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' / . ; / İ , — GEÇEKTİ 

* Sayın Üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki tezkere kabul edildi. < 

Balıkesir Milletvekili I&nver Güreli'nin, Yu
nan balıkçıl a m i n karasularımızda avlanmala
rına müsaade edileceği hakkındaki haberlerin 
sıhhat derecesine dair sorusu, soru sahibi ha
zır bulunmadığından;, gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Mardin Milletvekili Aziz Üras'rn, Mardin'in 
Kordis Köyü Muhtarı Mehmet Elik hakkında 
verilen Danıştay ilâmının yerine getirilmemesi 
sebebine dair sorusu, Başbakan Yardımcısı tara
fından cevaplandırıldı. 

Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'-
nin, iktisadi gelişmemiz için şimdiye kadar alı
nan karar ve tedbirlerle girişilen teşebbüsler
den elde edilen neticelere, dünyaca iktisadi bir 
krize doğru gidildiği hakkındaki emarelere dair 
Hükümetin görüş ve kanaati ile böyle bir ihti
mal karşısında alınması düşünülen tedbirlerin 
ne'olduğuha ve tediye muvazenemizin durumuna 
dair--sorusu, Hükümetin istemesi üzerine, 15 gün: 

sonraki Birleşime bırakıldı. 
İzmir Milletvekili Pertev Arat 'm, İzmir ve 

Manisa vilâyetleri dâhilinde son defa vâki olan 
don âfetinden zarar gören bağlarin miktarına, 
Ziraat Bankası ile kredi kooperatiflerine borçlu 
olan müstahsıllarm borçlarının tecili ve zarar 
gören bağların ihya ve imarı hususunda ne dü
şünüldüğüne dâir sorusu, soru sahibi ve 

İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'm, İs
parta özel Lisesinin resmî ]iselere muadeletinin 
bugüne kadar tasdik edilmemesi sebebine ve 
resmî lise olarak kabul edilip edilmiyeceğine 
dajr sorusu da, ilgili bakan hazır bulunmadık
larından, gelecek Birleşime bırakıldı./ 

• Kastamonu Milletvekili Ziya Termen'in, 
Kastamonu İlinin iktisadiyatını canlandırmak 
raaksadiyle kendir, prinç ve elma konularında 
ne gibi teşvik vç himaye ve satış tedbirleri alın
dığına, Azdavay, Cide linyit ve antrasit kömü
rü ocakları ile kadîm (Küre) bakir madeni ve 
pirit kaynaklan ve Araç demir madenlerinin 
senelerden beri ne gibi sebeplerle işletmeye 
açılmadığına dair sorusuna, Ekonomi ve Tica
re t ve İşletmeler Bakanları, 

Balıkesir Milletvekili Vacid Asena'nm, ba-

PANAK ÖZETİ 

lıkçılık ve süngerciliğin inkişaf ettirilmesi 
hakkında umumiyetle alman tedbirlerin neler
den ibaret olduğuna, nerelerde ve "ne kadar 
kooperatif kurulduğuna, balıkçılık ve sünger
cilikle iştigal edenlere kredi temini hususun* ' 
da ne düşünüldüğüne dair sorusunö, Kkonomi 
ve Ticaret Bakanı, 

Mardin Milletvekili Aziz ITras'ın, Mardin'
in, Zedi Köyüne verilen traktörün geri alınması 
sebebine dair sorusuna, Başbakan Yardımcısı, 

Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu'* 
nun, Dışişleri .Bakanının son zamanlarda Anka
ra 'da cereyan eden muhtelif görüşmelerle 
Atina seyahat ve görüşmeleri. hakkında Mec
lise izahat vermesine dair sorusuna, Dışişleri 
Bakanı ve 

Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'Ün, 
iş esası üzerine müesses ceza evlerindeki mah
kûmlara tatbik edilen sistemin devamına Hü•'•* 
kümetin taraftar olup olmadığına, bu ceza ev
lerine sevkedilen mahkûmların mahallî ceza ev
lerinde geçirdikleri v müddetin artırılması ve 
artma istidadı gösteren bâzı suçlardan mahkûm 
olanların asri ceza- evlerine gönderilmemesi hu
suslarının düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna da Adalet Bakam cevap verdiler. 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay 'm," Kağız
man1 İlçesi Çamuşlu: Köyünün kaymakta olan 
arazisi hakkında ne 'gibi tedbirler alındığına 
dair içişleri Bakanlığından sormuş olduğu ya
zılı sorusunun bugüne kadar cevaplandırıl ma
ması sebebine, Kağızman'ın Kötek Bucağı mer
kezi ile Çamuşlu: ve Akdam köylerinin yetmiş 
beşer metre kaymaları karşısında alınmış ve 
alınacak tedbirlere dair sorusu, soru sahibi 
hazır bulunmadığından, gelecek birleşim günde
mine alındı. 

Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'm, maki cin
sinden her türlü ağaçlıklarla örtülü ormandan 
sayılmıyan yerlerden topraksız veya az topraklı 
vatandaşlara bugüne kadar kaç hektar saha tev
zi edildiğine,'bu işlemlerin hangi iller dâhilinde 
yapıldığına ve daha nerelerde ne kadar maki sa
hası tevzi edileceğine dair sorusunu Tarım Ba
kanı cevaplandırdı. 

İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar'm, 
İstanbul Limanındaki tıkanıklığı ıslah etmek 
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ılzorc Haskoy ve karayburnu'ndaki sahanın 
eşya muhafazasına tahsisine karar verildiği 
halde-bugüne' kadar gecikmesi sebebine, Tophane 
sahasının Salıpazarı'ndaki liman inşaatı için 
boşaltılmaya başlandığı hakkındaki haberin doğ
ru olup olmadığına ve Salıpazarı'nda yeni liman 
tesisleri yapılması hakkında karar alınmazdan 
evvel İstanbul Belediyesi ve Ticaret Odası ile 
diğer alâkalıların fikir ve mütalâalarının'alınıp 
alınmadığına dair sorusu da, soru sahibinin hazır 

Teklifler I 
1 .— İdareci üyeler Kurulu'nun, Büyük Mil

let Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hak
kındaki 1613 sayjlı Kanunun 1757 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nei maddesinin ikinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/395) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına); 

2. —- İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi | 
Başar'm, nüfusunun yüzde 60 : nidan fazlası I 
bir. şehir hududu içinde yaşıyaiı vilâyetlerde 
mahallî idare ile şehir beldiyesi hizmetlerinin 
birleştirilmesi ve şehremaneti kurulmasına da
ir kanun teklifi (2/396) (İçişleri,, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına); 

Raporlar ' 
3. — Bataklıkların kurutulması ve bundan 

elde edilecek topraklar baklandaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun j 

bulunmaması sebebiyle gelecek Birleşime bırakı
larak. 

28 . V . 1952 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başıkanvekili Kâtip 
Ağrı Milletvekili „ Kayseri Milletvekili 

C. Yardımcı I. Kirazoğlu 
Kâtip 

Çanakkale Milletvekili . 
Ö; Mart ' T"'-

j tasarısı ve İçişleri, Tarım; Maliye ve Bayındır
lık komisyonları raporları (1/305) (Gündeme); 

4. — Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Tür
kiye Cumhuriyeti' Hükümeti arasında İstan
bul'da Yakın ve Orta Doğu iş gücü fâaliyet 
merkezi kurulması için Cenevre'de imzalanan 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun tasarısı 

I ye Dışişleri »ve Çalışma komisyonları raporları 
I- (1/381) (Gündeme) T 

5. — Millî Korunma 1947 ve 1948 yılları 
bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporları 
(3/226) (Gündeme); 

6. — Rize İline tâbi Güneyce İlce merkezi
nin nakledilmesi ve adının değiştirilmesi hak* 
kında kanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe, ko-

j misyonları raporları (1/359) (Gündeme), 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BİRİNCİ ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 15,07 . , , . ' " ' 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Muzaffer Önal (Tokad) 

«ta»' 

3. —YOKLAMA 

(BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı.) t . , 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SÜNÜŞLAEI 

1, — Erzurum ftlilletvekili , Balladır Dül
gerdin, bir önceki birleşimde Trabzon Millet
vekili Faik Ahmed Barutçu'nun sözlü sorusunun 
görüşülmesi sırasında, usul hakkında diğer mil
letvekillerine de söz verilmemiş olmasını^ İçtü
zük hükümlerine uymadığı, yolundaki önergesi, 
(4/258) 

BAŞKAN —r- Efendim, geçen birleşime ait 
olarak, İçtüzük hükümlerine çağırmayı tazam-
mun eder mahiyette, Erzurum Milletvekili Ba
hadır Dülger arkadaşımız tarafından verilmiş 
bir önerge vardır, onu okuyacağız. 

İlâveten arzedeyim ki;, İçtüzüğün 89 n,cu 
maddesine uygun görülen bu önerge dolayısiy--
le yana ve karşıya olarak iki milletvekili ar
kadaşımız konuşabileceklerdir. içtüzük bunu 
âmirdir. > 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) ~ 
Söz 'istiyorum. 

BAŞKAN —• Takririn aleyhinde mi? 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Hayır, lehinde. 
BAŞKAN — O halde önerge okunduktan 

sonra söz isteyiniz. 

B. ıM. M. Yüksek Başkanlığına 
Usule taallûk eden bir meselede velev so

rular üzerinde müzakere cereyan etse dahi her 
milletvekilinin bu müzakereye iştiraki tabiî 
hakkıdır. 

Faik Ahmed Barutçu tarafından ileri sürü
len usul esasları hakkındaki mütalâlara Riya
set Divanınca cevap verilmek . suretiyle usul 
müzakeresi açılmış olduğuna göre söz istiyen 

diğere milletvekillerine de söz verilmesi lâfını 
iken verilmemiş olması Meclisimizin nizam duyı 
gusuna aykırıdır; Binaenaleyh ! yarım bırak*-
lan usul müzakeresinin tekrar açılarak Yüksek 
Meclisin hakemliğine müracaat .suretiyle, me
selenin halledilmesini arz ve teklif ederim.. 

;';..". 26. V, 1952 , 
Erzurum Milletvekili 

Bahadır' Dülger:, .' 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Lehinde konuşmak istiyorum Reis Bey. 

• CELÂL YARDIMCI (Ağri) — Ben de aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN-— Takriri dinlediniz. Faik Ah
med arkadaşımız yana, Celâl Yardımcı arka
daşımız karşıya konuşmak üzere söz aldılar. 
Bahadır Dülger arkadaşımız tavzih sadedinde 
söz istiyorlar. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhte-. 
rem arkadaşlar, geçen müzakerede bir sözlü 
soru esnasında Yüksek Meclis muvacehesinde 
cereyan etmiş olan hâdise, şahsi kanaatimce, 
Anayasanın 21 nci maddesiyle tâyin edilmiş 
olan ve Meclis müzakeratının İçtüzük hüküm
lerine göre cereyan etmesini temin yolunda 
konmuş olan hükme bir çeşit aykırı olması 
bakımından bu hususun tashihi vd Anayasa ve 
İçtüzük hükümlerinin yerine getirilmesi için 
bu takriri vermiş bulunuyorum. 

Mesele şundan ibarettir, : Bir soru konuşul
duğu sırada soru sahibi Faik Ahmed Barutçu 
«usul hakkında söz rica ediyorum, bu mühim 
bir meseledir» diye usul hakknda Başkandan 
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Soz ricasnda -bulunmuştur. Bunun üzerine Mce- j 
ise riyaset eden arkadaşımız mesele halledilsin, 
Dışişleri Bakanından sonra sizi- kürsüye davet 
edeceğim demiştir. Demekki daha ilk vehledc I 
bu sözü söylemek suretiyle Faik Ahmed Barut
çu'nun usul. hakkında söz istemesi fikrini kabul 
etmiş bulunuyor. Benim bu okuduğum tâbirler 
aynen zabıttan alınmış tâbirlerdir. Ben, tabiî 
anladıklarımı ve,gözümün önünde cereyan eden I 
hâdiselerle telâkkilerime ve idrakimin hudut- I 
larınm bana verdiği imkânlara göre arzediyo-
i'iuıı. Takdir Büyük Millet Meclisinindir. 

Bundan sonra Taik Ahmed Barutçu söz al
mış, 1948 senesinde hâsıl olan bir usul meselesi 
hakkında beyanatta bulunmaya başlamıştır. Fa- I 
İcat Başkan, bu beyanatı, «elimizde kararlar var- I 
dır, binaenaleyh sizin bu usul meselesi hakkında 
ileri sürdüğünüz noktai nazari ar burad a m ün a-
kaşa edilemez» yollu sözlerle katetmek istemiştir. I 
Fakat bu arada Başkanla Faile Ahmed Barutçu 
arasında şu şekilde bir münakaşa cereyan etmiş
tir : Faik Ahmed Barutçu diyor ki, «müsaade 
edin, daima sözümü kesiyorsunuz, nihayet Mec
lis hakem olacaktır. Siz Meclise arzedersiniz». 
Başkan, buna «tüzük hükümlerini yerine getir
mekle mükellefim» cevabını veriyor. Barutçu bu
nun üzerine, «usul bakımından konuşmak hak
kımdır,» diyor. Bunu dedikten sonra Başkanın 
vermiş olduğu cevap : «Tüzük hükümlerini yeri- I 
ne getirmekle mükellefim, arzedeceğim yüksek 
heyetinize,» demekten ibaret oluyor. 

Demek ki, bir usul meselesinin işlemesi hu
susunda Yüksek Meclise mâruzâtta bulunmak ve 
onun hakemliğini kabul etmeyi evvelden kabul 
etmiş bulunuyor. Böyle olduğu halde Baş
kan, usul hakkında söz istiyen başka bir millet
vekiline, Osman Bölükbaşı'na, şu sözlerle cevap 
veriyor ve kendince bir karar veriyor : «Faik 
Ahmed Barutçu'nun vermiş olduğu takrir soru 
müessesesi hükümleri dairesinde cereyan etmiş 
ve bu suretle Faik Ahmed Barutçuya söz veril
miştir. Osman Bölükbaşı arkadaşımızın veya baş
kalarının usule mütaallik söz istemelerine imkân 
yoktur. 89 ncu madde müzakereye mahal olma
dığı ruzname veya İçtüzük ahkâmına riayete da
vet veya takdim ve tehir hakkındadır. Faik Ahmed 
Barutçu'nun mütalfialası buraya girmemektedir» 
diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, 'bir 'hatip çık
mıştır, Büyük Millet Meclisinde 1948 sonesin- | 

.\M 6 :1 
de cereyan etmiş olan - biz orada yokuz, mz 
bilmiyoruz, bizim gıyabımızda - bir meseleye 
mütaallik. olarak teessüs" etmiş olan, İçtüzük ba
kımından teessüs etmiş bir örfe dair bir iddia
da bulunmuştur. Bu bir usul iddiasıdır. Usul 
iddiasının Büyük Millet Meclisi huzurunda, id
dia sahibi Faik Ahmed Barutçu tarafından 
açıklanmasına Makamı Riyaset tarafından im- . 
kân verilmiştir. Eğer imkân verilmemiş ol
saydı, usul müzakeresi açılmamış telâkki edile
bilirdi. Faik Ahmed Barutçu buraya geldiği za
man yalnız soruya mütaallik olarak mesele hak
kında izahat vermek vaziyetinde, bulunmuş ol
sa idi usul meselesi açılmamış olabilirdi. Hal
buki Faik Ahmed Barutçu kürsüye geldiği: za
man usule mütaallik olan bir iddiayı Büyük 
Millet Meclisinin huzuruna getirmiştir. Bundan 
sonra ,bu iddianın kabul edilip edilmiyeceği.,.. 
Çünkü katî bir ' tüzük maddesine dayanmamak
tadır. Bir örfe dayandığı iddiası Vardır. Aca--
ba örfe dayanıyor mu, dayanmıyor mü mesele
sinin Büyük Millet Meclisi tarafından tetkiki 
ve bir karara bağlanması iktiza eder. Çünkü, 
İçtüzük böyle bir mesele hakkında bir hüküm 
sevketmiş değildir. 

Binaenaleyh, Büyük Millet Meclisinde usul 
hükümleri dairesinde nasıl müzakere cereyan 
ediyorsa, yani şimdiki gibi bir üstüne, bir kar
şıya, bir yana iki veya üç milletvekili nasıl ko
nuşuyorsa böylece konuşulduktan sonra Büyük 
Millet Meclisinin reyinin istihsali icabederdi. 
Bu, yapılmamıştır. (Doğru sesleri). Ve Başkan 
sözlü soru müessesesi içinde cereyan eden.bir 
münakaşa sırasında usul meselesinin müzakere 
edilmesine ve usul bakımından milletvekillerine 
söz verilmesine imkân olmadığına dair bir nok
tai nazar ileri sürmüştür. 

Arkadaşlar, İçtüzüğün hükümleri usul ba
kımından hangi yerde ve hangi mahalde iddia
lar ileri sürülebileceğini tahdit etmiş değildir. 
Her zaman usul meselesi mevzuubahis olabilir. 
Bu usul meselesi her mevzuubahis olduğu za-
mıanda Başkan tarafından, diğer isteklere, esas
lara takdimen, usul hakkında söz verilmesi ik
tiza eder. Kaldı ki; Başkanın bir başka noktai 
nazarına daha temas etmek istiyorum; diyor 
ki : «Faik Ahmed Barutçu'nun mütalâası 89 ncu 
maddeyle tâyin edilmiş olan usul meselelerinin 
hududuna girmemektedir.» Benim şahsi kana
atimce Başkan arkadaşımız İçtüzüğün usule mü-
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B : 77 28. 
T.aalîik olan maddesini anlamakta hiniz 'müte
reddit davranmış bulunuyor ve sanıyorum ki; 
kati bir kanaate sahip değildir. 

SUAT BAŞOL..(Zonguldak) — Sussanız ar
tık. 

'. BAHADİR DÜLGER (Devamla) — Emre
dersiniz, iki dakika sonra susarım Suat Bey. 

Şimdi İçtüzüğün 89 hcu maddesinde diyor 
ki; '«İçtüzük hükmüne riayete mütedair bir ha
le dair usul bakımından söz istenebilir.» 

Şimdi 0' günkü müzakereleri tahattur eder
siniz, İçtüzüğün zikretmediği, sâkit kaldığı bir. 
hususta, B. M. Meclisinin vermiş olduğu bir ka
rar mevzuubahis olmuştu. Bu kararla bir örf 
teessüs etmiş ve İçtüzüğün boş kalmış olan bir 
noktası bu kararla doldurulmuştu. O halde ve
rilmiş olan bu örf kararı, İçtüzüğün sarih mad
delerinden farksızdır. Bu da bir İçtüzük hük
mündedir. Binaenaleyh böyle bir örf kararının 
tatbik edilmesi veya edilmemesi, veyahut her 
hangi bir iddianın bu örf karariyle tetabuk ha
linde bulunup bulunmadığının tetkiki, tam İç
tüzüğün ortasına düşen, 89 ncu maddenin, İç
tüzük hükmüne riayete mütedair olarak ileriye 
sürülmüş olan esasına tam mutabıktır. O halde, 
bu hususta İçtüzükte katî olarak tâyin edilmiş 
bir esas, bir madde bulunmadığına göre B. M. 
Meclisi yeniden bir örf kararı vermek duru
munda idi. Binaenaley Başkanın kendiliğin
den bir karar vermesi veyahut İçtüzüğün fi)ân 
maddesini bu işe tatbik ederim demesi, benim 
şahsi noktai nazarıma göre, hatalı bulunuyor
du. Bu itibarla o anda usul hakkında söz iste
miş olan milletvekillerine 89 ncu madde hü
kümlerine riayeten söz verilmesi iktiza ederdi. 

Benim bu sözlerim Anayasa ve İçtüzük hü
kümlerinin Meclis müzakeratında tamamiyle 
tatbiki bakımındandır. Yoksa karşılıklı parti 
mücadeleleri safhası bunun tamamiyle dışında
dır. Ben şu anda şahsi kanaatim olarak bir İç
tüzük ve Anayasa meselesini buraya getirmiş 
oluyorum. Bir hal. tezahür etmiştir, bu halin 
tekerrür etmemesi ve hâsıl olan boşluğun. B. M. 
Meclisinin hakem kararı ile doldurulması gere
kir. Kanaatim bu işin sadece Meclis Başkanı 
tarafından söylenecek bir SÖÜ ve bir hükümle 
doldurulmasına imkân olmadığı şeklindedir 
efendim. 

BAŞKAN — Önerge lehinde söz Faik Ah-
med Barutçıı'nundur. 
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I FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) - ^ 
I Müsaade buyurursanız aleyhinde söz alınmıştır, 

evvelâ kendileri konuşsunlar. 
BAŞKAN •— Ben söz alma sırasını takip edi

yorum, • 
•FAİK. AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Muhalif olan noktai nazarı öğrenmek için daha 
evvel kendilerinin konuşması lâzımdır. 

BAŞlvAN — Efendim, söz, alman sıraya gö- " 
I re verilir. Falan mütalâasını dermeyan etsin, 

ben ondan sonra konuşayım, diye İçtüzükte bir 
hüküm yoktur. J 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) -~ 
, Aziz arkadaşlarım, evvelâ sayın Apaydın arka

daşıma şunu arzetmek-isterim ki; kendisi yük
sek heyete tebligatta bulunurken, «böyle bir 
önerge vardır, bu önergenin aleyhinde Gelâl 
Yardımcı arkadaşımız konuşacaktır» ...dediler. 
Ve onun üzerine ben de söz istedim. Mamafih 
ondan evvel söylesem, de 'biç şey lâzımgelmez. 

Aziz arkadaşlarım evvelâ, şunu arzedeyim 
ki, maksadım, güzel bir usulün teessüs etmesine 
veya teessüs etmiş olan bir usulün devam .etti
rilmesine mütaallik bir münakaşanın mâkul bir 
neticeye bağlanmasıdır. . ( , . 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurur
sanız şunu arzedeceğim : 

Tüzük yana ve karşıya olarak sıralanmış .bu* 
lunduğuna ve zâtı âliniz de yana söz almış bu
lunduğunuza göre söz sırası size verilmiştir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
I Benden evvel konuşan Bahadır Dülger arakada-
1 sıma teşekkür ederim.. Bu teşebbüsleri mutla-
I ka verimli olacaktır. Yüksek Meclisin bu ko-
I nuda karar alması için yol açılmış bulunmak

tadır. 
Samimî olarak şunu arzedeyim ki, bu. dompk-

1 ratik usullerin tesisi gayretinde Barutçu'-
I nun parti mülâhazasiylc hareket etmesine im-
j kân ve ihtimal yoktur. Samimî olarak-, arzum 
; odur ki, daima başka demokrasilerden örnek 
I getirerek konuşmak istememin sebebi hikmeti, 

bu Meclisin ilerisi için misal olacak demokra
tik güzel usuller tesisi yolunda ıslahatçı bir 

I Meclis olmasını görmektir. Ve bu Meclis, böy
le olmaya lâyıktır, o halde niçin; fırsat düştük
çe bu yolda adımlar atılmasın, diyorum,; Bü-

I tün arzum bundan ibarettir. Bunu söylemek is-
I terim. 
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KENAN AKMANLAR (Çanakkale) — Bu I 

her halde senin ikazınla olacak değil. 
FAİK AHMBD BARUTÇU (Devamla) — 

Lütfedin, dinleyin. 
Yalnız;, Sayın Reis bu işi de 15 dakika içe

risine . alırsa yine yandık. 
HÂŞÎM TATLIOĞLU (Yozgad) — Reis de

ğil, Tüzük yapıyor onu. ... 
FAÎK AHMBD BARUTÇU (Devamla) — 

Bu usul meselesi bendenizin bir takririmin ko
nuşulması vesilesiyle meydana çıkmıştır. Hâ
disenin Tüzük bakımından iki ayrı safhası var-
aır. M 

Birinci safha şu; ben takririmi vaktiyle 
Yusuf Kemal Tcngirşenk'in verdiği bir takri
ri tekrarlamak suretiyle dış politika olayları 
hakkında Dışişleri Bakanının Meclisi tenvir et
mesini sağlamak kaseliyle verdim. Riyaset mev- I 
İdini işgal eden Celâl Yardımcı arkadaşımız, I 
ben takririmin mahiyetini bu suretle izah edip, I 
esasa ait düşüncelerimi söylerken arkadaşı- I 
m ı z l 5 dakika müddet dolmaktadır diye müte- I 
madiyen ihtar etmeye başlaması üzerine . . I 

HÂŞÎM TATLIOĞLU (Yozgad) — Bir de
fa ihtar etti. I 

FAÎK AHMBD BARUTÇU (Devamla) — 
Üzerine toz kondurmıyalım, ama vakıadır. (Gü- I 
İlişmeler) 

HÂŞÎM TATLIOĞLU (Yozgad)— Ziya 
Termen'e de aynı şeyi yaptı. 

FAÎK AHMBD BARUTÇU (Devamla) — 
Ben takririn mahiyetini izah ettim, ve ondan I 
sonra, indim. I 

Reis, evvelce teessüs . etmiş olan usulün baş- I 
ka bir mahiyet taşımakta, olduğunu ve bu hu
susta kararlar bulunduğunu ve binaenaleyh be
nim takririmin ancak... soru müessesesine ait I 
bir takrir gibi muamele görmesi zaruretini 
heyete ifade ederek gündemin diğer madde
sine geçerken, usul hakkında söz istedim. Ar- I 
kadaşımız usul Ijakkmda istediğim bu sözü ver
memiştir. 

Bir milletvekili . usul hakkında söz isterse 
bu söz hakkı kendisinden esirgenebilir mi? Hâ
disenin bir cephesi budur. 

Tüzüğün 89 ncu maddesi sarihtir. Tüzük 
hükümlerinin tatbikındaki aykırılıklara mütaal-
lik olarak bir milletvekili söz istedi mi ona 
söz vermek zarureti vardır ve mutlaktır, bu- I 
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nun esirgenmesine iinkân ve kimsenin hakkı 
yoktur. 'Sebebi; Nizamname hükümlerinin nıah-
fuziyetini sağlamaktır. Farzedelim, Tüzük hü
kümleri Riyaset Makamını işgal eden kimse 
tarafından yanlış tatbik edilmektedir, bunu 
•gören milletvekili, usul hakkında söz .istiyomnı 
dedi mi akan sular durur. Reis milletvekiline, 
buyurun diyecek ve o söyliyecek, sonra gere
kirse yani Reis kaani olmazsa, tereddüt olur
sa Yüksek Meclis meseleyi halledecektir, baş
ka türlü nizam ve intizamı sağlamak imkânı 
olmaz. Yoksa Riyaset diktatorası teessüs eder. 
Reisin vazifesi Tüzük hükümlerini kemali bi-
tarafi ile tatbiktan ibarettir. 

Binaenaleyh bir defa Başkanvekili arkada
şımızın evvelce teessüs etmiş olan usulden Mec
lise bahsederken usul hakkında söz istiyen bir 
milletvekiline söz vermemesi tüzük hükümleri--

x ne tamamen aykırıdır. Bu, yalnız bir millet
vekilinin hakkını ihlâl ile kalmaz, Yüksek 
Meclisin hakkına karşı bir hareket olur ve ne-

.ticede hakem rolünü ifa edecek olan Yüksek 
Meclisin bu vazifesini ifaya imkân vermemek 
olur. Nitekim ben konuşurken, konuşmama 
başladığım zaman işi evvelâ usul.meselesi ola
rak vaz'ettim ve usul meselesi bakımından izah 
ettim, verdiğim, takririn sual müessesesi ile il
gili olmadığını, emsal göstererek, beyan ettim. 
Riyaset başka bir mütalâada bulunabilir. Bu
na bir diyeceğim yok, öyle takdir' edebilir. 
Ama, usul üzerinde söz istiyen milletvekilini 
dinlemeye mecburdur <ve dinledikten sonra 
Yüksek Meclise arzedip halletmesi zarurettir. 
Tüzük meselesi, yani usul hakkında söz isti
yen bir milletvekiline söz vermek zaruretine 
dair olan mâruzâtım bundan ibarettir. 

Meselenin ikinci cephesine gelince : 
Ben, dış politika olayları hakkında Yüksek 

Meclisin tenvir edilmesini Hariciye Bakanın
dan istemeyi düşündüğüm zaman Tengirşenk'
in vaktiyle, vermiş olduğu takririni hatırla
dım ve zaptını buldurdum, şimdi okuyacağım. 
12 . IV . 1948 tarihli zabıttaki bu takrir şudur : 

«Sayın Hariciye Vekilinin son Londra, Atina 
görüşmeleri hakkında Meclise sözlü izahat ver
melerini saygıyla rica ederim» 
' Ben de takriri o şekilde yazmaya itina 'ettim 
ki; neticede teessüs etmiş bir i ısul üzerinde her 
hangi tereddüt ve münakaşaya mahal verilmesin. 
Bski arkadaşımız o zaman bu takrir üzerinde 
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••konuştular i ve dediler ki ; ben bunu Büyük Mec- I 
lisin murakabe'hak ve vazifesinin dışında ola- I 
rak sadece Meclisin dış olaylar hakkında tenvir I 
•edilmesi maksadıyle verdim demişler, zaman 
zaman bu yolda izahat verilmesinin faydalı ola- I 
cağını söylemişler ve sağdan ve soldan alkışlarla 
tasvip edilmiş idi. . . 

Arkadaşlar, usul nasıl teessüs eder Meclisin 1 
' karariyle teessüs eder. Meclisteki tatbikatla te
essüs eder. Arkasından 20 . 12 . 1948 de görüşü-
lön «dünya işleri ve bilhassa memleketimizi alîa- I 
İcadar eden milletlerarası meseleler hakkında 
Büyük Millet Meclisin'o malûmat verilmesini Sa
yın Dışişleri Bakanından rica ederiz» yolunda, I 
aynı mahiyette ikinci bir takrir veriliyor, bu 
takrir de okunduktan sonra Riyaset Makamın
daki değişen zat tarafından deniliyor ki «Bu 
takrir ne sorudur ne de gensoru mahiyetind'edir. 
Yalnız Dışişleri Bakanı dinlenilecektir, başka
sına söz vermiyeceğim.» Dışişleri Bakanı da I 
izahat verdikten sonra, söz istiyen olmadığı ve 
teessüs eden eski usulden bahsedilmediği için 
mücerret Reisin mütalâası üzerine müesses usu
lün değiştirildiği söylenemez. 

: . . . ADNAN MENDERES (İstanbul) — Mecli
sin sükût etmesi, Reisin sözünün tasdikina de
lâlet etmez mi? 

'.". FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
< Aziz arkadaşım sâkite söz isnat etmek istiyor. 

Ne zaman olurdu? Eğer teessüs ed'en usul üze
rinde konuşularak ondan sonra Riyasetin iza-
hile-gündeme geçilseydi, belki o zaman ma'rezî 
hacet diye sâkitin sükûtundan mâna çıkarmaya 
gidilebilirdi. Yoksa te'essûs eden bir usul, Mecli
sin yeni kararı olmadan bir reisin söziyle değiş
miş sayılamaz. 

HÂSIM: TATMOĞLU (Yozgad) — Kararı 
peşin bildiriyor ve kimse, de söz istemiyor. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Kaldı ki, arkadaşlar, bu Meclis, geçen senenin 
12 nçi ayında Dışişleri Bakanunun kendiliğin-

.den verdiği izahat üzerine, Grup namına konuş
mak hususundaki, talebimizi kabul ederek bir 
usjul tesis etti. Güzel bir adım attı, sual müesse
sesinin... , 

Aziz Başbakan, dinle.. , 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
b u l ) — S i z e değil, arkadaşla konuşuyorum. J 
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FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Dinlıe ki peşin hükme varmış vasdyette sizi gör-
miyeyim. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Ben senin ne söyliyeeeğini biKİrim, 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Ma.ksat mâkul hatveleri tevali ettirmektir.. Asıl 
mesele bunu sağlamaktır. 

Bir konuşma usulü teessüs etti mi muraka
be vasıtalarının dışındaki bu konuşma usulün
den kaçınmamak lâzımdır. 

ABİDIN POTTOĞLU (Eskişehir) — Takrir 
. üzerine mi, re 'sen mi? . 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Re'sen.... (Gülüşmeler). Lâtakrabüssalâte ar
kasını bekle... 

Bii' bakan kendiliğinden gelir, izahat verir.. 
Kendiliğinden verdiği izahattan sonra, grup 
namına söz söylemeyi, Yüksek Meclis' kabul 
eder. Demek ki, komışmayı prensip itibariyle 
kabul etmiştir. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yüksek Meclis kabul etmemiş, Riyaset 
kabul etmiştir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Hayır. Riyaset, Meclise arzetmiştir, Meclis ka
bul etmiştir. Zabıt buradadır, Sayın Menderes. 
Böyle bu iş... (Gülüşmeler). Bir konuşma pren
sip itibariyle kabul edildikten sonra o konuşma 
bakanın- kendiliğinden verdiği izahat üzerine 
kabul edilmişti diyerek, talep üzerine verilen 
izahat dolayisiyle esirgenir mi hiç? Kabul edi
niz ki aziz arkadaşlar tenakuz olur. Yalnız te
nakuz. olmakla kalmaz, asıl ve evleviyetle söz 
verilmesi lâzımgelen yerde söz esirgenmiş olur. 
Kaldı ki, mesele nedir? Nihayet bir mevzu üze
rinde Hükümetin. Yüksek Meclisi tenvir etme
si değil mi? Mevzu üzerinde muhaleft grupu-
rıun veya takriri veren arkadaşın noktai naza
rını dinlemekte kaçınılacak ne mahzur var? 
Mahzur yok, fayda var ve bunun önünü açmak 
zarureti var. Girdiğimiz çok partili parlâmcn-
tolu rejimin icaplarıdır bunlar. Girdiğimiz ye
ni hayatı, eski usulün kalıpları içerisinde taz
yik etmeye imkân yoktur. Bir politik sistem, 
mutlaka yeni şartlara intibak etmesini bilecek
tir, bünyeli itibariyle bilecektir, işleyişi itiba
riyle bilecektir. Yoksa sıkıntı kaynağı olur. 
Sayın Başbakan; muhalefet gelsin Büyük Mil
let Meclisinde fikirlerini beyan etsin derken... 
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(Soldan, usulü dairesinde sesleri). Usulü tesis j 
etmeye sen yetkilisin. Beyan etsin derken ko- l 
nıışma imkân ve vasıtalarının serbest olması ve 
serbest işlemesi esastır. 

Dış politika olayları üzerinde ben burada 
konuşmaya başlıyacağraı, Riyaset Makamı mü
temadiyen üç dakikan kaldı, bir dakikan kaldı 
derse insan konuşmaktan feragat eder. (Tüzük 
icabıdır, Tüzüğü değiştirelim sesleri). Usule 
muhalif olmıyan demokratik teamülleri tesis 
edeceksin. Bu teamüllerle demokrasi gelişecek
tir. Tüzük hükümlerinin . boşlukları .böyle dol
durulur. Atılmış hatveleri tamamlamak lâzım-
gelir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Miadın dol
du. 

FAİK AI-IMED BARUTÇU (Devamla) — 
Miadımın dolduğunun farkındayım. (Gülüşme
ler). Muhalefetin .talebi mütevazı dır. netice
sine siyasi mesuliyet terettüp eden murakabe 
vasıtalarının dışında olarak sırf Meclisi ten
vir sadedinde istenen izahattan sonra konuşmak 
imkânını temin edecek bir usulün, bir teamü
lün tesisini sizden istemekten ibarettir. Bu esir-
genecek şeylerden değildir. Bilâkis tutulması 
ve ileriye götürülmesi lâzımgelen bir tekliftir. 
Bunu kabul edin, bunda mahzur yoktur arka
daşlar. (Soldan mahzur var, teklif getir sesleri, 
gürültüler). 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Teklif ver, müzakere edelim. Ortada 
teklif yok, kabul edin, diyorsun. I 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, mâruzâtıma başlamadan ev
vel, bugün gazetelerde, . muhalefet partilerinin 
Yardımcı'm'n Riyasette bulunduğu müddetçe 
Meclise gelmiyeeekleri haberine karşı derhal 
arzedeyim ki, ben • hu gün bu tehdide ehemmi
yet vererek kürsüye çıkmamış variyette deği
lim. Bundan sonra hu vazifede bulundukça da
ima bu mevkie gelecek ve vazifemi yapmakta 
devam edeceğim. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Tehdide karşı tehdit... 

CELAL YARDIMCI (Devamla) — Muh
terem . arkadaşlar, Bahadır Dülger arkada
şımıza bu takriri verdiklerinden dolayı te
şekkür ederim. Benimle beraber muhalefe
tin de bu teşekkürü paylaştıklarını 'gördüm. 
Kendilerinin bile akıllarından geçmiyen ve I 
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j Tüzükte yerini , bulamadıkları bir şekilde 
I müdafaalarına bir .mesnet bulan muhalefet, ik

tidarın bu Meclisinde, Bahadır Dülger gibi 
bilgili ve hakşinas milletvekilleri mevcut olduk
ça, hakkından endişe etmesin. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Muhalefeti ta
mim etme tasrih et. (Gürültüler) 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Sen aslını müdafaa et'kâfi. 

BAŞKAN — Abdürrahman Bey lütfen mü-
dahalo etmeyin. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — îşte. böy
le yaparlar her zaman. 

Muhterem arkadaşlar, müsamaha etmek, gör-
memezlikteh gelmek, geniş davranmak, boş ver
mek, hâsılı (idare et idare) Zihniyetini güden
ler arasında yer almayı ben de biliyorum, bu 
kadar şeyi bildiğimi benden esirgemiyeceğinize 
ümidim var. Böyle yaparsam, tüzük icaplarına 
aldırmazsam, sayın Faik Ahmed Barutçu için, 
Muhterem Bölükbaşı için çok iyi bir reis olu
rum. Ve onlar kimsenin hatırını, gönlünü kırmı-
yan, her işarete kafa sallıyan, söz haklarına ri
ayet etmiyen, etliye, sütlüye karışmıyan, Faik 
Ahmed'in biraz evvel söylemek istediği, müza
kerenin cereyanını tüzüksüz temin eden, tüzük-
süz bir reis görmek istiyorlar. (Soldan bravo 
sesleri) Eğer böyle yaparsam arkadaşlar... 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Reislik elden gider. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Ne Faik 
I Ahmed'in tüzüğü tazyik eden manevralarına 

mukabele etmek zahmet ve mecburiyetinde, ne 
Meclisi terketmek, obstrükisyonuna ve ne de 
muhalefet gazetelerinin, muhalefeti susturdu 
gibi tenkidlerine ve baranı belâsına mâruz kah
rım. Ama ben onların istediği gibi bunu yapa-
mıyacağım arkadaşlar. Tüzük, onların dediği 
gibi hareket etmek salâhiyetini bana asla ver
memiştir ve vermediğini huzurunuzda açıklıya-
• cağım. Bu vazifede kaldıkça tüzükten anladı
ğım mânaya göre onun müteyakkız bir bekçisi 
olacağım. (Soldan bravo sesleri) Ne kimsenin 
söz hakkını selbetmek, ne de tüzükte müsaade 
olunnnyan ahvalde milletvekiline söz vermek 
salâhiyetine malik değilim ve böyle bir gaflet 
ve zühule düşmemek azminde ve kararmdayım. 
Bütün gayretim tüzüğü hâkim kılmaktır. Baş
ka hiçbir gayem yoktur. Eğer bu şekilde hare-

I ket ettiğimden dolayı bu Meclis Divanına gel-
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diğim günden beri başıma yağdırdıkları baranı 
belâyı yağdırmaya devam etseler dahi üzülmi-
yecek, bunu rahmet diye telâkki edecek ve ça
lışmalarıma devam edeceğim. (Alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bakınız Faik 
Ahmed ne yollardan ve ne ustalıklı manevralar
la tüzükte tahripkâr gedikler açmaya, Meclis 
murakabesini ve hükümetlerin• durumunu nasıl 
bir çıkmaz yola sokmak istemektedir. Bunu ar-
zedeceğim: 

, Bir takrir veriyor, Hükümetin, Atina seya
hatinde ve Ankara'dald görüşmelerde ne gibi 
şeyler konuşulduğuna dair sözlü olarak cevap 
vermesini istiyorum, diyor. 

Arkadaşlarım; bu takrir bir sözlü sorudur 
ve Tüzüğün 78 nci maddesinin ikinci fıkrası ge
reğince gündemin sorular kısmında üç birleşim
den beri yer almıştır. 

Bu sorunun gündemin bu kısmında niçin 
yer almış olduğu . hakkında, Tüzüğün 89 ncu 
maddesinin verdiği hakka,dayanarak hiçbir iti
razda bulunmamıştır, Barutçu. (Sağdan, bravo 
sesleri) , ' 

Kendisinden evvelki sözlü sorular, soru hü
kümleri dairesinde müzakere edildikten sonra, 
aynı sözlü soru hükümleri dairesinde, Faik 
Ahmed Bey kürsüye davet olunmuştur. Her za
man yaptığı, gibi. kürsüye gelen Faik Ahmed, 
dediği gibi, canının istediği gibi konuşmasına 
devam ettiğini gören Divanımız, bu cihete bil
hassa dikktt etmenizi rica ederim, asıl mesele
nin haizi ehemmiyet noktası burasıdır, yani ih-
tilât buradan başlıyor. 

ABDÜRRAHMAN BOTACIG İLLER (Zon
guldak) — -Evet, ya öyle... 

BAŞKAN — Abdürrahmari Bey hatibin sö
zünü kesmeyiniz rica ederim. Müdahale etmeyi
niz. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla),— Mâlâya-
ni tâbirler hoş değildir, Abdürrahman Bey! 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Bu hali gö

ren Divan, yani dilediği gibi namütenahi konu
şacağını sezen Divan, ondan biraz evvel Sayın 
Ziya Termen'i ikaz ettiği gibi; kendisinin, 15 da
kikanın hemen hitamında sözünün kesilmesi gi
bi nahoş bir halin zuhur etmemesi ve .bu hal 
sebebiyle geride kalan mevzuları söylemesine 
imkân bırakılması mülâhazasiyle üç dakika
lık vakti kaldığı kendisine bildirilmiştir ve bu 
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J üç dakikalık zaman içinde geride kalan mevzu-, 
. lan, toplayıp, söyliyeceği mühim esasları söy

leyebilmesi mülâhazasiyle. hareket edilmiştir. 
(Soldan bravo sesleri) 

işte fırtına burada kopmıiştur arkadaşlar. 
MÜKERREM SAROL (İstanbul) —-Çok gü

zel izah. etti. Bravo. 
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — İşte o 

zaman Faik Ahmed Barutçu'nun esasen evvel
den hazırladığı, tasarladığı ustalığı başlıyor. 
(Gülüşmeler) Reis, diyor, sözüm 15 dakika ile 
mukayyet değildir, istediğim kadar konuşurum. 

Zabıtlar buradadır. 
Neden? diye soruyorsunuz, cevap veriyor. 

Çünkü benim takririm sözlü soru değildir, di
yor. 

AHMED VEZİROĞLU (Afayon Karahisar) 
— Âdetleri. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Evet 
diyor, Meclisin teamülü vardır, Hükümetin 
izahatından sonra, hiçbir müddetle mukayyet 
kalmaksızın icabettiği kadar konuşurum, diyor. 
Ve bir taraftan Yusuf Kemal Tcngirşenk'in ver-

L diği takririne dayanıyor", diğer taraftan da 
Meclisinizin son tesis ettiği teamüle istinat 
ediyor. ' 

Muhterem arkadaşlarım, müsaadenizle, Tü
züğün, bu devekuşu oyununa müsait olmadığı
nı anlatmaya çalışacağım. (Soldan gülüşmeler) 
Evvelâ Faik Ahmed Barutçu'nun takriri bir 
sözlü sorudur, orada yor almıştır, o hükümle
re tâbidir. Sariiyen, dediği gibi sözlü soru de
ğilse sadece bir önergedir. Gündemin sözlü so
rular bahsine girmemesi ya Divanın sunuşları 
kısmında veya önergeler kısmında yer al
ması icabederdi. Farz buyurunuz ki; sehven, 
zühul eseri olarak önergeler bahsinde ve
ya, Divanın sunuşları kısmında yer al
madı, ama bir takrirdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu önerge üze
rinde-, ki, bu önerge sözlü soru değildir, diyor-
bu önerge sözlü soru değilse, bu önerge bir 
istizah değilse, o halde bu önerge sadece Hü
kümetin dinlenmesini temin eden bir önerge
dir. Bu eskildeki önergelerden sonra asla mü
zakere açılmaz ve hiçbir milletvekiline ve biz
zat Faik Ahmed Barutçu'ya söz verilmez. (Sol
dan bravo şeşleri alkışlar) . 

Şimdi F. Ahmed nereden çıkarıyorsunuz bu-
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im, Tüzük hükümlerini keyfî tatbik ettiğin gibi, I 
bunu da'uyduruyor musun, diyebilir. Buna da 
cevap vereyim; arkadaşlar müstenidatmı arze-
dcyim. Tüzükte, sorular, gensorular, kanunlar, 
raporlar, tefsirler, Meclis tahkikatları ve em
sali hâdiselerden gayrı sebeple müzakere açıla
cağı hakkında hiçbir hüküm yoktur. Faik 
Ahmed Beyin takriri eğer bir sözlü soru değil
se müzakere açılamaz. Bu, tüzük ahkâmmdan-
dır. Sadece tüzük ahkâmı mı? Arkasında ka
rarlar da var. Biraz evvel kendisi' 20.XII.1948 
tarihinde Yusuf Kemal Tengirşenk'e isnat etti
ği takrir hakkında Meclisin bir teamülü ve bir 
kararı vardır. Yusuf Kemal Tengirşenk'in 
önergeler kısmında yer alan bu takririnde: 
Dışişleri Bakanının son Avrupa seyahatinden 
dönmesi dünya işleri ve bilhassa memleketimizi 
ilgilendiren milletlerarası, meseleler hakkında 
Büyük. Meclise malûmat; vermesini rica ederim, 
diyor. Arkadaşlar Başkan, bunun ne bir soru 
ne de bir gensoru olmadığını ifade ederek bu 
hususta müzakere açılamıyacağmı sadece Mec
lisi tenviren mütalâada bulunulacağını izah . 
ediyor ve bunu Meclis tasvip ediyor. Sonra 
Dışişleri Bakanı izahat veriyor ve buuu taki
ben Yusuf Kemal Tengirşenk konuşmadan sa-
deco teşekkür ediyor. Madde bir, Fail' Ahmed 
Bey! (Soldan bravo sesleri, alkışlar) Karar 
bir. Senin de alkışının benim için, istihza da 
olsa, kıymeti vardır. Çünki mânalandırılması 
için millet ayaktadır. 

ikinci karar ; 16 . W . 1948 tarihinde Yu
suf Kemal. Tengirşenk; Hariciye Vekilinin son 
Londra, Paris, Atina görüşmeleri hakkında 
Mecliste sözlü olarak izahat vermesini istiyor. 
Bu takrir tıpkı Faik Ahmed Barutçu 'nun tak
riri gibi sorular bahsinde yer almıştır. Bu tak
rirden sonra Hükümet geliyor, konuşuyor, So
ru sahibi Yusuf Kemal Tengirşenk'e söz verili
yor, konuşuyor, müzakere bitiyor. Madde iki 
Faik Ahmed Bey (Alkışlar). 

Üçüncü karar; 30 . VI . 1950 de Cihad Ba-
, ban Güney Kore hakkında izahat verilmesi | 
için önergesinin gündeme alınmasını istiyor, 
Dışişleri Bakanı geliyor, izahat veriyor. Cihad 
Baban konuşmuyor. Çünkü tüzük ahkâmına 
göre konuşamıyor. Madde üç, Faik Ahmed Ba
rutçu! 

4 ncü karar; Selim Ragıp Emeç, Faik Ah
med Barutçu'nun takriri gibi, bir önerge veri- j 

. 1952 0 : 1 
yor : Amerikan tebaasının Türk topraklarını 
terke hazırlandıkları duyulmuştur, Dışişleri Ba
kanı izahat versin, diyor. Dışişleri Bakanı iza
hatını veriyor ve önerge . olduğu için üzerinde 
görüşme açılmıyor ve Selim Ilagıp Emeç. ko
nuşamıyor. Madde 4 Faik Ahmed Barutçu! 

Beşinci karar : 7.1...1952 de Başkanlık Di
vanının Kamutaya sunuşları sırasında Abidin 
Potuoğlu; Orta Doğu'ya bağlanmamız hak
kında gazetelerde bir haber okudum, bunun 
mahiyeti nedir? Dışişleri Bakanı izahat ver
sin, diyor. Dışişleri Bakanı izahat veriyor, ne 
Abidiıi Potuoğlu (Sağdan o konuşmaz sesleri) 
ve ne de başka bir milletvekili konuşmuyor. 
Madde 5, Faik Ahmed Barutçu! 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki Faik 
Ahmed Barutçu'nun önergesi bir sözlü soru 
değilse, gerek Tüzük hükümlerine göre, ge
rekse arzettiğim . kararlar dairesinde müzake
renin açılmaması ve hattâ Faik Ahmed Barut-
ru'ya. söz dahi verilmemesi icabederdir. (Sol
dan bravo, doğru sesleri). Ama bir sözlü soru
nun sahibi sıfatiyle kürsüde bir, iki, üç defa 
konuştu, sonunda da muhalefete söz verilmedi 
feryadını bastırdı. (Gülüşmeler). 

Gelelim Meclisin son içtihadına: Aziz arka
daşlarım; Faik Ahmed'in takririni son içtiha
dın çerçevesi içine almaya da imkân yoktur. Zira 
19 . X I I . 1951 günlü son kararınız (Hükümetin 
dış politika hakkında re'sen izahat vermesi ha
linde muhalefet grubu sözcülerine noktai nazar
larını arzetmek üzere söz verilmesi) merkezin
dedir. Halbuki Dışişleri Bakanının iki gün ev
vel Meclis kürsüsünde verdiği izahat re'sen ol
mayıp bir sözlü soruya müstenittir. Faik Ahmed 
Barutçu bu sözlü soruyu muhalefet grubu adı
na değil, Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu1 olarak vermiştir. Keza Faik Ahmed Ba
rutçu'ya bu mevzuda muhalefet sözcüsü olarak 
değil, sözlü soru sahibi Trabzon Milletvekili Fa
ik Ahmed Barutçu olarak söz verilmiştir. Bina
enaleyh bu Faik Ahmed Barutçu'nun son kara
lınızla teessüs eden içtihattan istifadeye hakkı 
yoktur?. Ama o ne yapıyor; bir sözlü soru veri
yor, bu sözlü sorular gündeminde yer alıyor ve 
Faik Ahmed buna ses çıkarmıyor, neden?. Çün
kü o çok akıllıdır, benim önergem sözlü soru de
ğil, sadece bir önergedir dese o zaman kendisi
ne söz verilemiyeceğini biliyor. O böyle faka ba
sar mı hiç?. (Gülüşmeler) 

— 379 
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Hele bir sözlü soru olarak Mecliste müzake- | 

re açılsın ve ben de kürsüye çıkayım usta rafı I 
Allah Kerim diyor. (Gülüşmeler alkışlar) Ve 
böylece kürsüye geliyor ve konuşmaya başlıyor. 
Sözlü soru ahkâmı dairesinde konuşması için 
ikaz edilince; basıyor feryadı. Hayır diyor, be
nim takririm sözlü soru değildir; peki değil de 
nedir, diye soruyorsunuz?. Ne olursa olsun elbet 
bir şeydir. îcabmda takrirdir, icabında sorudur, 
icabında gensoruldur. Yani muhterem arkadaş
lar; bu takrir bir devekuşudur demek istiyor. 

BAŞKAN — iki dakikanız kaldı efendim. 
(Soldan şiddetli alkışlar) 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Mulhte-
rem arkadaşlar; bu taktiği sezmeye imkân yok
tur. Faik Âhmed Tüzükte birtakım trüklerle 
kötü ve tahripkâr çığırlar açmak istiyor, gedik 
açmak istiyor. O gediği bir kere açtıktan sonra 
oraya ne gibi kuvvetler yığacağını tahmin ede
bilirsiniz. (Soldan bravo sesleri) Sözlü soru ge
tirecek, buna takrir diyecek. Hükümetin re'sen 
verdiği izahat üzerine heyeti celilenin verdiği kara
rı, takrir üzerine verilen izahata teşmil edecek. 
Re 'sen izahat üzerine grup sözcülerine verilen 
söz salâhiyetini milletvekillerine tatbik edecek 
(Sağdan sonra ne olacak sesleri) ve böylece he
define varacaktir. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Tüzük 
elden gidecektir. , 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Fakat 
Faik Ahmed bilmelidir ki ; Tüzüğün büyük hâ
misi heyeti edileniz buna meydan vermiyecek-
tir. 

Aziz arkadaşlarım; Osman Bölükbaşı'na da 
bu mülâhaza ile söz verilmemiştir. Çünkü müza
kere sırf Faik .Ahmed Barutçu 'nun bir sözlü 
sorusu üzerine açılmış ve Tüzük ahkâmınca so
ru sahibiyle bakandan gayri bir kimseye söz ve
rilmemesi kaidesine harfiyen riayetten gayri bir 
şey yapılmamıştır. 

Bahadır Dülger'in takririne gelince, bunu 
şükranla karşıladığımı arzetmiştim. Fakat der
hal'belirteyim ki, bu takririn de Tüzükte yeri 
yoktur. Histen doğmuştur. Ama hiç de fena bir 
histen değil. Bir aralık düşündüm, takdirimi 
istimalde zühule düşmüş isem, Meclis Divanı 
bunun gibi zühulleri çok defa görmüştür. Onla
rın üzerinde neye durulmamış 'da benim zühulü
mün üzerinde duruluyor?. Bunu da hatırlayınca 
şimdi huzurunuzda olduğu gibi, içimden tatlı | 
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bir his dalgası geçti ve dudaklarıma tebessüm 
geldi. Sevindim, neden bilirmisiniz?. Bu arka
daşlar beni sevdiklerinden, benimle candan çok 
alâkalandıkları için yani sevgili Yardımcıları
nın hata yapmasına tahammül edemedikleri için 
bu velveleler kopuyorı doğrusu memnun olma
mak nankörlüktür. 
. Muhterem arkadaşlar; sadede rücu ile ar-

zedeyim ki ; Bahadır Dülger'in bu takriri de tü
zük hükümlerine uymaz, şimdi asıl bu meseleyi 
deşmek icabelder. Bahadır 'm takririnde dediği 
gibi, usul hakkında müzakere açılmamıştır. Açı
lamazdı ve kimseye de söz verilmemiştir. Veri
lemezdi. Faik Ahmed Barutçu'ya sırf sözlü so
ru .sahibi sıf atiyle söz verilmiştir. Bu sıfatla 
kürsüye gelen Faik Ahmed, her zaman yaptığı 
gibi, birçok şeylerden dem vurmuş ve bu ara
da usul işine de dokunmuş olabilir. Onun bu do
kunması, usuli müzakere açmak demek değildir. 

Bir kere evvelinden ne söyliyeceğinin biline
memesi, saniyen karşılıklı konuşmaların gürül
tüsü, salisen sol mikrofonda konuştuğu için yu
kardan iâyikiyle takip edilmemesi yüzünden, 
arzettiğim gibi, birçok şeyler söylemiş olabilir. 
Kaldı ki hatibin ağzı torba değil ki, büzmek el
de olsun. Hele bu ağız hüdanekerde Barutçu'-
nun ağzı olursa. (Gülüşmeler) Hâsılı arkadaş
lar, Tüzüğe asla muhalefet edilmemiştir ve edil
mediğinin sebeplerini izah için elimde hazirla-
mış notlarım, vardır, fakat maalesef Tüzükle 
mukayyet bulunduğum konuşma müddetim dol
duğu için huzurunuzdan ayrılmak mecburiye
tindeyim. (Soldan şiddetli alkışlar). 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Söz istiyorum, bana birtakım manevralar at
fettiler. 

BAŞKAN — Yani sataşıldığı kanaatindesi-
niz. Riyaset bu kanaatte değildir. Direniyor 
musunuz? (Sataşılmadı sesleri). 

Efendim, Tüzüğü Makamı Riyaset tatbikle 
mükellef olduğu kadar, Tüzük hükümlerine 
riayeti milletvekili arkadaşlarımızın da itina 
ile takabbül etmelerini rica eder. 

Faik Ahmed Barutçu kendisine sataşıldığın
dan bahsile söz istiyor. Riyaset Makamı bu ka
naatte değildir. 

Direniyor musunuz? Direnip direnmediği-, 
nizi soruyorum. Çok istirham ederim.. / : 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Ağzımın büzülmesinden bahsetti, 
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BAŞKAN — Efendim, Alımed Bey, söz iste

mekte musız mısınız? 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) - -

Evet. ' 
BAŞKAN — Faik Alımed Barutçu kendisi

ne sataşıldığı kanaati.ile söz. istemekte musır-
dırlar. Konuşmalarına müsaade edip etmiye-
ceğiniz hususunu oyunuza arzediyorum. Konuş
masını arzu edenler... Etmiyenler... Talebi ka
bul edilmemiştir. 

Efendim, Balladır Dülger arkadaşımızın'ver
miş -oklukları önerge dolayısiyle, içtüzüğün 89 
ncu maddesine göre, görüşmelere nihayet ve
rilmiştir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Söz is
tiyorum. ' • 

BAŞKAN — Siz niçin söz istiyorsunuz? Usul 
hakkında mı? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Evet. 
Sataşma vardır. .. 

BAŞKAN — Başka nlık sataşma olduğun a 
kaani değildir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Baş
kan. Yardımcısı konuşurken; «Barutçu ve Bö-
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lükbaşı her şeye başını sallıyan bir Başkan is-: 
tiyor» dediler ve bu sözleriyle bizi, Meclisi hiçe 
sayan bir vaziyete getirdiler. Eğer bu da sa
taşma değilse, hangisine sataşma diyeceğiz, 
bilmem. 

BAŞKAN — Efendim, bu sözü eğer bir sa
taşma telâkki ediyorsanız, sizden ziyade bizi 
müteessir etmesi lâzımdır. Böyle bir hal de ba
his mevzuu değildir. (Gülüşmeler). 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki iki defa görüşülecek işlerin 

gündemin diğer maddelerinden evvel görüşül-
meşinin karar altına alınmasını arz ve teklif 
ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Bedi Enüstün -

BAŞKAN — Efendim, önerge gündemdeki 
maddelerden (iki defa görüşmeye ., tâbimad-
deler) in öncelikle görüşülmesini tazammıın 
eder mahiyettedir. Kabul buyuranlar lütfen 
işaret versinler... Etmiyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Efendim, ittihaz buyurduğunuz karar daire
sinde gündeme devam ediyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu 
ve 83 arkadaşının,, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
fi andığı Kanununa ek'kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/94) 

BAŞKAN -r- Efendim geçen Birleşimlerde tü
mü üzerindeki görüşmeler bitmiş, birinci madde
nin görüşülmesine başlanmıştır. Birinci madde 
üzerinde Ahmet Kemal Varınca, Kâmil Tayşi ar
kadaşlarımız söz istemiştir. Maddeyi okutuyo
rum. Sıra ile söz vereceğim. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun
da bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu kanu

na bâzı hükümler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine II işaretli fıkrasına aşağıda yazılı 
(1) bendi eklenmiştir : , 

1) Milletvekilleri; (emeklilik hakkı tanınan 
bir vazifede iken seçilmiş olmaları şartiyle 
seçime girmek maksadiyle Seçim Kanununda 
yazılı müddet zarfında istifa edenler dâhil -) 

BAŞKAN— Ahmet Kemal Yarınca buyurun. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşano) — 
Sayın arkadaşlar, geçen içtimada Tindi Hüsmaıı 
arkadaşımız bir takrir vermiş ve bir tez müda
faa etmişti. Ben de söz almıştım fakat onun 
tezi kabul edilecek diye sözümden vazgeçmiş
tim. Fakat M âdi LTüsman arkadaşımızdan sonra 
söz alan arkadaşların konuşmaları benim <\ı bu 
hususta izahat vermemi mecburi kıldı. Bu me
selede kanun vasıflarının ehemmiyet ve mut
lakıyet esaslarına istinat eclen vasfını teşkil 
edebilmek için şunu arzedeyim : Sekizinci Büyük 
Millet Meclisinin Emekli Kanunu tasarısını gö
rüşen Karma Komisyonu - ki, ben de bu komis
yonda idim - bir prensibi müdafaa etti o pren
sip şu idi: Seçimle meydana gelen müesseseler
de emeklilik hakkı cari değildi?'. Fakat o sıralar
da. milletvekili olan bâzı arkadaşlar dediler ki, 
biz tekrar milletvekili seçilirsek bu haktan tek
rar istifade edelim dediler ve takrir, müzakere 
neticesinde kabul edildi ki esas prensipte bu 
suretle bir gedik açıldı. Yani esas prensip, se
çimle meydana gelen müesseselerde emeklilik 
hakkı cari değildir diyordu, bu prensip bozuldu. 

— 381 — 
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Fakat bozulurken talıdidi olarak bozuldu, yani 
denildi ki; milletvekili olan tekrar milletvekili 
olursa bu haktan istifade edecek, yeniden mil
letvekili olan veyahut bir devrede kazanmayıp 
da diğer devrede milletvekili olanlar istifade 
edemiyeeek, bu "tahdidi bir haktır ve yanlıştır, 
bu yanlış kabul edildi ve prensip bozuldu. 
Şimdi bu gedikten tekrar milletvekili olarak 
memuriyetten gelenler gireceklerdir, ama bun
dan sonrakiler değil. Memuriyette olup da Mil
letvekili olursa bunlara şâmil olnuyacaktır, 
böyle şey olmaz. Kanun umumidir, mutlaktır. 
Eğer prensip olarak Büyük Millet Meclisi - ki 
seçimle gelmiştir - binaenaleyh prensip olarak 
orada geçen müddetler memuriyetten addedilir, 
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prensibi koyduktan sonra bundan sonra gele
cekler için de umumidir, mutlaktır, kim olursa" 
olsun, memuriyetten geldi mi burada onlar hak
kında emeklilik hakkı caridir. Yalnız bugün 
mevcut olan milletvekilleri için değil, bundan 
sonra memuriyetten gelecek milletvekilleri için 
do caridir. 

Kanunun mutlakiyet ve umumiyetini boz
mayalım ve Hadi Hüsman arkadaşımızın vermiş 
olduğu takrire ittiba edelim. 

. BAŞKAN;•— Müsaade buyurursanız, 15 da
kika fasıla verdikten sonra oturuma devam 
edeceğiz. f

 ; 

Kapanma saati : 16,18 

Î K Î N C İ OTURUM 
Açılma saati : 16,47 

BAŞKAN — Başkan vekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart .(Çanaklsale), Muzaffer Önal (Tokad). 

* * » • » 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluk vardır, oturumu açı
yorum. 

Söz Komisyon Sözcüsü Kemal Yörükoğlu'-
nundur. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA KEMAL 
YÖEÜKOĞLU (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlarım, müzakeresini yaptığımız kanunun bi
rinci maddesini geçen oturumda müzakere et
meye başlamıştık. , Müzakeremiz bugün de aynı 
madde üzerinde devam ediyor. Geçen oturum
daki'müzakereler sırasında heyeti celilenizin tema
yülü şu mahiyette tecelli etmekte olduğu görül
müştü. Deniliyordu ki: Madem ki, meslekî memu
riyet olan ve memuriyetten gelen veya emekli
lik hakkı tanınan bir vazifede iken milletveki
li seçilen bir arkadaşın •"milletvekilliğinde ge
çen müddeti fjilî hizmetinden sayılması pren
sip olarak kabul ediliyor o halde, bu prensip 
vaz'edildikten sonra istifa etmiş olanların is
tifa müddetinin Seçim Kanunundaki muayyen 
müddeti lıusr ve kasır. edilmesinin doğru olmı-

yacağı, daha evvelce şu veya bu' sebeple istifa 
etmiş olup da yeniden seçilenlere de bu hakkın 
bahsedilmesi temayülünün hâkim okluğunu 
hissettik. 

Arkadaşlar, vaz •edilen bu . hüküm malûmu 
âliniz 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesine 
bir -fıkra- eklenmesine mütaalliktir. 12 nci mad
de iştirakçilere kesenek vermek mecburiyetini 
tahmil ediyor. Bu mecburiyet karşısında biz 
şöyle düşündük; 15 sene evvel istifa etmiş, ti
caret veya avukatlık yapmış, ve uzun müddet 
memuriyetten ayrılmış, memuriyetle olan alâ
kası kesilmiş, dört sene için milletvekili seçil
miş, demokratik rejimde 3-5 devre milletvekili 
seçilmek ihtimalinin pek varit olamıyacağmı 
nazara alarak bu vaziyette olan arkadaşları 
iştirakçi yaparak, kesenek vermeye mecbur 'tut
malım. doğru olamıyacağ] mülâhazasiyledir ki, 
komisyon bu maddeyi bu şekilde talimin ve 
tedvin etti. Fakat baktık ki, heyeti edilenin te
mayülü, kanunun, evvelce istifa etmiş olan bü
tün arkadaşlara teşmili merkezindedir. Bu iti
barla biz şimdi, ihtiyari olarak bir hüküm' vaz'-
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edeceğiz. Arkadaşımız bir önerge vermiştir. 
Diyeceğiz ki, emeklilik hakkı tanınan bir vazi
feden milletvekilliğine seçilmiş olanlar ve ya
hut evvelce istifa etmiş olup da bu def» mil
letvekilliğine seçilmiş olanların da 6 ay zarfın
da primlerini vermeleri, suretiyle, sandıkça e-
meklilik hakkı tanınacaktır. Bu suretle bir- ay
lık, tahdidi ve takyidi müddet kalkıyor. Arzu 
eden, yani 15 sene evvel istiaf etmiş olup da 
bugün milletvekili seçilen arkadaşlar, ister
se primini vermek suretiyle bu emeklilik hak
kından istifade edebilecektir. 

Binaenaleyh, şimdiki maruzatımla heyeti 
celilenizin temayülüne uygun bir noktai nazar 
arzetmiş oluyorum. Okunacak takrir dairesin
de maddenin kabulünü heyeti celileden istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Sual var. 
SİNAN TEKALİOĞLTJ (Seyhan) — İstifa 

eden memurlar arasında askerler de var mı? 
KEMAL YÖRÜKOĞ-LU (Devamla) — Mad

dede (Emekliliğe sayılan bir vazifeden gelen
ler) diyoruz. Madde sarihtir, tabiatiyle asker
ler de dâhil. 

BAŞKAN — Kemal Bey, şu vaziyete göre 
maddeyi geri mi alıyorsunuz, yoksa bir metin 
hazırladınız mı? 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Ha
di Hüsman arkadaşımızın verdiği takrir vardır. 

BAŞKAN — Kâmil Tayşı. 
KÂMİL TAYŞI (Diyarbakır) '— Arkadaş

larım, Bütçe Encümenimiz; birinci maddeye 
ilâve ettiği ve parantez içine aldığı (emeklilik 
hakkı tanınan bir vazifede iken seçilmiş olma
ları şartiyle seçime girmek maksadiyle Seçim 
Kanununda yazılı müddet zarfında istifa eden
ler dâhil) hükmiyle, inandığı, mevcudiyetine 
kail olduğu bir haksızlığı telâfiye çalışmış ise-
de tamamen giderememiştir. 

Arkadaşlar, milletvekillerinin emeklilik hak
kının kaldırılması, Sekizinci Dönemede tedvin 
olunan 5434 sayılı Kanunun 87 nçi maddesiyle 
kabul edilmiştir. 

Kanaatimce bu, sabık iktidarın kurduğu bir 
tuzaktır. Kendilerine siyasi rakipler- çıkaran 
çok partili bir devrin yarattığı haleti rulıiyeyi 
tebellür ettiren bir vakıa, bir hâdisedir. Diğer 
bir ifade ile: kendilerine karşı mücadele eden 
partiler elemanlarını, Büyük Millet Meclisine 
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j seçilip iş başına geleceklerine tamamen kaani 

olmasalar dahi, mağdur bir vaziyeti düşünmek 
hakkı meşru ve hakkı mükteseplerine mâni olmak 
ve emeklilik kısıntılarını, kesintilerini defaten 

I ödetmek yolunu tutarak onları zarara uğrat
mak kaseliyle, bu 87 nci maddeyi, vaz'etmiş-
lerdir. 

Bu madde ile Meclise yeni üye olacakları 
; bir haktan mahrum ederken, kendilerini koru-
| m ak için de, bu kanunun geçici 55 nci madde

siyle bir «müktesep hak» tanıyarak bu halin 
ı devamını temin etmişlerdir. 
j Bu haksızlıklar, gerek tasarıyı teklif eden 
i 83 arkadaşın gerekçesinde ve gerek Maliye, 

gerek Bütçe Komisyonu raporlarında gayet 
sarih ve beliğ bir şekilde izah edilmiştir. 

ikinci kurtuluş mücadelesi 1945 te başladı
ğına göre, ben bu siyasi mücadeleye o tarihte 
iştirak etmiş ve bu iştirakinden dolayı iktidar 
partisinin zulmüne uğrıyarak memuriyet mesle
kinden istifaya mecbur bırakılmış veya 1946 
seçimlerinde milletvekilliğine seçilebilmek için 
istifaya mecbur olmuş memurlarla 1950 seçi
minde, Bütçe Komisyonunun kanuni mecburiyet 
kaydını ileri sürerek, bir ay evvel istifa etmiş 
olanlar arasında müddet bakımından bir fark 
görmüyorum. Memuriyetten, ha altı sene evvel 
siyasi emelleri için istifaya mecbur kalmış, ha 
1950 seçiminden bir ay evvel istifa etmiş. Ma
dem ki; istifa vâkidir: hukukan aynı durum
dadır, memuriyet hak ve istifadesini terk et
miştir. Bir gün olsun, beş sene olsun hukukan 
ne fark vardır? Bu maddede Bütçe Komisyo
nunun bu kaydım hukuk prensiplerine aykırı 
buluyorum. Esas tasarıda maksat ve gaye, bir 
.hakkın iptalinin ıslahıdır. İslah ise, esaslı ve 
umumi olmalı, zümrevi olmamalı, âm ve şâmil 
olmalıdır1. 

Maksudum daha açık ifade edeyim : Yaşı-
yan hâdise şudur : Dört sene üç ay'devam eden 
İstiklâl Mücadelemizle memleketimizi kurtar
dık. Bunun mücahitlerine madalya ve hizmeti 
vataniye tertiplerinden milletçe lûtuflar yapıldı. 

Bu devrede milletvekili olanlara, ikinci İs
tiklâl Mücadelesiyle 5,5 sene uğraşarak'memle
ketimizin hürriyet ve insan haklarını kurtaran
lar, denir. 

Bunlar bir lütuf, madalya atıfet istemiyor. 
Uğradıkları bir haksızlığı ıslah edelim derken, 

I neden ikilik ihdas ediyoruz? 5,5 sene mücade 
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lo eden ve memuriyetini, hayatını, varlığını bu 
yolda istihkar edenleri ihmal ederek 1950 seçi
minden bir ay evvel İstifa edenlerin uğradıkları 
gadri telâfi yoluna gidiyoruz. 

Bu uğurda beş sene uğraşanların emeklilik 
haklarının gasbmı temin eden 87 ııci maddeye 
bir hüküm ilâve ederken bir de kaydı ihtirazı 
ilâve ediyor. 

Arkadaşlar; 5,5 sene mücadele eden arka
daşlar daha'yıpranmış, bu uğurda daha feda-
kârane çalışmışlar ye memuriyetlerini kendi ar-
zulariyle değil, siyasi gayeyi temin için fera-
gatkârlık yaparak istifa etmişler veya istifaya 
mecbur, bırakılmışlardır. Bu devir yakın bir 
devirdir. Hepiniz içinde yaşıdınız, seçim ari
fesinde istifa edenlerin uğradıkları gadri refede-
bilmek isterken, daha kıdemli ve daha zararlı 
olan arkadaşlarımızın hakkının iptaline hangi 
vicdan razı olur? Ben müsaadenizle bir takrir 
vererek, Bütçe Komisyonunun birinci maddeye 
eklediği ve parantez içine aldığı fıkranın kal
dırılmasını, «mesleki memuriyet olup da mebus
luğa seçilen vatandaşların 27 seneden beri mev
cut haklarının ve emeklilik hakkının devamı» 
şeklinde maddenin tashihini talebediyorum, ka
rar Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Komisyon kabul etmiştir Kâ
mil Bey. 

•Buyurun Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar; bu b'enim meslekime taallûk 
, etmez ama millet işi olduğu için susup geçemi-

yeceğim, ben de kendi kanaatimi arzedeceğim, 
Bu kanunun birinci maddesinde; memurlardan 
seçilen milletvekillerinin milletvekilliğinde ge
çen hizmet müddetleri fiilî hizmetten sayılarak, 
haklarında 5434 sayılı Kanun bükümleri uygu
lanır, denilmektedir. Yani memurlardan seçilen 
milletvekilleri milletvekilliği hizmetlerinin de 
memuriyet hizmetlerinde fiilen çalışmış gibi te
lâkki edilerek, memuriyet hizmetlerine mahsup 
edilmesi teklif edilmektedir, (Yok öyle şey, 
okumamışsın sesleri). Var var okudum. 

Arkadaşlar, bu nasıl olur? Memuriyet başka, 
mebusluk başkadır. Birisini millet seçiyor, di
ğerini Hükümet tâyin ediyor. Aynı zamanda 
memuriyetten aldığı maaşla mebusluktan aldığı 
maaş arasında da büyük farklar vardır. Bu 
memuriyetten gelen arkadaşlar ne yarden ne 
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de serden geçmek istemiyorlar. Bir gönülde iki 
sevda buna derler. Bir memur memuriyetinde 
hizmet ettikçe meslekinde ihtisas edinecek ve 
ancak liyakat gösterirse terfi edecek. İktidar 
ve liyakat gösteremezse tabiî terfi de edemiye-
cektir. Fakat bu kanun teklifine göre mebus
luk müddetince iktidarlı iktidarsız, kifayetli ki
fayetsiz em şaliyle birlikte daima terfi edecek ve 
yükselecektir. (Gürültüler, madde hakkında ko
nuş sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz izah ede
yim. Sözümü dinlemenizi rica ediyorum. 

Şimdi tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler bitmiştir, birinci madde hakkındaki noktai 
nazarınız ne ise onu söyleyin. Meclisi tahrik et
meyin. 

ALİ FAHRİ İŞIERİ (Devamla) — Kabul 
edelim mi etmiyelim mi? (Gürültüler, maddele
re geçildi sesleri) Mebuslukta geçen hizmetleri 
memuriyet hizmeti olarak kabul edelim mi et
miyelim mi? Bu budur. (Gürültüler) (Devam 
sesleri) Arkadaşlar; ben biliyorum, bu kanu
nun lehinde de aleyhinde de konuşsak kabul 
edilecektir. (Gürültüler) Bu milletin, kesesi tan
rı sofrası mı, yoksa imaret çorbası mı? Herke
sin gözü buradadır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır, on
ları okutuyorum. 

Başkanlığa 
Madde hakkındaki müzakereler kâfidir. 

Reye konulmasını arz ve teklif ederim. 
Maraş Milletvekili 

Mazhar özsoy 

Yüksek Başkanlığa-
Madde hakkındaki müzakerelerin kifayeti

nin oya konulmasını'arz ve teklif ederim. 
• Balıkesir Milletvekili 

Müfit Erkuyumcu 

BAŞKAN —• Yeterlik aleyhinde söz, Kemal 
özçoban'mdır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Arkadaşlar, nazik bir mesele karşısındayız. Bu
nun kabul veya ademi kabulü hakkında yüksek 
reylerinizin ne şekilde tecelli edeceği hususun
da bendeniz pek tabiî olarak şimdiden bir tah
min yürütemem. Ancak çok nazik bir mesele 
üzerinde konuşmaktayız ve henüz çok az arka
daş konuşmuş bulunuyor. Müsaade buyurun, ar-
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kadaşlar konuşsunlar, ondan sonra kararımızı 
verelim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerinin ikisi de 
aynı mahiyettedir. Bu önergeleri kabul edenler.. 
Btmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Birinci madde hakkında önergeler vardır, 
okuyoruz. 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Milletvekilliği emekliliği hakkında Balıke

sir Milletvekili Müfit Erkuyumcu ve arkadaş
larının yapmış oldukları kanun teklifinin birin
ci maddesinin reddini arz ve teklif ederim. 

Çoruh M. V. 
Mecit Bumin 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesinin Maliye Komisyonunca teklif edilen 
şekilde kabulünü rica ederiz. 

Niğde İsparta 
N. Bilge Said Bilgiç 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve rica ederim. 
Madde 1. — 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad

desinin II işaretli fıkrasına aşağıda yazılı (L) 
bendi eklenmiştir. 

. (L) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde 
bulunduktan sonra milletvekilliğine seçilenler: 
(Seçimden itibaren 6 ay içinde yazı ile sandığa 
müracaat ettikleri takdirde). 

İstanbul 
Hadi Hüsman 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin birinci fıkrasının aşağı

daki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Milletvekilleri; emeklilik hakları tanınan bir 

vazifede iken veya böyle bir vazifeden kadro 
yönünden açıkta bulunurken seçilmiş olmak şar-
tiyle seçime girmek maksadiyle kanunda yazılı 
müdd'öt zarfında istifa edenler dâhil. 

Kütahya Milletvekili 
Mecdet Alkin 

B. M. M. Başkanlığına 
Bütçe Komisyonunun 1 nci maddeye eklediği 

ve parantez içine aldığı fıkranın kaldırılarak, 
milletvekilleri seçilenlerin 27 s'enedir kabul edil
miş haklarının devamı şeklinde ıslahının Mec-
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lis'e arzını saygılarımla rica ederim. -

Diyarbakır Milletvekili 
Kâmil Tayşı 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen bildirdiğim sebeplere binaen birinci 

maddenin tayyını arz ve teklif ederim. 
Afyon K. Milletvekili 

Kemal özçoban 

BAŞKAN — Mecid Bumin ve Kemal özço
ban'm teklifleri aynı mahiyettedir. Biri... 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afkan Karahisar) — 
Efendim ekseriyet yoktur. 

Biz beş arkadaş, oylama sırasında ekseriyet 
olmadığına kaniiz. 

BAŞKAN — Yoklama yaparız efendim. Var
sa var, yoksa yok. (Ekseriyet var, aded sayın 
sesleri) Yoklama yapacağız. İçtüzüğe göre usu
len yoklama yapılır, .saymakla olmaz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluk vardır. Müzakereye 
devam ediyoruz efendim. 
(Çoruh Milletvekili M'ecid Bumin'in önergesi 

tekrar okundu)' 
(Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özçaban'ın 

(önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Her ikisi de aynı mahiyettedir. 

Dikkatnize arzediyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenl'er... önergeler reddedilmiştir, efendim. Di
ğer önergeleri de tekrar okuyoruz efendim. 
(Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin önergesi 

tekrar okundu) 
(İsparta Milletvekili Said Bilgiç'in önergesi 

tekrar okundu) 
NECİP BİLGE (Niğde) — Hadi Hüsman'm 

teklifine iştirak ediyorum, takririmi geri alı
yorum. ' 

BAŞKAN — Peki efendim. Bu takrirde Said 
Bilgiç'in de imzası vardır, kendileri buradalar 
mı? Olmadığına göre bu takriri tekrar okutu
yorum. 
(Necip Bilge'nin geri aldığı ve fakat Said Bil
giç'in de imzası bulunan takrir tekrar okundu) 

Okunan bu takriri oyunuza sunuyorum. Ka--
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(İstanbul Milletvekili Hadi Hüsman'm önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor mu? 
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KEMAL YÖRÜKOZLU (Gümüşane) — E d i 

yoruz. Komisyon olarak. Yalnız tavzih için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL YÖRÜKOÖLU (Gümüşane) — 

Efendim, takrirde mevzuubahis olan bu altı ay
lık müddet, seçimden itibaren değil, kanunun 
kabul edildiği tarihten itibaren olacaktır. Bu
nu tavzih için söz aldım. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul), — Müsaade bu
yurursanız, önergemi izah edeyim, çünkü biraz 
tereddüdü mucip oluyor : 

Burada (seçimden itibaren) deniliyor ki, o 
seçim geçmiştir. Bu tetkik istiyen bir hüküm
dür, devamlı bir mahiyet taşıyor ve kanunun 
esas hükümlerine dâhil olacaktır. Aşağıda bir 
de geçici madde vardır. Bu geçici hükümle ta
zammum edilen mâna bu takrirdeki mânadan 
ayrı mahiyettedir. Biz, (serilmesinden itibaren 
altı ay zarfında müracaat ettikleri takdirde) 
diyoruz. Geçici madde ise bugünkü vaziyeti 
ayrıca ve ana kanunun 66 neı maddesi muva
cehesinde tetkik ve mütalâa etmektedir. (Çok 
güzel sesleri). 

BAŞKAN — Maliye Bakam. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Hadi Hüsman arkadaşımızın 
takriri, dinliyebildiğime nazaran, emeklilik 
hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra, 
diyor. Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede bu
lunduktan sonra ayrılıp ticaretle veya her han
gi serbest sahada çalışan ve sonra da milletve
kili seçilen, kimseler de bunun hudut ve şümu
lüne giriyor mu'? Takrirden anlıyamadım. 
Onun izahını rica edeceğim. Eğer giriyorsa ar
kadaşlar, bu takririn reddedilmesini rica ede
ceğim. Sebebi şudur : 

Bu, geriye dönmek suretiyle bir hesaplaş
madır, bir iadei muhasebedir. Bunun Sandığa 
tahmil, edeceği külfetler olacaktır. Halbuki 
bu, teklif edilen kanunun ruhuna aykırıdır. 
No dereceye kadar geriye dönmek suretiyle 
biz iadei muhasebeye başlıyacağız? Bunun hu
dut ve şümulünü tâyin güçtür. 

BAŞKAN — Hadi Hüsman. 
. HADİ HÜSMAN (istanbul) — Efendim, Sa
yın Bakan müsterih olsunlar. Sandığa hiçbir 
külfet tahmil edecek bir vaziyeti bendeniz tek
lif etmiyorum ve etmem. Farz buyurun ki ; sekiz 
.sene evvel istifa etmiş bir arkadaş bugün memur 
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I olsa, kendisinin sandığa karşı olan durumu ne 

olacaksa, milletvekili seçilenin vaziyeti de aynı 
olacaktır. Hattâ burada sandığa girdiği zaman, 
her 'hangi bir memuriyete intisap ettiği zaman, 
nasıl aldığı primin, aldığı tarihten itibaren mu
ayyen bir devre içinde sandığa iadesini o me
mura tahmil ediyorsak, aynı ş,ekilde milletvekil
liğine iseçilen bir arkadaş da, evvelce istifa ede
rek sonradan memuriyete girmesi şeklinde ol
duğu gibi tamamen iade edecektir. Bundan baş
ka bir husus daha vardır. Milletvekili seçildik
ten sonra ödiyeceği prim ve karşılığı yani, jüzde 
beşi değil, yüzde onu kendisi ödiyecektir. Bu 
itibarla sandık hüküm ve prensiplerine aykırı 
en ufak bir şey, sandığa tahmil edilen bir risk 
mevcut değildir. • 

Sayın Maliye Bakanı müsterih olsunlar. 
BAŞKAN — Değiştirge üzerinde müzakere 

açılmasına Tüzük müsait değildir. 
önergeyi kabul edenler. Lütfen işaret ver

sinler... Sayalım efendim. Etmiyenler lütfen işa 
ret versinler... Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim diğer önergeler var. Okumaya mec
buruz. 

MECDET ALKİN (Kütahya) — Ben önerge
mi geri alıyorum. 

KÂMİL TAYŞİ (Diyarbakır )— B e n d e 
önergemi geri alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon redaksiyon için mad
deyi istiyor mu, yoksa filhal kabul ediyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMÂL 
YÖRÜKOÖLU (Gümüşane) — Aynen kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor efen
dim. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (îstanul) — Ben 
de Bütçe Komisyonundayım şimdi Başkana sor
dum, bunu; Raportör kabul ediyor komisyon 
kabul etmiyor. Müsaade buyurun komisyona 
havale buyurun oradan gelsin. 

BAŞKAN — Meclisin yüksek kararma ikti
ran eden bir işin tekrar komisyona gönderilmesi
ne imkân yoktur. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, usu
le uymak için arzedeyim ki, hakikaten konuş-
duktan sonra iltihak etmek imkânı olduğuna 
göre biz bu teklifi komisyona istiyoruz. Komis
yonda tezekkür olunur ve nihai karar Yüksek 

I Heyetinize gelir. İşin böyle halledilmesi lâzımdır. 
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BAŞKAN — Efendimi teklif sahibi arkada

şımızın tekliflerine komisyonun iltihakı ile he
yeti celileniz kabul etti. Bunun redaksiyon için 
komisyona verilmesi esastır. Binaenaleyh Fethi 
Çelikbaş arkadaşımızın bu hususu izah sadedin
de söz almalarına lüzum yoktu. Meclisi Âlinin 
kararı teklife uygun olarak tecelli etmiş, ko
misyonun onun dışına çıkmasına imkân kalma
mıştır. Madde olmuştur, anca!?: redaksiyon için 
verilebilir. Birinci maddeyi redaksiyon için ko
misyona veriyoruz. 

lkinui maddeyi okutuyorum. 

MA.DDE 2. — Aynı kanunun 14 ncü madde
sinin (d) fıkrasına aşağıdaki hüküm ekenmiş-
tir : 

Ancak; 12 nui maddenin II işaretli fıkrası
nın (1) bendinde yazılı olanlar, bu karşılıkları 
•da kendileri öder. 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Balkesir) •— Muh
terem arkadaşlar, bu okunan keseneğe ait bir 
maddedir. Eski Emeldi Kanunu, yüksek malû
munuzdur, emekli kesenekleri şu esas üzerin
den kesilmekte idi : % 5 ini Hazine, % 5 ini de 
emekli olacak memur ödiyordu. 

Ben arkadaşlarımla beraber bu teklifi yapar
ken şunu düşündüm; milletvekilleri kendilerini 
kayırıyorlar, Hazineye ödenek ödetiyorlar gibi 
dedikoduları önlemek için, milletvekillerinin tah
sisatı yüksektir, her türlü fedakârlığa katlansın 
ve Sandığa ödenecek ödeneği % 10 olarak kendi
leri ödesinler. Bu itibarla bu maddeyi bu şekilde 
hazırladık. Ali Fahri îşeri arkadaşıma da bu şe
kilde cevap vermiş oluyorum. Bunda Hazineye 
on paralık bir külfet tahmil edilmemekte oldu
ğunu vatandaşlar ve Büyük Meclis önünde arze-
diyorum. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — ikinci madde hakknda başak söz 
istiyen yoktur. Oyunuza arzediyorum. Kabul bu
yuranlar.. Etmiyenler.. 'Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 15 nci madde
sine aşağıdaki (i) fıkrası eklenmiştir. 

i) 12 nci maddenin I I işaretli fıkrasının (1) 
bendinde yazılı olanların emekliliğe esas olan son 
aylık veya ücret tutarları; 

Bu kesenekler, Devlet bareminde ikinci dere
ce aylık tutarını geçmemek şartiylc emekliliğe 
esas olan son aylık veya ücretin alındığı tarihten 
itibaren her üç yılın hitamında bir üst derece 
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I aylık veya ücret tutarları üzerinden, daha önce 

birinci derece aylığını müktesep hak olarak al
mış bulunanlar için bu aylık tutarı üzerinden 
kesilir. Şu kadar ki, bu muamele, hususi kanun
larında tanınan haklar mahfuz kalmak şartiylc 
kendilrine bu kanun hükümleri dışında bir hak 
vermez. 

Ancak; bu suretle müktesep hak derecesinden 
en az iki üst derece üzerinden kesenek vermekte 
iken milletvekilliğinden ayrılarak emekliliğe tâ
bi bir vazifeye müktesep hak derecesiyle veya daha 
aşağı bir derece ile tâyin olunanların tâyin ta
rihlerinden itibaren üç ay içinde yazı ile sandık
tan istemeleri şartiyle emekli kesenekleri bir de
faya mahsus olmak üzere müktesep hak derece
lerinin iki üst derece aylık veya ücret tutarları 
üzerinden kesilir. 

HALÎL ÎMRE (Sivas) — Muhterem arka
daşların, bu kanunun tedvini sırasında, kanun 
yapanın kendi menfaatleriyle alâkası ithamı
nı en ziyade taşıyan bu maddedir. Bu maddenin 
komisyon müzakerelerinde de, aykırı mâruzâtı
mı arzetmiştim. Buradaki hakikat şudur ki : 
Buraya 60 lira maaşla gelen bir memura 150 li
ra ve 125 lira maaşla buradan çıkabilmek im
kânını bu madde temin etmektedir. Kanun tek
lifinin bundan evvelki birleşimdeki müzakeresi 
sırasında da, bu kanunun, kanun olarak sıhha
tinin muhafazasına dair endişelerimi arzetmiş
tim, Bu endişelerin bu safhada, bu madde mü
nasebetiyle tekrar belirmektedir. 

Arkadaşlarım, benim, milletvekilliği hizme
tini, hakların iktisabı için bir vesile telâkki et
meyip, fakat hakların ziyama mahal vermiye-
cek olan noktainazarım, bir kere daha burada 
tecelli etmektedir. Milletvekilliğimin, sadece 
zaman unsuruna, emeklilik hususunda, mües
sir olması ve liyakat bahsinde asla bir hak te
min etmemesi lâzımdır. Bu itibarla, komisyon
da arzettiğim gibi, buraya yüzbaşı olarak ge
lip korgeneral çıkmaya, masa kâtibi olarak ge
lip umum müdür olarak çıkabilmeye imkân 
veremeyiz. Burada inkıtaa uğrayan sadece za
mandır. Liyakatlar burada cereyan etmez. Za
man burada. tevkif edilmiştir. Mebuslukta ge
çen zamanı, birinci madde ile memuriyet hiz
metine ekledik. Fakat liyakata ait bir karar 
almaya zannediyorum ki hakkımız yoktur arka
daşlar. (Alkışlar, bravo sesleri). 

I BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu, 
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MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, Yüksek Meclis nasıl takdir 
ederse takdiri muhteremdir. Yalnız Halil Imre 
arkadaşımızın bu şekilde konuşmaya hakkı ol
madığına işaret edeceğim. Mazbatada muhale
fet şerhleri yoktur. 

HALİL ÎMRE (Sivas) —- Muhalefetim zabıt
larda vardır, rapora yazılmamıştır. Yalan söy
lemiyorum. 

BAŞKAN — Necdet Yılmaz. 
NECDET YILMAZ (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu maddeyle memuriyetten mu
ayyen bir maaşla milletvekilliğine gelen arka
daşların üç senede bir terfi etmek sureciyle 
yükselmeleri esası kabul ediliyor. Bu, doğru 
olmasa gerektir. Bir milletvekili burada hiz
met ettikten sonra memuriyetine döndüğü tak
dirde, adliyeciler, üniversite profesörleri ha
riç, eski maaşlariyle avdet ettiğine göre, teka
üt aidatında da aynı esasın kabul edilmesi za
rureti vardır. Hak kazanmadıkları bir derece 
için fazla aidat kesilmesi, milletvekillerinin 
aleyhine olacaktır. Hiçbir vakit kendilerine 
hakkı müktesep teşkil etmiyen bir tekaütlük 
için fazla ödenek kesilmesi doğru olmıyacaktır. 
Bundan istifade edecekler; tekaütlüğü yaklaş
mış olan 3 - 5 arkadaştır. Sırf bunlar usulsüz 
bir maddenin kabul edilmesinin doğru olmıya-
cağmı arzetmek isterim. 

BAŞKAN — Hadi Hüsman. 
HÂDÎ HÜSMAN (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar! Ben de, benden evvel konuşan Ha
lil Imre arkadaşın noktai nazarına tamamiyle 
iştirak ediyorum. Burada kanunun prensibi 
şu olmak lâzımgelir. 

Memuriyetten gelen, bir arkadaşın, fasılaya uğ
rayan tekaütlük hakkının devam ettirilmesidir. 
Prensip budur. Yoksa buraya muayyen bir barem 
derecesi aylıktan geldikten sonra, o derece üze
rinde sanki kalsa terfii yapılacakmış gibi, terfii 
mutlakmış gibi, üç sene sonunda kendisine bir 
yüksek dereceden emeklilik hakkının tanın
ması, zannediyorum ki, yüksek heyetinizin ka
bul edeceği bir mevzu değildir. Bu itibarla e-
meklilik hakkı tanınan bir vazifeden gelenler 
için, burada bir de terfi hakkı kabul etmek doğ
ru olmaz. 

Sonra şunu da arzedeyim ki, bilfarz 50 li-
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ra maaşla gelmiş ve birkaç terfi müddeti bura-
,da kalmış olan bir arkadaş, 50, 60, 70, 80 li
ra üzerinden emeklilik keseneği ödemiş olsa da, 
memuriyete döndüğü zaman kendisine 50 lira
dan fazla bir maaş vermek mümkün olmıyacak
tır. Bu suretle 60, 70, 80 lira üzerinden ver
diği emeklilik keseneği berhava olacaktır. Bunun 
hiçbir, maddi kıymeti olmıyacaktır. 50 liradan 
emekliye sevkedileccktir. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Sandığa 
bir külfet tahmil ediyor mu? 

HADİ HÜSMAN (Devamla) '— 60, 70, 80 
lira üzerinden verdiği emeklilik keseneği, ken
disine maaş tahsisinde hiçbir rol oynamıya-
caktır. Bir kere maddi bakımdan faydası yok
tur. ikincisi, prensip bakımından. 

Milletvekilliği ile nevema bir taviz esası
nın kabul edilmesi doğru değildir. Benim şah
si kanaatim budur. Bu itibarla, «12 nci madde
nin (II) işaretli fıkrasının (L) bendinde yazılı 
olanların emekliliğe esas son aylık veya üc
ret tutarları» demek maksadı temin eder. Ken
dilerinin fasılaya uğrayan emeklilik hakları
nın devamı, bıraktıkları derece üzerinden sağ
lanmış olur ki, bu da zannederim kâfidir. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Tek
lif ver Hadi Bey! 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL 
YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar; Halil Imre, Hadi Hüsman ve Mecdet 
Bey arkadaşımız hâdiseyi bir cephesinden müta
lâa buyurdular. Madem ki, biz bir objektif ka
ide koyuyoruz, şunun bunun durumunu nazarı 
dikkate alarak hüküm tedvin edemeyiz; hâdi
seyi objektif olarak mütalâa etmemiz lâzım
dır. Bir misal arzedeyim : Misali altı sene o-
larak alalım da, iki devreye irca edelim : 

Tekaütlüğü doldurmaya 6 senesi kalmış bir 
arkadaş, 70 lira maaş alırken gelmiş, 6 sene 
vazife görmüş, sonra seçilememiş. Memuriyet-
vazife görmüş, sonra seçilememiş. Memuriyete 
avdetinde tekaütlük müddetini de doldurmuşsa 
bu arkadaş -yine 70 lira üzerinden tekaüde sev-
kedilccek. Mademki kanun Mecliste gecen 
müddetleri de fiilî hizmet sayıyor, altı senelik 
hizmet heba edilmiş olacaktır. Burada bizim. 
maksadımız itibari bir terfidir, bir hakkı mük
tesep teşkil etmiyor. 50 lira maaşı asliden gel-

I miş bir arkadaş üç sene sonra 60 lira üzerinden 
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prim verecek ve memuriyete döndüğü zaman 
asla 60 lira maa§la avdet etmiş olmıyaeaktır. 
50 liradan gelmiş olduğu için yine 50 lira ile av
det edecek, fakat 60 üzerinden prim verecek
tir. Üç sene sonra emekliye ayrılırsa 60 lira, 
aksi takdirde 50 lira emekliliğe esasen olacak
tır. Derece, alması mevzuubalıis değildir. Âza
mi 9 sene milletvekilliği yaptığını kabul etsek, 
üç derece üzerinden ayrı ayrı prim verecektir. 
Memuriyete geçtiği zaman yalnız iki üst derece 
p*rimini ödiyecek, . daha fazlasını ödemiyecek. 
Komisyonda da uzun uzadıya görüşülmüş, bu 
neticeye varılmıştır. Bu bir terfi değildir, mil
letvekilliğinde geçen bir müddeti yalnız emekli
lik bakımından itibari bir kıdem olarak tanımak 
lâzımdır. Bu itibarla maddenin aynen kabulü
nü istirham ederim. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Bu ar
kadaş memuriyette olsaydı her halde üç seno 
sonra otomatikman terfi edecek değildi, bir 
tezkiye alacaktı. Burada böyle bir muamele ol
madığına göre bu zammı nasıl yapacaksınız? 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Evet 
orada otomatik terfi yoktur, fakat orada terfi 
ettiği zaman, 50 liradan 60 liraya terfi edince 
60 lira üzerinden maaşını alacaktı. Milletveki
li seçilmez giderse, primi 60 lira üzerinden ver-
mişse milletvekili seçildiği zaman tekaüdiyesi 
yine 60 lira üzerinden kesilecektir. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Esas 
olan prensiptir, şu veya bu şekil veya noktai 
nazar değildir. Emeklilik hakkı ile terfii bir
birine karıştırmıyalım. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — 70 
liranın primini verdiği zaman 70 lira üzerinden 
alınacaktır. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Bir şey 
daha soracağım,, itibari terfi diye bir şey var 
mıdır? 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun; itibari terfi demiyoruz, primi 
itibari kidem üzerinden verecektir. Bu, hâdise
ye vuzuh vermek için söylenmiştir Goloğlu. 

Bendeniz maddenin komisyonun taknin etti
ği şekilde kabulünü rica ediyorum. Takdir He
yeti Celilenizindir. 

BAŞKAN — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim; mü

zakere ettiğimiz ikinci maddenin tedvin gayesi 
biraz vuzuh bulmadı, 
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I Burada memur iken milletvekili olan her 

hangi bir arkadaşın milletvekilliğinde geçen 
hizmeti, Barem Kanununda geçen muayyen 
hizmeti, itibari bir yükselmedir. Bu yükselme
nin icabettirdiği bütün aidat Emekli Sandığına 
milletvekili tarafından ödeniyor. Hazineye ve 
sandığa asla ve kat 'â bir külfet tahmil etmiyor. 
Meselâ 80 lira maaşı asliden Meclise gelmiş bir 
arkadaş burada 3 sene kalırsa bu 3 sene sonun
da, esas vazifesinde nasıl terfi ediyorsa normal 
olarak 90 liraya itibari olarak terfi etmiş sayı
lacak ve sandığa 90 lira asli maaş aidatını ken
disi ödiyecektir. Milletvekilliğinde kaldığı müd
detçe her üç sene bir itibari terfi olarak kabul 
edilip bir 3 sene daha geçince 100 lira üzerin
den aidat ödiyecek. Fakat mebusluktan ayrılıp 
memuriyete geçince 80 lira asli maaşla vazife
ye tâyin olunacaktır. Ancak emekliye ayrılırken 
primini önce verdiğinden, 90 veya 100 lira te
kaütlük hakkı, müktesep bir hak olarak baki 
kalacaktır. Bu sebeple bunun Sandığa veya Ha
zineye yüklediği en ufak bir külfet yoktur, me
murluktan gelmiş arkadaşlara bu hakkı tanı
mak kadar mantıki bir şey olamaz. Bunun üze
rinde fazla ısrar edilmemesini rica ederim. 

BAŞKAN '—• Başka söz istiyen var mı ? 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 

Arkadaşlar, vâzıı kanun olarak bir prensibe sa-
rılmadıkça işin içinden çıkamayız. Şimdi millet
vekilliğinde geçen müddet emeklilik meselesin
de mevzuubahis oluyor. İstiklâl Mücadelesinde 
bulunmuş olan bir memur emekliye ayrıldığı 
takdirde oradaki hizmetine karşılık hizmetine 
3-4 sene zam edilir. Şimdi biz bir prensip ka-

. bul ediyoruz: Emeklilikte geçen müddet me
muriyette geçmiş gibi addedilir. Bir arkadaş 
hangi memuriyetten gelmişse o günden itiba
ren mebuslukta geçen müddeti hizmetinin te
kaütlükte mevzuubahis olabileceği prensibim 
koyuyoruz. Şimdi kabul etmelidir ki, milletve
killiğine gelen arkadaşlar bir risk kabul edi
yorlar, memuriyet elinden gidiyor. Bu gibi riski 
kabul etmiyenler buraya gelmesinler efendim! 

BAŞKAN — Komisyon. 
[ BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL YÖ-
( RÜICOĞLU (Gümüşane) — Muhterem arkadaş-
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lar, bir.noktayı tavzih edeyim: Hâkimler Kaim- I 
nu ile Üniversiteler Kanununda, üniversite ho
caları ve hâkimlerin, milletvekilliğinde geçen 
müddetleri kıdemlerine sayılır. Bir misal arze-
deyim: 50 lira maaştan gelmiş olan .bir hâkim 
4 yıl milletvekilliği yaptığı takdirde bu, onun 
iki derece terfi kıdemine sayılır. Yani milletve
killiğinden memuriyete geçtikten sonra 70 lira 
alır. 

Binaenaleyh üniversite, hocalariylo hâkimler 
bu haktan istifade ederken, diğer arkadaşların, 
itibari dahi olsa bundan istifadelerini bir mua
delet temin .ve tesis etmek için esas kabul ettik. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Hâ
kimler Kanunu değişecek. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun Hüseyin Bey, daha Hâkimler 
Kanunu gelmedi. İstikbale muzaf şeylerden 
bahsediyorsunuz. Zatiâliniz teklif edersiniz, ba
kalım Meclisi Âli kabul edecek mi? 

BAŞKAN — Mevzu dâhilinde konuşun. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Şim

di, bu aradaki farkı izale etmek için hiç olmaz
sa, buna muvazi ve mütenazır olarak diğer me
muriyetten gelmiş arkadaşlara bunu itibari kı
dem tanıyalım, dedik. Biz bu maddeyi bu mak
satla tedvin ettik. Bu itibarla ortada şimdi arz-
ettiğim hal husule geliyor. Yani hâkimler üni
versite hocalarının milletvekilliğinde yeter müd
det terfilerin e sayılacak memuriyete avdet ettik
leri zaman bu emre göre tâyin edilecekler ve 
bu kıdem keyfiyeti emeklilikde esas olacaktır. 
Bugün emeklilik bir nevi içtimai sigorta mahi
yetindedir.. Bu itibarla itibari terfi hakkım ni
çin nezedelim. Bu madde encümende uzun boy-
lu* müzakere edildi ve nihayet bu şekli aldı. 
Binaenaleyh maddenin bu şekliyle aynen ka
bulünü rica ederim. 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Sual so
racağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Seçim 

Kanununa göre istifa etmek mecburiyetinde 
kalan hâkimin durumu ne olacaktır? Seçim Ka
nununa göre bulunduğu seçim mıntakasmda 
adaylığını hâkim koyamaz. Koymak için Seçim 
Kanununa göre istifa etmiş bir hâkimin bu va
ziyet karşısında durumu nedir? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL 
YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) —• hususi kanun- | 
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lardaki hükümler mahfuzdur. Onu, Hâkimler 
Kanunundaki hükümlere göre halletmek lâzım
dır. 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Ya istif a 
etmişse ? 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Mad
de sarihtir, hususi kanunlarındaki 'hükümler 
mahfuzdur. Binaenaleyh zati âlinizin buyurdu
ğu da Hâkimler Kanununun dairei şümulüne 
girer, buraya girmez. 

BAŞKAN — önergeler vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Emekli Sandığı (Sırf memurlar için kurul

muş bir sigortadır) milletvekilliği ise memuri
yet değildir. Nitekim memuriyette tekaüt ma
aşı ile esas maaş birleşemediği halde, milletve
kili arkadaşlardan emekli olanlar çift maaş al
maktadırlar. Bu misal de gösteriyor k i ; millet
vekilliği memuriyet sayılamaz. Bu itibarla sırf 
memurlar için kurulmuş bulunan sandıkla il
gilenmek kanuna aykırıdır. Maddenin reddini 
teklif ediyorum. 

Çoruh 
Mecit Bumin 

Yüksek Başkanlığa 
Emekli aidatının tesbitinde üç senede bir 

terfi esasının ret olunmasını arz ve teklifi ede
rim, 

Bursa 
Necdet Yılmaz 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin bu kesenekler... ibaresinden 

sonraki kısmının tayymı teklif ederim. 
istanbul 

Hadi Hüsman 

BAŞKAN — En aykırısı Mecit Bumin ar
kadaşımızın üçüncü maddenin tayyma dair olan 
önergesidir. Bunu dikkatinize arzediyorum. 
Kabul edenler... (Bir daha okunsun sesleri). 

(Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in önerge
si tekrar okundu.) , 

BAŞKAN — Dikkate alanlar lütfen işaret 
buyursunlar... • 

REFET AKSOY (Ordu) — Madde ile alâ
kası yok, reye. koyamazsınız. . 

BAŞKAN — Sarahaten (üçüncü madde) di
yor ve tayymı teklif ediyor, 
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EEFET AKSOY (Ordu) — Muhtevası öyle 

değil. 
BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 

kabul edenler lütfen .işaret buyursunlar... Et
miyenler... önerge reddedilmiştir. 

Necdet Yılmaz arkadaşımızın önergesini 
okuyoruz. 

(Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar lüt
fen işaret buyursunlar... Etmiyenler... Tesbit 
edemedik. 

Necdet Yılmaz arkadaşımızın önergesini 
dikkate alanlar lütfen ayağa kalksınlar.. (Öner
ge' bir daha okunsun sesleri). 

önergeleri ayrı ayrı okuduk. Arkadaşlar 
önergenin tekrar okunmasını istiyorlar. Bu tek
lifte bulunan arkadaşlar liitfen dinlesinler, 
önergeyi tekrar okuyoruz. 

(Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz 'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar lütfen 
ayağa kalksın efendim... önergeyi kabul etmi
yenler lütfen ayağa, kalksınlar... önerge dikka
te alınmıştır efendim. (Alkışlar). 

Bir önerge daha, var okuyoruz. 
(istanbul Milletvekili Hadi Hüsman'm öner

gesi tekrar okundu). 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Aynı mak

sadı istihdaf ediyordu. Maksat hâsıl olduğu 
için geri alıyorum. 

BAŞKAN ••— Halil îmre arkadaşımızın, mad
denin, redaksiyon için komisyona iadesi husu
sunda önergesi vardır. Halbuki komisyon üyesi 
olarak maddeyi kabul etmiş durumdadırlar. 
önergelerini okumuyoruz. Üçüncü madde de bi
rinci madde gibi nazarı dikkate alınmış ve ko
misyona iade edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 87 nci madde
sinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve (ç) fıkrası kaldırılmıştır. 

a) İstifa edenler (Milletvekilliğine seçil
mek üzere Seçim Kanununda yazılı müddet 
içinde istifa etmiş olup da milletvekili seçilmiş 
bulunanlar hariç). 

BAŞKAN — Dördüncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? Buyurun, Necdet Bey. 

NECDET YILMAZ (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlar, bir aylık istifa müddeti kabul edil-
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mediğine göre okunan maddenin ikinci fıkra
sının tayyı lâzımgelir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi oylarınıza arzediyorum... (Tadil teklifi 
var sesleri) Efendim, önerge olmadığı için mad
deyi aynen reye arzetmek mecburiyetindeyim. 
Bir değiştirge olsaydı. . . 

MÜFİT ERKUYUMCÜ (Manisa) — Ben ve
receğim. 

BAŞKAN — Bekliyemeni ki, efendim. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL 

YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Efendim, birin
ci madde ile tenazuru temin etmek için re
daksiyon yapılmak üzere bu maddenin komis
yona verilmesini teklif - ediyorum. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi, birinci 
madde ile tenazurunun temini için, komisyona 
veriyoruz". 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yukarıki maddeler 
hükümleri, birinci maddede yazılı şartları haiz 
olarak ilk defa dokuzuncu dönemde milletvekil
liğine seçilmiş olanlar hakkında da uygulanır. 

Bunlar 22 . V . 1950 tarihinden bu kaim 
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen müd
dete ait kcsenekleriylo karşılıkları ve bu arada 
emekliliğe esas aylık veya ücret dereceleri 15 
nci maddenin (i) fıkrası gereğince yükselmiş 
bulunanların artış farkları ve karşılıkları, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki 
yıl içinde ve aylık eşit taksitlerle kendileri ta
rafından sandığa ödenir. 

. Bunlardan emekli keseneklerini geri almış 
bulunanlar aldıkları bu paraları bu kanunun 
yürürlüğünden itibaren en çok bir yıl içinde 
ve aldıkları tarihlerden itibaren % 5 faizi ile 
birlikte toptan geri verirlerse bu paralara teka
bül eden eski hizmet müddetleri yenilerine ek
lenir. , . 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL 

YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Efendim, (bu 
madde diğer milletvekillerine de uygulanır,) dan 
maksat şudur : 8 nci devrede milletvekili seçi
lip de 9 ncu devrede de seçilenlerin milletvekil
liğinde geçen müddetleri fiilî hizmetten sayılı
yordu, ve bunların Emeklilik Kanununun 12 
nci maddesi mucibince - yüzde beşlerini kurum
ları, yani, Hazine, % o ini de iştirakçi olan mil
letvekili arkadaşlarımız veriyorlardı. Pren-
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sip olarak bu' devredeki milletvekili arkadaş- 1 
larımız yüzde onunu verekcekleri için sekizinci 
devrede milletvekili olup da 9 ncu devrede de 
milletvekili seçilmiş olan" arkadaşlar bu kanu
nun neşri tarihinden itibaren yüzde onunu 
vereceklerdir. Bunu tavzih için arzediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici birinci madde
de yazılı olanların 5434 sayılı Kanunun geçici 
66 nci maddesi gereğince iptal olunan borçlan
maları, evvelce kendilerinden tahsil edilmiş 
olup da ayrılışlarında iade edilmiş bulunan 
borçlanmadan mütevellit paraları, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde 
sandığa müracaatta bulunmaları ve toptan geri 
vermeleri şartiyle yenilenir. 

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

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun ikinci 
maddesi hükmü, emeklilik hakkı tanınan bir va
zifede bulunduktan sonra milletvekilliğine se
çilmiş olmaları şartiyle 1 . I . 1950 tarihinde 
milletvekili bulunanlardan dokuzuncu döneme 
aralıksız olarak seçilenler (emekliye ayrıldıktan 
sonra bu yerlere geçenler hariç) hakkında da, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
uygulanır. 

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

GEÇİCİ MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun 
geçici 60, 61, 62 ve 64 ncü maddeleri kaldırıl
mıştır. 

Şu kadar ki, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar bu maddeler hükümlerine göre 
emekli aylığına istihkak kesbetmiş olanların i 
hakları mahfuzdur. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Aziz arka
daşlarım; konuşma konusunu teşkil eden kanun 
daha evvel ilga edilmiş "Bir hakkın ihyasından 
ibarettir. Bu 4 ncü madde bu prensibe uyma
dığı kanaatinde olarak söz almış bulunuyorum. 

Şimdi; bir hakkı ihya ederken mevcut bir 
kanunla kaoul edilmiş bir hakkı kaldırmak ben
ce doğru olmaz. Sebebi şu : Eski yani halen ya-
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şıyan kanundan evvelki Tekaüt Kanunu gere
ğince İcra Vekilleri Heyetine dâhil milletvekil
lerinin 150 lira ile tekaüde sevkedilmeleri ka
bul edilmişti. Nihayet bu kanun 5434 sayılı Ka
nunla kaldırılırken 8 nci devre milletvekillerine 
bu hak tanındı. Bundan sonra aralıksız olarak 
devam edenlere de bu hakkın verilmesi kabul 
edilmişti. Şimdi 5434 sayılı Kanunun şu madde
sini aynen okuyorum: «Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, 
Başbakan veya Bakanlıkta bulunanlar ile (Ev
velce bulunmuş • olanlar dâhil) milletvekili bu
lunanlardan ; bu tarihten sonra milletvekilleri
nin aralıksız olarak devamı sırasında aynı yer
lere geçenlerin, bu yerlerde bulundukları müd
detçe (emekliye ayrıldıktan sonra ,bu yerlere 
geçenler hariç) ödeneklerinden birinci derece 
aylık tutarı üzerinden emekli keseneği alınır 
ve karşılıkları da bu miktar üzerinden Hazinece 
ödenir» 

Şimdi 8 nci devreden bu devreye intikal et
miş milletvekili adedi nedir, bunu açıkça ifade 
edeyim : Halk Partili olarak 18 - 20 arkadaştır. 
Halk Partisi milletvekili arkadaşlardan, bu 
madde buradan tayyedilirse, Bakan oldukları 
takdirde iki arkadaş faydalanacaktır. Diğ'erleri 
esasen emekli arkadaşlardır. 

Demokrat Partiden 21 arkadaş emeklidir. 
Zaten geçseler dahi yaşıyan hükümlerden fay-
dalanmıyacaklardır, ancak 6 arkadaş faydala
nacaktır. Yani bu madde 8 arkadaşı! ilgilendiren 
bir maddedir. Bu yönden malî portesi de yok
tur. Encümen de, sanıyorum ki, benimle hemfi
kirdir. Bu maddenin buradan çıkarılmasının da
ha yerinde olacağını ve bir hakkın ihlâl edilme
mesini talep ve rica ediyorum. 

Takdir Yüksek Meclisindir. (Teklif var mı 
s'esleri) Teklif var efendim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL YÖ-

RÜKOĞ-LU (Gümüşane) — Muhterem arkadaş
lar, bu maddeler yani 5434 sayılı Kanun, malû
mu âliniz, Sekizinci Büyük Millet Meclisince 
kabul edilmiştir. O zaman şöyle bir hüküm kon
muştur: 

(1. Sekizinci devrede milletvekili olup da 
mütaakıp devrelerde aralıksız seçilenlerin millet
vekilliğinde geçen müddetleri emekliye sayılır.) 
Biz şimdi kabulünüze mazhar olan bu kanunla 
bu gayritabiî vaziyeti izale ettik. 
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(2. •Sekizinci Devrede "•milletvekili olup da 

'Dokuzuncu ve' mü taak ıp . devrelerde aralıksız 
milletvekili seçilenlerden Bakan olanlar eski 

••'•"Emekli Kanununa göre...) Yani iki günlük Ba
lca nlık yapan bir zat 150 lira • maaş üzerinden 
emekliyye scvkedilior, Sekizinci Devrede .millet-

y vekili olmayıp da Dokuzuncu Devrede milletve
kili seçilen arkadaşlar. Bakan olduğu zaman bu 

•••'•emeklilik'hakkından-istifade edemiyorlar. Fakat 
1 ra bir bak mıdır; yoksa imtiyaz mıdır? (imti? 

t yaz sesleri) Mademki, Heyeti Celile buna bir 
imtiyaz diyar, ben de öyle söyliyeceğim. Yalnız 
Sekizinci ve daha sonraki devrelerde aralıksız 
milletvekili olanlar diyor. 

Biz komisyonda bütün bu cihetleri görüştük. 
Bu bir müktesep hak mı yoksa memul veyn 
müntazar bir hak mıdır? 

t ' Malûmu âliniz müktsep hak, bilfiil istimal 
edilen ve istifade edilen bir hak demektir. Yani 
bu hak. bir kimsenin kendi mamelekine dâhil 
demektir. Eğer bilfiil istif ad e edilmemişse orada 
memul ve müntazar bir hak vardır. 

Yaziyeti daha iyi açıklamak için bir misalle 
arzedeyim: 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Böyle konuş
madık ama.. 

KEMAL YÖRÜKOÖLU (Devamla) — Ben, 
'? komisyo adına konuşuyorum, şahsım adına değil. 

Miras nispetini yeni kanun evvelki kanuna 
nazaran tenkis ediyorsa, miras da ölümle iktisap 

1 edilen bir hak olduğuna göre, müteveffanın ölü
mü üzerine mirasçılar murisimiz hayatta ikeıi 
nispet şu idi ve binaenaleyh biz o yüksek nis
pet üzerinden miras isteriz diye bir iddiada bu
lunulamaz. Günkü tevarüs vefat anında ikti
sap edilen bir haktır. 

İşte buradaki hak da kuvve halindedir. Fiile 
inkılâp etmemiş olduğu için memul ve müntazar 
bir haktır. Nitekim Sekizinci Devrede milletve
kili olup halen Bakan olanların müktesep hak
larına dokunmuyoruz. Çünkü bu haktan bilfiil 
istifade ediyorlar. Yani bu hak onların mamele
kine girmiştir, hakkı mükteseptir. Fakat, ba
kan olmıyanlar için bu, memul ve müntazar 
bir haktır. Bunun hukuki izahi budur. Bende-

:niz hukuki izahını arzedeyim de heyeti.celile-
n î z t akd i r hakkınızı nasıl kullanırsanız, kulla
nın. Vaziyet budur arkadaşlar. Encümen bu 

^^sastan hareket ederek bu hükmü vaz'etmiştir. 
•,fBti hükmü; vaz'etmekle de bir mâdeleti temin 
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I etmiştir. Ama denecektir k i ; bu arkadaşların 

adedi mahduttur. Filvaki müntazar ve mamul 
bir haktir, Yüksek Meclis 5 . -6 kişiye inhisar 
eden bu hükmün devamını arzu edip bir atı
fette bulunursa ben şahsan birşey diyemem. 
Fakat encümen adına da maddenin tayyınr is
temeye hak ve salâhiyetim yoktur. Encümende
ki arkadaşlarla da konuştum, bana bu madder 
nin tayyını istemek için salâhiyet vermediler. 
Ama, ben şahsi fikrim olarak arzediyorum; tak
dir yüksek heyetinizindir. (Gürültüler, onu da 
söyliyemezsin sesleri). 

BAŞKAN — Kâmil Gündeş buyurun. 
KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim, 

beiıdeniz müktesep haktan,, ve saireden bahset
medim. Yalnız eğer müktesep hak meselesine 
temasla bunun müktesep hakları ihlâl .ettiğini 
ifade etmiş olsa idim, dedikleri doğru olurdu. 
Geçici üçüncü madde müktesep hakları ihlâl 
ettiği ve Sekizinci Devreden.5 - 6 arkadaş o 
hüküm aleyhlerine olduğu halde ses çıkarma
mışlardır. Bunu yüksek heyetinize kısaca izah 
edeyim. 

Mevcut, yaşayan hükme göre Sekizinci Dev
re Milletvekillerinin aralıksız olarak milletve
killikleri devam ederse/ ancak o zaman teka
ütlük istihkakım iktisap ederler. O zaman da 
yüz lira maaş üzerinden tekaüdiye alırlar ve 
mevcut kanuna göre de yüzde beş kesinti yapı
lırdı. Kabul edilen .üçüncü maddeye göre bu 
prim yüzde onu geçiyor. Bir arkadaşın hizme
tini, alalım. 8 sene, 10 sene âmme hizmetinde 
çalışmış ve milletvekili olmuş. O arkadaş mil
letvekili olduğu zaman 50 veya 60 lira maaşı 
asliden gelmiştir. Sekiz senelik hizmetin karşılı
ğı 50 - 60 lira maaşı aslidir. 

Bu arkadaşın aralıksız milletvekilliğinin de-
: vamından sonra tekaüt edilebilmesi için asgari 

20 sene milletvekili olması lâzımdır. Ve 20 sene 
milletvekilliği devam ederken de'875 liranın 
% 1 0 nu tekaüt aidatı olarak verecektir: Halbu
ki bu kanunun kabul ettiği prensibe göre 8,se
ne hizmetten gelmiş bir arkadaş bu kanuna 
göre 20 '-• 22 sene milletvekilliği yaparsa onun 
vereceği, üç sene 60 lira tutarından, 3 sene 
70 lira tutarından. 3 sene, 80 lira tutarı üzerin-

' den olacaktır. Bu suretle birisi vasati olarak 
.20 - 25 bin lira para ödiyecek, diğeri 10 bin 
lirayı geçmiyeır bir para Ödiyecektir:' Burada 
bu -kanun- hakkı, müktesebe iliştiği; halde < Seki-
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zinci'Devre olarak hakkı mükteseptir, hakkı 
memul ve muntazardir. Biz bu parayı vermiye-
lim diye bir para düşüncesiyle hareket edilmiş 
değildir, benim konuşmam buna dayanmıyor. 

Mâruzâtımın hülâsası kısaca şudur: 8 nci 
devreden 9 ncu devreye intikal eden milletve
killerinin (elliye yakın arkadaştır) 43 ü esasen 
emeklidir. Emekli arkadaşlar bu yıl' gelirlerse 
maddenin sarih hükmüne göre onlar 150 lira 
"üzerinden' tekaüdiye 'maaşı alamaz. Geriye ka
lan beş altı arkadaşin ikisi muhalefette, altısı 
muvafakatte olarak 8. kişiyi ilgilendiren bir 
maddenin kaldırılmasıdır ki teklifimize esas 
teşkil ediyor.'Takdir yüksek heyetinizindir. Se
kiz kişiyi ilgilendiren bir maddei kanüniyeyi 
kabul veya ret yüksek takdirine aittir. Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Halil îmre. 
HALİL ÎMRE (Sivas) — Efendim, bu ka

nun Bütçe Komisyonunda müzakere olunurken 
Sekizinci devre milletvekillerince tanzim ve 
tedvin edilmiş olan 5434 sayılı Kanunun bizim 
anlayışımıza aykırı olan tarafları ile meşgul 
olduk. "Bu" cümleden olarak Sekizinci devre Bü
yük Millet Meclisi üyelerinden 9 ncu devreye 

• de iltihak' etmiş olanların % 5 vermekte olduk
ları ödeneği de % 10 a çıkardık. Yalnız bu ara
da evvelki kanunda bakanlar için tedvin edil
miş hususi bir,hükme tesadüf ettik. Bakanlar 
için bu memlekette bakanlığa geldikten sonra 
çekilmelefiyle mâruz kalacakları haliü bir nevi 
tavizi, karşılığı olarak tanınmış kanunda husu
si bir hükme tesadüf ettik; Bu hususi hüküm 
karşısında ihtiyar ettiğimiz prensip şu olmalıy
dı : Yani bu kantin bugün' için olmamalı (Bakan
lık edecek arkadaşların çekildikleri zaman da 
hususi bir hükme tâbi tutulmaları bir kaide ise) 
buna devam edilmeli ve bunun sadece 8 nci 
devreye değil 9, 10, 11 nci devrelere de teşmil 
edilmeli idi. Bunun muöip sebebi bu olmuştu. 
Fakat bunda. münhasıran 8 nci "devre Meclis 
idelerine inhisar eden bir hal var. Bunu 9 ncu 
devreye teşmiline sizin de hassasiyetinizi de dü
şünerek ve içinizde bulunan, arkadaşlar olarak, 
imkân göremedik. Şimdi biz bu hakkın 9, 10, 
11 nci devrelere sirayet imkânı bulamadık. 
(Neden sesleri) 8 nci Meclisten 9 ncu Meclise 
aralıksız iltihak eden bir arkadaş için ise, Büt* 
çe Komisyonu Sözcüsü arkadaşımızın da izah 
ettikleri gibi, karşımıza bir müktesep hak mti-
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essesesi dikilmiş bulunmaktadır. Biz bunları 
umumi heyetin temayülüne uygun olarak kö
künden kazıyabilirdik. Fakat bir hukuk mües
sesesi olarak ve hukuk kaidelerini korumak en
dişesiyle meseleyi reddetmeden • işi halletmek 
lâzımdır. Eğer tensip- ediyorsanız bunların 
müktesep hakları ve hattâ arkadaşımızın dedik
leri gibi memul ve muntazar haklarının mevcut 
olduğuna, kanunun Sekizinci devrede tedvini 

; sırasında .bakanların memleket - içerisinde mâ
ruz kalabilecekleri hallere bir tazminat olarak 
ve bir tazminat düşüncesiyle koyduğu hükmün 
devamına heyeti celileniz de mütemayilse o yo
la gidelim. Ancak bu-takdirde dahi 8 nci devre 
milletvekillerine ka&rü kasır etmek esbabı mu-
cibesi müsait değildir. Bu takdirde bu hükmü 
9, 10, 11, 12 nci devrelere kadar idame ettirmek 
lâzımdır. Kanunun huzurunuza getirilmiş olan 
maddesi dikkatle incelenmiştir, hukuk prensip
lerine saygı gösterilmiştiı4. Hissiyatınıza tercü
man olduğuma kaniim. • (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Kâmil Gtindeş'in bir 
önergesi var okutuyorum. . "• 

Yüksek Başkanlığa » 
Geçici 4 ncü maddenin tasarıdan çıkarılma

sının ...oya konmasını arz ve teklif ederim, 
ICayseri Milletvekili 

Kâmil Gündeş 

BAŞKAN <-— Önergeyi dikkatinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge dik
kate alınmamıştır. 

Geçici 4 ncü maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-bul edilmiştir. 

• NEOtP BİLGE -(Niğde) ^ Diğer maddeye 
geçmeden evvel bir teklifim var, izah edeyim. 
; • BAŞKAN—Buyurun. 

NECÎP BÎLGE (Niğde) —Muhterem arka
daşlar, Bütçe Komisyonunun hazırlamış oldu
ğu maddeler, kendisinin evvelce.hazırlamış ol
duğu birinci maddeye mütenazır olarak gel
mekte idi. ' Halbuki malûmunuz olduğu üzere 
birinci.maddenin şekli değişerek arada 6 aylık 
bir müddet kabul edildi. Bu 6 aylık müddetin 
başlangıcı, seçim tarihidir. Halbuki 9 ncu dö
nem için bu seçim tarihi geçmiş bulunduğuna 
göre bu tarihin hangi zamandan başlıyaeağı 

•hususunda illerde tereddüt .hâsıl olabilir. Bu
nu önlemek için geçici bir madde teklif ediyo-

I' rum.; Buna göre; «bu kanunun birinci madde* 
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sindeki altı aylık müddet, dokuzuncu dönem 
milletvekilleri hakkında, kanunun yürürlük ta
rihinden başlar» demekteyim. Bunun kabulünü 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor mu! 
KOMİSYON ADINA KEMAL YÖRÜKOĞ-

I/U (Gümüşane) — Kabul ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanuna aşağıdaki şekil

de geçici 5 nci maddenin eklenmesini arzede-
rim : 

Geçici madde 5. — Bu kanunun 1 nci mad
desindeki altı aylık müddet, dokuzuncu dö
nem milletvekilleri hakkında, kanunun yürür
lük tarihinden (başlar. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

BAŞKAN — Necip Bilge arkadaşımız şifa
hen de izîı hatta bulundu, önergeleri de okun
muş bulunmaktadır. Binaenaleyh önergelerini 
dikkatinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyondan birinci ve üçüncü maddeler 
gelmiştir. Gelen şekliyle okuyacağız efendim. 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin II işaretli fıkrasına aşağıda yazılı (L) 
bendi eklenmiştir: 

(L) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bu
lunduktan sonra milletvekilliğine seçilenler; 
(seçimlerden itibaren 6 ay içinde yazı ile san
dığa müracaat ettikleri takdirde) 

BAŞKAN -— Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... kabul edilmiştir. Üçüncü madde de 
gelmiştir, okuyoruz. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 15 nci maddesine 
aşağıdaki (I) fıkrası eklenmiştir: 

(i) 12 nci maddenin II işaretli fıkrasının (L) 
bendinde yazılı olanlarm emekliliğe esas olan 
son aylık veya ücret tutarları; 

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

Dördüncü madde de komisyondan gelmiştir, 
komisyon üzerinde bir değişiklik yapmamıştır 
okuyoruz. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 87 nci madde
sinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 

ye (ç)'fıkrası kaldırılmıştır. 
a) İstifa edenler (Milletvekilliğine seçil

mek üzere Seçim Kanununda yazılı müddet 
içinde istifa etmiş olup da milletvekili seçilmiş 
bulunanlar hariç). > 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul 'edilmiştir. 

Necip. Bilge arkadaşımızın beşinci geçici 
madde olarak teklifini tekrar madde halinde 
okuyoruz: 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun 1 nci 
maddesindeki altı aylık müddet» Dokuzuncu Dö
nem milletvekilleri hakkında, kanunun yürür* 
lük tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayın tarihinde yû-
rürlüğe girer. 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Efendim, 
bu kanunu yapanlar bizleriz. Kendimiz burada 
olduğumuz için bu kanunu kendimiz için j^ap-
mış telâkkisi meydana gelir. Onun için bu ka
nunun yürürlük tarihi olarak 1954 Devresinin 
kabulünü teklif ediyorum: (Alkışlar) 

BAŞKAN — önerge var. Okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Emeklilik hakkındaki kanunun bu devreden 

sonra gelecek devre milletvekillerine tatbikim 
arz ve teklif ederim, önergemin oya konulmasını. 

v Erzurum Milletvekili 
Sabri Erduman 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir efendim. 

Beşinci maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi sona etmiştir. 
30 Mayıs Cuma günü saat 15 te toplanmak 

üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,26 
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