gö
rülen ilh 

Şimdi Af Kanunu çıkaracaksınız, fakat kar
şınızda bunun muhatabı yok ki, cezasını çekmiş, 
çıkmış bir zatı Af Kanununa muhatap yapıyor
sunuz? 

Sırrı Bellioğlu şimdi cezaevinde değildir, o-
nun filhal üzerinde bir mahkûmiyet yükü yok
tur ki.... Bugün bu zata, seni affediyorum, de
nebilir mi arkadaşlar? (Fer'î ceza sesleri). Evet 
fer'î ceza; işte bu güzel... Böyle sual sorun da 
maalmemnuniye cevabını vereyim. O halde ye
ni bir tasarı yapılsın ve densin ki raporda: Bu 
adam Af Kanununa tâbi olamaz, yani Ceza Ka
nununun 98 nci maddesine muhatap olamaz, an
cak bu adamın müddeti ömrünce sürecek bir 
fer'î mahkûmiyeti vardır , gelin bu fer'î cezayı 
affedin. Rapor ve tasarı bunu demiyor ki.. Ce
zası tamamen infaz edilerek hapishaneden çık
mış bir 'kimseye seni affediyorum, nasıl denebi
lir? Bunu Meclis der mi, demeli mi? 

Sırrı Bellioğlu, mahkûm olmuş ve cezasını 
çekmiştir. Bu vaziyet karşısında bir hukukçu' 
olarak söylüyorum, mevzu ceza kaidelerine, hu
kuki, ilmî prensiplere hürmet edelim; hislerimi
zi, aklımıza hâkim kılmıyalım. Evet merhamet 
edelim. Zaten biz neye kaadir değiliz ki? Mil
yonlar bizim parmağımızın ucunda duruyor. O 
mağdura iyilik yapalım; fakat Af Kanunu yolu 
ile değil. Bugünkü durumiyle böyle bir kanun 
çıkarmağa hakkımız yoktur. 

Fer ' î cezaya cevap vereyim. Fer' î ceza, asli 
cezanın bir mütemmimidir ve ona ekli bir ceza
dır. Hukukçularımızın hepsi bilirler: Hâkim, re'-
sen fer'î cezaya hükmedemez, hâkim, asli ceza
nın eki olarak böyle bir cezayı hükmeder. Ya 
asli cezanın taibiî neticesi olarak fer'î ceza çıkar, 
veyahut hâkimin ayrıca takdiri ile fer'î ceza ve
rilir, Binaenaleyh fer'î cezayı kaldırmak istiyor-
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sak eğer, (istisnaen, seni affettim,) demiyelim. 
Çünkü bu takdirde Ceza Kanununun 98 nci 
maddesini fiilen kaldırmış oluruz. 98 nci mad
deyi kaldırıyorsunuz, fakat: Tasarısız, müzake-
resiz ve encümenden geçmeden.... Ceza Kanunu
nun bu maddesini, vereceğiniz kararla ilga et
miş olacaksınız arkadaşlar. (Ne demek? sesleri). 

Nihai mâruzâtım şudur : 
Sırrı Bellioğlu'na ben de anilgıyap hürmet 

ederim. Ben de seksen yaşma yaklaşmış bir za
ta saygı gösteririm. Fakat nizam yapan bir mü
essese mensubu olarak, nizamı yıkmamanızı size 
tavsiye ediyorum. Merhametimizi, kanunu ze
delemeden gösterelim. Kanun, her şeye hâkim
dir. Ona hürmet edelim. Merhamet ediyorsak, 
hidematı vataniyeden ayda ona 500 lira maaş 
verelim, âhir ömründe rahat yaşasın. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Olmaz. 
HÂMlD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — O-

lur, emsali çoktur. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Bende

niz ; hâdisenin geçmişle alâkasını kesmek, hâdise
nin merhamet nişlerimizle irtibatını kopararak, 
onun her türlü alışveriş mevzuu olmuş kısımla
rım bir tarafa bırakarak, münhasıran mantık 
zaviyesinden ve çok kısa olarak arzedeceğim : 

Burada anlayabildiğimiz ve reyimizin kul
lanılmasında mesnet ittihaz edebileceğimiz şey 
şudur: Hükmü veren askerî mahkeme, Askerî 
Ceza Kanununun 94 neü maddesinde «müebbe-
den hidematı âmmeden mahrumiyet» gibi fer'î 
bir ceza mevcut değilken, bir adlî hataya düşe
rek ve Türk Ceza Kanununun 31 nci maddesine 
atıf yaparak alâkalıyı müebbeden hidematı âm
meden mahrum etmiş ve aynı hata Askerî Yar-
gıtayca da görülmiyerek tasdik edilmiş. Şimdi 
alâkalı, asıl cezasını çekmiş, fer'î cezanın infa
zı safhasında iken bir af yoluna gitmekteyiz. 

Ben. lehinde rey verilmesini rica ediyorum. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

ABBAS ÇETÎN (Kars) — Arkadaşlar, bu 
mesele komisyonda bütün siyasi mülâhazaların 
dışında olarak,, hadisenin hususiyeti çerçevesi 
içinde mütalâa edilmiş ve af kararına ittifakla 
varılmıştır. Bu kürsüden bu meseleyi siyasi ren
ge büründürerek o zaviyeden mütalâada bulun
muş olan arkadaşımız Bahadır Dülger ve Cihat 
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Baban'm bu konuşmalarını muvafık görmediği
mi işaret etmek isterim. 

Ortada hakikaten bir adlî hata vardır. Bu 
adlî hata, bir defa fer'î, cezanın kanunun, dışın
da olarak hükmedilmiş olmasında vardır. İkinci 
olarak hata, suç unsurlarında vardır. Biz de 
komisyonda işi tetkik ettiğimiz zaman, hâkim
lik, savcılık yapmış bu mesleğe az çok emek ver
miş, ömür yıpratmış adamlar olarak tetkik et
tiğimiz zaman gördük ki, eğer bu mesele başka 
bir mahkemeden geçseydi ortada suç unsuru 
diye bir şey görülmyebilirdi. (Suç unsuru var 
sesleri) (gürültüler) Suç unsuru vardır, geçmiş, 
beraet etmiştir. Adalet Komisyonu olarak ar
kadaşlarla birlikte hâdiseyi tetkik ettik. Aynı 
unsurlarla mahkûm olmuş ve mahkûmiyeti bit
miş öteki mahkemede beraet ettirilmiştir. Bizi 
affa götüren sebepler budur. Buna benzer adlî 
hatalar olduğu vakit, onun neticelerini ortadan 
kaldıracak, adlî hatanın yükü altında bulunan 
vatandaşı, kurtaracak bir müessese yoktur. Bu
nu halledecek ancak ve ancak Büyük Meclistir. 
Binaenaleyh Büyük Millet Meclisinin bunu af
fetmesi taraftarıyız. 80 yaşında bir adamdır, 
adlî hata da vardır. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Aziz Uras (Kâfi, kâfi sesleri) 

AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar; miza
cım itibariyle daima affm lehindeyim. Binaen
aleyh affın aleyhinde konuşacak değilim. Hattâ 
bu adamın affedilmesi, hukuk ve vecaibinin ken
disine iadesine de taraftarım. (Soldan bravo 
sesleri) Ancak bendeniz Dilekçe Komisyonunun 
mucip sebebinin tamamen yersiz olduğunu ve 
şimdi okuyacağım 3 - 4 kelimenin bâzı endişele
ri tevlit edebileceğini her iki taraf kabul ede
cektir. 

Arkadaşlar; mucip sebep olarak yazılan, şey 
şu: Yaşının ilerilemiş olması; mükemmel; mah
kûmiyet zamanında ceza evinde dürüst hareket 
etmiş olması, bu da mükemmel. Fakat tek partili 
devrin tazyiklerine ve haksızlıklarına, aşırı bir 
teşebbüs olsa bile (Soldan o da doğru sesleri) 
belki sizin noktai nazarmızca doğru olabilir/ 
Bu siyasi suçun bugünkü telâkkilere göre nis
peten mazur görüleceği; yani Hükümet aleyhin
de, askerî birlikleri teşvik etmek suçunun ma
zur görüleceği raporda alıkça ifade edilmiştir. 
Benim korktuğum şey şudur: Politika mülâhaza-
lariyle yazılmış bu kabîl sözlerin, leim, ve na-
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mertler için Psiko - moral bir iklim yaratması 
imkânıdır, (öyle şey yok sesleri). 

Bir Milletvekili — öyle şey olmaz. 
AZİZ URAS (Devamla) — Arkadaşlar, ol

maz diyen arkadaşımın vicdanına müracaat ede
rim. Her hangi bir sebeble olursa olsun, bilerek 
veya bilmiyerek vicdan hürriyeti mevzuunda sa-
lâhiyettar zatların söyledikleri lâkırdıların bı
raktığı açık kapının bâzı reperküsyonları gör
mekte değil miyiz? Binaenaleyh arkadaşlar benim 
taarruz ettiğim, hücum ettiğim nokta ne o de
virde ne bu devirde askerî hükümet aleyhine 
tahrik ve teşvik hiçbir zaman ne sizin ve ne bi
zim devrimizde makbul olmayacağı noktasıdır. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Emrullah Nutku! (Soldan; gü
rültüler, reye reye sesleri). 

Kifayeti müzakere hakkında önerge yoktur. 
Söz alanlara söz veriyorum. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu Meclisin kurulduğu günden 
beri göstermiş olduğu tezahürler daima adalet 
mefhumu ve adalet prensipleri uğruna af ve mü
samaha yolundadır. Bir vatandaşın hakikaten ad
lî hataya mâruz kalarak mağdur olduğuna ka
ni olan Meclis onun affı yoluna gidebilir. Fakat 
arkadaşlar, bugün teklif edilen tasarı Meclisin ka
bulüne iktiran edebilecek usulde tanzim olunmuş 
bir rapora müstenit değildir. Bir defa bu gelen 
kanun kimin tarafından teklif edilmiştir?. Kanun 
ya bir milletvekili tarafından ya Hükümet tara
fından teklif edilir. Benim görüşüme göre kanun 
teklif eden kimse yoktur. Komisyon re'sen bir 
kanun teklif edemez kanaatindeyim. (Eder, eder 
sesleri). 

İkincisi, İçişleri Bakanının burada gayet izah
lı olarak anlattığı şekilde hususi Af kanunları 
muhakkak surette affedilecek olan cezanın tâyini
ni emreder. Böyle umumi mânada çekilmiş, infaz 
edilmiş cezanın fer'î hükümleriyle beraber affı
na dair hususi Af Kanunu yapılamaz. Bu itibar
la ben, bir hukuki hataya düşmemek için bir de
fa daha tetkik edilmek üzere, tasarının Komisyo
na iadesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, rapor tüzük hükümle
rince normal seyrini takip ederek huzurunuza 
gelmiştir; 94 ncü madde sarihtir. 

Buyurun Cihad Baban.... 
CtHAD BABAN (İzmir) — Özür dilerim ar

kadaşlarım; bir zühulü tashih için huzurunuza 
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çıkmış bulunuyorum. Abbas Çetin arkadaşımız 
deminki konuşmamı yanlış anlamışlar, böyle 
bir zihap sezdim, özür dilerim. Ben Adalet 
Komisyonu arkadaşlarımın varmış oldukları ka
rarlara hürmet ediyorum, çok şayanı takdirdir. 
Sözlerim bu devre ait değildir, kendileri de 
tasdik ederler, eski devre aittir, yanlı§ anlaşıl
masın, çok rica ederim. 

BAŞKAN — önergeler var okutuyorum. 

Başkanlığa 
Vaziyet tavazzuh etmiştir. Komisyon rapo

runun reye konulmasını, müzakerenin kâfi gel
miş olduğunu oya vaz'mı rica ederim. 

Zonguldak 
Suat Başol 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir reye müracaat edilmesini 

teklif ederim. 
Bursa 

Halûk Şaman 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Af Kanunu hakkındaki müzakerenin kifa

yetini teklif ederim. 
Tokad 

Ahmet Gürkan 

Meclis Başkanlığına 
Vaziyetin tavazzuh ettiği kanaatindeyiz. Re

ye müracaat edilmesini teklif ediyoruz. 
Çanakkale Çanakkale 

Emin Kalafat Ömer Mart 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

BAŞKAN — önergeler aynı mahiyettedir. 
Müzâkerenin kifayetini yüksek oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad-
' delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli Milletvekili 
Sim Bellioğlu'nun hükümlü bulunduğu cezanın 

affına dair Kanun 

MADDE 1. — Eski Ekonomi Bakanı ve Ko
caeli Milletvekili Sırrı Bellioğlu hakkında İs
tanbul Komutanlığı Askerî Mahkemesince 22 
Temmuz 1940 tarih ve T. Esas 40/196, M. Esas 
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40/46 ve karar 40/39 sayılı İlâmİa hükmedilip 
kesinleşmiş ve infaz edilmiş olan 9 sene 4 ay 
ağır hapis cezası bütün hukuki neticeleriyle af-
fedilmiştir. 

BAŞKAN — Önerge var efendim. Birinci 
madde hakkında söz istiyen var mı? 

Meclis Başkanlığına 
Birinci fıkraya «Zayi ettiği haklar kendisine 

iade edilir» fıkrasının ilâvesini teklif ederiz. 
Rize îçel 

izzet Akçal Şahap Tol 
İzmir 

C. Baban 

İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar; tek
lif sahibi sıfatiyle maksadımı açıklamak istemek
teyim. 

Sırrı Bellioğlu'nun bir hatayı adlîye kurban 
olduğu ve dokuz sene dört ay gibi muazzam bir 
zaman cezaevine kapatılmış olduğu ve hayatı
nın sonuna kadar, müebbeden hidematı âmme
den memnuiyete mahkûm olduğu reylerinizle 
sabit oldu. 

Bu arkadaşa tahtı muhakemeye alındığı an* 
dan itibaren maaşları verilmemiş ve hüküm ve
rildiği andan itibaren de hiçbir hakka sahip ol
madığı için maaşlarını alamamıştır; hapisanede 
sefalet içinde yaşamıştır. Aynı zamanda bu ar
kadaşın birçok kitap ve eşyaları da ovakit zap-
tedilmiştir. Biz teklifimizle zaptedilmiş bulu
nan kitaplarının ve eşyalarının da iadesini iste
mekteyiz. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Bu hususta Komisyonun müta

lâası var mı? 
ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 

ASENA (Balıkesir) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 

ASENA (Balıkesir) — Muhterem Heyetiniz tak
dir ederler ki, biz bu kanunu makabline teşmil 
etmek imkânı hukukisi karşısında maalesef bu
lunmuyoruz. Bü kanun ancak yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren her türlü hakkı kazanabilir. 
Fakat daha geriye irca ettiğimiz takdirde birçok 
hukuki ihtilâtlar karşısında kalırız. (Doğru, 
doğru sesleri). 

BAŞKAN — Teklifi dikkate alanlar işaret 
etsinler... Kabul etmiyenler.,. Teklif reddedil
miştir. 
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Maddeyi tashihlerle oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, Maliye ve 
Millî Savunma Bakanları yürütür 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

7. — Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı 
Kanunla değiştirilen 65 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 66 
ncı maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet Ko
misyonları raporları (1/98) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Millî Korunma Kanununun. 65 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve 66 ncı maddesinin kaldırılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
4648 sayılı Kanunla değişen 65 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 65. — I - Bu kanun hükümlerinin 
tatbikatında salahiyetli memurlara lüzum görü
len her türlü malûmatın verilmesi ve her nevi 
vesikaların ve defterlerin gösterilmesi mecbu
ridir. 

Î I - Bu memurlar, vazifelerinin ifası sırasın
da bu kanunun cezalandırdığı fiillere muttali 
olduklarında, Meşhut Suçların Muhakeme Usu
lü Kanununun dördüncü maddesi hükümlerini 
tatbik ederler. Talep vukuunda zabıta makam 
ve memurları bu memurlara yardım etmeye 
mecburdurlar. 

III - Arama neticesinde kanun hükümlerine 

[1] 137 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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muhalif olarak saklanmış veya saklanmak is
tenilmiş mallar zuhur ederse bu mallar alınarak 
Hükümetin evvelce tesbit etmiş olduğu mahal
lere sevk ve teslim edilir ve değer.bedelleri ema
neten Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şu
belerine ve bulunmıyan yerlerde mal sandıkla
rına yatırılır. Bu suretle malları alman hükmi 
ve hakiki şahıslar aleyhine Millî Korunma Ka
nununa tevfikan ayrıca cezai takibat yapılır. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Komisyon adına konuş
mak istiyorum. 

Esbabı mucibede ve elde mevcut matbu ge
rekçenin (18) nci satırında (65 ve 66 maddele
rin de kaldırılması) fıkrası yalnız (65 nci mad
desinin) olarak düzeltilecektir. Bir de yine es
babı mucibenin son kısmında şu şekilde tashihat 
yaptık: (Bu sebep ve gerekçelere binaen yerin
de görülen kanun tasarısının aynen kabulüne 
oy birliği ile karar verilmiştir.) Çünkü 65 nci 
maddenin tadili, 66 ncı maddenin büsbütün kal
dırılması mevzuu bahistir. 

Yine birinci maddenin metni de şu şekilde 
değiştirilecektir: «Millî Korunma Kanununun 
4648 sayılı Kanunla değişen 65 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» 

Metinden (yazılı olduğu üzere) tâbiri kal
dırılmış oluyor. Ayrıca metinde fıkra başların
daki rakamlar (1, 2, ve 3) diye âdi rakamlar
la yazılmıştır. Halbuki tadile tâbi tutulan mad
denin asıl metninde şifromen olarak I, II, I II 
gösterilmiştir. Bu suretle tashihi lâzımdır. 

BAŞKAN — Esasen biz tashih edilmiş şe
kilde okuduk. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Bir su
al soracağım ve konuşmamdan vazgeçeceğim. 

BAŞKAN — Vacid Bey, Komisyon sözcüsü 
olmanız sıfatiyle size bir sual tevcih ediliyor. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu).— Tashihler
den sonra konuşma mevzuum kalmadı. Yalnız Ko
misyondan bir sual soracağım. 

Birinci maddede (Salahiyetli memurlara) tâbiri 
vardır. Bunlara bir nevi savcılık vazifesi veril
mektedir. Bu memurların kimler bulunduğu et
rafında heyeti umumiyeyi tenvir edici malûmat 
vermelerini rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim, maddenin eski 
metni aynen ipka edilmiştir. Yalnız aramaya ait 
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olan hükümleri kaldırdık. Esasen madde fıkra
mdan ibaretti. Bu maditedeki tashih bundan 
ibarettir. Hâdise budur. 

BAŞKAN—Maddeyi kabul buyuranlar lüt
fen işaret buyursun Btmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Korunma Kanununun 
4945»sayılı Kanunla değişen 66 ncı maddesi kal
dırılmıştır. 

. BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yünMüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. , 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi sona ermiştir. 

8. — Ankara Milletvekili Cevdet Soydan ve 
3 arkadaşının, kangütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri 
htsvmları hakkkmdâki 3236 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/164) [1] 

BAŞKAN —- Tümü hakkında söz istiyen var 
mit. 

MUSTAFA EKÎNCÎ ^Diyarbakır) — Muh
terem. arkadaşlar, 3236 sayılı Kangütme 'Ka
nununun kaldırılması hakkında teklif yapan ar
kadaşlara huzurunuzda teşekkürü bir vazife bili
rim. Bu-Kangütme Kanunu hakkında uzun boy
lu, izahatta bulunmadan mevcut kanunun bir, iki 
maddesini okuyacağım. 

«Madde 1. — Kangütme sebebiyle adam 
öldüren veya öidürmeye teşebbüs eden veya baş
kasını bu cürmü işletmeye azmettiren veya tah
rik eyliyen kimsenin cürmü istediği zaman bir 
dam-altında yaşıyan usul ve füruları ve kardeş
leri ve kan veya kocaları ikametgâMarının bu-

[1] 138 sayılı bmtmyagı'tutanağın sonunda-
far. 
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umduğu yerden başka yere nakledilirler.» 

«(Madde 2. — Bir dam altında yaşamasalar 
bile cürüm işlendiği zaman failin ikâmetgâhında 
bulunduğu köy veya kasaba şehir içinde ikamet 
eden birinci maddede yazılı hısımlardan veya 
amca, dayı, hala, teyze, yeğen, kaynana ve kayna
tasından her hangi birinin de takdir edilecek lü
zuma göre nakillerine karar verilebilir.» 

«Madde 3. — Kangütme saikına vâkıf ol
duğu kimselerin azim veya tahrikine vasıta ola
rak adam Öldüren ve öldürtenler, teşebbüs eden
lerin birinci ve ikinci maddelerde yazılı derece
lerdeki cihetlerden cürmü işlediği zaman failin 
ikametgâhının bulunduğu köy veya kasabada ve
ya şehir içinde ikamet edenlerin de takdir edi
lecek lüzuma göre nakillerine karar verilebilir.» 

Bunun 4 ncü ve beşinci maddeleri de yine 
bu mealdedir. Netice itibariyle her ferdin ken
di fiilinden mesul tutulması lâzımgelirken suç-
lunan bütün aile, akraba ve taallûkatı nefye tâ
bi tutuluyor. 

Bu kanunun kötü taraflarından birisi de 
kanunun seyyaniyet kesbetmemesidir. 8 nci 
madde mucibince kanunun tatbiki Vekiller He
yetine terkedilmiş bulunmaktadır. Vekiller He
yeti istediği vilâyetlerde bunun tatbikma salâ
hiyet verebilir. Bugün tatbikatta bu yine eski 
Hükümetin sevdiği mmtakalarda tatbikma ka
rar verilmiş bulunmaktadır.-Bu, medeni kaide
lere, demokratik hislere, insani duygulara ay
kırı v-e bunlarla telifi kabil olmıyan bir kanun
dur. Takdir Heyeti Celilenizindir. Reddi muhak
kak cemiyetimiz ve memleketimiz için bir veci
bedir. Teklifin kabulünü rica ederim. (Al
kışlar) 

SALÎH ESAD ALPEREN (Trabzon) r -
Muhterem arkadaşlar, 1937 senesinde yürürlüğe 
girmiş olan 3236 sayılı Kangütme Kanunu bâzı 
Oenup vilâyetleri ile Trabzon, Rize gibi Kara
deniz'in bir kısım sahil vilâyetlerinde vatan

daşlar beyninde muhtelif cevap ve avamilin 
tesiriyle husumeti -sabıkadan dolayı hükümedi-
len katil hâdiselerinin failleri hakkında tatbik 
edilmekte bulunmuş olanrteklifi kanuninin Ada
let Komisyonunca yapılan müzakeresi neti
cesinde işbu kanunun yürürlükten kaldırılması
na dair rapor üzerinde bir nolcfcai nazar serde-
deeek değilim. lîahıız bir nokta üzerinde mâru
zâtta bulunacağım. 
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1927 - 1936 senelerinde Trabzon Müddei

umumiliğinde bulunduğum sıralarda kazalarda 
ve bilhassa Yumra Nahiyesinde gün geçmezdi ki 
husumeti sabıka ve kan gütmeden mütevellit 
katil vakası olmasın. Hattâ bazan Yumra'da bir 
günde kan gütme sebebiyle iki, üç adam öldür
me vakası bulunmasın. Bu tarihlerde merkez 
cezaevi mevcudunun beş yüzden aşağı düşmedi
ği görülmüştür. 

1937 senesinde tatbik sahasına giren işbu 
kanun kan gütme sebebiyle ika edilen adam öl
dürme vakalarının önüne geçmiş ve bu yüzden 
vukuagelen katil vakaları bariz bir surtte azal
mıştır. Kanunun Adalet Komisyonunda müza
keresi esnasında raporda işaret edildiği üzere 
Adalet Bakanlığı temsilcisi de diğer katil fiille
rine nispetle halen kan gütmeden mütevellit 
katil fiillerinin pek oüzi miktarda olduğunu be
yan eylemiştir. 

Tatbik sahasına konulmuş olan işbu kanunun 
iyi neticeler vermesidir ki, kan gütmeden mü
tevellit katil fiilleri azalmış ve 1937 senesinden 
sonra ceza evleri mevcudu hiçbir vakit beş yü
zü bulmamış 250 - 300 arasında durmuştur. Ka
nunun meriyete girdiği 1937 senesinden evvelki 
senelerde kan gütmeden mütevellit öldürme va* 
kalarınm yekûn itibariyle mukayesesi kanunun 
nasıl bir netice vermiş olduğumu ispata kâfidir. 

Adalet Bakanlığından kanunun neşri tarihi 
olan 1937 senesinden evvel ve sonraki seneler
de kan gütmeden mütevellit öldürme vakaları 
hakkında alınacak ihsai malûmat ve Adalet Ba
kanının bu baptaki sarih noktai nazar alındık
tan sonra kanunun yürürlükte kalması veya 
kaldırılması hakkında bir neticeye varılması 
memleket için daha faydalı olacağı kanaatinde
yim. 

Takdû yüksek heyetindiı. 
BAŞKAN — Cevdet Soydan buyurun. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Efendim 

bu teklifin sahibi olarak bir sayın arkadaş aley
hinde konuşmamış olsa idi huzurunuzu tasdi et
mek niyetinde değildim. Kanun bir kere anti 
demokratik bir kanunu ortadan kaldırması ba
kımından şayanı dikkat olduğu gibi, haddi za
tında cezaların şahsiliği bakımından da üzerin
de mütalâa serdi de icabedecek sebepler mev
cuttur. Kendileri Trabzon'da vazifede bulun
dukları sırada ben de vazifede bulunuyordum. 
Orada gördüğüm hâdiseler derin elem vermiş, 
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tesirler bırakmıştır. Günün birinde aranıza ka
tılmak şerefine nail olduğum zaman bu kanunun 
kaldırılmasına çalışacağıma karar vermiştim. 

O hâdiselerden birini arzediyorum: Bir adam 
kan gütme saikiyle katil suçundan mahkûm ol
muştu. Onun bir kızkardeşi vardır, başka bir 
adamda kocada imiş, kocası öldükten sonra, 
yani katil suçu fiilinin vukuundan evvel kadın 
iki yetim çocuğu ile beraber oğlan kardeşinin 
evine iltica etmiştir, mahkûmiyeti tahakkuk et
tikten sonra iki çocuğu ile beraber 500 kilo
metreden yakın oknıyan bir yere sürgün edil
mesi kanunun hükmü iktizasından olduğu için, 
mahkeme buna göre hükmünü vermiştir. Bir 
gün odama gelen bu kadın (ben yedi yaşında 
anamı, babamı kaybettim, bu hale geldim, be
nim anamı, babamı kaybettiğim çağda iki çocu
ğum vardı) dedi. Ben evvelâ bundan birşey an
lamadım, benden ne istiyorsun, dedim, (konu
şacağım, ben şu sebepten dolayı sürgün edili
yorum, ben bu memleketten çıkamam, çıktı
ğım takdirde öleceğim) dedi. O vakit vaziyeti 
anladık. 

Arkadaşlar, ben bu sahneyi şimdi size tas
vir edemem. Yalnız şunu ifade edeyim ki; o 
anda ikimizin de gözleri doldu ve hüngür hün
gür ağladık. Bu memlekette bu kanunun tatbi
katından dolayı derin elem veren hâdiseler 
yardır. Yine bir tanesi (ben muhacir mi oluyo
rum, Hükümet beni yurdumdan atıyor mu?) 
dedi. Bu, bir suçtan sanık olan bir kimsenin 
yedi silsilesinin bulunduğu mahalden 500 kilo
metre uzağa sürgün edilmesi demektir ve za
ten kanun metninde nakli kelimesi kullanılıyor
sa da, hakikatta sürgündür. Bunu bugünkü 
anlayış içinde Heyetinizin devam ettireceğine 
kaani değilim. Adalet Bakanlığında bu hususta 
bizzat tetkikat yaptım, nerelerde tatbik edildi
ğini ve ne netice alındığını araştırdım. 16 vi
lâyette bu kanunun tatbik edildiğini anladık. 
Fakat alman neticenin ne olduğuna dair hiçbir 
malûmata rasgelemedik. Nihayet teklifimiz 
Adalet Komisyonuna geldikten sonra Adalet 
Bakanı bu kanunun tatbik edildiği mahaller
den bâzı ihsai malûmat almaştır. Salih Esad Be
yefendinin de buyurdukları veçhile, ancak 36 
kişi mahkûm edilmiştir. Fakat diğer yarlerde 
12 - 13 senelik süre içinde iki üç kişiye tatbi-
kmdan başka hiçbir netice alınamamıştır. Esas 
itibariyle bu kanunun yürürlükte bulunduğu 
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zaman zarfında verdiği netice kısır ve fayda
sızdır. 

Bu bakımdan teklifimizi Sayın Heyetinizin 
kabul buyuracağını ümit ve temenni ederken, 
bir noktayı daha tebarüz ettirmeme müsaade 
buyurmanızı istirham ederim: 

Bugünkü devirde vesaiti nakliyenin bu ka
dar bol ve kesif olduğu bir zamanda, kan güt
me yüzünden adam öldürenleri 500 kilometre 
uzak mesafelere sürmenin fiilen bir faydası 
yoktur. Bugün bir otobüse binip beş saatte 
beş yüz kilometreyi katetmek nihayet iki buçuk 
lira vererek biraz ihtiyarı zahmet etmeye bağ
lıdır. Cürüm tasmimi varsa onu icra edip geri 
dönmek kolaydır. Esas itibariyle bu kanun bu
günkü durumda hiçbir fayda sağlamaz. Tekli
fimin kabuliyle mevzuubahis kanunun kaldırıl
masını arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz is-
tiyen var mı? 

ÎZZBT AKÇAL (Eize) — Arkadaşlar, Sa
lih Esad Beyefendi söz almamış olsalardı, tek
lifi müdafaa etmek için kürsüye çıkarak huzu
runuzu ihlâl etmiyecektim. 

Teklif sahibi arkadaşımla daha evvel görüş
tük ve antidemokratik kanunlar mefhumu 
üzerinde çalışma yaptık. Bunların başında 
mevzubahis olan bu kanunu ilk defa Maclis 
kürsüsüne getirmek lüzumunu hissettik. 23.VI. 
1937 tarihinde yayınlanan, kan gütme sebe
biyle işlenen adam öldürme ve buna teşebbüs 
cürümleri, failleri, hısımları hakkında tatbik 
olunacak muameleye dair 3236 sayılı Kanunun 
sevkında başlıca sebep olarak; 

Memleketimizin muayyen bâzı mıntıkala
rında adam öldürmek suçlarının önemli yekûn
lara çıkması bu yerler halkı arasında kan 
gütme dâvasının yaşamakta olmasından ileri 
geldiğine ve insanların henüz muntazam dev
let teşkilâtına malik bulunmadığı devirlerde 
cari şahsi intikam esasına dayanan bu kötü 
ananenin tesirinden kendilerini kurtaramamış 
olan bu aileler arasında mevcut husumetlerin 
gün geçtikçe daha ziyade kökleşerek her sene 
yüzlerce gencin vahşiyane bir şekilde öldürül
mekte olduğuna işaret edildikten sonra her 
hangi bir sebeple öldürülmüş olan kimsenin 
kan hısımlarından erkeklerin bu ananeye göre 
maktulün bizzat intikamını almak mecburiye-
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tinde bulunduğu, failin adliyece takip ve tec
ziye edilmiş olması ehemmiyeti haiz olmayıp 
öldürülenin kanının alınması lâzım olduğu ci
hetle, kaatilin veya kan hısımlarından herhangi 
bir erkeğin behemehal öldürülmesi şart oldu
ğu, bu sebepledir ki her katli mütekabil katil
lerin takip ettiği, memleketin bütününe nispetle 
pek mahdut sahalara inhisar etmiş olsa dahi, 
bir kısım ailelerin kan gütme gibi iptidai zih
niyetlerin zebunu olarak vahşi hislerle boğuş
malarına seyirci kalmamıyacağı ve bu sakim 
itiyadın kökünden yok edilmesi için suçlunun 
muayyen derecedeki kan sihri hısımlarının 
o memleketten uzaklaştırılması zaruri olduğu 
beyan edilmektedir. 

Görülüyor ki gerekçede daha ziyade kan 
gütme âdetinin mahiyeti ve bu şekilde işlenen 
adam öldürme cürümlerinin vehameti objektif 
bir şekilde tarif ve izah edilmekte ve kanunun 
sevkı için vazıh ve samimî bir sebep gösteril
memektedir. 

Memleketimizin muayyen bölgelerinde adam 
öldürmek suçlarının önemli yekûnlara baliğ 
olması, bu yerler halkı arasında kan gütme 
dâvasının yaşamakta olduğunu belirten yegâ
ne sebep olarak zikredilmekte ise de, bunun da 
ne gibi müsbet bir tetkik ve ihsai bilgiye dayan
makta olduğu anlaşılmamaktadır. 

Gerekçesinde sürgün diye ifade edilmiş olan 
uzaklaştırma, Kanunun metninde «nakil» ta
biriyle ifade olunmuştur. Bu husus tamamiyle 
şeklîdir. Çünkü şahsın kanun kudretiyle yur
dundan uzaklaşmaya icbar edilmesi, hakiki mâ
nasında sürgünden başka bir şey değildir. Sür
gün ise, Türk Ceza Kanununun umumi hüküm
lerine göre hürriyeti tahdit eden bir cezadır. 
Cezaları istilzam eden diğer fiiller gibi ancak 
içtimai nizamı bozan ve bu sebeple kanunen suç 
sayılan muayyen fiiller için mevzudur. 

Asıl üzerinde durulacak noktalardan en mü
himini de bahis mevzuu olan nakil muamelesinin 
muasır memleketlerde qlduğu gibi kanunlarımızda 
kabul edilmiş cezanın şahsiliği prensibiyle teli
fine bir veçhile imkân bulunmamasıdır. Çünkü, 
yürürlükte bulunan Kangütme Kanununa göre 
suçla hiçbir ilgisi buflunmıyan kimseyi sözde bir 
emniyet tedbiri olarak ve hakikatta ise sürgün 
mahiyetinde memleketlerinden nakledilecekler
dir. Burada hâkim olan zihniyet pozitif vakıa
lara dayanmaktadır. Daha ziyade tahmin çerce-
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vesini aşmiyân ihtimallerden mülhem bulunan 
bu zihniyetin, demokrasinin temel taşlarından 
olan insan hak ve hürriyetleriyle telifine imkân 
yoktur. 

Bu itibarla, kangütme saikasiyle işlenen 
adam öldürme ve buna teşebbüs cürümleri, fil
hakika insanların devlet halinde teşekküjllerine 
takaddüm eden devirlerde cari şahsi intikam 
esasına dayanan sakim bir görüşün muhassalası 
olmak hasebiyle ne kadar mezmim ise, ceza hur-
kuku bakımından suçla hiçbir ilgi ve iştiraki 
bulunmlyan kimselerin ,belki de asırlardan beri 
mütemekkin bulundukları yurtlarından, yuva
larından uzaklaştırılmak gibi bir tedbirle bu 
nevi suçları önlemeye çalışmak da yine iptidai 
ve pek eski devirlerde hâkim olan zihniyeti ifa
de emekte olması bakımından aynı derecede 
merduttur. Bilhassa, medeni milletler arasında 
şerefli bir mevki ihraz etmiş olan Türk Milleti
nin modern prensiplere dayanarak yarattığı 
Cumhuriyet idare ve ideal, geriliğin hakiki ve 
tam bir timsalini teşkil eden böyle bir hükmün 
devamına* katiyen müsait değildir. Uzaklaştırı
lan ve birçok hallerde oldukça kalabalık bir 
kitle teşkil eden ailelerin, belki de yıllarca düşe
cekleri sefalet ve zaruretin, kendi ölçüsünde de 
olsa, memleketin ekonomik politikası aleyhinde 
husule getireceği tesiri burada kayıt etmek ye
rinde olur. 

Bakanlar Kurulunun 23 . XI . 1937 tarihli 
karariyle kabul edilen listede yazılı yerlerde 
şimdiye kadar kangütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs cürümlerinin mikta
rı, diğer saiklerle işlenen bu nevi cürümlerle 
mukayesesinde göze çarpacak bir nispet arzet-
memekte olmasa da, mevcut husumetlerin gün 
geçtikçe daha ziyade kökleşerek her sene yüz
lerce gencin öldürülmekte olduğuna dair Kanu
nun gerekçesinde ileri sürülen sebebin yerinde 
olmadığını gösterir. 

Kangütme sebebiyle işlenen adam öldürme 
ve buna teşebbüs cürümleri zaten tasmim ve 
tasavvura dayanan bir kasıt mahsulü olmak iti
bariyle Ceza Kanunumuzda daha şiddetli bir 
ceza ile teyit edilmiş bulunmaktadır. Bununla 
beraber, memleketimizde pek mahdut yerlerde 
ve nadiren denilebilecek kemiyette rastlanan bu 
nevi suçların içtimai ve iktisadi âmillerle tama-
miyle yok olmasa mümkün ve adalet icaplarına 
uygun bulunduğundan, antidemokratik bir ka-
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rakter taşıyan ve Türklerin hukuku âmmesi bo
lümü, altında Anayasada yer almış hükümlerle 
tezat halinde bulunan 3236 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına katı zaruret bulundu
ğu kanaatindeyim. 

Aziz arkadaşlarım; 13 yıllık hayatiyeti bu
lunan bn kanunun yürürlükte bulunduğu za
manlar zarfında memleketin 16 yerinde işlenen 
adam öldürme suçlarj hakkındaki istatistiği al
mış bulunuyorum; 

Tatbik edildiği yerler de: Gazianteb, Mardin, 
Trabzon, Diyarbakır, Elâzığ, Siird Malatya, Bit
lis, Erzincan, Urfa, Bingöl, Adana ve Bolu'dur. 
Gazianteb'de 576 adam öldürme ve 457 öldür
meye teşebbüs suçları arasında ancak bu kanu
nun tatbik edildiği şahısların adedi 29 dur. Mar
din'de 34 şahıs hakkında tatbik edilmiştir. 

1948 yılında istanbul Hukuk Fakültesi Kri-
minolloji Enstitüsünce yapılan tetkikte, ceza 
evlerinde mevcuti 6386 hükümlünün ancak 106 sı 
kan gütme suretiyle adam öldürmüş veya buna 
teşebbüs etmiştir. Adalet Bakanlığından aldı
ğım kayda göre de, ancak 97 şahıs bu kanuna 
göre cezalandırılmış ve 94 kişi de suçsuz olarak 
nakil edilmişlerdir. 

Bitlis, Muş ve Erzincan'da tatbik sahası bul
mamıştır. 

Arkadaşlar, arzettiğim gibi bu kanun ceza
ların şahsiliği prensibine aykırıdır. Suçu işlemi-
yen bir şahıs suç işliyen bir yakını dolayısiyle 
bulunduğu yerden beş yüz kilometre uzağa nak
ledilmektedir. Nakil keyfiyeti de sürgündür; 
Sürgün ise hürriyeti tahdit eden cezalar ara
sında mütalâa edilmektedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
MAHMUT GOLO&LU (Trabzon) — Arka

daşlar okunan istatistiklerden, de gördünüz ki, 
bu kanunun en ziyade alâkadar olduğu mintan 
ka Trabzon'dur. Burada birkaç nokta var ki, bu 
işin hukuki ve edebî taraflarını: bir tarafa bı
rakılıp, realite olarak gözönüne alınması lâzım
dır, Kangütmede her aileden birisi vuruldukça, 
diğer aileden de birisi vurulur. Yani iki aile 
yan yana kaldıkça, ve imkân elde ettikçe birbir
lerini vuracaklardır. Anti demokratik n&zariye-
siyle bu kanunu kaldırdığımız anda, bu işlerin 
daha genişliyeceğini > düşünmek yerinde olur, 
zannederim. Diyorlar ki, bir takım istatistikler 
vardır, Kangütme Kanununun tatbik edildiği İca-
til vakaları mahduttur. Trabzon-dac 14 kadardır. 
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Hayır arkadaşlar kangütme sebebiyle katil va
kaları bu rakamlara uygun değildir. 

Çünkü katil vakalarının bir çoğunda asıl 
sebep meydana çıkmamaktadır. Neden çıkma
maktadır? Bir kere, kendi memleketimizde ce
reyan eden hâdisatı görmüş olmak* itibariyle, 
kan gütme dâvalarına karışmak, o işte tahkikat 
yapmak oldukça tehlikelidir, Binaenaleyh dai
ma bu nevi tahkikat biraz üstünkörü gider ve 
nitekim halen Vakfıkebir Kazamızda vakalar 
cereyan etmektedir, kan güdenler birbirlerini öl
dürmektedirler. 

Bunda bir sebep daha var, iki taraf kan güt
me sebebiyle birbirlerini vurdukları halde, hu
zuru hâkimde mağdur olan taraf dahi katlin kan 
gütmeden ileri geldiğini söylememektedir. Çün
kü suçun kan gütmeden ileri geldiği anlaşılırsa, 
yarın hasmını l&laylıkla bulup intikamını ala-
mıyacaktır. 

Binaenaleyh arkadaşlarım, bu Kan Gütme 
hakkındaki Kanunu böyle birden bire kaldır
mak ve hele yerini tamamen boş bırakarak kal
dırmak realiteye pek uygun olmıyacaktır. Eğer 
bu kanunun kaldırılmasını istiyen arkadaşlarım 
kan gütme sebebiyle katil vakalarını önliyecek 
cazip bir tedbir bulsalardı ovakit onlarla bera
berdim. Belki bu kanun kâfi bir tedbir değil
dir, hattâ çok uygun bir etdbir de değildir ve 
hattâ biraz antidemokratiktir. Fakat bunun ye
rine ne koyacaksınız ? Hiç olmazsa bunun biraz 
korkusu vardır. 

MUSTAFA EKÎNCI (Diyarbakır) — Tesrii 
adalet... 

MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Tesrii 
adalet diyor bir arkadaşım, istirham ederim, 
müsamahanıza sığmıyorum, tesrii adaletten bah
sediyorsunuz; nasıl? Her katil vakası, cezası
nın ibreti müessire olması hususundaki bütün 
kıymetini kaybetttikten sonra ancak neticeye 
varabiliyor. Bir senede neticeye varan bir katil 
dâvası gösterebilir misiniz? Belki, pek ender 
vakalarda vukubulmaktadır. 

Şu halde? Arkadaşlarım, bizim vilâyetleri
miz hudutları dâhilinde olan ve erkekleri dışa
rıya çıkmıyan köyler vardır, erkeklerin yüzünü 
henüz hiç kimse görmemiştir. Bu erkeği köye 
çıkaracak bu köy halkını kardeşçe yanyana ya
şatacak hangi tedbiri getireceksiniz; evvelâ 
onu getirin; ondan sonra bu kanunu kaldırma 
yoluna gidelim. 
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Mâruzâtım bundan ibarettif. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, ben de bu teklifin aleyhinde ko
nuşacağım : 

Mecidözü 'nün Asdavul denen bir köyü vardır, 
îki defa katil hâdiseleri dolayısiyle oraya gittim. 
Vaziyeti gözlerimle gördüm. Bu köyde gündüz
leri ve geceleri baştan başa çocuklar ve kadın
lardan başka bir tek vatandaş dolaşamamaktadır. 
Her hafta bir adam öldürülüyor. Onun karşılığı 
olarak da diğer hafta da mutlaka bir adam daha 
öldürülüyor. Bu vaziyet karşısında şaşırdık kal
dık. Ne gibi tedbir alalım, ne gibi idari tedbirler
le bu hale son vereceğiz?. Bilemiyoruz, Vatan
daşlar muztariptir. Bu kanunu kaldırmadan evr 
vel, Mahmut Goloğlu'nun dediği gibi evvelâ bu 
gibi işleri bir yoluna koymak için tedbir almak 
mecburiyetindeyiz.. 

Mâruzâtım budur. 
BAŞKAN — Ömer Bilen. 
ÖMER BlLEN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, kimse kimsenin suçundan ve günahın
dan dolayı mesul olamaz. Hiçbir zaman bir baba, bir 
anne, sen filânı vur, kan güt de hapse gir, demez. 
(Der sesleri) Kaldı ki, amcası, dayısı, akrabası bunu 
yap diye teşvik etmez. (Eder eder sesleri) Onun 
için bu Kangütme Kanunundaki esbabı mucibe 
olsun, kanunun metni olsun tam mânasiyle anti
demokratik bir mahiyet taşımaktadır. Bu, ma
lûm olan birşeydir. Nasıl olur da Ahmet, Mehmet 
için, Mehmet, Ahmet için yurdundan yuvasından 
uzaklaşır?. Bu çok acı bir şeydir, insaf edelim, 
böyle kanunların tatbikma son verelim. 

Sonra, bir de şu vardır; bu tatbik edildiği tak-. 
dirde kangütme meselesi önlenmiş olmaz. Evet 
katil fiili tasmim ve tasavvur neticesi olarak ya* 
pildi ise onun için idam cezası vardır. Ona daha 
ağır ceza tatbik edilirse etrafu eknafı da> hısım 
akrabası da bundan mütenebbih olur ve buna da 
bu suretle son verilmiş olur. 

Hulâsa, bu kanunun ilgası hak ve adalete da^ 
ha uygun olur. Zaten yapacağımız kanunlar için 
milletin ruhundan ilham almamız lâzımdır. Eğer 
milletin ruhunu temsil edeceksek daima kararları
mızda milletin arzuları hâkim olsun. Yoksa böyle 
ufak tefek saik ve düşüncelerle alman kararlar^ 
millet ve memleket menfaatiyle mütenazır değil
dir. Bigünah kimseleri ıstırap çeker, neticede bun
dan zulüm olur, zulümse payidar olmaz, zalim
leri Allah her şeyden mahrum eder. Maruzatım 
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budur ki, bu kanunun ilga edilmesi, kaatiller için 
daha ağır ceza tatbik edilmesi kararma varmak 
daha mâdeletli olsa gerektir. 

Maruzatım bu kadardır. . & 
HASAN ÂLI VURAL (Çorum) — Efendim, 

kangütme dâvasında işlenen suçlardan gerek 
failin sihri hısımları, gerekse kan hısımları za
rar görmekte bâzı «za ve sefalete duçar olmak
tadırlar. Buna vicdanımız itibariyle razı olama
yız. Ancak bu hâdiseyi, kangütme hâdisesini 
kabul ediyoruz. Kangütme hâdisesi mevcuttur, 
memleketimizde bu, hâdiseler aileler arasında 
olduğu gibi aşiretler arasında da mevcuttur. 
Kangütme dâvasında ve kangütme hâdiselerin
de bu kanunun tatbik müeyyidesi bütün aşi
retler ve ailelerde tesirini göstermektedir. Ben
den evvel konuşan arkadaşlarımızın bir kısmı 
misaller verdileri bu hakikattir. Benim de va
zife itibariyle bulunduğum mmtakada aşiret
ler arasında kangütme hâdisesinin mevcudiyeti
ni, bizzat müşahede etmiş bulunuyorum. Bu ka
nun ve tatbikatından doğan vaziyet antide
mokratik gibi görünmekte ise de mevcut olan 
vakıalar için tatbikat bakımından bundan daha 
uygun bir hal olamıyacağı kanaatindeyim. Sa
yın arkadaşımız 'Ömer Bilen işaret buyurdular 
ki; ebeveyn hiçbir zaman kangütme dâvasında 
evlâdını, çocuklarını teşvik etmez. Teessürle 
söyliyeyim ki, arkadaşlar, bu teşvik mevcuttur. 
Sebebi; kangütme dâvasına, kangütme hâdise
lerine intibak etmiş bulunan aileler, umumiyet 
itibariyle çocuklarını, bu haleti ruhiye içinde 
yetiştiriyorlar. O şekilde ki, benim bildiğim aşi
retler vardır. Birisi Velo, diğeri de Mahmut 
Aşiretidir. Bunların aralarında öldürdükleri 100 
insana karşı 101 insan öldürdükleri ve fırsat 
buldukları zaman bu rakamı müsavi dereceye 
eriştirmeyi en büyük vazife telâkki ederler. 
Yalnız hepsini birden sürgün eden kanundan 
korkmaktadırlar. Kangücten ebeveyn ve aile
ler çocuklarını tamamen cinayet zihniyetiyle 
yetiştirmektedir. Bu itibarla bu kanunu kal-
dırmaktansa bu kanun hükmünün cari kalması, 
yalnız bu suçu işleyenlerin aile efradında hiç 
olmazsa bir tahdidat yapılması lüzumuna kani
im. Mâruiatım bundan ibarettir* 

İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar; kan
gütme suretiyle adam öldürme halinde Türk 
Ceza Kanununun 450 nci maddesi idam cezası 
vaz 'etmiştir. Kangütme suretiyle adam öldür-
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meyi teşvik ve azmettirmenin de Ğezâsi vardn*. 
Bu kanunla hiç suç işlememiş, teşvik etmemiş, 
tahrikte bulunmamış, olan şahsa ceza verilmek
tedir. Bir hâdiseyi size canlandırmak isterim: 
Bundan sıekiz sene evvel Üsküdar'da savcı bu
lunduğum sıralarda kanunun ilk tatbikatına 
mâruz kalmış .olan aile efradından bir şahıs ba
na müracaat etti; dedi ki; benim memleketimde fın
dıklıklarım, bağlarım vardı. Amcam bir adam öl
dürdü. Ben bu adamı öldürmesi için ne tahrik 
ettim, ne de azmettirdim hattâ bu cihet mahke
mede sabit oldu ve beraet ettim. Ama beni ço
cuklarımla beraber istanbul'a gönderdiler. 
Memleketime hiç olmazsa mallarımı satmak için 
gitmek istedim. Müsaade etmediler. Mahkeme
den bir karar mı alacaksınız yoksa idari bir ted
bir mi düşüneceksiniz, memleketime gidip mal
larımı satayım. Maatteessüf, kanunen imkân bu
lamadım. Bu aile halen Üsküdar'da Kısıklı 
mmtakasmda oturmaktadır. Malları da memle-
ketindedir. Bu cinayete hiçbir suretle iştirak et
memişlerdir. O ailenin ismini vermeyi mahzur
lu görüyorum. Komisyonda isimlerini de ver
mek suretiyle izah ettim. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

KEMAL BALTA (Rize) — Efendim bende
niz kanun aleyhinde konuşacağım, yani kanu
nun kabul edilmemesi için. 

Yüksek müsaadenizle mâruzâtım bu kangüt
me dâvasının acı taraflarına taallûk edecektir; 
kangütme dâvaları Trabzon ve Rize mıntakala-
rmda çok olur. Bizim memleketimizde öldürü
len bir adamın intikamım almadan bırakmazlar 
öldüreni o köyde yaşatmazlar. Bir çocuğun ba
bası öldürülmüşse anası ona daha aklı ermeye 
başladığı zamandan başlar senin babanı filân 
cami kapısında öldürdü, ölürken oğlum benim 
intikamımı almazsan benim oğlum değildir piç
sin der. 

Size bir iki vakayı anlatacağım; bizim kaza
nın bir Kunile diye köyü var. Babası vurulan 
bir çocuk burada Ankara'da bir postanede çalı
şırken gizlice köye geliyor, kimseye görünme
den adamı vuruyor ve tekrar Ankara'ya dönü
yor. O köyde âdeta kadınlar çalışır erkekler Si
perler içinde durur. Bu kanun kabul edilirse 
çok müşkül vaziyete düşeriz. Bu memlekette üç 
beş ' kişi için memleketin asayişini bpzamayız. 
Binaenaleyh bu kariimu kaldırırsanız asayiş bo
zulacaktır. Bizim mmtakaları bilmezsiniz: Kan-
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gütmede intikam almazsa kasabada gezemez. 
Bu kanunu kaldırırsak bu iş önlenemez. Bu an
tidemokratik kanun değildir. Tam demokratik 
kanundur. Memleketin asayişini temin ediyor. 
Bütün Karadeniz Milletvekili arkadaşlar bilir 
bizde kangütmek elan mevcuttur. Bu kanunun 
yüzünden ancak biraz önüne geçilmiştir. Maru
zatım bundan ibarettir. Kanunun reddini teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar iki mesele ile 
karşı karşıyadır: Biri cezada niyabetin caiz 
olmadığı esasıdır ve şüphesiz bu bakımdan bu 
kanunun kaldırılmasını istiyen arkadaşların 
hakları vardır. Çünlkü cezada niyabet doğru de
ğildir. Fakat diğer taraftan memleketimizin 
başka mıntakalarınm ahvali ruhiyesi itibariy
le bu kanunun bir koruyucu vasfı vardır. Bi
naenaleyh bâzı arkadaşların burada buyurduk
ları gibi, bu kanunu derhal kaldırıp da bunun 
yerini boş bırakırsak bunun tatbikatta ne gibi 
tesirleri olacaktır, bunu da düşünmek lâzım
dır. Yani bir kanunun yalnız mevcudiyetini ve 
varlığını değil, o kaldırıldığı zaman onun bı
raktığı boşluğu da düşünmek lâzımdır. Binaen
aleyh Mahmut Goloğlu ve diğer bir arkadaşın 
buyurdukları gibi, bu kanun üzerinde biraz da
ha dikkatli durmak ve bunun içindeki bâzı hü
kümler hakikaten bugünün realitelerine uymu
yorsa bunu tanzim için yerine başka bir müeyyi
de koymak zarureti vardır. Bu kanunun tekrar 
Encümende tetkiki iyi olur kanaatindeyim, za
ten bu kanunu Hükümet teklif etmiş değildir. 

BAŞKAN — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Arka

daşlar; bir noktayı daha arzedeceğim: Demin 
de arzetmiş olduğum gibi evvelâ yapacağımız 
iş, zannediyorum ki; bu kan gütme hâdiseleri
ne karşı daha iyi bir tedbir sağlamaktır, önce 
bu yola gidilsin. Ondan sonra bunu kaldıra
lım. 

Arkadaşlar diyorlar ki: Böyle ailece yer de
ğiştirme şu şu sebeplerle doğru değildir. Fakat 
bana da bizzat gelen aileler vardır. Artık bura
da duramıyacağız, her hangi bir yerde toprak 
ve imkân verilsin ailece çıkıp gidelim, dedi
ler. Realite bu olduğuna göre istirhamım şu
dur ki; Komisyon, raporu geri alsın ve ona bir 
madde daha ilâve etsin. Şayet kendi arzusu ile 
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bu mıntakadan çıkmak istiyen olursa Devlet 
bunlara şu şu şekilde yardım edecektir, diye. 

Binaenaleyh böyle birtakım suhulet ve im
kânlar tanımadan kanunu kaldırmak bilmem 
millî menfaatlere uygun düşer mi? 

Muhterem arkadaşımız Ömer Bilen zulüm
den falan bahsettiler. Fakat bu kanun kabul 
buyurulduğu takdirde dökülecek kanların ve
balini kabul ederler mi, onu bilmem. 

BAŞKAN — Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Ben

deniz de kanunun Komisyona iadesini rica ede
ceğim. 

Birçok arkadaşlarımızın belirttiği bibi, bizim 
de bir köyümüz vardır: Orhanelei'nin Kıranı-
şıklar Köyü. Bu köyde çok adam öldürülmekte
dir ve bunun için de İşıklar ismi değiştirilmiş 
yerine Kıranışıklar denmektedir. 

Küçük bir köy olmasına rağmen bu köyde 
şimdiye kadar kangütme dâvası dolayısiyle 86 
vatandaş birbirini öldürmüştür. Teamüldür, 
pazara sureti katiyede kadınsız gelmezler, çün
kü kadının yanında erkeğe kurşun atılmaz.' 
Mutlaka pazara gelecekler kadınların istiane-
siyle gelifler. Erkekler için gece gezmek sureti 
katiyede mümkün değildir. Fenerler ellerinde 
kadınlar gezerler. 

Köyün inzibatını temin eden savcı ve kayma
kama, bu hususta ne düşünüyorsunuz dedim. 
Dediler ki: Son telkinatı yaptık, kanun mevzu
larını kendilerine anlattık müessir olmazsa, en 
nihayet bu köyün tehcirini istiyeceğiz. 

Bursa 'nın 800 köyü arasında bu köy en çok 
kan güden bir köydür. Belki akşama yiyeceği 
bulunmıyan bir kimse burada cebinde 300 liralık 
tabanca taşır. Mutlaka Ölmüş olan bir ferdin 
yerine öbür taraf da birini öldürür. Binaenajleyh 
bu kanunun kaldırılması halinde doğacak boş
luğu doldurmak ve memleketin muhtelif mınta-
kalarmdaki vaziyetleri nazarı itibara almak lâ
zımdır. Vaziyetin bu suretle tashihini rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Tevfik İleri. 
TEVFİK İLERİ (Samsun) — Arkadaşlar, 

ben de yerine bir şey ikame etmeden bu teklifin 
kabul edilmesini, yani. eski kanunun kaldırılma
sını memleket realitelerine uygun bulmamakta
yım. 

Bir vakıa arzedeyim: Karadeniz sahilinde bir 
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vilâyet merkezinde kahvede oturuyorduk, bun
dan aşağı yukarı 1,5 - 2 sene kadar evveldi, 
Bir aralık parktan üç el silâh sesi geldi. Kahve
de oturanlar, filânı vurdular ve filânlar vurdu, 
dediler. Herkes o dakikada sütân sesinin kims 
müteveccih olduğunu biliyordu. Fakat sonradan 
anlaşıldı ki, söylenilen adam değilmiş. Bu adam 
üç silâhlı muhafızla beraber gezmek mecburiye
tinde idi. Ve daima'böyle 3 muhafızla geziyordu. 
Çünkü filân aile, filân kabile onu mutlaka vu
racaktı. Bu zihniyetin yaşadığı bir mahalde hâ
diseyi i şu veya bu cepheden görerek şu teklifi 
kabul etmek daha birçok kanların akıtılmasına 
sebep oâaeaktır. 

Sonra arkadaşım buyuruyorlar ki, kan güt
me sebebiyle adam öldüreni idam edelim. Evet 
edelim ama yine hepimiz biliyoruz ki, bu suçun 
ikaı keyfiyeti bu mahkûmiyete hak kazanacak 
yaşta olanlara yaptırılmıyor, 8, 10 12 yaşındaki 
çocuklara öldürtüyorlar. Binaenaleyh kanun, 
bunun karşısında eli kolu bağlı bulunmaktadır. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Yok böyle 
birşey, yok! 

TEVFİK ÎLERÎ (Devamla) — Bu itibarla 
ben de bilhassa bu kangütme hâdiselerinin ce
reyan ettiği mmtakada İçişleri ve Adalet Ba
kanlıklarının esaslı bir tetkik yapması, anket 
açması bugün hâdiselerin ne şekilde cereyan et
tiğini tesbit etmesi ve bundan sonra mesele üze
rinde durulması için kanun teklifinin Komisyo
na iadesinin faydalı olacağın;, ifadeyi bir Kara
deniz çocuğu olarak, zaruri görüyorum. (Alkış
lar) . 

BAŞKAN — Verilmiş önergeler var okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Kangütme- Kanununun 

yeniden tetkiki için teklifin Komisyona havale
sini arzsederim. 

...... Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

Sayın Başkanlığa 
Kangütme Kanununun memleket asayişi 

ile alâkalı olduğu, müzakerelerden anlaşılmış
tır. Bu itibarla teklifin bir de İçişleri Komisyo
nuna 'havale edilerek müzakere edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikbaş 
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Yüksek Başkanlığa 

Kaldınlması. istenen kanunun meriyetinden 
evvel (arkadaşların tebarüz ettirdikleri bölge
lerde) işleneıî suçlarla, meriyetinden sonra işle
nen katil suçları azalmış mıdır, azalma nispeti 
nedir. Bu cihetin Hükümetçe açıklanmasını ve 
bunun için de müzakerenin gelecek Birleşimde 
devamını arz ve istirham eyleriz. 

Sivas Milletvekili Bolu Milletvekili 
Nurettin Ertürk Mahmut Cüçbilmez 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti bahis 
mevzuu olmaktadır. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Daha ev
vel söz aldım. 

ÖMER BİLEN (Ankara) — Arkadaşıma ce-' 
vap vereceğim. Şahsım mevzuııbahis oldu. 

BAŞKAN — Usuli müzakere bakımından 
daha evvel yeterlik teklifini oya koymak ondan 
sonra alınacak neticeye göre şayet yeterlik ka
bul olunmazsa o takdirde söz istiyenlere söz ve
rilmek icabeder. Onun için takdir Riyasete 
aittir. • 

ÖMER BİLEN (Ankara) — Bizde vebal var
mış, olmadığını tebarüz ettireceğim. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti bahis 
mevzu olmaktadır. Bu hususu, oyunuza arze* 
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Müza
kerenin kifayeti kabul edilmiştir. (Takrirleri 
okuyun sesleri). 

Takrirler de muhtelif komisyonlara havale 
edilmesi hakkında teklifler vardır. Takrir aley
hinde söz istiyen Cevdet Soydan arkadaşımıza 
söz veriyorum. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Bu tekli
fin tekrar Adalet Komisyonuna, yahut İçişleri 
Komisyonuna iadesi, doğrudan doğruya tekli
fin aleyhinde konuşan arkadaşların fikirlerin
den mülhem oluyor. Bu bakımdan bu arkadaş
ların fikirlerine temas etmek mecburiyetinde
yim. Niçin iade edilmemesi gerektiği hususunu 
Heyeti Umumiyeye izah edebilmek için arze-
diyorum. Sayın Mîllî Eğitim Bakanı, Tahsin Bal
ta (Kemal Balta sesleri). Evet Kemal Balta ve 
Sayın Groloğlu arkadaşlarımız memlekette öyle 
bir... 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti karar al
tına alındı. 

CEVDET SOYDAN (Devamla) — Biliyo
rum... Fena hava estiğine işaret ettiler ki sanki 
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memleketimizin, Türkiye'nin her hangi bir ta
rafı Korsika gibidir, memleket intikam hissiyle 
hareket eden insanlarla doludur gibi bir 'kanaat 
hâkim olmaya başladı. Hayır, böyle birşey yok
tur arkadaşlar. (Soldan gürültüler) (nasıl yok 
sesleri). -

Arkadaşlar insana insanın emniyeti, komşu
nun komşuya emniyeti dünyanın hiçbir, tara
fında, bizde olduğu kadar esaslı değildir. Biz de 
köylüyüz. Geceleri evlerimizin kapısını kilitle
meden yatarız. (Gürültüler). ( «heyeti umumiyesi 
hakkında konuşma, yeterlik kabul edildi» ses
leri). 

Arkadaşlar, geceleri evlerimizde hırsızlık 
oluyor diye bir şey yoktur. Eğer bugün... (Gü
rültüler) . 

BAŞKAN — Çok rica ederim, balkın ne ha
va yaratıyorsunuz. 

CEVDET SOYDAN (Devamla) — Şimdi bu 
(bakırmlan arkadaşlar, arkadaşlarımızın dikkat 
etmedikleri nokta, mahallî asayişle adalet iş
lerinin tesisini aynı zaviyeden görmüş olmala
rıdır. Asayiş işleri doğrudan doğruya Hükü
met işidir. Hükümeti ımualhaze ederseniz... (Gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Rica ederim, tasarının Adalet 
ve içişleri komisyonuna iadesine muvafakat edi
yor musunuz, etmiyor musunuz? 

CEVDET SOYDAN (Devamla)"— Maksa
dımı izalh eitmek için başka söz bulamıyorum. 
Arkadaşlar, müsaade buyurun; ben Adalet 
Komisyonuna bu 'kanunun iade edilmemesi hak-. 
kındaki fikirlerimi başka türlü nasıl izah ede
yim? Bunu başka türlü yapacak arkadaş var
sa gelsin, söylesin. Ben gayet mühim bir mev
zua temas ediyorum. Baışka türlü izah edile
mez. Bendeniz intizamı âmme namına bu ka
nun taasr ısının komisyona iade edilmemesini 
istiyorum. 

Sadettin Karacabey arkadaşım, şimdi, öy-< 
îe Ibir mevzudan Ibalhsetti ki, Ibn, kanunun tat
bikatından dolayı değildir. Neden bu'nıemle-
keti bu kadar kötümser bir gözle bu türlü gös
teriyorlar. Vaziyet böyle değildir. Bendeniz 
bu kanunun müzakere edilerek kabulünü rica 
ederim. Eğer kan gütme saikasiyle adam öl
dürülmüşle onun faillerine ceza vermek ancak 
Oeza Kanunu ile mümkündür. Bu da Hüküme
tin salâhiyeti cümlesindendir. Eğer Hükümet 

.1951 0 : 1 
tbu hususta acze düşmüşse onu ayrıca mütalâa 
edelim. (Meclis yapar sesleri). Meclis Hükü
meti vasıtasiyle önleyici tedbirler alır. (Gürül
tüler).' Gürültü etmeyin rica ederim, sözümü 
kesmeniz doğru değildir. Herkes gelir (burada 
fikrini dermeyan eder. Sayın arkadaşlarımız 
(hepimizi dinlemekte de salbır göstermektedirler. 
Benim kaatim şudur ki, arkadaşlar bu kanun 
'antidemokratiktir, memlekette artık yaşıya-
maz. Bugünkü memiefeet havasiyle bunun im
tizacına da 'artık imkân yoktur. Şu veya bu 
köyde 'böyle imiş diye bütün memlekete teşmil 
'olunamaz. Bir kişinin işlediği bir suç dolayı-
'siyle 7 silsilesini sürmeye hakkımız yoktur ve 
•bu memleketi bir aşiret gibi göstermeye kimse
nin hakkı yoktur arkadaşlar! 

BAŞKAN — Bir takrir daha vardır, onu da 
okuyoruz. Bu en aykırı bir teklif olduğu için 
önce bunu reye .koyacağız. 

Yüksek Başkanlığa, 
'Memleket realitesine uygun olmıyan tasarı

nın reddini rica ederiz. 
Bursa Bursa 

Mithat San Raif Ayibar 

İZZET AKÇAL (Bâz») — Önergenin aley
hinde konuşacağını. 

BAŞKAN — Buyuran! 
İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar, Ada

let Komisyonunda işi derinliğine ve genişliği
ne konuştuk. Tekrar Adalet Komisyonuna git
tiği takdirde yine aynı sözler söylenecektir. 
Aynı neticeye varılacaktır, içişleri Komisyo
nunca bu teklifin gitmesine sebep ve saik ne 
olacaktır. Kanunun metnini lütfen arkadaşla
rımın iyi okumasını rica ederim. Kanun suç 
işlemiyen şahsa ceza vermektedir. Bugün mü-
temeddin memleketlerden hiçbirinde böyle bir 
kanun yoktur. Bu yalnız bizim memleketimizde 
vardır, istanbul Hukuk Fakültesinde Ceza Hu
kuku Profesörü Sayın Sulhi DÖnmezer'in bir 
makalesini işhat ederim. Ankara Hukuk Fakül
tesinde Ceza Profesörleriyle görüştüm. Tama-
miyle antidemokratik bir kanun olduğu fikrin
dedirler. .Bu kanun bir kelime oyunu ile suç 
işlemiyen şahıslara ceza vermektedir. Bu iti
barla içişleri Komisyonunda tetkikma lüzum 
yoktur. Ama teklifin esbabı mucibesi, Adalet 
Komisyonunun esbabı mucibesi bir yönden 
noksan olabilir. Bunun için rakamlar verdim, 
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Bu kanun 13 seneden beri hayatiyetini muha
faza etmektedir. Fakat 13 seneden beri kaç 
vakada tatbik edilmiştir? Af Kanununun tat
bikatı sırasında 6386 adam öldürme suçundan 
mahkûm ve cezaevinde bulunmakta olan şahıs
lardan ancak Kriminoloji Enstitüsünün yaptığı 
tetkikatta 126 kişi bu kanunla mahkûm edilmiş 
bulunmakta idi. Bunun cüziyetini ve bu kanu
nun 13 senelik hayatiyet devresini nazarı iti
bara alırsanız bu kanunun kâfi miktarda, ye
ter derecede hâkimler tarafından tatbik edil-
med'ği neticesine de varılabilir. Çünkü hâkim 
hâdise ile karşı karşıya bulununca hukuk pren
siplerinden, cezanın ana prensiplerinden sıyrıl
maz, sıyrılamaz. Onun hukuk terbiyesi buna 
mânidir. Antidemokratik bir kanunu bulup 
Meclisin huzuruna getirdikten sonra Adalet 
Komisyonunda, İçişleri Komisyonunda tetkik 
edilsin, rakam verilsin diye bu işi talik etmek, 
suç işlemiyen vatandaşların mağduriyetini te
madi ettirmek pek yerinde olmasa gerektir. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz sizden va
zifemin ifasını teshil buyurmanızı rica edece
ğim. Oylama sırasında görüşme tüzüğe uygun 
değildir, önergeleri okuttuktan sonra reyleri
nize müracaat edeceğim. Kimseye söz vereme
mek durumundayım, önergelerin en aykırı 
o1 anı, tamamen ret mahiyetinde olanıdır. 
(Önerge bir daha okunsun sesleri) 

(Bursa Milletvekili Mit at San ve Raif Ay-
bar'uı önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aykırı teklif budur. Tamamen 
ret mahiyetindedir. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Neyi? 
BAŞ/KAN — Efendim, kanun teklifinin red

dini. . 
Komisyon, kanun teklifini kabul etmiş oldu-
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ğuna göre, bu önergeyi kabul buyuranlar Komis
yonun teklifini reddetmiş olacaklardır. 

Önerge, kanun teklifinin yani komisyon rapo
runun reddini tazammun, etmektedir. 

Bunu kabul buyuranlar lütfen işaret versin
ler... 

Aksini iltizam buyuranlar lütfen işaret versin
ler... Teklif reddedilmiştir. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

(Hangi teklif sesleri). 
Kanun teklifi. 
Tokad Milletvekili Ahmet G-ürkan ve on dört 

arkadaşının, Mason derneklerinin kaldırılması 
hakkındaki Kanun teklifinin reddini havi komis
yon raporunun reddiyle kanun teklifinin müza
keresi hakkındaki açık oylama teklifi üzerine ya-
p l a n oylama sonucunda 222 arkadaş oya iştirak 
etmiş, 58 kabul 157 ret ve 7 çekinser vardır. 
- (Nisap yok sesleri). 

Bu işte nisaba bakılmaz. Çünkü geçen defa 
oya konmuş ve nisap bulunmadığı için bugüne 
kalmıştı. Meclis nısabL o zamandır. 

Biz, Divan işi tetkik ettik. Oturumu açtığım
da 258 mevcut var idi. Şundan istidlal ettik. 
Bâzı arkadaşlar hiç reye ştirak etmemişlerdir. 
Bu itibarla muamele tamamdır. Ahmet Gürkan 
arkadaşımızın teklifi reddedilmiştir. 

Ondan sonra açık oya arzett iğimiz kanuna iş
tirak edenlerde, göreceksiniz ki nisap mevcuttur. 

özel idarelerden aylık alan ilkokul öğretmen
lerinin kadrolarının Millî Eğitim Bakanlığı teş
kilâtına alınması hakkndaki 5166 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair 
5283 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkndaki Kanuna 245 oy verilmiş
tir. 237 kabul, 5 ret, 3 çekinser vardır. Muamele 
tamamdır. Kanun «237» reyle kabul edilmiştir. 

Gündemin sorular bahsine geçiyoruz. 

. 4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri' 
nin, Edremit'ten Balıkesir Hastanesine sevkedi-
len 20 erin gidiş ve dönüşlerindeki yolsuz mu
ameleye sebebiyet verenler hakkıSnda ne yapıl
dığına dair Millî Savunma Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/230) 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız bu celse 
burada idiler. Fakat Millî Savunma Bakanı bura
da bulunmadığından bu maddeyi Millî Savunma 

Bakanının seyahatten dönmesi ihtimali olan 9 Ma
yısa talik ediyoruz. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yi
ğitbaşı'nın, Mason dernekleri hakkında Başba
kanlıktan olan sorusuna İçişleri Bakanı Halil 
Özyörük'ün sözlü cevabı (6/237) 

BAŞKAN •— Gazi Yiğitbaşı buradalar mı 
efendim?. (Burada sesleri). Soruyu okutuyorum, 

362 
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13 . II . 1951 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ulus Gazetesinin 26 . I . 1951 tarihli nüsha

sının 2 ııci sayfa 3 ncü sütununda birçok millet
vekillerinin Mason Cemiyetine kaydolunmak 
için müracaat ettikleri hakkında bir haber neş
redilmiştir. 

Bu haberde (Ticaret ve Ekonomi Bakanı 
Zühtü Velibeşe tarafından bu cemiyete girmele
ri için milletvekillerine tavsiye edildiği, millet
vekillerinden büyük bir kısmının cemiyete kabul 
edilmediği, Mason olması arzu edilenlerin daha 
ziyade ilerde bakan olması muhtemel bulunan
larla büyük servet sahibi olanlardır) denilmek-
tedi'j. 

Malûm olduğu üzere bu cemiyet: kökü dı-
şarda, gizli ve zararlı beynelmilelci bir cemiyet 
olduğundan dolayı Atatürk tarafından kapatıl
mıştı. Bu cemiyetin ifşa edilen bâzı esrarlarına 
göre Allah, din, mukaddesat tanımadığı gibi 
millet içerisinde de çeşitli sınıf imtiyazları yarat
tığı anlaşılmaktadır. Gerçi her şahsın ferden , 
vicdan hürriyetine, dilediği din ve mezhebi in-
tilfcap arzusuna hiç kimsenin karışmaya hak ve 
salâhiyeti yoksa da Türk milletinin % 95 i İs
lâm dinine mensup olmakla beraber milletve
killerinden de aynı nispette kahir bir çoğunluk 
müslüman tanındığı halde şimdi bu haberle 
aynı milletvekillerini dinle alâkası olmıyan gizli 
ve zararlı bir cemiyete girmiş veya girmek için 
teşebbüs etmiş olduklarını göstermek; tabiatiyle 
milletimizin gayrimemnunluk hislerini harekete 
getirmiştir. Bununla beraber uzun- senelerdir 
lâiklik kelimesinin hakiki mânasının hilafına ola
rak memlekette İslâm dinini yıkmak, itikat ve 
vicdan hürriyetini ağır baskılar altında bulun
durmak gibi yapılmış olan yanlış hareket ve tat
bikatı tashih ederek din ve vicdan hürriyetine 
müdahale edilmemesinin temini ve 14 Mayıs 
seçimlerinde dahi başka sebepler meyanmda bu 
gaye dahi esas tutulduğu milletimiz tarafından 
şiddetle arzu edilmiş bulunduğundan bu defa 
mezkûr gaye ve arzunun tam aksine olarak 
Allah, din ve sair mukaddesat tanımıyan gizli 
bir cemiyete milletvekillerinin kaydedilmiş ol
dukları hakkında yalan neşriyat yapmak millet
vekilleri ve dolayısiyle Demokrat Parti ve Hü
kümeti aleyhine tertip ve tasni edilmiş bir sui
kastın mahsulü olduğu tezahür etmektedir. Çün-
ki: Temas ettiğim birçok milletvekili arkadaş-
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lar tarafından Mason olmadıkları ve Mason Ce
miyetine dâhil olmak için de müracaatta bulun
mamış oldukları beyan edilmiştir. 

Bugüne kadar aradan 18 gün geçtiği halde 
gazetede adı geçen Ticaret ve Ekonomi Bakanı 
Sayın Bay Zühtü Velibeşe 'nin ise, mezkûr ha
beri tekzip etmemiş olması da milletvekili arka
daşları Türk milleti nazarında halen Masonluk 
şaibesi altında bulundurmaktadır. Binaenaleyh 
Mason olmıyan ve Mason Cemiyetine müracaat 
etmemiş bulunan sayın milletvekili arkadaşları 
ve dolayısiyle partimizi suizan altında bırakma
mak için aşağıdaki sorularımın Başbakan tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile arz ve rica ederim. 

1. Beynelmilelci, gizli, zararlı ve bökü taş
rada olduğundan dolayı evvelce Atatürk tara
fından kapatılmış olan Masonluk Cemiyetinin 
Halk Partisi hükümetleri zamanında yeniden 
açılmasına müsaade edilmiş ise de Hükümetimiz 
tarafından icrayi faaliyet etmesine müsaade edi
lecek midir? 

2. Milletvekillerinin kahir çoğunluğu böyle 
bir müracaatta bulunmadıkları halde «Milletve
killerinden büyük bir kısmının kabul edilme
diği» tarzında hilafı hakikat haber neşrinden, 

3. İslâm dinine mensup olan Türk milleti 
nazarında milletvekillerine dolayısiyle Demok
rat Partiye ve Hükümetine' karşı itimatsızlık, 
nefret ve fitne uyandırıcı ve bu anlayış neticesi 
olarak milleti tereddüde ve şüphelere sevk ve 
tahrik eden; 

4. Halk Partisinin iktidardan tasfiye edil
mesinde mevcut birçok sebepler meyanmda 
(En fazla ve belki de birinci derecede müessir 
ve âmil olan sebep: Halk Partisinin lâiklik 
perdesi altında din yıkıcı, medeniyet ve Garp-
lileşmek perdesi altında ise millî ahlâk ve ana-
natımızı yok edici istikamet takip edilmiş olması 
bulunduğuna göre) gizli ve zararlı tarikat ma
hiyetini taşıyan Mason Cemiyetine partimiz 
mensubu milletvekillerinin dâhil olmuş bulun
duklarını göstermek, aynen Halk Partisinin ol
duğu gibi partimizin ve Hükümetimizin de iler
de Türk Milleti tarafından tasfiyeye tâbi tutul
ması için kötü maksat takip etmiş bulunduğu 
sarahatle anlaşılan neşriyat sahibi hakkında 
Hükümetimizce cezai ne gibi bir muamele ya
pılmıştır? 

5. Mezkûr neşriyatla milletimizin müteeş-
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sir ve mütereddit bir vaziyete düştüğü, müte
madi soruşturmalar karşısında kaldığımızdan 
anlaşıldığı cihetle hükümetimiz tarafmadn mil
letlimizi tatmin için tereddüdünü izale edici her 
hangi bir tedbir almak tasavvurunda mıdır? 

Afyon Milletvekili 
Gazi Yiğitbaşı 

BAŞAKN —• İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İz

mir) —•, Şimdi söyliyeceğim sözler, biraz evvel 
Başkanlık makamından neticesi arzedilmiş olan 
Sayın Gürkan arkadaşımızın teklifi kanunisi 
hakkında geçen gün cereyan eden müzakereler
de söylenmiş olanların tekrarından ibaret bir 
mahiyet taşımaktadır. Bu teklifi kanuninin 
müzakeresi sırasında hazır bulunmuş olan arka
daşımız bugün cevap almakta ısrar ettiği için 
bendeniz evvelce cereyan eden müzakere sırasın
da söylediğim sözleri tekrardan ibaret olarak 
bir vazife ifa etmekteyim. Binaenaleyh Başba
kan adına arzı cevap ediyorum. 

Masonluk memleketimizde ilk defa 30 Ha
ziran 1927 tarihinde (Tekâmülü Fikrî Cemiye
ti) unvaniyle İstanbul Vilâyetince tescili yapıl
mış ve bu tescil keyfiyeti 2000 numaralı ilmüha
berle teyidedilmiştir. 

16 Mayıs 1929 tarihinde bu unvanın (Türk 
Yükseltme Cemiyeti)'ne tebdil edilerek bu isim
le tekrar tescili yapılmış ve 3 ncü defa 11 Ocak 
1933 tarihinde nizamnamesinde bâzı tadiller 
yapılmak suretiyle (Türk Yükseltme Cemiyeti) 
(Türkiye Büyük Maşnkı) namiyle yeni bir tes
cil muamelesi ifa edilmiştir. 1935 senesine ka
dar faaliyetine devam eden 3 Kânunuevvel 
1935 te Muhittin Osman imzası ile İstanbul Va
liliğine verilen bir beyanname ile faaliyetine 
son verildiği bildirilmiştir. 

Emniyeti Umumiyede mevcut dosyasında 
bulunan malûmata göre tatili faaliyet etmesi
ni mütaakıp menkul ve gayrimenkul mallarını 
kendi rızasiyle Halk Partisine devrü teslim et
tiği görülüyor. (Bravo sesleri, gülüşmeler, sü
rekli alkışlar). 

Ancak bu devir işinin umumi heyet kara
rma iktiran edip etmediği hakkında bir bilgi 
yoktur. 

Bilâhara 5 Şubat 1948 tarihli, pullu ve der
nek mühürünü taşıyan bir istidaname ile İs
tanbul Valiliğine müracaat olunarak üyelerinin 
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fikrî temayüllerine hürriyet, müsavat ve kar
deşlik prensiplerinin Türkiye hudutları içinde 
gelişmesine çalışmak ve hayır işleri ile uğraşmak 
maksat ve gayesi ile (Türkiye Mason derneği) 
adı ile bir dernek kurulduğu, dernek merkez 
zinin İstanbul olduğu, lüzum görülen yerlerde 
şubeler açabileceği, Galata Asikürasyoni Gene
rali Hanında 6 numaralı odada çalışacağı ve 
idare kuruluna seçilen âzanm isimlerini ihtiva 
eden listenin ve dernek tüzüğünün iki nüshası
nın birlikte tevdi edildiği beyan edilmiş ve bu 
istidaname altında Meedi Âli Akasya, Cevdet 
Hamdi Balım, Cemil Hamdi Balım, Muhip Ni
hat Kuran, Hazım Atıf Kuyucak, Mustafa Hak
kı Nalçacı, ve Yahya Orhan Tahsin imzaları
nın konulmuş olduğu görülmüştür. İliştirilen 
listede de; reis Mustafa Hakkı Nalçacı, reisve-
kili Yahya Orhan, umumi müfettiş Mecdi Âli 
Akasya, raportör Hazım Atıf Kuyucak, genel 
kâtip Muhip Nihat Kuran, muhasebeci Cevdet 
Hamdi Balım, üye Cemil Hamdi Balım isimle
rinin yazılı olduğu anlaşılmıştır. 

Derneğin, İzmir'de bir şubesinin anıldığı, İz
mir Valiliğinin 10 .1.1949 gün ve Emniyet, şvf-
be 3/248 sayılı yazısında ve Ankara'da 10 Ocak 
1949 da bir şubesinin açıldığını da dosyasında 
bulunan kayıtta belirtilmiştir. 

Bundan başka21. I I . 1950 günü, eski idare
cilerinden Avukat Ali Galip Taş ve Doktor Ha
zım Tiner iımzalariylş İstanbul Valiliğine verilen 
bir beyannamede cemiyetin fevkalâde içtimaa 
çağırılacağı bildirilmiş ve" 1.1. I I I . 1950 günü 
yapılan toplantıda cemiyetin yeni idare üyeleri 

' seçilerek isim listesi vilâyete verilmiş ve bu su
retle cemiyetin faaliyete geçtiği tesbit olunmuş
tur. 

Dosyalarımızda mevcut kayıt ve malûmat 
bundan ibarettir. 

Biraz evvel dilekçe ile birlikte tevdi edilmiş 
olduğundan bahsettiğim (Türkiye Mason Der
neği Statüsü) ismini taşıyan tüzüğün ikinci 
maddesinde (Derneğin mevzu ve gayesi: Üyele
rinin fikrî, felsefî, ilmî ve ahlâki tekâmüllerine, 
hürriyet, müsavat ve kardeşlik prensiplerinin 
Türkiye hudutları içinde gelişmesine çalışmak 
ve hayır işleriyle meşgul olmak) tan ibaret ola
rak gösterilen faaliyet mevzulariyle birlikte 
bu gayelere varmak için derneğin mecmua, risa
le neşir ve üyeleri arasında konferanslar, müsa-
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baka ve münakaşalar tertip ve tanzim edeceği 
de yazılıdır. 

Tüzüğün üçüncü maddesi kurucu üyelerin 
isimlerini, dördüncü madde üye olabilmek için 
gereken şartları ihtiva etmekte, beşinci mad
dede de her üyenin dilediği zaman dernekten is
tifa edebileceği ve her üyenin sebep gösterilme
den genel kurul karariyle dernekten çıkarılabile
ceği, altıncı maddesinde şubeler açılabileceği ve 
şubelerin ancak kendi çevreleri içinde derneğin 
maksat ve gayelerinin husulüne çalışacağı ve bu
nu takip eden diğer maddelerde genel kurulun su
reti teşekkülü, salâhiyetleri, gelir kaynakları, 
Cemiyetler Kanunu hükümlerine göre defter tu
tulacağı ve fesih veya infisah halinde mallarının 
genel kurulca bir karar verilmemiş ise Çocuk 
Esirgeme Derneğine verileceği tesbit edilmiştir. 

Görülüyor ki, Mason Cemiyeti, Cemiyetler 
Kanunu hükümlerine göre teşekkül etmiş bir 
dernektir. 

Arzettiğim bu bilgiler dışında kökünün dışa
rıda olduğu, gizli ve zararlı beynelmilelci bir 
cemiyet bulunduğu hakkında malûmat mev
cut olmadığı giilbi A t a t ü r k tarafından 
'kapatıldığı hakkında. bir kayıt yok
tur. Yalnız evvelce arzettiğim gibi üyelerinden 
birisi tarafından 1935 senesinde faaliyetinin ta
til edildiğinden başka da bir bilgi bulunmamak
tadır. 

Bâzı bakanların mason oldukları ve başka
larını mason olmaya tahrik ve teşvik ettikleri 
hakkında bir bilgimiz de yoktur. Nerede olursa 
olsun bir Mason Cemiyetinin mutlaka ve behe
mehal kökü hariçte olan bir merkeze bağlı ol
duğunu da bilmiyoruz. Memleketimizde bu ce
miyetin durumunu arzettim. Fazla bir bilgi 
ve hakikaten kanuna ve âdaba uymıyan bir fa
aliyeti varsa bunun açıkça ifade edilmesi icabe-
der. Biz bunu mücerret bir cemiyet olarak ta
nıyoruz: (Bravo sesleri, alkışlar).-

Muhterem soru sahibinin önergesinde mev-
zuubahis eylediği diğer hususların kamu hakla-
riyle bir ilgisi olamıyaeağı için bunu koruma 
vazifesiyle mükellef olan teşekküller tarafından 
her hangi bir tetkik ve takip hareketine geçilme
miştir. Çünkü bugünkü duruma göre ortada 
Cemiyetler Kanunu hükümlerine uyan bir der
nek vardır. Cemiyetler Kanunu hükümleri sa
rahatine nazaran ancak kanuna, ahlâka ve umu
mi âdaba aykırı olan cemiyetlerin kurulması 
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menedilmiştir. Medeni Kanun hükümleri d£ 
tamamen bunun aynıdır. Biz vazifeli olarak bu 
cemiyetin rivayet olunan kötü faaliyetleri hak
kında bir bilgiye sahip değiliz. Eğer soru sahi
bi arkadaşımız, önergede ileri sürülen hususlar 
hakkında izahat lütfederler ve bunları nıücerre-
dat olarak değil de mucibi takip ve eürmi ma
hiyeti haiz vakalar halinde belirterek delillerini 
de gösterirlerse derhal gereken kanuni muame
lenin ifa edileceği şüphesizdir. 

Şahsi efal harekâta ve bunlara teferru eden 
neşriyata gelince: Bunları tekzip veya tashih va
zifesinin, de Hükümete teveccüh etmiyeeeği ka
naatindeyiz. 

BAŞKAN — Gazi Yiğitbaşı. 
ZÜHTÜ HÎLM ÎVELÎBEŞE (İzmir) — 

Bendeniz daha evvel söz istiyorum. 
BAŞKAN -— Soru sahibinden sonra konu

şursunuz. 
GAZÎ YİĞİTBAŞI (Afyon Karahisar) — 

Sayın arkadaşlar; • muhterem Bakanın verdiği 
izahata teşekkür etmekle beraber bendenizi tat
min etmediğini de arzederim. Çünkü Mason 
Derneğinin Cemiyetler Kanununa uygun ola
rak kurulmhuş olduğunu, kapatılamıyaeağmı, 
zararlı, gizli ve kökü dışarıda olduğunu bilme
diğini, dinsizliği hakkında malûmatı bulunma
dığını beyan buyurdular. 

Bendeniz bu beyanlarının mümkün olduğu 
kadar aksini ispata çalışacağım. Şöyle ki: 

1. Cemiyetler Kanununun 9 ncu maddesi
nin A fıkrası (Devletin siyasi ve millî birliğini 
bozma amacını güden derneklerin kurulması ya
saktır) demektedir. 

Bu derneğin nizamnamesinde lise tahsilinden 
aşağı olanların kabul edilmediğine, gazetedeki 
ilâna göre de milletvekillerinden ilerde bakan 
olması muhtemel olanlarla ehli servet bulunan
ların kabul edildiğine- ve birçok milletvekilleri
nin kabul edilmemiş olmalarının yazıldığına gö
re memlekette münevver, gayrimünevver, zen
gin, fakir diye vatandaşların sınıflara ayrılma
sına meydan verildiği aşikârdır. Bu suretle mil
lî ve siyasi birliği bozmaktadır. Şu halde aşağı 
tahsili olanlarla fakir olanlar, ilerde bakan 
olmak istidadında olmıyan milletvekili olan ar
kadaşlar bu dernek dışında birikiliyor. Millet 
arasında sınıf imtiyazı yaratmakta olması bakı
mından Anayasanın 69 ncu maddesine göre dq 
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aykırıdır. Aynı zamanda bu derneğin gayesin
de dünyada mason hâkimiyeti kurmak ve ma
son kardeşliği tesis etmek olduğuna göre milli
yetçi ve halkçı olmadığından dolayı da mevcu
diyeti kanunlarımıza aykırıdır. Paris'teki bir 
toplantıda üstadı âzam (1889) da Amyabl şöy
le demiş/tir. (Masonluğun gayesi: Demokrat bir 
dünya cumhuriyeti tesisidir. Buna göre mason 
ittihadında kozmopolitlik esastır.) diyor.. 

Fransız muhteşem hatibi Fran'klin ise (Gün 
gölir milletler din ve saltanat bağlarını kopara
caklardır. Bu gün uzak değildir, o gün mil
letlere ve ülkelere mason kardeşliğini bağışlar, 
maksadımız: Umum dünya mason kardeşliği şa
fağını yaklaştırmaktır.) diyor. 

Aynı kongrede, (Masonların hedefi: Allah
sız ve dinsiz bir hükümet vücuda getirmektir.) 

Yine Paris'te 1900 beynelmilel masonların 
toplantısında (Allahsız ve dinsiz bir dünya cum
huriyeti kurmak) fikri kabul edilmiştir. 

Farmasonların demokrasi rejiminden fayda
lanarak halk efkârına nasıl nüfuz ettiklerini ve 
Devlet idaresini ele geçirmek için neler yaptık
larını Fransız maşrıkı âzami 1904 salnamesinin 
432. sayfasında bakınız ne diyor: (Maşrıkı âza
min 104 locası Fransa'da yayılan nurun mabet
leridir. Binlerce vatandaş localara gelip kendi 
hayati meselelerini müzakere ederler ve orada 
hazırlanan fikirleri gazetelerde ve siyasi komi
telerde müdafaa ederler. Böylece efkarı umu
miye hazırlanır ve seçimlere tesir eder. Netice
de Millet Meclisi bizim arzumuza tâbi kalır, 
Bu, Masonluğun tabyasıdır ve demokrat rejim-' 
lerde daima böyle olmalıdır) * denilmektedir. 

Diğer bir Fransız masonu Adolf îsak (Bi
zim yaratmak istediğimiz birlik, ne Fransa, ne 
İngiltere'dir, ancak israil ittihadıdır. Yahudi 
birliğidir, her fırsattan istifade edilmesi lâzım
dır) diyor. 

Masonluğun aşağıda ispat edeceğim gibi bey
nelmilelci olduğuna göre, bu bakımlardan bir
liğimiz ve millî varlığımız için tehlikelidir. Der
neğin kapanması lâzımdır. 

2. Cemiyetler Kanununun 9 ncu maddesi
nin (B) fıkrası şöyledir: (Din, mezhep ve tari
kat esaslarına dayanan derneklerin kurulması 
yasaktır). 

Mason derneğinin kendi gizli kitaplarında 
ve toplantılarında aldıkları karar ve beyan et
tikleri nutuklarına göre Masonluk bir dindir 
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ve bir tarikattır. Masonların mecmuası olan 
Akasyanın 860 ncı sayfasında (mason müsellesi 
dinin yerini, mason locaları mabetlerin yerini 
tutacaktır) yazılıdır. 33 dereceli Musevi Sehami 
kardeşin kardeşlerine yayınladığı üstat kitabı
nın 15 nci sayfasında (Masonluk bir dindir, 
mahfillerinin adı mabettir, merasimlerinin adı 
âyindir) diyor. 

Türkiye maşrıkı âzami kavanini esasiye ki
tabının birinci babında dördüncü sayfasında ta
rikatın teşekkülünden, 7 nci sayfasında tarika
tın cetvellerinden, 10 ncu maddesinde tarikatta 
vukubulan taahhütlerden, 25 nci maddesinde 
tarikatın idaresinden, 34 ncü maddesinde tari
katın masraflarından bahseder ki ; bu kelime-
lerlo bu derneğin tarikat mahiyetini taşıdığı 
kendi kitaplariyte sabittir. Şüpheye de mahal 
bırakmamaktadır. 

3. Cemiyetler Kanununun 9 ncu maddesi
nin (D) fıkrası şöyle demektedir : 

(Gizli tutulan, gayesini saklıyan dernekler 
kurulması yasaktır). 

Bu dernek Hükümete verdiği beyannamede 
esas gayesini saklamıştır. 

Dünyada hür mason imparatorluğunu kur
mak, milliyeti ne olursa olsun mason kardeşli
ğini kabul ve taahhüt etmek, mason olnııyan-
lara «haricî» ismini vermek, onlara yardım et
memek, dinsiz bir dünya cumhuriyeti kurmak 
olduğuna göre, bu derneğin esas maksatları giz
lenmiş sayılmaz mı? 

Bu dernekte, mürit, çırak, müptedi, bira
der, üstadı muhterem, maşrıkı âzam gibi çeşitli 
rütbeler, birden 33 e kadar dereceler, karanlıkta 
gizli yeminler, teslise işaret olan hurufat arasında
ki üç noktalar, şifreye benziyen harfler, anlaşmak 
ve tanışmak için müsamaha sırasında başparmakla 
diğerinin şahadet parmağı üzerine üç darbe vura
rak tanışmayı temin etmek, nüfuzlu vekil 've ba
kanlar, mütefekkirler ve ilim adamları vasıtasiyle 
Devlet idaresini ele geçirip hâkimiyeti masoni-
yeyi tesis etmek, gizli maksatlar taşımanın de
lilleri sayılmaz mı? Türkün kanunlarında ye
minleri tâyin edilmiş olduğu halde Hazreti Sü
leyman'ın mabedini yapan Hıram ustanın du
varcı ustalığı âlet ve edevatı olan gönye, cetvel, 
şakul, kürek, balta gibi al ât üzerine yemin etmek 
gizlilik ve ayrılık mânasını taşımaz mı? 

4. Cemiyetler Kanununun 10 ncu madde-
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sinde (merkezi yurt dışında olan bir cemiyetin 
Türkiye'de şubesi açılamaz ve arsıulusal mak
satlarla cemiyet kurulamaz) diye yazılıdır. 

Bu mason derneğinin kökü taşrada ve Iskoç-
ya'dadır. Derneklerin kurulması, rütbe ve de
recelerin tevcih ve tasdiki merkeze aittir. Ora
nın muvafakati olmadıkça dernek kurulmaz. 
Verilen rütbe ve dereceler muteber sayılmaz. 
îşte delili olan "şahadetnameyi okuyorum : 

Sânii Âzami Kâinat Şerefine 
Hürriyet 

Müsavat Uhuvvet 
Terakki Kuvvet ittihat 

Iskoçya tarikatı kadime ve makbulesinin 
hâkim müfettişi âzami umumiler Türkiye ve te-
vabii şûrayi âlisi mmtakai burucun kubbei kev-
kebedarı altında 41 derece bir dakika ve 15 sa
niye arzı şimalinde vâki İstanbul vadisinde. 

Iskoçya tarikatı kadime ve makbulesinin 
hâkim müfettişi âzami umumiler Türkiye ve te-
vabii şûrayı âlisi Iakonfort hâkim şapitirine 
de üstadı hafi derecesinde bulunan aziz birade
rimiz Mustafa Saffet'in lakonkord şapitirjnde 
dokuzlar müntehibi dokuzuncu derecesine irtika 
ettiğini tasdik eder, yer yüzünde mevcut ka
dim ve cedit muhtelif derecelerdeki bilcümle 
hür ve muntazam masonların kendisini olveç-
hile tanımalarını ve muavenet ve teshilâta maz-

•.har kılmalarını tavsiye ve umumi masonluğa 
dâhil ve mer'i ve muteber olan her hangi tarika 
mensup masonlara mukabeleten muavenet ye 
teshilât göstermeyi vadeyler. * 

İşbu şahadetname 6 Haziran 1340 tarihinde 
tarafımızdan ıstar ve imza ve tahtim kılınmış
tır. 

Hat..;. E A P. Mak. H. A. E A Es E A 
G. O. R. imza T. P. S. G. C. G. M. 

Mühür 
Türkiye Cumhuriyeti 

istanbul vadisi 
Şûrayi Âlisi Hâkimi 

Haz. . EA 
Mühür 

Haznedarı kebiri umumi 
Görülmüş ve 385 numarasiyle kaydedilmiştir. 

Mühür 
O..; M II. imza Kâtibi Umumi 

Derseadet vadisinde kain lokonkord H. Şa. Y. 
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Matrikölünûn 6 Haziran 1340/1924 tarih ve 105 
numarasına kaydedilmiştir. ' ^ 

Mühür ve imza 

Bu kati vesikaya göre, mason derneği emir 
ve ilhamı, Türk milletinden değil, Iskoçya 'daki 
mason maşrıkı azanımdan almaktadırlar. Bu 
derneğin vatan ve milliyetperverlikle alâkasının 
derecesini Yüksek Meclisinizin takdirine bıra
kıyorum. 

(Jok muhterem arkadaşlar; bunlardan başka 
bir de milletlerin dinleri ve akideleri üzerinde 
bu mason derneklerinin aldıkları kararları, ver
dikleri hitabeleri tetkik edelim. 

Bendeniz kanunlarımızın fertlere bahşettiği 
din ve vicdan hürriyetine karışacak değilim. 
Hükümetimiz lâyiktir. Parti programlarımızda 
din siyasete alet edilemez. Kanunların tanzi
minde din rol oynamaz. Burası hepimizce ma
lûmdur. Fakat Türk milletinin, millet olarak % 
95 inin islâm dinine mensup olması, milletvekil-
lerimizin de aynı nispette islâm dinini taşıdıkla
rından Mason derneklerinin din ve mukaddesat 
aleyhdarlığı ve hattâ imhası hususundaki gizli 
beyanlarından ve kararlarından bir parça arze-
deceğim. Bu bakımdan bu derneğin memleke
timize ne kadar zararlı olduğu kendiliğinden 
tezahür ve tahakkuk edecektir. 

Bir Fransız muhteşem hatibi Franklen bir 
içtimada (Hedeflerinin Allahsız ve dinsiz bir 
hükümet kurmak, hakiki insanlığa giden tek yol 
dinsizlik ve imansızlıktır) diyor. 

Başka bir farmason, insanın Allaha galebesi, 
Allaha darb ve nefret, işte terakki bundadır.) 
dijK)r 

Anti Pezartin isminde diğer bir farmason 
keza bir toplantıda ve bir eserinde : (Allahsız
lık dünya kahramanlarının ve beşeriyetin en 
şartlı unvanlarmdandır. Dünyayı düzeltmek 
için kökleri unutanlarla, insanı düşünerek Al-
lahı unutanlar var olsunlar) demektedir. Diğer 
bir farmason, bir kitabında : (Allah kelimesi 
hiç bir mâna ifade etmez, dünyada birçok muam
malar varken, bunlara, Allah .namını taşıyan 
yeni bir muamma ilâvesine ne lüzum var?) di
yor. Büyük Loca isminde bir eserde diğer bir 
farmason 1922 de: (Her fertte vicdan hürri
yetini enerjik bir tarzda takyiye edeceğiz. Beşe
riyetin hakiki düşmanı olan dinlerle tereddüt
süz, mücadele edeceğiz. Çevik ellerimizle ve 
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parmaklarımızla günün birinde dinlerin ke
fenleri olacak kumaşı çabuk harcıyâlım, böylece 
dinler sayesinde telkin edilen bâtıl itikatlarla din 
adamlarının topyekûn imhasına muvaffak ola
cağız) yazılmaktadır. 

1911 de Belford kongresinde (Biz din düş
manıyız, bütün gayretlerimizi sarf ederek dinin 
bütün tezahüratını mahvedeceğiz) deniliyor. 
1913 de Maşriki âzam bülteninde (Biz Allahı 
artık hayat gayesi olarak tanımıyacağız, biz bir 
gaye yarattık, o gaye, Aıllah değil, beşeriyettir) 
deniliyor. 

1900 da Mason kongresinde (dindarlara ve 
mabetlere galebe çalmak kâfi değildir, asıl mak
sadımız dini kökünden yıkmaktır,) kararı alın
mıştır. 

Başka bir masonlar toplantısında: (İlk inti
balar hiçbir zaman unutulmaz, bunun için sağ-

fr laııt ve ilmî fikirlerle beraber olmalıdır, çocuk
ları dinden tamamiyle kurtararak ve uzaklaş
tırarak yetiştirmeli ye terbiye etmelidir) kara
rı verilmiştir. , 

Keza Agamba nammdaki bir mason dergi
sinde: (Masonluk, din ve anane aleyhinde bu
lunan yegâne teşkilâttır. Maconluğun siyasi 
rollerinden başlıcası dinle mücadeledir, bu mak
satla vicdan ve ahlâk bir tarafa bırakılarak, tet-
"hiş kabul edilir ve vaziyet* ve muhite uymak 
hususunda pratik olmalıdır) denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, daha yeni olarak Ce
nubi Amerika'nın Şili Devletinde büyük mason 
locase genel sekreterinin bir tamiminden par
çalar okumaklığıma müsaadenizi rica ederim Ta
rihi 1950 dir. m 

1. Her mason kendisini lâikliğin bir misyo
neri addetmelidir. 

2. Masonlar, kendi bayan ve çocuklarına 
masonluğun esas prensiplerini öğretmek mecbu
riyetindedirler. 

3. Farmasonlar masonluk tarafından verile
cek karar üzerine kendi bayan ve çocuklarım 
dinî inanışlardan ve ibadetlere iştirakten uzak 
tutmakla mükelleftirler. 

4. Masonlar, millî hareketleri lâiklik istika
metine doğru sevketmekle mükelleftirler. 

5. Masonlar, halkta masonluk fikrine kar
şı sempatik bir muhit vücuda getirmek için 
basm, radyo ve -mecmualardan istifade etmekle 
mükelleftirler. 
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Masonlar, bilhassa meşru ve gayrimeşru ço

cukların bir tutulması, ilk mekteplerde din 
derslerinin baskı altında tutulması hususunda 
tesirlerde bulunmakla da vazifelidirler. 

Sayın arkadaşlar, şimdi gelelim Cemiyetler 
Kanununun 15 nci maddesine, bu maddede di
yor ki, (Siyasi pertilerden başka cemiyetler, 
birden fazla mevzu ile uğraşamazlar) 

Şu arzettiğim kısa malûmata göre mason 
dernekleri her memlekette bir mevzu ile mi meş
guldür1? Yoksa milletlerin' birliği, hâkimiyeti, 
maneviyatı, ahlâkı, ananesi nizam ve intiza
mı hulâsa her şeyi üzerinde mi müessir olmak
tadırlar? Şu halde bu zararlı fikirlerle hareket 
eden bir cemiyetin açılmasına Atatürk tara
fından müsaade edilmediği ve derhal kapatıl
dığı halde Halk Partisi nasıl müsaade ve müsa
maha etmiştir ? Ve bizim Hükümetimiz faali
yetlerine nasıl müsaade edecektir"? Partimiz ve 
Hükümetinin, Halk Partisinin düştüğü hataya 
düşmemesini temenni ederim. 

Her yerde ve herkes tarafından bir kaidei 
esâsiye olarak (dinsiz bir millet yaşıyamaz, 
"maneviyatı olmıyan bir millette ahlâksızlık 
çoğalır) düsturu kabul edildiği halde, biz bu 
derneği başıboş olarak nasıl bırakırız1? Bunun 
yakın mazide acı tecrübelerini ve misallerini 
gördük ve görmekteyiz. Allah yoktur diye ye
tiştirilen bâzı gençlerimizin hali işte meyden-
dadır. Bugün vatan ve millet istiklâli aleyhine 
ve düşman lehine kötü cereyanlar varsa, tahki
katla sabit olduğuna göre, maalesef Allahsız
lardan ve mâneviyatsızlardan zuhur etmekte
dir. Tevkif edilenler arasında Allanma inan
mış , ve maneviyatına bağlanmış kimselerden 
tek bir kişi yoktur. Bu hal ve hareketler, komü
nistliğin bu memlekete Hazreti Muhammed'in 
bayrağı altına girecektir, diyenleri tekzip etmek
tedir. Bilâkis zararlı fikir cereyanları Allah
sızlar ve dinsizlerin bayrağı altında memleke
timize sokulmaktadır. 

Şimdi nasıl muzır fikirleri temMemek ve 
takip etmek zorluğunu çekiyorsak, yarın da aynı 
zorluğu çekmemek için Hükümetimizin bu der
neği şimdiden kapaması lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar; bu derneğin ne kadar 
teşkilâtlı ve sinsi çalıştığına bakınız ki şu gös
terdiğim şahadetnamede -umde olarak kabul 
edilmiş olan (hürriyet, müsavat ve uhuvvet, 
kuvvet, ittihat ve terakki) kelimeleri İ t t ihat 
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ve Terakki fırkasına da aynen sokulmuştu1. 
Yahudi masonların da işin içersine karışarak 
Arzı Mukaddes denilen Filistin'ii ele geğirmek 
için Abdülhamid'in hal'inde, Trablus Garb'ın 
elden çıkmasında, Osmanlı împeratorluğunun 
parçalanmasında siyasi büyük rol aldıkları an
laşılmaktadır. 

Siyasetle iştigal etmedikleri hakkındaki 
beyanat asılsızdır. Vatan gazetesi başyazarının 
bir başmakalesinde masonların ittihat ve Te
rakki Fırkasında beraber çalıştıkları ve büyük 
yardımda bulundukları yazılmıştır. Bunun gibi 
dernekler siyasi olmadıklarını söylerlerken 
gizli siyaset yaparak esas maksadını gizlediği
nin delilidir. Zamirinde fenalık taşımıyan her 
teşekkül ve mensupları iftiharla kendilerini 
meydana atabilirler, içimizde mason arkadaşlar 
varsa kendilerini tanıtsınlar da millet ve biz
ler tanımış ve müşerref olalım. Nice cazip 
isim, nam ve programlarla meydana çıkan ce
miyetler gördük ve görmekteyiz ki inceledikçe 
ve zaman geçtikçe altından çapanoğlu çıkmış
tır ve çıkmaktadır. Sulhseverler cemiyeti, ileri 
gençlik cemiyeti, Zekeriya Serteller zamanın
da kurulmuş olan insan Hakları korutma cemi
yeti ve saire gibi. 

Sayın arkadaşlar; islâm diniyle ilgili olan 
tarikatlar zararlı görüldüğünden dolayı nasıl 
kapatılmış ise, 2 bin senelik Tevrat dinine veya 
dinsizliğe yahut da yeni bir dine tapan, gizli 
bir tarikat mahiyeti taşıyan, dindar milletimi
zin zamanla maneviyatını mahvedecek olan, 
yukardan beri türlü zararları yüksek huzuru
nuzda arzedilen mason derneğinin şu saf ve 
temiz Türk yurdunda yaşaması çok tehlikeli
dir. 100 - 150 ve daha evvelki senelerdeki dinî, 
ahlâki salâbetimizle ve hamiyetimizle bugünkü 
durumumuzu ölçersek arada çok fark görürüz. 
Sebebi, sonradan aramıza sokulan bunun gibi 
dernek, kanaat ve fikirlerin yaptığı yıkıcı te
sirlerdir. Gaye, memleket ve milletimize hüsnü 
hizmet ise fakir milletimizin kalkınması için 
yapılacak çok işler, tedavi edilecek sayısız 
dertleri vardır. Bu dertlerin devası; kökü dı-
şarda olan beynelmilelci gizli derneklerin Ata
türk'ün ölümünden sonra ihyasiyle değil, bi
lâkis kökü içerimiz'de olan Türk milleti ve 
Türk köylüsü efendimiz vardır. Onlarla kar
deşlik tesis edelim, dert ortaklığı yapalım. 

Büyük Atatürk'ün emir ve irşadı hilâfına 
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Türk yurdunda Mason Derneği kuran sayın 
doktor ve arkadaşları beşeriyete hizmet için dün
ya çapında çalışmak zahmetine katlanmasınlar, 
gelsinler de şu yakın Ankara'da Numune Hasta
nesinde bir yatakta çifte çifte yatan, rahatsız
lıktan usanıp kaçan, yer ve yatak bulamadığın
dan açıkta bekliyen zavallı Türk hastalarının, 
veremlilerinin dertlerine çare arayıp kardeşlik 
ve yardım elini uzatsın da biz de onları hürmet
le karşılayalım. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmaya devam et
mesini yüksek oyunuza arzedeceğim. 

Müddet bitmiştir. Bir saniye de olsa yüksek 
kararınıza sunmaya mecburum. Arkadaşımızın 
sözlerine devam etmesini kabul edenler... Etml-
yenler... Devam buyurun efendim. 

GAZI YİĞİTBAŞI (Devamla) — Son site 
olarak ötedenberi millet nazarında zararlı ve 
dinsiz tanınmış olan bir cemiyetin kapatılmasını 
ve böyle bir cemiyete birçok Demokrat millet
vekillerinin girmiş veya girmek için müracaat 
etmiş olarak gösteren, asılsız haberler neşreden, 
Türk milleti nazarında partimizin ve Hüküme
timizin kıymetini düşürmek amacını güden mu
habir hakkında takibat yapılmasını içişleri Ba
kanından rica çderim. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

Saygı ile selâmlarım. (Sürekli alkışlar). 
BAŞKAN — önergede ismi mevzuubahis 

edildiğinden söz Zühtü Velibeşe'nindir. 
ZÜHTÜ HİLMİ VELlBEŞE (izmir) — Aziz 

arkadaşlarım; bu sözlü sorunun verilmesini hak
lı göstermek için, Yiğitbaşı arkadaşımız, öner
gesine, gazeteleri zikrederek benim ismimi de 
katmıştır. Bu mevzu üzerinde Yüksek Meclise 
izahat verm ekliğime imkân bahsetmiş oldukla
rından dolayı kendilerine buradan teşekkür 
ederken, son zamanlarda memleket hayâtında 
görülen bâzı huzursuzlukların düğümlerini çöz
meye belki de hizmet edecek mâruzâtıma müsa
ade buyurulmasmı muhterem heyetinizden rica 
ederim. 

yiğitbaşı'nm sorusunda bahis mevzuu edilen 
ve muhtelif gazetelerde intişar eden yazıyı ba
na haber verdikleri zaman, bunu da, o sırada 
şahsıma tevcih edilen mûtat taarruzlardan biri 
sanmıştım. 

Çok ağır vazifelerim arasında, en mühim hu* 
susi işlerimi, hattâ sıhhatimin icabettirdiği ted-
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birleri bile düşünmeye vakit bulamazken, her 
hangi bir cemiyette faal vazife almaya, içtima-
larma iştirak etmeye, ötekine berikine tavsiye 
mektupları yazmaya dağıtmaya fiilen imkân ola-
mıyacağı bedihîdir. 

Nispeten yeni kurulan bir haber müessese
sinden ortaya atılan bu açık yalan, nihayet gü
lünçtü; şahsıma taallûk eden kısmı bahis mev
zu edilmeye değmezdi. 

Mânâsız, hedefsiz ve saçma gibi görünen bu 
yazıya kendim göz gezdirince, bunun zahirî gö
rünüşüne rağmen, bana bir taarruz teşkil etmek
ten ziyade benim ismimin asıl gayeyi örtmek 
için kullanıldığı kanaatine vardım. Fakat ilk 
nazarda son cümlesi üzerinde durmamak müm
kün değildi. Bunda aynen: «Mason olmaları 
arzu edilenler, daha ilerde «Bakan olması muh
temel bulunanlarla büyük servet sahibi olan
lardır» deniliyordu. Burada «Burjua» ve «Ka
pitalist» kelimeleri kullanılmamış olmakla be
raber, bu mefhumların sarahatle tarif edilmiş 
olması, bu yazının menşeini tereddüt edilmiye-
cek bir katiyetle ifşa etmekte idi. 

Tabiî bir tedai ile, bir sene evvel intişar etti
ği sırada okuduğum resmî bir rapor hatırıma 
geldi. Amerika Millî Meclisi Hariciye Komite
sinin 5 numaralı Tâli Komisyonu tarafından, 
resmî vesikalara istinaden hazırlanan bu rapor, : 
delilleri ve ekleriyle 300 sayfayı tecavüz eden 
bir cilt halinde «Dünya komünizminin stratejisi 
ve taktiği» unvaniyle basılmıştır. Kuvvetli de
lilleri, geniş mucip sebepleri, muhtelif memle
ketlerden alman misalleriyle bu rapor, okun- ; 

maya değer düşündürücü mevzuları ihtîta et
mektedir. Bunların hepsini buradan arzetme-
ye imkân yoktur. Yalnız bir tanesine temas ede
ceğim: İçtimai hayatta, umumi ve hususi bü
tün teşekküllere, bu membaa mensup unsurla- < 
rm niçin ve nasıl sızdıklarını anlatan bir iki sa
tır nakledeceğim: 

«Komünistler, diyor rapor, her memlekette, 
hâdiselerin içyüzünü bilmiyen okuyucu kütle
leri üzerinde, basının taktik tesirini bilhassa 
gözönünde bulundururlar ve tarafsız bir saha 
addedilen bu kanaldan son haddine kadar fay
dalanmaya çok itina ederler. Böylece bütün ya- * 
yın müesseselerine, daima yazı mevzuu olan 
güzel sanatlara, ar ve fikir hayatına, pek az 
da olsa, mutlaka sızmaya ve oralarda yerleş-,.; 
meye dikkat ederler.» 
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Yiğitbaşı arkadaşımın, sözlü sorusuna temel 

yaptığı yazının menşei, son cümlesi ile ifşa 
edilmişti. Bu menşein faaliyet şeklini iyice 
tahlil edenlerin, uzun bir tecrübe ile tesbit et
tikleri prensibe uygun olarak, burada bir sızın
tının mevcudiyeti anlaşılıyordu. Şu halde ma
nasız gibi görünen bu yazının, mutlaka bir he
defi olmak lâzımgelirdi. Acaba bunu uyduran 
ve gazetelerde neşrettirmeye muvaffak olan un
sur, her hangi bir menfaat saikasiyle faaliyeti
ni şeflerine ispat etmek mi istiyordu? Yoksa et
raflı bir plânın tatbikmda kendisine gösterilen 
muayyen bir sahada, emredilen vazifeyi mi ya
pıyordu? 

Tahlil edilince, yazının zahirî manasızlığı 
içinde gizlenen sinsi maksat aşikârdı. Havadis 
şeklindeki bu tahrik, muayyen bir plânın tat
bikmda bir safha olmak akla yakın geliyordu. 

Galip ihtimale göre, bâzı memleketlerde ol
duğu gibi, burada da dinî hisleri sömürmek is
teseler gerekti. Bunun için hazır bir mevzu da 
vardı. 

Malûmdur ki arkadaşlar, vicdan hürriyeti
ne mutlak saygı göstermek Demokrat Partinin 
en esaslı umdesidir. Parti programının 14 ve 15 
nci maddeleri bu umdenin tatbik şeklini anlat
tığı gibi hudutlarını da çerçevelercıiştir. Yeni 
iktidarın da ilk işi, vicdan hürriyetini baskı al
tında tutan kayıtların kaldırılması olmuştu. 
O z&man Hükümetin bu hareketi şiddetle tenkid 
edilmiş, bunda irtica mahiyeti görülmek is
tenmişti. Fakat, sadece muhalefet olsun diye, 
günlük mevzular arasında sünumettedarik ya
pılan bu neşriyat, Hükümet kararının bütün 
memlekette husule getirdiği memnuniyet kar
şısında tesirsiz kalmıştı. 

îşte o membaın bu sefer bu mevzuu kendisi 
ele almış olmasını düşünmek pek hatalı bir tah
min sayılamazdı. Basın hürriyetinden âzami is
tifade ederek, memlekette ortaçağ zihniyetini 
diriltmeye çalışanlar vardır. Bunlar bu tahrik
lerle, halkı birbiri aleyhine çevirmeye müsait 
bir propaganda zemini bulacaklar, vicdan hür
riyetini telkin eden demokratik bir fikir mües
sesi aleyhinde teşebbüsler yapılmasını teşvik ede
cekler mukabele görecekler, mevzu genişliyecek, 
o zaman şekil ve mahiyetini kestiremediğim, di
ğer hareket ve faaliyetler de bunlara katılacak; 
memlekette irtica vardır, yoktur münakaşaları 
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alevlenecek, hudut ve şümulü belli olmıyan bir 
huzursuzluk yaratılabilecekti. 

Bu vaziyetin memleket dışında inikası da 
yine aynı membadan bilvasıta idare edilecek, 
bütün bu münakaşa ve hareketler memleketimi
zin irtica yolundan sol cereyanlara kaymakta 
olduğunu, Atatürk inkılâbının suri kaldığını, 
Türk milletinin bunları hazmetmediğini geniş 
bir propaganda mevzuu yapmak mümkün olabi
lecekti. 

Bu suretle burada da kendilerine belki bir 
fırsat çıkması ihtimali de belirecek, ayni zaman
da inkilâpları ve demokratik olgunluğu, Birleş
miş Milletler saflarmdaki kahramanlığı ile bü
tün dünyada hayranlık uyandıran Türk mille
tinin itibarını düşürmek, itimada lâyık olmadı
ğını telkin etmek imkânları elde edilebilecekti. 

Bu yazıda- Velibeşe'den bahsedilmesi, ancak 
bu havadise zahiren bir muhalefet çeşnisi vere
rek, normal bir haber gibi neşrettirebilmek için
di. Masonluğun ortaya atılması da, bugün hür 
milletlerde itibarı yüksek olan bu fikir müessesi 
aleyhine bir hareket ve teşebbüs uyandırmak, o 
memleketlerde Türklere karşı itimatsızlık telki
nine müspet bir delil hazırlamak maksadiyle 
olmak lâzımdı. Dakik bir itina ile hazırlanan bu 
plânda, Masonluk münferiden ele alınmış ol
mazdı. Bu mevzu, büyük zincirde sadece bir hal
kadan ibaret olduğu tahmin edilebilirdi. 

O zamandan beri dört ay geçmiştir. Bu müd
det içinde şahit olduğumuz hâdiseler, aynen 
tahmin ettiğimiz gibi, etraflı bir plân karşısın
da bulunduğumuzu, bu plânın şimdiye kadar hiç 
bir muhalefet hareketinde alışmadığımız çok 
sistemli ve insicamlı bir surette tatbikına girişil-
diğini tereddüt edilemiyecek bir katiyetle ispat 
etmiştir. 

Bu dört aylık olayları şöyle bir gözden geçi
relim: ötede beride topluluklar içinde, münfe
rit de olsa, hürriyeti ve demokratik rejimi bal
talayacak talepler serdedilmiştir; Bizi üç beş 
asır-geriye götürebilecek bu talepler bâzı matbu
alarda teşvikkâr takdirlerle karşılanmaştır. inkı
lâbı temsil ettiği için Atatürk'ün şahsı aleyhine 
neşriyat yapılmış, Türk Milletinin, ruhundan 
kopan bağlılık ve tahassürle, bu büyükevlâdına , 
diktiği heykellere, büstlere taarruzlar görül
müştür. Geçen celsede İçişleri Bakanı arkadaşı-
naazm işauet ettiği gibi, evvelce bu tarzdaki va
karlar senede bir def a bile nadiren vukabulurkeiL, 
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Ceza Kanunu değişmediği halde, birkaç ay içinde 
dokuz, adedine kadar varmıştır. Bu elbette tesa
düf değildir.. 

Yüksek tahsil gençliğinde bu mevzular etra
fında heyecan uyandırılmış nümayişler olmuş
tur. «inkılâp elden gidiyor, irtica baş kaldır
mıştır» havasiyle Memleket ufuklarında telâşlı 
akisler gösterilmesine çalışılmıştır. Bu hallerin 
bâzı yabancı basına kadar intikal ettiği işitil-
miştir. 

Bütün bunların tesadüfe atfedilemiyecek ka
dar ahenkli ve koordine bir tarzda cereyan etmiş 
olduğu gözden-kaçmamaktadır. 

Yine dikkate şayandır ki, hemen bu ayni dev
re içinde diğer doğu memleketlerinde de bunlara 
mümasil hareketler görülmüştür, islâm isimle
riyle bir takım teşekküllerin velveleli, bazen 
kanlı faaliyetleri olmuş, bir doğu komşumuzda, 
henüz zaü olmıyan tehlikeli bir gaile halini de 
almıştır. Bu faaliyetlerin demokrasi ve hürriyet 
alemindeki tefsirlerini de her gün gazetelerde 
okumaktayız. Bunları da sadece bir tesadüfe 
atfetmeye hâdiselerin mantığı müsaade eder mi, 
bunu siz takdir buyurun. 

Demek ki, sathi bir müşahede: aynı membam, 
aynı usullerle bütün islâm memleketlerinde aynı 
faaliyeti gösterdiğine şüphe bırakmamaktadır. 
Coğrafi vaziyet ve dünya durumu düşünülürse, 
bu faaliyetin her halde müslümanlara fayda ve 
hayır temini maksadiyle yapılmadığını kabul 
etmek zaruridir. 

Yiğitbaşı arkadaşımızın önergesine mesnet 
teşkil eden o gazete yazısının mahiyetini, hiç bir 
hisse yer vermeksizin, sadece objektif kalmıya 
çalışarak arz ve izah ettiğimi zannediyorum. 
Sözümü bitirmeden evvel bir nokta daha ilâve 
etmekliğime müsamahanızı rica ederim. 

Filhakika meharetle düşünülen, dakik he
saplara dayanan ve birçoklarımızın hüsnüniyet 
ve , samimiyetini avlamayı tasarlıyan bu olan 
Türk milletinin olgun fikri selimi, Hükümetin 
ağır başlı uyanık dikkati karşısında erimiştir. 
Bunun Yüksek Meclise kadar gelebilecek serpin
tileri olursa, onların da aynı âkibete uğrıyaca-
ğıaa şüphe yoktur. 

Bundan sonra da yalnız Hükümet değil, millî 
menfaatlere taallûk eden marizlerde, muhalif 
ve, muvafık hepimiz çok,uyanık ve dikkatli bu
lunmaya, en büyük hüsnüniyetle bile istemiye-

— «TU — 
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rek aleyhimizdeki yabancı emellerin ekmeğine 
yağ sürmekten sakınmaya çalışacağımıza eminim. 

Tenkid ve ikaz vazifesini nasıl olursa olsun 
iktidara hücum havasına çevirmekle, içimize 
sızan bâzı,unsurların bundan faydalanarak ken
di damgalarını taşıyan tahriklerini, pervasızca 
neşrettirebilmiş olduklarını göz önünde tutan 
matbuatımızın da uyanık bulunacağından şüphe 
etmiyorum. 

Olgunluğuna daima iman ettiğim Büyük 
Türk Milletinin en naçiz bir ferdi ojlmakla duy
duğum gurur ve iftiharı bu münasebetle arze-
derken onun hakiki mümessili olan büyük Mec
lisi tazimle selâmlarım. (Soldan alkışlar). 

3. — Trabzon Milletvekili Cahid ZamangiV-
in, ithal edilecek buğdaylarım miktar ve fiyat
ları ile mukavele şartları arasında arpa ihracı
nın mevcut olup olmadığına ve un paçalında 
değişiklik ,yap$ıp yapılmıyacagma dair sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin söz
lü cevabı (6/261) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sözlü sorunun Ekonomi ve Ticaret 

Bakanına tevdi Duyurulmasını saygılarımla rica 
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ederim. 

Trabzon 
Cahid Zamangil 

Sözlü soru : 
1. îthal edilmekte olan buğdayların, alındık

ları memleketler itibariyle, miktarları, fiyatları,' 
satmalma âkit tarihleri, mukavele şartları arasın
da buğday ithaline, mukabil arpa ihracı şartının 
mevcut olup olmadığı, 

2. İthalâta baş vurulmasını zaruri kılan bu
günkü gayrimüsait şartlar içinde, un paçalında 
değişiklik yapılıp yapılmıyacağı?. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) —• Muhterem arkadaşlarım, 

Soru: 
1. İthal edilmekte olan buğdayların, alın

dıkları memleketler itibariyle, miktarları, fiyat
ları, satnalma akit tarihleri, mukavele şartları 
arasında buğday ithaline mukabil arpa ihracı 
şartının mevcut olup olmadığı, 

Cevap: 
1. A) Buğday ve buğday unu ithal edilen 

memleketlerle miktarları, fiyatları ve satmalma 
tarihleri aşağıda gösterilmiştir: 

İthal edilen memleket 

Amerika 
Kanada 
Macaristan 
İtalya 
İtalya 

Olmak üzere ceman 

Buğday miktarı 

Longton 58.850 

Fiyatı Satmalma tarihi 

Fob 99,77 12 .3 .1951 -17 .-4 .1951 
Ton 

» (Un) 

10.000 
6.000 , 

24.250 ' 
10.000 

109.000 tondur, 

Cif 123.50 
> 120.00 

(lad€! kaydiyle) 
Cit 137.00 

20.3. .1951 
29 . 3 .1951 

B) Mukavele şartları arasında arpa ihracı 
şartı yaktur. 

Soru: 
2. İthalâta baş vurulmasını zarurd kılan bu

günkü gayrimüsait şartlar içinde, un paçalında 
değişiklik yapılıp yapılmıyacağı. 

Cevap: 
2. Elimizde mevcut ve ithal olunan buğday 

vasıflarına nazaran ekmek paçalının vasfının 
bundan sonra düşürülmesi değil, bilâkis iyileş
tirilmesi lâzımgelecektir. 

CAHİT ZAMANĞİL (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar; eğer maksat söz söylemekten 
ibaret bulunsaydı ekmek meselesi mevzuunda 
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12.4 
26.3 

1951 
1951 

mâkul bir 
evvelki kokuşmalarıma 
tihlâk etmiş 
mayı vasıta 
mız yollara 

Bütçe 
si dediğim 
yük Meclisfi 
bir telkinlerini 
günden bu 
süne göre 
ğunu, bu 
Hükümet 
ğildir. Binâenaleyh 

konuşma kontenjanını ben, bundan 
nazaran, geniş Ölçüde is-

sayüırdım. Fakat maksat, konuş-
sayarak, Hükümeti doğru sandığı-
doğru sevketmekten ibarettir. 

nfıüzakereleri esnasında ekmek mesele-
bir meselenin mevcudiyetinden Bü-
haberdar etmiş, vüsatini ve bâzı ted-

arzetmiştim. Ne o gün, ne de o 
yana, ekmek meselesinin kendi görü

ne olduğunu, ne vüsatte bulundu-
Ijususta neler yapmakta bulunduğunu 

ağzından Büyük Meclis işitmiş de-
bu sözlü sorumla ben Saym 



B : 70 30.4 
Ekonomi Bakanına böyle mühim bir mevzii üze
rinde konuşma fırsatı vermiş bulunuyorum. Be
yanatından öğrendik ki, hakikaten memleket teh
likeli bir ekmek buhranı geçirmiştir. Fakat bunun 
tedbirlerinden birisi olan ithalât tedbirine baş 
vurulmuş ve 100 bin ton buğday memleketimize 
kendileri tarafmdan halen temin edilmiş bulun
maktadır. Binaenaleyh bu noktada kendilerine te
şekkür ederim. Mevzuun zaten yegâne ferah ve
rici tarafı da burasıdır. Bakanlığı deruhte ettik
leri zaman meseleye muttali oldular ve ithalât 
kararı verdiler. Yalnız birşey bugün hepimizce 
malûmdur; geç fakat çok geç alman ithalât ka
rarı dolayısiyle memleket birtakım zararlar gör
müştür. Sayın Muhlis Ete ekmek meselelerine el 
koyduğu gün bir buhranla karşı karşıya idik. 
Hububat ithalâtını, binnetice, her ne pahasına 
olursa olsun yapmak durumundaydı. Bilmecbure 
Pakistan'dan İtalya'ya kadar hatıra gelen ve 
gelmiyen memleketlere baş vurmuş, fiyatlar ve 
şartlar üzerinde fazlaca durmaya muktedir ol
maksızın - bu, kendi kusuru değildir - bağlantı 
yapmıştır. Şimdi verdikleri fiyata nazaran, yani 
Amerika'dan fob 99 dolar fiyatı üzerinden aldı
ğımıza nazaran, Aralık ve Ocak aylarındaki fi
yatlarla mukayese edilirse, takriben % 10 kadar 
bir fazlalık mevcuttur. 

Diğer taraftan nakliye fiyatları gayet yüksek 
olmuştur. Buğdayın Amerika'dan Türkiye'ye 
nakli için halen ödemekte olduğumuz bedel, nav
lun, beher kiloda 6 - 7 kuruş gibi çok yüksek bir 
bedeldir. Bakamları bugün dinlediğimiz için, tet
kikim yaparız, ithalât tamamlandığı zaman bu
nun kesin hesabını çıkarabiliriz. Bunun üzerinde 
daha fazla durmıyacagım. Fakat birtakım ağır 
şartlar kabul etmek zorunda kalmışızdır ki, bun
lar da maddi ve bilhassa mânevi zararlarımızı teş
kil etmiştir. Macaristan'dan buğday alabilmek 
için ağır demiyeyim, nahoş bir şartın kabul edil
mesi zaruretinde kalınmıştır. 6 bin ton gibi cüz'i 
bir miktar buğday alabilmek için bin ton bakır 
ihraç etmek şartını kabul etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 21 Mart tarihli bir kararnameye na
zaran yabancı memleketlerde sermayesi, dövizi 
bulunanlar eğer bu dövizi mal olarak memlekete 
getirirlerse, buğday ve sair maddeler olarak ge
tirirlerse, muayyen bir müddete kadra bu imkân
dan istifade edeceklerdir. Bu kararnamede şöy
le bir kayıt vardır : Memlekete getirmeye mecbur 
oldukları veya olmadıkları döviz cinsinden olup 
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olmadığı meselesini Hükümet tahkik etmiyecek-
tir, yani menşe aramıyacaktır, bu dövizlerin men
şeini aramak kaydına bakmaksızın muamele ya
pılacaktır. Böyle bir karar çıkmıştır.. 

Bu karar niçin çıktı? Listenin başında da 
buğday var, altında da başka birkaç madde. Bu 
dövizler harice ne suretle çıkmış, bu dövizler ora
larda ne suretle birikmiş olursa olsun, keşke buğ^ 
day getiriniz, menşeini aramıyacağız diyen bir 
eda taşımaktadır. 

İthalâtçı İtalya'ya da baş vurduk. Başka iş
lerde daha çok otoritelerini kullanabildiğimiz elçi 
ve büyük elçilerimize sıkıntı verilip verilmediğini 
bilmiyorum? Bu işlerimiz niçin böyle oldu? Se
bebi, sonuncu dakikada karar almış olmamızdır. 

İthalât, evvelce de arzetmiş olduğum gibi, bir 
zaruretti, yapılmalıydı, &aym Bakan buğday te
min etmekle elbette iyi hareket etmişlerdir. İthal 
zaruretini en küçük ölçüsüne irca etmekte zaru
ridir. alacağımız 100 000 ton mukabilinde harice 
35 milyon lira döviz vermek durumundayız. Eli
mizde çavdarımız vardı, bu çavdarı münasip mik
tarda ekmeğimize karıştırmak suretiyle bu itha
lâtı azaltmak ve daha az döviz vermek mümkün
dü. Zamanında, benim takdirime göre, munzam 
bir % 10 nispetinde çavdar karıştırılması kararı 
alınmış olsaydı, geçirdiğimiz son dört ay zarfçı
da 20 bin ton buğday tasarruf etmiş olacaktık. 
Bu demektir ki : 100 000 ton ithalât yerine 80 000 
ton ithalât yapacaktık. Bu suretle harice öde
yeceğimiz 35 milyon lira 28 milyon liraya inmiş 
olacaktı, 

Sayın Bakan, ekmek kalitesini hattâ daha da 
yükseltmeyi düşündüklerini söylediler. Halbuki 
cümlelerinin başında, muhakkak ve muhtemel 
bulunan açlığı önledik, buyurdular. Demek ki, 
Nisan ayı içinde memleket bir açlık tehlikesiyle 
karşı karşıya Mi ve onu ithalât tedbiri ile önle
diler. Filvaki Ticaret Bakanı, Bütçe Komisyo
nundaki ifadelerinde : «Nisan ayı bir ekmek buh
ranı ayı olabilirdi», demişlerdi. Demek ki yalnız 
ithalâtla bunun önüne geçtiler. Elinde çavdarı 
bulunan bir memleket 35 milyon lirayı dışarıya 
vermeyi derpiş ederken, bir ekmek buhranı kar
şısında, ekmeğe daha % 10 nispetinde çavdar ka
rıştırmak suretiyle bir parça esmer ekmek yemeyi 
neden derpiş etmesin? Aca/ba memleketimize 
Hükümet ağzından bu teklif olunamaz mı? 

Mulhterem arkadaşlar, İngiltere Ocak ayın
dan bugüne kadar iiki kere et rasyonunu kes-
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mistir. Yegâne sebebi Arjantin'in İngiltere ile 
yaptığı müzakerelerde et için yüksek fiyat iste
miş olmasıdır. Bu yüksek fiyatı vermemek ve 
memleketi çok büyük malî 'külfet altında bırak
mamak için, müzakeresinin kolaylığı namına, 
memleketinde Ocak ayından itibaren iki muhte
lif fırsatta, zaten şeffaf hale gelmiş olan et dili
mini biraz daha inceltmiştir. 

Acaba Hükümetimiz, memlekete, harice 35 
milyon lira vermek vaziyetindeyiz, biraz daha 
düşük kaliteli ve esmer ekmek yemeği kabul et
mez misiniz, diye sorsa, dâvayı anlatsaydı, mem
leketimizin fazilet kaynaklarını harekete getir
seydi eli boş döner mi idi? Bu tedbirin alınma
mış olmasının neticesini ben 9,5 milyon lira za
rar olarak hesap ediyorum. 

Şimdi size rakam vereceğim: 
4 ayda 20 bin ton buğday tasarruf olunur ki, 

7 milyon lira eder; hariçten gelecek 20 bin ton 
buğdayın iç fiyatiyle dış fiyatı arasındaki kilo 
başına 6 - 7 kuruş zararı Hükümet kabul etmek 
mecburiyetinde olduğundan, bunun da yekûnu 
1 milyon 400 bin lira; Ofis çavdarı buğdaya kat
mak suretiyle çavdarı buğday fiyatına satarak 
1 milyon lira kârı olacaktı, bu kârdan zarar da 
ilâve edilmelidir. Yekûn, 9 milyon 400 bin li
radır. Bu tedbirsizliğin kefaretini bu şeklide 
ödemiş bulunmaktayız. Sayın Bakana aldığı 
tedbirlerden, ithalât meselesini ciddiyetle ele al
dığından dolayı teşekkür ediyorum. Fakat, mu
hakkak bir açlıktan memleketi kurtarmak duru -̂
mu mevcut idiyse, ki ben de buna kaniim ve iki 
ay evvel de böyle olduğunu söylemiştim, çav
dar karıştırma tedbirini almaktan tabiî bir şey 
olmaz. Kendilerine hatırlatmak isterim ki, bun
dan sonra geçecek her 24 saatte bir, lüzumsuz 
olarak harice 58 bin lira ödemekteyiz.» 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Vaktiyle siz 
hesap etseydiniz daha iyi olurdu. 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Efendim, arkadaşıma 
ben de teşekkür eedrim. Yalnız kendileri çok 
iyi takdir ederler ki iktisat ve ticaret işleri sür
atli kararı istilzam eder. Eğer uzun müddet 
düşünseydik birkaç santim daha ucuza malo^ 
lacaktı, fakat memleket de sıkıntıya düşecek
ti. Süratli harekete mecburduk, hakikaten 
dünya piyasasında bu mevsimde katiyen buğday 

yoktu. Birçok memleketlere yalvardık ve bunu 
temine muvaffak olduk. 

Paçal meselesine gelince; acaba daha fazla 
çavdar katmak suretiyle tasarruf temin edemez 
miydik, buyuruyorlar. 

Son zamanlarda ekmeğin değişikliği pek f ar-
kedilmemekle beraber bunu da yapmış olduk, 
bu suretle hakikaten bir tasarrufa da riayet et
miş olduğumuzu zannediyorum. 

Şunu da ifade etmek isterim ki, iktisadi 
tedbirlerin yüzde yüz muvaffak olmadığını ken
dileri de takdir buyururlar. Biz vazifemizi yap
tığımıza ve memleketi bu müşkülâttan kurtar
dığınıza inanıyoruz. 

CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Muhte
rem Bakanın vazifesini yapmış olduğunu ev
velce de ifade etmiştim, bu hususta yanlış bir 
anlayış olmamasını arzu ettiğimden tekrar edi
yorum. Kendileri her çareye baş vurmak vazi
yetinde idi. Sıkışık vaziyette bulunduklarını 
kendileri de ifade ettiler. Elinde bulunmayan 
şartlara göre yapılan mukaveleleri ise tetkik 
etmek her zaman mümkündür. 

İkinci nokta: Paçal meselesi. Acaba tasar
ruf edebilir mi idik, dediler. Burada acaba me
selesi yoktur. Bunlar tecrübe edilmiş şeylerdir. 
Bu tasarrufa Aralık, nihayet Ocak ayında baş
lanabilirdi, geç kalındı. Bunun, hâdiseyi vak
tinde görmemekten başka izahı yoktur. (Siz 
zamanında ikaz ettiniz mi) diyen bir milletve
kiline cevaben, Şubat ayının sonlarında Hükü
meti ikaz ettim. Bu tarihte yapılsa idi, o zaman 
7 milyonun yarısı olan 3,5 milyon lira tasarruf 
edilmiş olurdu. Ben vazifemi yaptım, siz de na
sıl düşünüyorsan!? o şekilde vazifesini yapar
sınız. 

Ekmeklerin rengine ben de dikkat ettim, 
koklamak suretiyle içindeki çavdar miktarının 
artmış olduğunu hissettim. 

Muhterem arkadaşımın bir noktaya dikkat 
buyurmalarını rica ederim: 8 Temmuz tarihli 
Resmî Gazetede Ticaret Bakanlığı tarafından 
neşredilmiş bir tebliğ vardır, bu tebliğ, ken
dilerini % 10 la bağlar. Binaenaleyh bu tebliği 
değiştirmek suretiyle hareketlerini kararname
ye uydururlarsa şüphesiz yerinde olur. 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 
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4. — Murâm Milletvekili Mehmet Kâmil Bo

ran-m t Pakistan'dan buğday satm almak üzere 
Hükümet namına temasta bulunmak için bir 
milletvekilinin tavzif edildiği hakkındaki habe
rin doğru olup olmadığına dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete'nin sözlü cevabı (6/262) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

1. Bir milletvekili arkadaşın buğday satın 
almak üzere Hükümet namına temasta bulun
mak için Pakistan'a gönderildiği ve bir netice 
almadan döndüğü hakkında gazetelerde çıkan 
haber doğru mudur? 

2. Bu haberlere mesnet olan muamelenin 
aslı ve esası nedir? 

3. Böyle bir muamele olmuşsa ne gibi bir 
düşünce ve zarurete binaen bu yolda hareket 
edilmiştir? 

4. Bir milletvekiline bu türlü vazifeler ve
rilmesinin Anayasamızın metin ve ruhuna uy
gunluk derecesi hakkında ne düşünülmektedir? 

5. Gönderilen milletvekili arkadaşın bu gi
bi işlerde tecrübe ve ihtisası var mıdır? 

6. Milletvekili arkadaşımız Pakistan'da ne 
müddet kalmış ve kendisine hangi kanuni mes
nede göre ve ne miktar yolluk verilmiştir? 

7. Pakistan'da Hükümetimizin temsilcisi 
var mıdır? Ve ne payededir? Yukarda arzedilen 
hususların Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve 
Başbakan tarafından sözlü olarak eevaplandırıl-
amsını arz ve rica ederim. 

Mardin 
Kâmil Boran 

BAŞKAN *— Hükümet adına Ekonomi ve Ti
caret Bakanı. 

EKONOMİ VE TtCAEET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) —- Muhterem arkadaşlar, 
soru uzun olduğu için tek tek okuyup cevap ; 
vereceğim. 

Soru 1. Bir milletvekili arkadaşın buğday 
satınalmak üzere, Hükümet namına temasta bu
lunmak için Pakistan'a gönderildiği ve bir ne
tice T alamadan döndüğü hakkında gazetelerde 
çıkan haber doğru mudur? 

Cevap 1. Doğrudur. 
Soru 2. Bu haberlere mesnet olan muame

lenin aslı ve esası nedir? 
Soru 3. Böyle bir muamele olmuşsa ne gibi 

. 1 * 1 O : 1 
bir düşünce ve zarurete binaen bu yolda hare
ket edilmiştir? 

Cevap 2 ve 3. Memleketin bu yıl bir miktar 
yumuşak buğdaya ihtiyacı olduğu anlaşılınca 
bu maddenin temini için Dışişleri Bakanımız 
ve teşkilâtımız marifetiyle her tarafta münasip 
buğday teklifleri aranmıştır. Neticede en verim
li teşebbüslerin Birleşik Amerika, İtalya ve Pa
kistan'da yapılması uygun düşeceği anlaşılmış 
ve ona göre çalışmalara istikamet verilmiştir. 

Bu arada Pakistan mevzuu da tetkik olu
nunca oradan resmî kanalların yalnız ve f op 
olarak beş bin tonun teklifine mukabil, bize asıl 
lüzumlu olan buğdayı temin etmek ve şayet bu 
unlar alınmak icabederse bunları nakledecek 
gemiyi de bize tahsis ettirmek üzere Pakistan'
da Devlet ricalleriyle şahsi dostluğu bulunan 
bir zatın bu mevzu ile ilgilenmesi münasip gö
rülmüş ve bildiğiniz gibi İslâm konferanslarına 
memleketimiz namına murahhas olarak devamlı 
surette katılan ve Pakistan'ı ve Devlet adamla
rını yakından tanıyan arkadaşımız Kocaeli Mil
letvekili Mümtaz Kavalcıoğlu'ndan bu teşebbü
sün yapılması ofis tarafından rica olunmuştur. 

Bu ricayı kabul eden arkadaşımız Pakistan'a 
gitmiş ve Nisan ayından itibaren yüklenmek 
üzere yeni yıl mahsulünden buğday alınmasını 
temin etmiştir. 

Ancak bu arada muvazi olarak çalıştığımız 
ve bidayette ümitsiz olmasına rağmen bilâhara 
müsait olarak inkişaf eden Birleşik Amerika te
şebbüslerinin başka mubayaaya ihtiyaç göster
memesi yüzünden kendisine teşekkür olunarak 
avdeti rica edilmiştir. 

Soru 4. Bir milletvekiline bu türlü vazifeler 
verilmesinin Anayasamızın metin ve ruhuna uy
gunluk derecesi hakkında ne düşünülmektedir? 

Cevap 4. Kocaeli Milletvekilinden icrai de
ğil, zemin hazırlayıcı bir teşebbüs rica olunmuş
tur. Kendisine satmalma vazifesi verilmemiş, 
prensip itibariyle buğday bulma > işi istenmiştir. 

Soru 5. Gönderilen milletvekili arkadaşın bu 
gibi işlerde tecrübe ve ihtisası var mıdır?. 

Cevap 5. Bu ciheti ve sebepleri arzetmiş bu
lunuyorum. 

Soru 6. Milletvekili arkadaşımız Pakistan 'da 
ne müddetle kalmış ve kendisine hangi kanuni 
mesnede göre ve ne miktar yolluk verilmiştir?. 

Cevap 6. Arkadaşımız Pakistan'da 38 gün 
kalnııştor.: Kendisine giderken mûtat kanuni öl-
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çülere göre tahakkuk ettirilecek yevmiye ve har-
cirahlarına mahsuben 6 000 lira avans verilmiş
tir; Başkaca bir ücret tediye olunmamıştır. 

Bıı müddetin uzunluğu Amerika'da işlerin in
kişaf iyle Pakistan müzakerelerinin ayarlanmasın
dan mütevellittir. 

Soru 7. Pakistan'da Hükümetimizin temsil
cisi var mıdır 1 Ve ne payededir?. 

Cevap 7. Pakistan'da büyükelçi payesinde 
bir temsilcimiz vardır. Gerek kendisi ve gerek 
burada kendisiyle temas ettiğimiz Pakistan'ın 
Ankara Büyükelçisi buğday verilemiyeceği neti
cesine varmışlardı. 

M. KÂMÎL BORAN (Mardin) — Muhterem 
arakdaşlarım, esasa girmeden önce şu noktayı bil
hassa belirtmek isterim ki; gerek verdiğim öner

ge, gerekse bugünkü mâruzâtım, bir milletvekili ar
kadaşımın şahsını hedef tutmak ve hareketini ten-
kid etmek mana ve maksadını asla taşımamaktadır. 
Gayem; memleket matbuatının üzerinde hassa
siyetle durduğu bir mevzuda; Hükümetimize, ef
kârı umumiyeyi aydılatmak vesile ve imkânını 
vermek ve aynı zamanda, bu hareket tarzı hak
kındaki şahsi görüş ve düşüncelerimi arzetmek-
tir. 

Hükümet, bir milletvekili arkadaşı, sıfat ve 
salâhiyeti dışında kalan bir vazife ile, Büyük 
Millet Meclisinin en faaliyetli bir devresinde teş
riî vazifesinden uzak bırakmak pahasına memle
ket dışına gönderilmesi şöyle dursun, bu işlerle 
asli olarak vazifedar bir memurunun dahi böyle 
bir seyahate çıkarılmasını haklı ve mazur göstere
cek sebepler ileri sürememiştir. Pakistan'ın An
kara'da resmî temsilcileri vardır. Hükümetimizin 
de Pakistan 'da salahiyetli temsilcisi bulunduğunu 
Sayın Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete 
arkadaşım şimdi ifade buyurdu. Bir telefon ko-
nuşmasiyle büyük ticari anlaşmalara girişilmesi 
mûtat olan bir devirde, satın alınacak maddenin 
mevcut olup olmadığı ve satmalma imkân ve şart
ları dahi tahkik edilmeden bir milletvekilinin 
memleket dışına gönderilmesi hiçbir sebep ve ma
zeretle izah edilemez. Bu hareket tarzı para ve 
z,aman israfını intaç eylemiş ve tamamiyle seme
resiz kalmıştır. Ekonomi ve Ticaret Bakanı arka
daşım bu tavzif şeklinin Anayasamız hükümleri
ne uygun bulunduğunu ifade ettiler. 

Bu beyanat da beni tatmin ve ikna edememiş
tir. Zira Anayasanın 7 nci maddesi hükmü mey
dandadır. Bir milletvekilinin, her zaman teftiş 
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ve murakabe etmek hak ve salâhiyetini haiz bu
lunduğu hükümetin emrinde bir hizmetle tavzifi, 
Anayasa hükümlerinin hem metnine, hem de ru
huna külliyen aykırıdır. Bu gibi mevzularda Hü
kümetimizin çok daha hassas ve basiretli davran
masını temenni ederim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Mümtaz Kavalcıoğlu. 
MÜMTAZ KAVALCIOĞLU (Kocaeli) — 

Muhterem arkadaşlar; sayın arkadaşım Kamil 
Boran'a Pakistan'dan mubayaa edilmek isteni
len buğdaylar hakkında şurada burada ortaya 
atılan bir takım dedikodulara mityet kürsüsün
den cevap vermek fırsatını bendenize vermiş 
olmasından dolayı teşekkür ederim. Arkadaşımın 
sorularına Ekonomi ve Ticaret Bakanı icabeden 
cevapları verdiler. Bendeniz de kısaca şu cihet
lere temas etmeden geçemiyeceğim. 

Arkadaşlar; 14 Mayıs'tan sonra bilfiil üze
rimize almış ojlduğumuz çok ağır ve mesuliyetli 
memleket ve millet dâvalarını yürütmek için ne 
Demokrat Partili ve ne de muhalefet partilerine 
mensup milletvekili arkadaşlarımın şahsi ve 
primitif fikirlere ve düşüncelere sahip olduk
larını asla kabul edemem. Bu bakımdan arka
daşım Kâmil Boran'm takririnde temas etmiş 
olduğu hususlara sırasiyle cevap vermeyi en 
büyük bir zevk telâkki ederim. 

Aziz arkadaşlarım, Pakistan'dan buğday mu
bayaası ne şekilde başlamıştır? Her şeyden evvel 
bu ciheti huzurunuzda izah etmek isterim. Millet
vekili arkadaşlarlardan bazıları Ticaret Bakan
lığına davet ediliyor. Bu davette memleketin 
buğday ihtiyacı ile karşı karşıya kaldığı bildiri
liyor. Bendeniz de bu görüşmelerde gerek Ame
rika'dan gerekse İtalya'dan yapılacak buğday 
mubayaaları meyanmda geçen sene sabık iktidar 
tarafından Pakistan 'dan mubayaa edilmiş olan 
25 bin ton buğdayın gene bu sene de aynı yer
den temin edilmesinin kabil olacağı fikrini ileri 
sürdüm. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı temsil
cilerinden biri Pakistan Sefaretine gidiyor, se
firle temas ediyor. Sefir de Pakistan'a bir tel
grafla vaziyeti soracağını bildiriyor. Bir mart
ta telgraf çekiliyor. Pakistan, stokumuz olma
dığı için buğday veremeyiz diye cevap veriyor. 

Arkadaşlarım, Kâmil Boran arkadaşım bir 
milletvekilinin Meclis toplantıları devam ederken 
Pakistan'a gönderilmesinin doğru oılmadığı ka
naatinde bulundular. Bendeniz de aynı kanaat
teyim. Buna emin olsunlar, Eğer ben 24 gün-
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lük tatil devresinde buradan ayrılmak külfetini 
üzerime almışsam bu memlekete buğday temin 
etmek için almışımdır. Çünkü benim de birçok 
vazifelerim vardır. 

Arkadaşlar, 1 Martta Pakistan'dan cevap ge
liyor. Meclis günlük bir dinlenmeye giriyor. 5 
Martta Ankara'dan telefonla Pakistan'a hare
ketim rica ediliyor. 7 Martta da tayyare ile Pa
kistan'a hareket ediyorum. Pakistan Hükümeti
nin mesul adamları bu tarihlerde kısmi seçimler 
ve bütçe müzakereleriyle meşgul bulunuyorlar. 

Yapılan müzakereler sonunda buğday temini 
imkânsız olduğu anlaşılıyor. Yalnız beş bin ton 
un mubayaa etmek imkânını temin edebiliyoruz. 
Ayrıca arzu eylediğimiz takdirde bize yeni mah
sulden Nisan ayı nihayetinde 100 bin ton kadar 
buğday verebileceklerine dair söz alıyoruz. 

Bütün bu cihetleri Ankara'ya bildiriyorum. 
Evvelâ unun mubayaa edilmesi muvafık görülü
yor ve fakat Amerika ve italya'dan buğday te
min olunuea bu 5000 ton unun mubayaasından 
sarfı nazar ediliyor. Ve bendeniz de Pakistan'dan 
memlekete avdet ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de bu hususta 
düşündüklerimi kısaca huzurunuzda arzetmeme 
müsaadenizi rica edeceğim. 

Hükümet memleketin buğday ve un ihtiyacını 
temin etmek üzere Pakistan ricali ile olan şahsi 
dostluğuma güvenerek bendenize buğday satm-
almak üzere ricada bulundu. Bendeniz de bu 
açık ve hüsnüniyete makrun ricasını, her hangi 
bir şahsi menfaat gütmeden kabul ederek, mem
leketin buğday ihtiyacını temin maksadiyle Pa
kistan'a gittim. Bu bir suç mudur? Bunun ceva
bını efkârı umumiye çoktan vermiştir. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümet bendenize buğ
day işini açtığı zaman pekâlâ bunu kabul etmez 
ve memleketin böyle âcil bir buğday ve un ihti
yacı karşısında ticari kabiliyet ve teşebbüslerimi 
kullanarak bir tüccar gibi Hükümete Pakistan'
dan veya diğer memleketlerden buğday ve un 
teklifinde pekâlâ bulunabilir ve bundan bir hayli 
de menfaat temin eylemek yollarını arardım. 
Bendeniz bunu yapmadım. 

Muhterem arkadaşlarım, Kâmil Boran arka
daşım yanlış kapı çaldılar, kıymetli arkadaşım 
gözlerini maziye çevirecek olursa zamanı iktidar
larında buğday mevzuunda yapılmış olan yol-
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suzlukları çok iyi hatırlayacaklardır. 

Demokrat Parti Hükümeti bir milletvekilini 
hiçbir menfaat düşüncesi olmadan memleketin 
buğday ihtiyacını temin maksadiyle Pakistan'a 
göndermiştir. Fakat Halk Partisi iktidarı ise bu 
memleketin harice yaptığı buğday satışlarında 
acaba kimlere menfaat sağlamıştır? Pirinç muka
bili buğday, mısır mukabili buğday manifatura 
mukabili buğday tütün bunları saymaktan mak
sadım saym arkadaşım Kâmil Boran'a şu ciheti 
hatırlatmak içindir. 

Arkadaşlar, biz iktidara gelirken asıl Türk 
milletine bu gibi yolsuzlukların artık bu memle
kette bir daha yer almıyacağmı vâdeyledik ve 
sözümüzde duruyoruz ve duracağız. 

Aziz arkadaşlarım, bizim yüzümüz ak alnı
mız paktır. 

Muhterem arkadaşlarım; Saym arkadaşım 
Kâmil Boran'in sual takririnde bir madde var
dır. O madde de şudur: Gönderilen milletvekili 
arkadaşın bu gibi işlerde tecrübe ve ihtisası var 
mıdır, diyor. 

Arkadaşlar, bu suale Demokrat Parti Hükü
meti muhatap olamaz. Bendenizin bu gibi işlerde 
tecrübe ve ihtisasım olup olmadığını Halk Par
tisinin iktidarda bulunduğu tarihlerde kabi
nede Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı vazifesini 
görmüş kimselerin çok iyi bildiği gibi halen 
bu Mecliste Halk Partisi Milletvekili bulunan 
birkaç arkadaşım da hâdiselere yakından şa
hittirler. O iktidar ki bundan tam altı sene 
evvel bu arkadaşınıza müracaat ederek Türki
ye'ye vejetalin yağı ithali için müracaatta bu
lunmuştur. Sayın arkadaşım Kâmil Boran bu 
işi tetkik etmek ve benim ticari tecrübe ve vu
kufumu anlamak istiyorsa şu elimdeki yeşil 
dosyayı gelsinler lütfen tetkik buyursunlar. 
Muhterem arkadaşlarım; sözlerime son verir
ken şu ciheti tekrar etmek mecburiyetindeyim 
ki; şahsan üzerime verilmiş olan her vazifenin 
hesabını bu millet kürsüsünden vermeyi bü
yük milletimizin bendenize karşı göstermiş ol
duğu itimat ve teveccühün bir nişanesi saya
rım. 

5. -— Konya Milletvekili Hidayet Aydıner'in^ 
birçok feci kaza ve yangınlara sebep olan oyun
cak tabanca mantarının menedilmesi veya za
rarlarının önlenmesi hakkında ne düşünüldüğü-
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ne dair sorusuna İçişleri Bakam Halil özyö-
rük'ün sözlü cevabı (6/264) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Memleketimizde oyuncak, tabanca mantarı 
yüzünden çak feci kazalar olmaktadır. Ez
cümle : 

1. istanbul limanında, Çorum vapurunda 
vukubulan felâket te 33 vatandaş ölmüş, ocak
lar sönmüş bir hayli yaralı ve bir hayli zarar
lar olmuştur. 

2. Yine bu yüzden çıkan Balıkesir yangı
nında 400 küsur dükkân ve içindeki milyonlar 
değerindeki mallar yanmış, memleket büyük 
zararlara ve felâkete uğramıştır. 

3. Bu yakınlarda İzmir'de Güzel îzmir 
Nakliyat anbarmda 60 000 oyuncak tabanca 
mantarının patlaması yüzünden birkaç vatan
daş ölmüş, yirmi kişi yaralanmış, zararlar ol
muştur. 

Oyuncak tabancası gibi şayanı ehemmiyet 
hiçbir faidesi olmıyan zararlı bir eğlence aleti 
yüzünden memleketin bu kadar can ve milyon
larca servetinin heba ve heder olması karşısın
da içişleri Bakanlığımız ne düşünüyor? 

Büyük zararlara ve ağır felâketlere sebep 
olduğu bu kadar açık ve acıklı bir şekilde 
meydanda olan bu oyuncağın tamamen mene-
dilmesi veya zararlarının önlenmesi hususunda 
hâlâ hareketsiz kalınacak mıdır? 

Bu cihetlerin içişleri Bakanlığınca yüksek 
Meclis huzurunda sözlü olarak açıklanmasını 
saygılarımla rica ederim 12 . IV . 1951 

Konya Milletvekili 
Hidayet Aydıner 

İÇİŞLERİ BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK 
(izmir) — Muhterem arkadaşlar, soru hakkın
da bendeniz cevaplarımı arzediyorum. 

Oyuncak nevinden olan bu patlayıcı mad
deler (Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve 
teferruatı inhisarı hakkındaki) 4374 sayılı 
Kanunun şümulü dışında kaldığından son za
manlara kadar serbest şekilde imal edilmek
teydi. 

Bu maddelerin memleket ekonomisi için 
nazara alınacak bir değeri olmadığı gibi, eğ
lence mevzuu olmaktan da çıkarak sayın arka
daşım Hidayet Aydıner'in buyurdukları gibi 
zaman zaman muhtelif tarihlerde ve yerlerde 
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birçok mal ve can kaybına sebebiyet verdiği 
görülmüştür. 

Bu bakımdan, memleketimizde harb silâh 
ve mühimmatı yapan sınai müesseselerin mura
kabesi hakkındaki 3763 sayılı Kanuna daya
nılarak Bakanlar Kurulunca ittihaz edilin 
7721 sayılı Resmî Gazete ile de ilân olunan 
12268 sayı ve 30 . I . 1951 sayılı Kararla, harb 
mühimmatını teşkil eden maddeler arasına 
alınan bu maddelerin de, diğer harb mühim
matı gibi imali ve denetlemesi Millî Savunma 
Bakanlığının murakabesine tâbi tutulmuş bu
lunmaktadır. 

Bu hale göre, merkezleri istanbul 'da bulunan 
ve dört imalâthaneden ibaret olan ve bu madde-

; leri yapan müesseselerin, imalâtta bulunabilmek 
i için kanunun tarifatı dairesinde Millî Savunma 
\ Bakanlığına dilekçe ile müracaat etmeleri ve 
: Millî Savunma Bakanlığınca yapılacak tetkikat-
; tan sonra imaline müsaade verilip verimıiyeceği 
: kararlaştırılır. 
; Diğer taraftan yine yukarda sözü geçen Ba-
• kanlar Kurulu kararma göre, halen muhtelif 
; şahıslar elinde bulunan patlayıcı oyuncak mad

delerinin tesbiti maksadiyle satımcıların da be-
\ yannameye tâbi tutulmaları ve bu suretle eldeki 

mevcutlar istihlâk edilinceye kadar, yeniden 
• imalâta devam edilmesinin önlenmesi; satışta 
' olanlar için de ambalaj, nakil ve muhafaza şart

ları teknik elemanlarca tesbit edilmedikçe bir 
yerden diğer yere nakil ve satışının kesin ola
rak menedilmesi ve beyannamesiz nakil ve mu
hafaza edenler hakkında da kanuni takibatta 
bulunulacağının tebliği hususu valiliklere ehem
miyetle tebliğ edilmiştir. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Sayın Ba
kanın verdiği izahattan dolayı çok teşekkür 
ederim. Yalnız geç kaldıklarını da iddia etmek
teyiz. Memleket idaresinde en küçük 'bir ihma
lin ne kadar büyük zararları olacağını da takdir 
etmek mevkiindeyiz. Çorum faciası bunlardan 
bir tanesidir. 33 vatandaş kabahatsiz olarak 
birden berhava oldu; Yaralılar maddi zararlar 
da ayrıca buna ilâve edilirse bunların telâfisi 
kolay kolay mümkün olmaz. Balıkesir faciası, 
ve Ankara 'da da facialar olmuştur, Facialar bu 
şekilde tevali edip gitmektedir. 

Sayın Bakana teşekkür ederiz. Bu tehlike 
ve f acıları önlemek için birçok tedbirler almış 

, bulunuyorlar. 
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Ancak Sayın Bakanın izahatından anlaşılı

yor ki, istanbul'da Hasfeöy'de dört fabrika ve bir 
kaç, tüccarın hasis menfaatleri yüzünden bu gibi 
facialarla karşılaşmaktayız; ümit ederiz ki, bun
dan sonra hiçbir hâdise olmasın; Tekrar kendi
lerine bu bakımdan tefekkür ederim. 

6. — Niğde MületvekiM Necip Bilge 'nin, Bir
leşik Amerika Devletleri Senatosunca Batı Av
rupa Savunma Plânlarına iştirake davetimiz 
hususunda alman kararın hukuki değeri ile şü
mulünün açıklanmasına dair Dışişleri Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/265) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin altıncı 
maddesi, Necip Bilge arkadaşımızın Dışişleri 
Bakanına tevcih edilmiş sorusunu ihtiva etmek
tedir. Dışişleri Bakanı seyahatte oldukları için 
bunu 4 Mayısa bırakıyoruz. 

8. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyaçıgiller'in, memurların devamlarını takip 
etmek üzere devam kartı hasma makinelerinin 
Devlet dairelerine teşmilinin düşünülüp düşü
nülmediğine, Devlet dairelerine interkomüni-
kasyon aleti konması suretiyle odacı ve hizmetli
lerden tasarruf edilmesine ve bu kabil hizmetli-

. lerin hususi işlerde kullanılmasının önUnmesi 
için ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna 
Metliye Bakanı Hasan Polatkan'm yazılı cevabı 
(6/245) 

Sayın T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Anakara 

Özeti: Devlet dairelerine inter-
komünikasyon aleti konması su
retiyle odacılardan ve hizmetli
lerden tasarruf edilmesi hakkın
da. 

1, Memurların devamlarını takip etmek üze
re devam kartı basma makineleri Mtün medeni 
memleketlerde kullanılmaktadır. Hava Kuru
munun motor ve tayyare fabrikalarında da var
dır, bunun Devlet dairelerine teşmili düşünül
mekte midir? 

2. Bilhassa Ankara'da Bakanlıklarda İstan
bul, İzmir gibi büyük şehirlemizdeki Devlet da
ire ve müesseselerinde hademe, odacı ve hiz-
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7. — Trabzon MİUetvekÜi Mahmut Goloğıu*-

nun, Trabzon'da yapılması kararlaştırılan ha
va meydanının bugünkü inşa durumu ile bir an 
evvel ikmal edilmesi için ne gibi tedbirler alın
dığına, müddetlere riayet etmiyen mütaahhit 
hakkında ne muamele yapıldığına ve istihkakı
nın tamamen ödenip ödenmediğine dair Bayın
dırlık Bakanlığından sözlü sorusu (6/266} 

BAŞKAN — Gündemin yedinci maddesi Gol-
oğlu arkadaşımız tarafından Bayındırlık Baka
nına teveih edilmiş soruyu teşkil etmektedir. Ba
yındırlık Bakanı da seyahatte oldukları için bu 
maddeyi de 7 Mayısa bırakıyoruz. 

Gündemde görüşülecek başka madde olmadı
ğı için 2 Mayıs Çarşamba günü saat 15 de top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 10.07 r 

metlilerin sayısı hiç de azımsanmıyacak çokluk
tadır. 

3. Bütün medeni memleketlerde âmirlerin 
memurları kontrol etmeleri, zamandan tasarruf 
ve çok ve çabuk iş çıkarılması, medeni alet ve 
vasıtaların kullanılmasiyle mümkün olmaktadır. 

Bu aletlerin başında, interkomünikasyon ale
ti gelmektedir. Odacı, hademe ve hizmetlilerin 
sayısının azaltılmasını, bunların tensikata tâbi 
tutularak Devlet daire ve müesseselerine inter
komünikasyon aletlerinin konması düşünülmek
te midir? 

4. Odacı, hademe ve bu kabîl hizmetlilerin 
âmir ve memurların şahsi işlerinde kullanılma
larını önleyici ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

Saym Maliye Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını rica ederim. Saygıla
rımla. Abdürrahman Boyacıgiller 

Avukat 
Zonguldak Milletvekili 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

özlük İşleri Müdürlüğü 27 . IV . 1951 
Sayı: 91361-688, 11394 

özü: Yazılı soru Önergesi ce
vabının sunulduğu hakkında 

v Türkiye Büyük Mllet Meclisi Başkanlığına 
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, Genel Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü sözü ile 

alman 17 . IV . 1951 gün ve 6-245/1669-3534 sa
yılı yazı cevabıdır. 

Memurların devamlarını takip etmek üzere 
devam kartı basma makinelerinin Devlet daire
lerine teşmilinin düşünülüp düşünülmediğine, 
Devlet dairelerine interkomünikasyon aleti kon
ması suretiyle odacı ve hizmetlilerden tasarruf 
edilmesine ve bu • kabil hizmetlilerin hususi iş
lerde kullanılmasının önlenmesi için ne gibi ted-
birleı' alındığına daiı1 Zonguldak Milletvekili 
Âbdürrahman Boyacı güler tarafından verilen 
yazılı soru önergesi üzerine hazırlanan cevabın 
ilişik olarak, sunulduğunu saygı ile arzeylerim. 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

1. Halen memurların devamları, her daire 
için ayrı ayrı tanzim edilmiş olan imza defter
leri ile takip edilmektedir. Bu defterlerin yeri
ne kart basma makineleri ikame edilebilirse de, 
bahse mevzu makinelerin mubayaası için bir ta
raftan Türk parasiyle sarfiyat yapılması, diğer 
taraftan da döviz sarfı icabedeceğinden, bütçe 
ve döviz durumu bakımından şimdilik kart bas
ma makinelerinin bütün Devlet dairelerine teş
mili düşünülmemiştir. 

2. Bilhassa Ankara'da Bakanlıklarda, is
tanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki Devlet 
daire ve müesseselerinde lüzumundan fazla oda
cı ve hizmetli istihdam edilmemesine gayret 
olunmakta ve bunların kadrolarının asgari had
de indirilmesine çalışılmaktadır. 

. 3. Âmirlerin memurları kontrol etmeleri, 
zamandan tasarruf ve çabuk iş çıkarılması için, 
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dairelere konulmuş bulunan iç telefonlardan 
faydalanılmaktadır. Bunların yerine dairelerin 
interkomünikasyon aletleri ile teçhizinin bâzı 
kolaylıklar sağlıyacağı muhakkaktır. Ancak, 
bu aletlerin satınalmması Türk parası ve döviz 
sarfını gerektireceğinden! bütçe ve döviz vazi
yeti göz önüne alınarak^ interkomünikasyon ale
ti mubayaasının ilerde düşünülmesi uygun ola
cağı mütalâa edilmektedir. 

Şu kadar ki, memurlarin devamını takip zım* 
nmda tutulan imza defteri için ayrıca odacı is
tihdam edilmediği gibi, memurları kontrol et
mek ve çabuk iş çıkarılmasını sağlamak bakı
mından da halen iç telefonlardan istifade edil
diğinden, gerek kart basma makineleri, gerekse 
interkomünikasyon aletleri satmalınsa bile, 
bunların, odacı ve hizmetli kadrolarında esaslı 
bir tasarruf sağlıyacağı umulmamaktadır. 

4. 788 sayılı Memurin Kanununun 29 ncu 
maddesine göre, maiyetindeki memur ve müs
tahdemleri zati işlerinde istihdam edenlere tev-
bih cezası verilmesi iktiza etmektedir. Aynı ka
nunun 27 nci maddesinde de, bu halin üç defa 
tekerrür etmesinin bir derece daha ağır cezayı 
müstelzim.olduğu yazılıdır. 

Bu hükümler, odacı ve bu kabîl hizmetlile
rin âmir ve memurların şahsi işlerinde kullanıl
masını önlemekte olduğundan, hilâfına hareket 
edenler hakkında bahse mevzu müeyyidelerin 
derhal tatbik edileceği tabiîdir. Saygı ile arzo-
lumnv 

Maliye Bakam 
H. Polatkan 

- 3 Ğ Ö -
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Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, Mason Derneklerinin kapatılması hakkındaki kanun 
teklifinin reddine dair olan Adalet Komisyonu raporunun kabul edilmemesine mütedair öner

geye ikinci defa verilen oyların sonucu 
(Önerge kabul edilmemiştir.) 

AFYON KARAHtSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı. 

AĞRI 
Halis Öztürk 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Abdullah Gedikoğlu 

BALIKESİR 
Ali Fahri İşeri 

BÎLECÎK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİTLİS 
Salâhattin înan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Halil Ayan 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

AFYON KARAHtSAR 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

Uj ̂  sayısı 457 
öy verenler : 222 

Kabul edenler : 58 
tleddedenler : 15 7 
Çekinserler : 7 

Oya katılmıyanlar : 247 
Açık Milletvekillikleri : 18 

[Kabul edenler] 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
ÇORUH 

Meeit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Eemzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzını önen 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 

.ERZURUM 
Sabri Erduman 

GAZİANTEB 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

[Redde 
ANKARA 

Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Osman Şevkî Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât tltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Fuad Seyhun 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

KOCAELİ 
Saim önhon 

KONYA 
Kemal Ataman 

MALATYA 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakeıoğhı 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

denler] 
Cevdet Soydan 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Arif Kalıpsızoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SIIRD 
Mehmet Daim Stialp 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TÜNOELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Celâl Öncel 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Rifat Sivişoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 
Mithat San 
Halûk Şaman 

--•> 
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Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap. Tol. 

İSTANBUL 
ihsan Altmel 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demircili-
Bedri Nedim Göknil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

ÎZMIR 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Zühtü Hilmi Velibeçe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçnlu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

îfoedet Yılmaz 
Ali Ganib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çıgman 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürsea 
Baha Kolda; 
Safp özer 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Göprülü 

ELÂZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
AH Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köjymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kpçatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Refik Komitan 

AFYON KARAHÎSAR 
Ahmed Yeziroğlu 

BOLÜ 
Mahmut Güçbilmez 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 
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KONYA 

Rifat Alabay 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Ttimay 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Tevfik Coşkun 
Cezmi Türk 

SÜRD 
Şefik Türkdoğan 

SİNOS 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nâzur. Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu 
Tevfik Koral 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 
~ " ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpcjak 
Avni Yurdabayrak 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 

[Çekinserler] 
EDİRNE SİVAS 

Mehmet Enginün ilhan Dizdar 
KONYA TEKİRDAĞ 

Hidayet Aydıner ismail Hakkı Âkyüz 
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[Oya katılmıy anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler (t.) 
Kemal Ozçoban 
Ali ihsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi (I.) 
Celâl yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete (Bakan) 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Talât Vasfi öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (I) 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Suba§ı 
Ahmet Tekelioğlu (î.) 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik (I ) 
Şevki Hasırcı 
Eteni Menderes (î.) 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyrımcu (î.) 
Enver Güreli 
Ahmet Kocabıyıkoğltı 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay (î.) 

BÎLECtK 
ismail Aşkın (î.) 

BÎNOÖL 
Feridun Fikri Düşünse1 

Ct.) 
BOLÜ 

Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selûn Ragıp Emeç 
Agâh Erozan (I.) 

Selim Herkmen (t.) 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen (Bakan) 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Bedi Enüstün 
Nihat İyriboz (î.) r 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural ( I ) 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu(î.) 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu (î.) 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma (î.) 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazmar-

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Bucçak (Ba 
kan) 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş .Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan (Ba
kan) 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdıemir 
Halit Zarbım (I) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (i.) 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (î.) 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay ( İÜ.) 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 

İSPARTA 
îrf an Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal, Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut, 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
NihacI Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 

Ahilya Mosho» . \ 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Saynner 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adı var 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

KARS 
Sırrı Atalay ( I ) 
Mehmet pahadır 
Tezer Taşkıran ( I ) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel ( I ) 
Fahri Koçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Ali Mühto ( I ) 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
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Ekrem Âliean 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Lûtfi Tokoğlu ( t ) 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet Ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 
(t) 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
(î. Ü.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (t.) 
îsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Şefik Tugay. 

Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 

3 
1 
1 
1 

fi : 70 30.4 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu (Ba
kan) 
Refik Şevket înce (t.) 
Faruk'İlker ( t ) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
•manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrı-
över (t.) 
Kâzım Taşkent (î.) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz (t.) 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(D 
Nedim ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan) 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar (î.) 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 

Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

.1951 0 : 1 
NİĞDE 

Necip Bilge 
Fahri Köşkeroğlu (î.) 

ORDU 
Refet Aksoy (î.) 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan (t.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman (î.) 
Tevfik îleri (Bakan) 
İsmail Işın 
Muhittin özkefeli (t.) 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 

StlRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
Server Soımınciıoğlu 

vekillikleri) 
İstanbul 2 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (I.) 

SİVAS 
Halil Imre (t.) 
Rifat öçten ( t ) 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Şevket Moean 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Halûk ökeren 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant (I.) 
Ali Rıza Incealenıdai'-
oğlu (1.) 

Sivas 1 
Zonguldak 1 

—~ 
18 



B : 70 30.4.1951 O : 1 
Özel idarelerden aylık alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolannm Millî Eğitim Bakanlığı teşki
lâtına alınması hakkındaki 5166 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair 5283 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesi hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgac 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevkî Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
MuMis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket înce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

BALIKEStR 
vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 

u ye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
245 
237 

5 
3 

224 
18 

[Kabul edenler] 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 

• 

Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saîp özer 
Hasan Ali Vural 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Hamıt Alı Yoney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesüy 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köıymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mashar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ilışan Altınel 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
ARilya Moshos 
Nazlı Tlabar 
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Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Vasfi Menteş 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berfeok 
Emin Develioğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 

% 

BURSA 
Halil Ayan 

BOLU 
Vahit Yöntem 

Ziya Barlas 
Ömer Rıza Doğrul 
Tarık Kozhek 
Muammer Obuz 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kaırtal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özfoay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmed Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ftrit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 

[Redde 
SİİRD 

Cemil Yardım 

* 
[Çekin 

MALATYA 
Esat Doğan 

Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

RtZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Nuri Sertoğfoı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

denler] 
SİVAS 

Bahattin Taner 
Ercüment Damalı 

serler] 
SİVAS 

İlhan Dizdar 

Yusuf Ziya Tuntaş 
TOKAD 

Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer -önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Fn 
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 

YOZOAD 
Faik Erbaş 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

URPA 
Hasan Oral 

1 1 
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[Oya kattlımyanlar] 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler (î.) 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi (I.) 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (î.) 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namik Gedik (I.) 
Şevki Hasırcı 
Eteni Menderes (î.) 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu (İ.) 
Enver Güreli' 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

BİLECİK 
tsmail Aşkın 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan (î.) 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen (Bakan) 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 

Süreyya Endik 
Nihat lyriboz (I.) 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu (î.) 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma (t.) 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan (Bakan.) 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (Î.Ü.) 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Haımdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes Baş
bakan) 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaıman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekana 

Osman Kapani 
Halil Ööyörük (Baltan) 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri üstündağ 
(Bakan) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay (î.) 
Mehmet Bahadır 
Tezer Taşkıran (1.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keıçecioğlu 
Şükrü Kerimzâde 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş (î. ü.) ' 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
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KÜTAHYA 
Besim Besin (I.) 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Nasuh-
oğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (I.) 
tsmet înönü 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Refik Şevket înce (1.) 
Faruk îlker (î.) 
Fevzi Lûtfi Raraos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıfceıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
riöver (î.) 
Kâzım Taşkent (t.) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz (I.) 
Ahmet Bbzdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t.) 

Aydın 3 

Balıkesir 1 

Bilecik 1 

Bursa 1 

B : 70 30.4 
Nedim Öknıen (Bakan) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan) 

NÎĞDE 
Fahri Kögkeroğlu (İ.) 

ORDU 
Refet Aksoy (î.) 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe ' 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topal oğlu 

RÎZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

[Açık Millet 

Çanakkale 1 

Denizli 1 

Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

.1951 0 : 1 
SAMSUN 

Naci Berkman (1.) 
ismail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli (I.) 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 

SIIRD 
Baki Erden 

StNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (İ.) 

SİVAS 
Halil îmre (î.) 
Rifat Öçten (t.) 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 

vekillikleri] 

istanbul 2 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Zihni Betil 
TRABZON 

Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avnj Doğan 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan ÜçÖz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant (t.) 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza Inçealemdar-
oğlu (t.) 

Sivas 1 

Zonguldak 1 
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S.Sayisi:|3S 
Eski Ekonomi Bakam ve Kocaeli Milletvekili Sırrı Bellioglu'nun hü

kümlü bulunduğu, cezanın affına dair Adalet Komisyonu 
raporu (5/31) 

Adalet Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 14464/5786, 5/31 
Karar No. 26 

Yüksek Başkanlığa 

Muhtelif askerî makamata ve komutanlara 
gönderdiği mektuplarla Orduyu Hükümete kar
şı ayaklanmaya teşvik «itmekten dolayı îstam-
Ibui Komutanlığı Askerî Malhkemesihee 22 Teım-
ımuz 1940 tarih ve 4/17007, 40/196 ,esas ve 40/39 
karar sayılı ilâmla Askerî Ceza • Kanununun 
94/1 T.. Ceza Kanununun 80, 31, 33, 36 ncı mad
deleri gereğince 9 sene dört ıay müddetle ağır 
îıapdis ve müelblbeden kamu hizmetlerimden metm-
muiyet ve ceza müddeti zarfımda mıaShcuriyeti 
kanuniye halinde foulumduruiimak cezalariyle 
süne ti katiyede htüikülmlü Sırrı BeMaloğiu'nun 
•masumiyetinin affı hakkında Vâki müracaatı 
üzerime Dilekçe Komisyonunca yapılan müza
kere sonunda: 

Adı geçenim mahkûmiyeti sırasında ceza
evinde disiplinli ve dürüst hareketi ile çektiği 
cezadan hisseyap olduğu ve tamamiyle tashihi 
Ihal ettiği, yaşının ilerlemiş olmakla (beraber 
mesbuk hizmetleri bulunduğu, tek partili dev
rin tazyiklerime ve haksızlıklarına karşı aşırı 
bir teşebbüs olsa bile bir nevi itiraz mahiyetin
de olduğu, bu siyasi suçumun buigünfcü telâkki
lere göre nispeten mazur gtörülelbileeeği göz 
önüne alımarak fer'i cezalarının aiffı suretiyle 
atıfete maahar kılınması uygun görülmüş ve 
bu keyfiyet Komisyonumuza bir raporla bil
dirilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler so

nunda ; af talep eden ve bu talebi de içtüzük 
gereğince Dilekçe Komisyonunca incelenip mu
vafık görülen Sırrı Bellioğlu'nun, mahkûm ol
duğu cezayı tamamiyle çektiği, ve ceza evinde 
dürüst hareket ve ıslahı hal ettiği, çok yaşlı ol
makla beraber mahkûmiyeti dolayısiyle mah
rum kaldığı fer'î haklarına tekrar kavuşturul-
duğu takdirde kendisinin mesbuk hizmetlerine 
karşılık bir mükâfat olacağı; 

Müşahade edilerek Büyük Meclisin atıfetine 
arzedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Bu mucip sebeplere daynılarak hazırlanan 
ilişik af tasarısı Kamutayın yüce tasvibine su
nulmak üzere Yüksek Başkanlığa takdim olu
nur. 

Başkan 
Ankara 

0. T. tltekin 
Ankara 

O. §. Çiçekdağ 
Elâzığ 

II. A. Yöney 
Kars 

A. Çetin 
Mardin 

M. K. Boran 

• 

Sözcü 
Balıkesir * 

M. Erkuyumcu 
Çoruh 

M. Güney 
Erzurum 
E. Karan 
Konya 

M. Oluz S, 
Samsun 

F. Tüzel 
Yozgad 

N. V. Alçılı 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 
Edirne 

M. Enginün 
İstanbul 

A. Moshos 
Kütahya 

. S. Nasuhoğlu 
Seyhan 

S. Serçe 
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ADALET KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 

Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli Milletvekili 
Sim Bellioğlu'nun hükümlü bulunduğu ceza

nın affına dair kânun tasarısı 

MADDE 1. — Eski Ekonomi Bakanı ve Ko
caeli Milletvekili Sırrı Bellioğlu hakkında İstan
bul Komutanlığı Askerî Mahkemesince 22 Tem
muz lî)40 tarih ve T. Esas 40/196, 40/46 M. ka
rar 40/39 la hükmedilip kesinleşmiş ve infaz edil
miş oian 9 sene 4 ay ağır hapis cezası bütün hu

kuki neticeleriyle affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu adalet, Maliye ve 
Millî Savunma Bakanlığı yürütür. 

( S. Sayısı: 135 ) 



S.Sayısı: 137 
Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 65 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 4945 sayılı Kanunla değiştirilen . 66 ncı 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve iç

işleri ve Adalet Komisyonları raporları (1 /98) 

T.C. 
Başbakandık 1. XII. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1653, 6 - 4170 
Büyük Millet Mecliei Yüksek Başkanlığına 

Milli Korunma Kanununun 65 nci maddesinin değiştirilmesi ve 66 ncı maddesinin kaldırılması 
hakkında Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 25. X I . 1950 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulnmş 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

G E R E K Ç E 

Millî Korunma Kanununun 65 nci maddesinin üçüncü bendinde, vali ve kaymakamlara veya 
bunların yazılı emirleriyle vazifelendirilen memurlara arama yetkisi verilmiş olduğu gibi bu maddenin 
4, 5 ve 6 numaralı bendleri de aramanın ne suretle yapılacağına ve aramada ne gibi hususlara riayet 
edileceğine dair hükümleri ihtiva etmekte ve aynı kanunun 66 ncı maddesi ise yiyicilikten, rüşvet 
alıp vermekten, ihtilas ve zimmete para geçirmekten, gerek doğrudan doğruya ve gerek memu
riyet vazifesini suiistimal suretiyle kaçakçılıktan ve resmen vukubulan alım ve satımlara fesat 
karıştırmaktan ve Devlet hariciyesine ait gizli evrakı veya şifreleri ifşa veya ifşaya sebebiyet 
vermekten ve bu cürümlere iştirakten sanık olanlar hakkındaki duruşmanın tutuk olarak yapıla
cağını âmir bulunmaktadır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre bir kimsenin meskeninde, üzerinde veya her hangi 
bir yerinde aramaya karar vermek yetkisi münhasıran yargıca ait olup konut ve kişi dokunulmaz-
lığiyle doğrudan doğruya ilgili bulunan böyle bir yetkinin idare âmir ve memurlarına verilmesinin 
Anayasa hükümleriyle telifi mümkün görülmemiştir. Yine Millî Korunma Kanununun 66 ncı mad
desindeki mecburi tevkife dair olan hükmün ise, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tevkif sebep
lerini gösteren ve tevkifi müstelzim hal ve şartların vücudunu yargıcın serbest takdirine bırakan 
104 ncü maddesinin ana prensibine uygun bulunmamış ve yargıcın serbest takdirini bağlıyan bu 
hükmün tatbikatta iyi neticeler vermediği dç. tecrübelerle sabit olmuştur. 

Binaenaleyh, bu mülâhazalara binaen Millî Korunma Kanununun mecburi tevkife dair olan 66 
ncı maddesiyle idare âmir ve memurlarına arama yetkisi veren 65 nci maddesinin 3 numaralı bendi 
kaldırılmış ve bu maddenin aramanın ne suretle yapılacağına ve ne gibi esaslara riayet edileceğine 
dair hükümleri ihtiva eden 4, 5 ve 6 ncı bendleri de, bu hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda kâfi hükümler mevcut olması hasebiyle, zait görülerek maddeden çıkarılmıştır. 
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İçişleri Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
tçişhti Komisyonu 

E&as N0.I/B8 
Karar iVo: ±0 

38 . XII . ÎSS0 

Yüksek Bakanlığa 

Millî Korunma Kanunun 6& aci maddesinin 
değiştirilmesi ve 66 ncı maddesinin kaldırılması 
hakkında Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulu tarafından Meclise sevkedilen 
kanun tasarısı Yüksek Başkanlıkça komis
yonumuza havale buyurulmakla, Adalet ve İçiş
leri Bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle ko
misyonumuzda müzakere olundu. 

Tasarı gerekçesinde etraflıca izah olunduğu 
üzere Millî Korunma Kanununun, aramaya' mit 
taallik 65 nci maddesinin (3, 4, 5) nci bentlerin
de vali, kaymakamı gibi idari makamlar ile 
bunların yazılı emirleriyle aramada vazifelendi
rilen memurların bu yetkilerinin ref'i neticesi, 
aramada Ceza. Muhakemeleri Usulü Kanununun 
umumi prensibine uyulması ve keza aynı kanu
nun 66 ncı maddesindeki mecburi tevkif hük
münün çıkarılmasiyle tevkifi yargıcın takdiri
ne bırakmak suretiyle yukarda sözü geçen ka
nunun 104 ncü maddesinin tatbikma mutabaka
tın sağlanması amacını gütmekte ise de: 

Millî Koruma Kanunu bir fevkalâde zamana 
mahsus kanun olmak itibariyle değişik ve bel
ki de daha ağar hükümleri ihtiva eylemesi kar
şıladığı fevkalâde zaruretlerin bir icabıdır. 

Bu cihet Anayasa Kanunumuzdaki fevkalâ
de- ahval için kabul edilen tedbirler cümlesinden 
ve millî menfaatler iktizasından, bulunduğu ci
hetle Anayasaya da aykırı değildir. Keza ka
nun esas olarak yürürlükte bulunduğu müddet
çe tatbikatındaki faydayı sağlıyaeak olan mad
delerinin tâdil s veya tamamen Ugasına_ gidildiği 
takdirde kanunun ısdarmdaki umumi f aide mü
lâhazasından da uzaklâşılmış olunur. 

Bahse konu kanun olağanüstü zamanlara 
mahsus alması ve tatbikatının mahdut zamana 
mahsus bulunması- ve fevkalâde halin gittikçe 
şiddet ve ehemmiyet kesbeylediğinin son bütçe 
gerekçesiyle Hükümet tarafından da izah olun
ması , karşısında bu teklifin Hükümet noktaina
zarı ile de tezat teşkil ettiği açıkla? tezahür 
ede*; 

66 ncı maddede bu kamun muvacehesinde 

aikrotarahığııgihimmımak bir tevkif mecburiye
ti de tahmil etmemektedir. 

Şöyle ki: 
Ceza Muhakemeleri Kanununun 104. ncü mad

desi suçlunun sıfat, şahsiyet ve ikaınetgâh sahi
bi olup olmayışı ve suçun mahiyeti bakımların
dan aynı mükellef iysfcitahmil- edicî  bir- mit ta
şımaktadır. Bundan başka 30O& say*ll Meşhut 
Suçlar Kanununun 13: neü maddesinde'tevkif 
meeburiyeti ve 1609 sayılı Kanundaki aynı ma
hiyetteki mecburiyet karşısında tasarı hukuki, 
fiilî ve amelî bir istinattan da mahrum kalır. 

Hülâsa; bugünkü içtimai ve iktisadi sebep
ler ile memleketin mülkî taksimatı ve dünyamn 
halen içerisinde bulunduğu siyasi durum muva
cehesinde fevkalâde zamanlara mahsus bir kâ
nunun kül halinde yürürlükte bulunurken bir 
Anayasa meselesi yaparak kanunun ruh ve esa-
s'na hâkim maddelerinde tadilâta gitmek veya 
yürürlükten kaldırmanın yersiz ve mevsimsiz 
bulunduğuna kanaat hâsıl olduğundan tasarının 
reddine ekseriyetle karar verildi. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev
di edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Ko. Başkanı 
Krklareli 
E. Ustun 

Sözcü 
Zonguldak' 

A. Yurdabayrak 

Başkan Vekili 
Bursa 

İV. Ytlmm 
Eâtip 

Amasya 
K. Eren 

îmzadfr bulunmadı 
BMis Bursa Çoruh 

M. Ertan A. E rozan Z. Vral 
İmzada bulunmadı 

Çorum Kütahya Niğde 
B. Koldaş Muhalifim E. Emr 

Y. Aysal 
Ordu Tokad 

F. Boztepe N. T. Topçoğlu 
imzada bulunmadı îmzada bulunmadı 

Trabzon Urfa Van 
H. Orhon R. K. TitnAiuroğİM t. Âkın 

(S . Sayısı: 137) 
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:" T. BM. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/98 
Kara» No. 25 

Yüksek 

MÜB Korunma Kanununun 48^8 sayılı Ka
nunla değiştirilen 65 nci maddesinin değiştiril
mesi ve 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 
66 ncı maddesinin yürürlükten kaldırılması 
hakkında Adalet Bakanlığınca hazırfanaır Ve 
Bakanlar Kurulunun 25 . XI . 1950 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulmasına karar 
verilen kanun tasarısı Komisyonumuza havale 
edilmekle Adalet Bakanlığı Temsilcisi hazır ol-
dw§u haMe' incelendi 

Millî Korunma Kanununun 65 nci maddesi
nin 3 neü bendmdfcy'vaJi ve kaymakamlara ve
ya bunların yazılı emirleriyle vazifelendirilen 
memurlara arama yetkisi verilmiş olduğu gibi 
bu maddenin 4, 5 ve 6 numaralı bentleri de ara
manın ne 'suretle.yapılacağına ve aramada ne 
gibi Hususlara riayet edileceğine dair hükümleri 
ihtiva etmekte ve aynı kanunun 66 ncı maddesi 
ise yiyicilikten, rüşvet alıp vermekten, ihtilas 
ve zimmete para geçirmekten gerek doğrudan 
doğruya ye gerek, memuriyet vazifesini suiisti
mal suretiyle kaçakçılıktan ve resmen vukubu-
lan alım Ve satımlara fesat karıştırmaktan ve 
Devlet hariciyesine ait gizli evrakı veya fişleri 
ifşa veya ifşaya sebebiyet vermekten ve bu cü
rümlere iştiraktan sanık olanlar hakkındaki du
ruşmanın tutuk olarak yapılacağını âmir bu- * 
lunmaktadır. 

Ceza? Muhakemeleri Usulü Kanunaina gere 
bir kimsenin meskeninde, üzerinde veya her ; 
hangi bir yerinde aramaya karar vermek yetkisi 
münhasıran yargıca ait olup konut ve kişi do 
kunulmazlığı ile doğrudan doğruya ilgili bulu- ; 
nan böye bir yetkinin idare ve <âmir ve memur
larına verilmesinin Ananasa hükümleriyle telifi 
mümkün görülmemiştir. 

Yine Millî Korunma Kanununun 66 ncı mad
desindeki mecburi tevkife dair olan hükmün ise, 
Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun tevkif se
beplerini gösteren ve tevkifi müstelzn» kal :?&&••:• 
şartların vücudunu yargıcın serbest takdirine 
bırakan 104 ncü maddesinin ana prensibine uy-

( & t S a p 

19 .ıv^m&: 

Başkanlığa. 
g\m faahrasnamış ve yajrgsc w«erbest tflfedirini ba#-
lıyan bu hükmün tatbikatta iyi neticeler verme
diği de tecrübelerle sabit olmuştur. Şeklindeki 
Hükümet dilekçesi muvafık görülmüştür. Bun-
dfcttt başka tasarının teklifinden sonra Büyük 
Millet Meclisince Anayasanın şahsın masuniye
ti hakkındaki prensiplerine ve Ceza Muhakeme
ler i Usulü Kanununun tevkif edip etmemek hu
susunda hâkime serbestîi takdir hakkı veren 
M4« sMÜi maddesinin vaz'e^tiği esasa> muhalif ve 
aatidesrokıratik mahiyette bakman, ayaı kanu
nun 206 n<rü matMe^inin ağır cezalı sa$larâ&M 
tevkif mecburiyetine mütaallik hükmü ile 3005 
sayılı Meşhut Suçlar Kanununun yine bu mahi
yetteki 13 ncü maddesi Büyük Millet Meclisin
ce yürürlükten kaldırılmış olduklarından bu 
hükümlere mütenazır olarak Mîllî Korunma Ka
nunundaki bahsi geçen 65 ve 66 nci maddeleri
nin de kaldırılması zaruri telâkki edilmiştir. 

Gerçi memurların işledikleri zimmet, ihtilas, 
irtikâp, rüşvet, kaçakçılık gibi bâzı suçlar hak
kında tatbiki icap eden 1609*' sayılı Kanunda 
yargılamanın mevkuf en yapılmasını emreden 
hükümler halen mevcuttur. Ancak MiflT Korun
ma Kanununun 68 nci maddesi 1609 sayılı Ka
nunun dairei şümulüne giren bu gibi suçları da 
içine almakta ve bahsi, geçen Kanunun tevkiîe 
mütaallik hükmü mahkemelerce halen tatbik 
olunmamaktadır. 

Millî Korunma Kanunundaki hükümler kar
şısında sözü geçen 1609 sayılı Kanunun diğer 
hükümleri gibi tevkife mütaallik hükmü de şim
diki halde yürümemektedir. Bu sebeple esasen 
Hükümetçe kaldırılması teklif edîhniyen 1609 
sayılı Kanunun tevkife mütedair hükmünün de 
ilga? eülâîğm© dair tasarıya ayrı tor madde ek
lenmesine Komisyonumuzca lüzum görülmemiş
tir. 

Bu sebep ve gerekçelere binaen yerinde gö
rülen kanun tasarısının aynen kabulü ile Millî 
Kan*»»» Kanununun 65 ve 66 ncı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılmasına oy birliği ile karar 
verilmiştir. 



Yüksek Başkaaılığa sunulur. 

Balkan Sözcü 
Ankara Balıkesir 

O. t. lltekin M. Erkuyumcu 

Ankara Çoruh 
O. Ş. Çiçekdağ M. Güney 

solunmak üzere 

Kâtip 
Balıkesir 
Y. Asena 

Çorum 
H. Oriakctoğlu 

Edirne 
M. Enginün 

Istanlbul 
A. Moshos 

Kütahya 
8. 8. Nasuhoğlu 

Seyhan 
S. Serçe 

Elâzığ 
H. A. Yöney, 

Kars 
A. Çetin 
Mardin 

M. K. Boran 

N. 

Erzurum 
E. Karan 

Konya 
M. Obuz 
Samsun 
F. Tüzel 

Yozgad 
Ü. Alcik 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Korunma Kanununun 65 fici maddesinin 
değiştirilmesi ve 66 net maddesinin kaldırılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
4648 sayılı Kanunla değişen 65 nci maddesi aşa
ğıda yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir. 

Madde 65. — 1. Bu kanun hükümlerinin 
tatbikatında salahiyetli memurlara lüzum görü
len her türlü malûmatın verilmesi ve her nevi 
vesikaların ve defterlerin gösterilmesi mecbu
ridir. 

2. Bu memurlar, vazifelerinin ifası sırasın
da bu kanunun cezalandırdığı fillere muttali 
olduklarında, Meşhut Suçların Muhakeme Usulü 
Kanununun dördüncü maddesi hükümlerini tat
bik ederler. Talep vukuunda zabıta makam ve 
memurları bu memurlara yardım etmeye mec
burdurlar. 

3. Arama neticesinde kanun hükümlerine 
muhalif olarak saklanmış veya saklanmak is
tenilmiş mallar zuhur ederse bu mallar alınarak 
Hükümetin evvelce tesbit etmiş olduğu mahal
lere sevk ve teslim edilir ve değer bedelleri ema
neten Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şu
belerine ve bulunmıyan yerlerde mal sandıkla
rına yatırılır Bu suretle malları alman hükmi 
,ve hakiki şahıslar aleyhine Millî Korunma Ka
nununa tevfikan ayrıca cezai takibat yapılır. 

MADDE 2. Millî Korunma Kanununun 

4945 sayılı Kanunla değişen 66 ncı maddesi kal
dırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Barbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
Refik §. înce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. E. YeM ese 

G-. ve Tekel Bakanı 
N. Özsan 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Balkanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 
İçişleri Bakanı 

* 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y, Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

H. Köymen 
İşletmeler Bakanı 

Muhlis Ete 

» • - « 

( S . Sayısı: 137) 



S. Sayısı: 138 
Ankara Milletvekili Cevdet Soydan ve 3 arkadaşının, kangütme se
bebiyle işlenen adam öldürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hı
sımları hakkındaki 3236 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 

hakkında kanun teklif i ve Adalet Komisyonu raporu (2/164) 

G E R E K Ç E 

îcra Vekilleri Heyetinin tâyin ettiği yerlerde, kan gütme sebebiyle adam öldürme suçlarının fail
leri, bunların usul ve füruu ile dördüncü dereceye kadar kan hısımları ve kaynana, kaymbaba 
gibi ikinci dereceye kadar sihri hısımları sürgün edilmektedir. Bu meselenin tatbiki bakımından 
3236 sayılı Kanunun birinci maddesinde gösterilen usul ve füru ile kardeşlerin sürgünleri mecburi, 
diğerlerinin ise sürgünleri görülecek lüzuma mebni takdiridir. Tatbikatta da bu lüzum görme key
fiyeti tamamiyle keyfî ve indî mütalâalara müstenit bir vakıadır. Çünkü tahminî bâzı karinelerle 
istikbalde bir suç işleneceği kanaati ileri sürülere]?: takdire girişildiği görülmektedir. 

. Bu kanun, Cumhuriyetin ilânına rağmen memleketimizde halen çok iptidai ananelere dayanılarak 
bâzı mahallerde kan gütme sebebiyle adam öldürülmekte olduğu faraziyesine müstenittir. Tamamen 
şahsi bâzı mütalâalara istinaden nesredildiği kuvvetle söylenebilen bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihlerde memleketimizde umumiyetle cinai mahiyette kesin istatistikler mevcut değildi. Bugün 
dahi bu istatistiklerin vücudu kabul edilse bile henüz tatbiki yeni olduğu için kuvvetli ve esaslı 
bilgiler vermekten uzaktır. Münhasıran cürümleri tadat, suç nevilerini tasnif ve tekerrür vakalarını 
tesbit etmekten ileri gitmiyen bu ihsai rakamların mâruz hususatı beyan etmesi veyahut bu şekilde 
mânalandırılması için henüz zaman geçmiş değildir. 

Bundan başka kan gütme sebebiyle adam öldürme suçlarının miktar ve mahiyetlerini ancak 3230 
sayılı Kanunun yürrülüğü ile ve bu kanun hükümlerine dayanan istatistiklerle tesbit etmek doğru 
olur. Fakat buna dair tutulmuş ihsai malûmatı da resmî kayıtlarla elde etmek mümkün değildir. 

Ayrıca, 3236 sayılı Kanunun mucip sebepleri arasında gösterilen sürgün muamelesinin bir ceza 
olduğunu da hatırdan çıkarmamak lâzımdır. Kanunda kullanılmıyan bu terim esbabı mucibe 
lâyihalarında zikredilmiş ve sürgünün mucip sebebi de izah olunmuş bulunmaktadır. Halbuki 
Ceza Kanununda bir ceza müessesesi olarak gösterilen sürgün hükmünün bir fiile merbut olması 
lâzımdır. Fiilsiz tatbik- olunan cezalar da iptidai mülâhazalara dayanan muamelelerdir. Bu hal de, 
tamamen cezanın şahsiliği prensibini ihlâl eder. Yani demek istiyoruz ki, kan gütme saiki ile 
adam öldürmek ne kadar iptidai bir ananenin devamı, ne kadar iptidai bir düşüncenin mahsulü 
ise, böyle bir fiilin vukuu mülâhaza edilerek bâzı kimselerin ocaklarından sökülüp başka yerlerde 
ikamete mecbur edilmeleri, onların sefil ve perişan bir hale konulmaları da okadar iptidai bir 
cemiyet meselesidir. Zamanımızda, Türkiye Cumhuriyeti gerek idaresi, gerek ideali bakımından 
muasır milletler safmdadır.' Bundan dolayı da cemiyetimizin fikir ve anlayışına aykırı olan bu 
kanunun lağvı lâzımdır. 

Hulâsa : Tamamen totaliter bir zihniyetin ifadesini şekillendirdiği her veçhile aşikâr olan 
mevzuubahis 3236 sayılı Kanunun bir an evvel tatbikattan kaldırılması suretiyle normal adlî 
hayatın devamını temin etmekle, esasen kan gütme sebebiyle adam öldürmek gibi taammüden 
işlenen suçlara tatbik edilen âzami cezanın mevcudiyeti muvacehesinde, bu kanun ile husule getiril
miş olan keyfîliğin önlenmesi tahtı imkâna girmiş olacaktır. 

Ankara Milletvekili Rize Milletvekili G-azianteb Milletvekili Gazianteb Milletvekili • 
Cevdet Soydan tzzet Akcal Ali Ocak Ekrem Cemni 
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Yüksek Başkanlığa 

Ankara Milletvekili Cevdet Soydan ve üç ar
kadaşımın kangütme sebebiyle işlenen adam öl
dürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri ve hı
sımları hakkındaki 3236 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılması hakkındaki Kanun teklifi Ko
misyonumuza havale edilmekle teklif sahibi ve 
Adalet Bakanliğı Temsilcisi hazır olduğu halde 
incelendi. 

Hükümlerinin meriyetten kaldırılması teklif 
edilen 3236 sayılı Kanunda: îcra Vekilleri He
yetinin tâyin ettiği yerlerde kangütme yüzünden 
adam öldürme suçlarının failleriyle bunların usul 
ve fürularmın ve 4 ncü dereceye kadar kan hı
sımlarının mahkeme kararyle başka yerde ika
mete memur edilebiecekleri kabul edilmiştir. 

MezkCır kanunun 1 nci maddesiyle hâkimler, 
usul ve füru ve kardeşler haklarında sürgün 
kararı vermeye mecbur tutuldukları gibi diğer 
akrabaların sürülmelerine karar vermek hususu 
da keza onların takdirlerine terkedilmiştir. Ka
nunun bu hükmü hukuki esaset bakımından aksak 
ve suiistimale müsait olmakla beraber aynı za
manda da antidemokratik bir mahiyet arzetmek-
tedir. 

Çünkü bu kanunla vatandaşlara Anayasamı
zın 70 nci maddesiyle tanınan seyahat ve ikamet 
hak ve hürriyetlerinin tahdidi hususunda yar
gıca geniş bir takdir hakkı verilmektedir. 

Diğer taraftan 3236 sayılı Kanun hüküm
lerinin cezanın şahsi olması hakkındaki umumi 
ceza prensipleriyle de telifine imkân yoktur. 
Zira bu kanunla işlenen bir cürümle ilgisi bu-
lunmıyan şahısların da o cürmü işliyenle bir
likte cezalandırılmaları gayesi istihdaf ve te
min edilmiştir. Her hangi bir katil fiilini irti

kâp etmiyen bâzı vatandaşların böyle bir suçu 
işliyecekleri endişesiyle evlerinden ve ocakla
rından alınıp başka yerlerde ikamete mecbur 
edilmelerinin bugünün mütekâmil hukuk telâk
kisi karşısında adalet ve hakkaniyet kaideleriy-
le telif ve tecviz edilemiyeecği de şüphesizdir. 
Bundan başka komisyon görüşmeleri sırasında 
Adalet Bakanlığı temsilcisinin verdiği şifahi 
izahattan yurdumuzda kan gütme sebebiyle iş
lenen katil fiillerinin diğer katil fiillerine nis
petle pek cüzi miktarda oldukları anlaşılmış 
ve kanun hükümlerinin yürürlükte kalmasına 
lüzum olmadığına Komisyonumuzca ayrıca ka
naat getirilmiştir. 

Yapılan kanun teklifi gerek bu sebepler ve 
gerekse teklif sahiplerinin ileri sürdükleri di
ğer gerekçeler muvacehesinde yerinde görül
düğünden teklifin metinde yapılan ufak tefek 
değişikliklerle aynen kabulüne ve sözü geçen 
kanun hükümlerinin meriyetten kaldırılmasına 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 

O. T. îltekin 
Ankara 

O. §. Çigekdağ 
Edirne 

M. Enginim 
İstanbul 

A. Moshos 
Samsun 
F, Tüzel 

Sözcü Kâtip 
Balıkesir Balıkesir 

M. Erkuyumcu V. Asena 
Çoruh Çorum 

M. Güney E. Ortakcıoğlu 
Elâzığ Erzurum 

H. A. Yöney E. Karan 
Kars Kütahya 

A. Çetin S. S. Nasukoğlu 
Seyhan Yozgad 

8. Serçe N. V. Alçılı 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ CEVDET SOYDAN 
VJ3 3 ARAKDAŞININ TEKLİFİ 

Kangütme Sebebiyle İşlenen Adam öldürme 
veya Buna Teşebbüs Cürümlerinin Failleri ve 
Hısımları hakkında Tatbik olunacak Muameleye 

dair Kanunun ilgası hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kangütme Sebebiyle Adam 
öldürme veya Buna Teşebbüs cürümlerinin Fa
illeri ile Hısımları hakkında Tatbik Olunacak 
Muameleye dair olan 3236 sayılı Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. —• Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. —'Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

3 — 
ADALET KOMİSYOmjNÜN DEĞİŞTİRİCİ 

Kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve
ya buna teşebbüs cürümlerinin failleri ve ha
sımları hakkında tatbik olunacak muameleye 
dair 3236 sayılı Kanunun ilgası hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kan gütme sebebiyle adam öl
dürme veya buna teşebbüs cürümlerinin failleri 
ile hısımları hakkında tatbik olunacak muamele
ye dair olan 3236 sayılı Kanun yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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