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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu ve 

iki arkadaşının, Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun 21 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
olan kanun teklif i, talepleri üzerine geri verildi. 

Gündemde bulunan kanun tasan ve teklifle
rinin sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önerge, kabul oundu. 

Istabul Milletvekili Fuad Köprülü ve 203 
arkadaşının, Anayasa teklifinin görüşülmesi, 
gereken üçte iki çokluk bulunmadığından, geri 
bırakıldı. 

Af Kanununun 7 nci maddesindeki (Vergi 
cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanu
nunda yazılı bulunan (Para cezaları) nm da 
dâhil olup olmryacağınm yorumlanmasına ma
hal olmadığına dair olan Adalet Komisyonu 
raporu üzerinde bir müddet görüşüldükten son
ra Adalet Komisyonu raporunun reddiyle Güm
rük ve Tekel Komisyonu raporunun görüşülme
si, kabul olundu. 

Birleşime ara verildi 

îkinci Oturum 
Af Kanununun 7 nci maddesindeki (Vergi 

cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Ka
nununda yazılı bulunan (Para cezaları) nm da 
dâhil olup olmıyacağınm yorumuna mütedair 

Gümrük ve Tekel Komisyou raporu üzerinde de 
görüşüldükten sonra bu hususta bir tefsir fık
rası hazırlanmak üzere rapor, Gümrük ve Tekel 
Komisyonuna verildi. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğünün 1947 yılı Kesinhesap Kanunu, ka
bul olundu. 

4896 sayılı Kanuna bağlı I sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki 5804 sayılı 
Kanuna bir muvakkat madde eklenmesine dair 
Kanun, kabul olundu. 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve 
buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 3236 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi üzerinde de bir müddet gö
rüşüldükten sonra; 

12 . XII . 1952 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Ağrı Milletvekili 

C. Yardımcı 

Kâtip 
Gazianteb Milletvekili 

A. Ocak 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 

Sorular 

1. — 
Sözlü sorular 

Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'-
nun, Malatya - Kemaliye - Erzincan ve Sivas -
Koçgiri - Kuruçay - Erzincan yollarının inşasına 
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•\e zaman başlanacağına, Refahiye - Kemah yo
lundaki inşaatı sınaiye için tahsisat verilip veril-
ıniyeceğine, Dumanlı ve yahut Cebesoy istasyon
ları civarında Fırat nehri üzerinde bir köprü ya
pılıp yapılmıyacağma dair sözlü soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir (6/872). 

2. — Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'-
nun, Tercan'da Hükümet konağı yaptırılması 
için 1953 yılı Bütçesine tahsisat konulup konul
madığına dair sözlü soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir (6/873). 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 

>r?-> O 
• Her'in, Is-^r.' u' la münteşir büyük ga 
!nir Adana Du.ıokrat Parti kongresinde 

,:;larda bulman I zmir Milletvekili Ciha«i 
aban jn sizleri karşısında Hükümetin ne: dü

şündüğüne dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir (6/874). 

4. — Yozgad Milletvekili Avni Doğan'm, 
Alaca - Mamure - Zile istikametinden Kümbet 
ovasının Zile ve Alaca şosesine; Yozgad - Sor
gun - Çekerek - Tokad istikametinden Artova'nın 
her iki cihetteki ana yollara raptının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir (6/875). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığına bağlanması hakkında 
kanun teklifi (2/456) (Ekonomi ve Bütçe ko
misyonlarına), 

2. — Konya Milletvekili Tarık Kozbek'in, 
İçtüzüğün 78 nci maddesinin 7 nci fıkrasından 
sonra bir fıkra eklenmesi hakkında tüzük teklifi 
(2/457) (Anayasa Komisyonuna), 

3. — Rize Milletvekili İzzet Akçal ve 54 ar
kadaşının, Türk Ceza Kanununun bâzı madde

lerinin değiştilimesi hakkında kanun teklifi 
(2/458) (Adalet Komisyonuna). 

Tezkereler 
4. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge

nel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi (3/407) (Sayıştay 
Komisyonuna), 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe 
yılı Kesinhesabına ait Uugunluk Bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/408) (Sayıştay Komisyonuna). 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,16 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 
KÂTİPLER : Füruzan Tekü (Isanbul), Ali Ocak (Gazianeb) 

m** 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Sona kadar yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Çoğunluk var, Birleşimi açıyo

rum. 

4. —' BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Antalya Milletvekili Ahmet Tekelioğ-
lu'nun, Gelir Vergisi Kanunu üe Vergi usul 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanunlara bâzı maddeler eklenmesi hakkın

daki kanun teklifinin Geçici Komisyona havale 
edilmesi hakkında Maliye Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (2/157, 3/406) 
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BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Esas No. 246 A 

Karar No. 2/151 Ankara, 10.XII.1952 
Yüksek Başkanlığa 

Gelir ve Kurumlar Vergileri Kanunlariyle 
Vergi Usul Kanununda ve bu 'kanunun 5815 sa
yılı Kanunla deiğştirilen bâzı maddelerinde 
değişiklikler yapılmasına ve bu kanunlara bâ
zı madde ve fıkralar efelenmesine dair kanun 
tasarıları ile Kars Milletvekili Hüsamettin Tu-
gaç'm Gelir Vergisi Kanununun 10 ncu ve 11 
nci maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun teklifini görüşmek üzere Kamuta
yın. 8 . XII . 1952 tarihli ve on dördüncü birle
şiminde kurulması kabul edilen Geçici Komis
yona, alâkası dolayısiyle Antalya Milletvekili 
Ahmet Tekelioğlu'nun Gelir Vergisi Kanunu 
ile Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifinin de hava
lesi komisyonumuzca mütalâa edilmektedir. 

Muktezasmm ifasını müsaadelerine saygiy-
le arzederim. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Rize 

î. Akçal 

BAŞKAN — Efendim, Antalya Milletvekili 
Ahmet Tekelioğlu'nun, Gelir Vergisi Kanunu ile 
Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki teklifinin 8 . XII . 1952 
tarihindeki kararla tesbit edilen Geçici Komis
yona havale edilmelsini oyunuza arzediyorum: 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

2. — Kastamonu Milletvekili Rifat Taşkın 
ve Ordu Milletvekili Feyzi Bo&tepe'ninı Askerî 
Yargıtay üyeleriyle savcısımn yaş hadlerinin 
yorum yoliyle tesbiti hakkındaki önergesinin 
Geçici bir komisyonda görüşülmesine dair Adalet 
Komisyonu raporu (4/246) 

Esas No.4/246 
Karar No..7 Ankara, 10.XII.1952 

Yüksek Başkanlığa 
Kastamonu Milletvekili Rifat Taşkın ve Or

du Milletvekili Feyzi Boztepenin, Askerî Yar-
~-!j-v b e l e r i ile Savcısının yaş hadlerinin yo-
"'ira yoliyle tesbiti hakkındaki önergeleri ko-
' rîsvormmuza havple edilmekle, teklif şahinle
rinden Rifat Taşkın ve Millî Savunma Bakan-

2.1952 O : 1 
lığı temsilcileri hazır olduğu halde incelendi. 

i Gerekçenin okunmasından, teklif sahibi ve 
Bakanlık temsilcilerinden alınan izahattan 

. sonra teklifin, 
Askerî Temyiz Mahkemesi azaları ile, savcı-

' larmın emekliye sevkedilecekleri zamandaki 
; yaş hadlerinin ne olması lâzımgeldiğinin yorum 
i yoliyle tesbit edilmesini, 
| istihdaf- eylediği görülmüştür. 

Teklifin, ilk nazarda, Askerî Temyiz Mah
kemesi âza ve savcıları hakkındaki 1455 sayılı 
Kanuna mütaallik olduğu müşahede ediliyorsa 

I da hakikatta işbu teklifin, emeklilik muamele
sini ilgilendirdiği ve T. C. Emekli Sandığı hak
kındaki 5434 sayılı Kanunun dairei şümulüne 
giren ve bu kanunda lâzım ise bir tadili icap etti
ren bir mahiyet arzetmektedir. 

I Bu itibarla işbu yorum talebinin İçtüzük ge
reğince T. C. Emekli Sandığı Kanununu görü
şen Geçici Komisyonda müzakeresinin muvafık 
olacağına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Gereken muamelenin ifası için Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

I Başkan Sözcü 
izmir Manisa 

Halil özyörük Semi Ergin 
Kâtip 

Balıkesir Ankara 
Vacid Asena Osman Talât Iltekin 
Ankara Aydın Çanakkale 

II. Ş. ince Cevat Ülkü N. Kirişcioğlu 
Çankırı Çorum Edirne 

Celâl Boynuk M. Güney Mehmet Enginün 
Erzurum istanbul istanbul 

Enver Karan F. H. Bemirelli Ahilya Moshos 
Kayseri Konya Konya 

Y. Z. Turgut Hidayet Aydmer Muammer Obuz 
Kütahya Siird 'Sivas 

S. S. Nasuhoğlu Şefik Türkdoğan Ş. Ecevit 
Tokad Yozgad 

Muzaffer önal Niyazı Ünal Alçılı 

BAŞKAN — Emekli Sandığı Kanunu özel 
bir komisyonda incelenmiştir. Tüzük gereğince 
bu işin bakanlıklarla karşılıklı komisyonlardan 

I birer üye alınmak suretiyle kurulacak geçici 
bir komisyonda görüşülmesi icabetmektedir. Di
ğer bâzı işlerin incelenmesi için böyle bir ko
misyonun kurulması Kamutayın 12 . X I . 1952 
tarihli Birleşiminde kabul edilmiş bulunduğu 
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için bu yorum talebinin de mezkûr komisyonda 
görüşülmesi keyfiyetini oyunuza arzediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemle ilgili önerge var. Okutuyorum. 

12 . X I I . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Anayasa tadil teklifi görüşüldükten sonra 
sözlü sorulara takdimen kanun teklif ve tasa
rılarının görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Tokad Çanakkale 
S. Atanç N. îyriboz 

Teklifimizin mucip sebebi: * 
Meclisin açıldığı tarihten beri sözlü sorula-

1. — İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 
203 arkadaşının, Anayasa teklifi ve Anayasa Ko
misyonu raporu (2/349) 

BAŞKAN — Bu konuda müzakere açılabil
mesi için nisabı tesbit etmek mecburiyetindeyiz. 

(Riyaset Divanı tarafından salonda hazır 
bulunan milletvekillerinin sayısının tesbitine 
başlandı.) 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Usul hakkında dahi olsa bu 
mevzuda konuşabilmek müzakerenin açılmasına 
bağlıdır. 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Müzakerenin açılıp açılmaması usulüne ait söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Yani müzakerenin açılıp açıl
mamasına ait ve ekseriyet bakımından söz isti
yorsunuz, buyurunuz. 

SADRI MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Arkadaşlar, müzakerenin açılıp açılmaması me
selesi Meclisin kararma bağlıdır. Evet. Fakat 
Reisin yoklama yapıldıktan sonra tekrar yok
lama yapması doğru değildir, sebepsizdir. Ek
seriyet konuşma aleyhtarı olduğu ve bu da bi
lindiği için ekseriyet varsa müzakereyi açma
mak, yoksa... (Ne münasebet sesleri) Bu doğru 
değildir. Müzakerenin açılıp açılmaması derhal 
reye konmalıdır, ve müzakere açılmalıdır. Eğer 
bu mühim kanunda ekseriyete istinaden müza
kere açmazsanız bu 9 ncu Büyük Millet Mecli-

.1952 O : 1 
rın mühim bir kısmı görüşülmüş, bir sayı ka
nun teklifinden 32 sayılı teklif ve tasarıların 
gündemde olduğu gibi kaldığını görmekteyiz. 

Bu itibarla sözlü sorulardan kanun teklif ve 
tasarılarına sıra gelmemekte bu halin devamı 
kanun teklif ve tasarılarının görüşülmesine im
kân bırakmadığından istisnai olarak kanun tek
lif ve tasarılarının görüşülmesini zaruri gör
mekteyiz. 

BAŞKAN — Kanun teklif ve tasarılarının 
sözlü sorulardan takdimen görüşülmesi hakkın
daki; Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç ve Çanak
kale Milletvekili Nihat îyriboz'un önergesini 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

sinin büyük bir hatası olacaktır. Bunu tarih te
barüz ettirecektir. Bu mesele fevkalâde mühim
dir. Konuşarak karar verelim. Konuşturmamak 
doğru değildir. 

BAŞKAN — Heyeti Celilenize arzedeyim: 
Sadri Maksudi arkadaşımız yoklama yapılmış 
olduğu halde tekrar yoklama yapılmasının se
bebi nedir dediler. îlk yoklama mutlak ekseri
yetin tesbiti merkezindedir. Yani mürettep aza
nın yarısından bir fazlasının mevcut olması ha
linde Meclis açılır. Bu kaide, konuşma ve karar 
nisabı yarıdan bir fazlaya mütaallik bulunan 
meseleler içindir. 

ikinci yoklamaya gelince; 
Anayasanın 102 ve İçtüzüğün 146 neı mad

desi gereğince, Anayasa değişikliği icabettiren 
mevzularda karar nisabı, mürettep âzanm üç
te iki ekseriyetiyle mukayyettir. («Bu, karar 
içindir, müzakere için değildir» sesleri). Bu hu
sustaki içtihatlar ve geçmiş emsal kararlar da
hi; karar nisabının üçte iki ekseriyete matuf 
bulunduğu ahvalde, müzakere nisabının da üç
te iki ekseriyete matuf bulunduğu merkezin
dedir. 

Muhterem arkadaşlar; ancak yapılan ikin
ci yoklamada Mecliste üçte iki ekseriyet mev
cut bulunmadığı... (Gürültüler, «Mecliste üçte 
iki ekseriyet» var sesleri). Üçte iki ekseriye
tin mevcut olmadığı... Müsaade buyurun, bu 
kadar gürültülü bir işte bizim de bir hatamız 
olsun. Halen üçte iki ekseriyet hazır bulun
madığı için, Anayasaya ait bu teklifin görü-

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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şü'lmesi mümkün görülmemektedir. 

Bu husustaki müzakereyi gelecek Birleşime 
barakarak, gündeme devam ediyorum. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1952 yılı j 
Haziran - Ağustos ayları hesabı hakkında Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/58) 
[1] 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Bilginize arzedilmiştir. 

3. — İçel Milletvekili Şahap Tol'un, Dilekçe 
Komisyonunun 13 .II. 1952 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1435 sayılı kararın Kamutayda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komis
yonu raporu (4/232) [2] 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen yok
tur. 

Dilekçe Komisyonunun raporunu oyunuza 
arzeidiyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dilekçe Komisyonunun 1435 sayılı kararı kal
dırılmıştır. 

4. — Trabzon Miletvekili Mahmut Goloğlu'-
nun, kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme 
ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları 
hakkında tatbik olunacak muameleye dair 3236 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/361) 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, bu kanun aşağı, yukarı om, on beş 
celseden beri Meclisi işgal etmektedir. Bu mü
zakereyi dinlerken insan, âdeta memlekette 
Hükümet yokmuş gibi bir zehaba kapılıyor. 
Herkes müracaat ediyor, aman beni öldürecek
ler, beni falan yere gönderin, diye rica ediyor. 
Bâzı arkadaşlar da kürsüden bumu duru diraz 
ortaya atarak kanunun kabulümü istiyorlar. 
Bugüne kadar sabrettim. Fakat antik söylemek 
mecburiyetindeyim." Elde mevcut kanunlarda 
bunu önliyecek müessesle vardır. Tasavvur edil- ! 

[1] 30 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 32 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. i 
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miş, kararlaştırılmış olduğu halde bir adam öl
dürenin cezası nedir? idam değil midir? Ge
çen güm Adliye Vekili geldi, «bunları idam et
mek için madde getireceğiz» dedi. Bu da bir
az garip değil mi? Çok rica ederim; memlef-
kette birbirlerini öldürenlerim adedi çoktur. 
Birçok yerlerde, birçok kimseler hayatlarının 
tahtı temine alınması lüzumuna kaani olmak
tadırlar. Birçok kaatiller de bilhassa mahke
melerimizde elde mevcut olan kanunların tah
fif edici cihetlerinden istifade ederek üç, beş 
sene gibi az bir müddetle tecziye edilmektedir
ler. Hattâ bu şekilde bir hâdisenin istanbul'da 
da cereyan ettiğini arzedeyim. Hepimiz bili
yoruz. Bir muallim hamım evde mevcut olan 
hizmetçisinin kocası ile münasebetsizliğini his
setmiş... (Şahıstan bahsetme sesleri). Ben mem
leketteki vaziyeti arzediyorum. Ne olursa ol
sun bu kürsüden kan gütme dâvası münasebe
tiyle kaatillerin ne suretle kurtulmuş oldukla
rını arzetmek istiyorum. Ceza görmiyen veya 
hafif ceza gören her hangi bir kaatil için onun 
ailesi veya akrabası başka bir yere giderse bu 
memleketin hali ne olur? Zaten böyle akla, ha
yale gelmiyen kanunlarla Hükümetin kudreti
ni za'fa düşürmek de hiçbir zaman doğru de
ğildir. Binaenaleyh adalet cihazının daima ce
zalarda hafifletici tarafa gitmemesi ioabeder. 
Memlekette kanun varsa, o kanunun tatbiki 
icabeder. Hiç kimse hayatından emim olmaz
sa bu işin sonu ne olur? Bilhassa genç çocuk
lara, yaşları ve cezai ehliyetsizlikleri dolayısiy-
le, silâh veriliyor, git filânı öldür, deniyor. 
Bu teşvikte bulunan da idam edilmelidir. Bu 
şekilde adam öldürenleri de idam etmek zaru
reti ile karşı karşıya bulunuyoruz. Artık bu
nu düşünecek, bekliyecek zaman yoktur. En 
mühim iş budur. Adalet Bakanından rica edi
yorum, memleketin asayişi buma bağlıdır. Bu
nu temin buyursunlar, i talya'da yapılmış olan 
bir kamunun Türkiye'de tatbik edilemiyeceğini 
anlamış vaziyetteyiz. Adam öldürenleri idam 
edelim mi, etmiyelim mi diye münakaşa ediyo
ruz. Bu zaten mevcuttur. Bir adam diğerini 
öldürmeyi tasavvur eder, silâhını çeker, öldü
rürse o adam idam edilir. Bu kanunu müzake
re ederek vaktimizi heder etmiyelim. O kanunu 
dahi heyeti umumiyesi ile ortadan kaldırmak 
ioabeder. 

Mâruzâtım bu kadardır. 

— 202 — 



B ; 16 12 .12 
PERTEV ABAT (tzmir) — Arkadaşlar, bu . 

kanun teklifi dolayısiyle konuşan birçok arka
daşlarımız yanlış bir noktai nazardan hareket 
etmektedirler. Bu arkadaşlar, sanki bu mevzuda 
y,f ni bir kanun yapılıyormuş gibi, Anayasaya 
aykırjjdır, yahut memleketin' buna ihtiyacı yok
tur kabîlind'en' mütalâalar dermeyan ettiler. 
Halbuki hâdise böyle değildir. Memleketimizin 
birçok mmtakalarmda muhtelif aileler arasında 
geçen ve âdeta anane halinde devam edegelen ] 
kan gütmeden mütevellit suçltarı önlemek için 
böyle bir kanun vaktiyle tedvin olunmuş. Fa
kat bu kanunun aksak taraflarını gören Mah
mut Goloğlu arkadaşımız, kanunun noksan işli-
yen taraflarından biri olan, o aileye mensup 
olup da suç işleme tarihinde evli olmıyan kız
ların bilâhara 'evlenmesi halinde nakle tâbi 
olmasını önlemek ve nakle tâbi tutulanların 
orada bıraktıkları malları Hjükümetin değer 
pahasına satmalmasını temin için bu teklifi yap
maktadır. Yani arkadaşımızın maksadı, mevcut 
kanunu tamir etmektir. Bu kanun Anayasaya 
aykırı mı, memleketin realiteleri buna muhtaç 
mıdır, değil midir? Bu ayrı bir meseledir. Mü
nakaşaları yapılmıştır. Vaktiyle Karadeniz 
mmtakasında bulunmuş ve bu kanunu tatbik 
etmiş olan bir arkadaşınız sıfatiyle söyliyeyim 
ki, buna zaruret vardır. Bir ananın yedi yaşın
daki oğluna, babasının kanlı gömleğini sandık
tan çıkarıp «İşte bu senin babanın kanlı göm
leğidir» diye göstermek suretiyle «Senin baba
nı filân adam öldürmüştür, s<en de onu öldü-
resin» diye zaman zaman telkinde bulunduğu 
ve o ananın bu .suçun işlenmesine zemin hazır
ladığı görülmektedir, işte bu realite karşısın
da o aileyi oradan alıp nakletmeye ve yeni ci
nayetlerin vukuuna meydan verilmemesine za
ruret bulunmaktadır. Bu itibarla arkadaşımızın 
bu kanunun aksayan taraflarını düzeltmek 
mâksadiyle teklif ettiği bu kanun teklifinin 
kabulünü zaruri bulmaktayım. Esasen uzun 
müddetten beri müzakereleri de devam etmiş, 
Heyeti Umumiye bir fikir sahibi olmuştur. Tü
mü üzerindeki müzakereler kâfi görülerek bu 
teklifin kabul edilmesinin memleketin realitesi 
bakımından faydası bulunduğunu arzedeyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyon yoktur. Tek
lifle alâkalı önergeler var, okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
3236 numaralı Kan Gütme Kanununun tadili 
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hakkındaki komisyon kararının reddiyle bu ka
nunun tamamen kaldırılması hususunda Adalet 
Bakanlığından bir kanun teklifi, getirilmesi' lü
zumuna dair bir karar verilmesini arzeylerim. 

Gümüşane Milletvekili 
A. K. Varınca 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifin tetkik edilmek üzere Anayasa ve 

Adalet komisyonlarına verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Rize Milletvekili Erzurum Milletvekili 
î. Akçal S. Erduman 

Yüksek Başkanlığa 
Mahmut Koloğlu'nun müzakere edilmekte olan 

teklifinin irtibatı sebebiyle, Ahmet Başıbüyük ta
rafından yapılıp da Adalet Komisyonunda tet
kiki derdest teklifiyle birlikte teklif dilmek üzere 
Adalet Komisyonuna havalesini arz ve teklif 
ederim. 

2 1 . X I . 1952 
Konya Milletvekili 

H. Aydmer 

Yüksek Başkanlığa 
3236 sayılı Kanunun taOili teklifinin çeşitli 

bakımlarla beraber, 8 nci maddedeki (bu kanu
nun icra edileceği yerleri Bakanlar Kurulu ka
rar verir) şeklindeki memlekete şâmil hukuk an
layışı ile kabili telif olmıyan kayıtlar bakımından 
da tietkik imkânını vermek üzere bu tasarının 
bir kere de Adalet Komisyonuna havalesini teklif 
ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
M. Ekinci 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun Anayasa ile ka

bili telif olup olmadığının araştırılması için ta
sarının bir kere de Anayasa Komisyonuna havale 
buyurulmasmı arz ve teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
B. Dülger 

Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 

Anayasa Komisyonuna gönderilmesini teklif 
ederiz. 

Ankara Konya Gazianteb 
H. §. înce M. Obuz S. Kuranel 
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MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, huzurunuzu bu mesele döla-
yısiyle fazlaca işgal elttim. özür dilerini. Bunu bn 
dâvaya bütün samimiyetiyle bağlanmış olan ı 
bir arkadaşınızın kusuru olarak kabul ediniz. 
Uzun müzakerelerden sonra muhtelif arkadaş- j 
lar, muhtelif komisyonlara havalesi için öner- | 
ge vermiş bulunmaktadır. Önergelerin yazılış 
şeklinden de anlaşılacağa üzere komisyonlarda I 
tetkiki istenilen şey, şu müzakerelerin cereya
nı sırasında vardığımız yanlış yol gibi, kanu
nun esası hakkındadır. Halbuki benden evvel 
konuşan arkadaşın çok güzel söylediği gibi, 
bendenizin teklifim sadece'mevcut ve mer'i olan 
bir kanunun eksik ve aksak taraflarını gücüm 
yettiği nispette doldurmaktan ibarettir. Bina
enaleyh teklifimin esası, mevzuu müzakere 
olan şey, sadece mevcut ve mer'i kanunun ak
sak ve eksik taraflarını düzeltmek olunca, be
nim teklifimi Anayasa veya Adalet Komisyo
nuna şevkle yapılacak tetkikattan sadra şifa 
bir neticeye varılamıyacağı aşikârdır. 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Mahmut Bey, atmosfer çok müsaittir. Konuş
manıza lüzum yoktur. 

MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — B'ina-
eanleyh bu kanunun her hangi bir komisyona 
gitmesine lüzum görmeden - 'ki Geçici Korniş- | 
yon tarafından arizü amik tetkik edilmiştir -
her hangi bir komisyona sevkına razı olmadan 
lütfen umumi müzakeresine geçilmesini, ya be
nim teklifimin veya Geçici Komisyon tasarısı
nın - ki benim teklifimle pek az fark vardır -
maddelerinin müzakere olunarak işin bitirilme
sine karar verilmesini tekrar rica ederim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Antidemokratik 
olan bu kanunun kaldırılması hakkında birkaç 
defa konuştum, tekrar bunun üzerinde duracak 
değilim. Yalnız, arkadaşımız, suçsuz şahıslar 
aleyhinde netice verecek olan hükümlerini ha
fifletici şekilde bir teklif getirdiklerini söylemek-

- tedirler. Bu teklifin bilhassa ikinci maddesinde 
mevzuübahis olan, «500 kilometre uzak bir ma
halle nakledilmek» hükmü yine aynen kalmakta
dır. Kanunun kan gütme yoliyle adam öldür
me veya öldürtmeye teşebbüs hakkındaki bükü
mü aynen vardır ve tatbikat da bu şekilde cere
yan etmektedir. 500 kilometre uzak mesafeye, 
nakledildikleri yerde nakledilen şahıslar iste
dikleri yere gidebilirler, tdare mercileri buna j 

.1952 O : 1 
müdahale edemez. Bu hüküm, yeni bir hüküm 
değildir. Demek ki, Geçici Komisyon esaslı ola
rak kanunla teklifin bu maddesini karşılaştır-
mamıştır, bir zühul vardır. 

Sonra yeni bir hüküm olarak şu husus tesbit 
edilmiştir : «Duruşma yapılmadan evrak üzerin
de karar verilecek, itiraz üzerine duruşma ya
pılacak.» Niçin? Duruşma yapılır, karar verilir 
ve itiraza lüzum kalmaz. Yepyeni bir hüküm ko
nuldu diye iddia edilmektedir. Bu hüküm da
ha ziyade bu işi işkâl etmektedir ve yeni bir 
hüküm değildir. 

Arkadaşlar, bu dâva önemli bir dâvadır. Biz 
Ceza Kanununun tadiline ait bir teklif ile Bü
yük Millet Meclisine gelmiş bulunmaktayız. Ted
birlerimizi, bu teklifimizde etraflıca izah etmiş bu
lunmaktayız. Bu teklifimiz tamamiyle deva ola
cak derecede müeyyide taşımaktadır.. 

MAHMUT GOLOĞLU' (Trabzon) — Sizin 
kadar herkes bilir, aksini iddia eden yok. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Buraya geli
niz istediğiniz şekilde müdafaanızı yapınız Go-
loğlu. Ben suçsuz şahısların cezalandırılması
nın Anayasaya uygun olmadığı tezini müdafaa 
etmekteyim. Sizin de kanaatinize hürmet ederim, 
siz de lütfen bana konuşmak imkânını veriniz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. De
vam ediniz îzzet Bey. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Ceza Kanu
nunun 450 nci maddesine bir fıkra ilâve ediyo
ruz, bu fıkra ile, (kan gütmek suretiyle adam 
öldüren şahsın idam edileceğini) sarih olarak 
tesbit etmiş bulunmaktayız. 

Bu hal cezacılar arasında münakaşayı mu
cip olabilir. Kan gütme suretiyle adam öldür
me suçlarında taammüt vardır. Böyle olanlar 
esasen idam edilirler. Böyle bir hüküme lüzum 
yoktur diyenler vardır. Fakat tatbikat, sureti 
mutlakada, böyle bir hükmü kanunun bünye
sinde mütalâa etmek lüzumunu bize telkin et
mektedir. 

NACİ BERKMAN (Samsun) — Ceza veri
liyor. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bir de 
yaş var. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Küçük şahıs
lara cürüm ika ettirilmektedir. Türk Ceza Ka
nununun 55 ve 56 ncı maddelerinin tadilini 
teklif etmiş bulunuyoruz. 18 yaşın bitmesi, tam 
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ehliyet için kâfi görülmesini teklif ettik. Bun
dan başka, asıl aksıyan cihet cezaların infazı
dır. Başıbüyük arkadaşımız bir teklif yapmış
lardır, Adalet Komisyonundadır. Bizim tekli
fimizin içerisinde bu husua da mündemiçtir. 
Müddetten istifade edebilmek imkânını kaldır
mış bulunmaktayım. Bundan başka kanuni ve 
tadirî tahfif sebebi olarak, Ceza Kanununun 
51 ve 59 ncu maddeleri hâkimlere geniş salâ
hiyet verir ve ceza müddetleri üzerinde tasar
ruf etmek imkânlarını sağlar. Bu teklif ile hâ
kimlere bırakılan takdir hakki esaslı bir surette in
dirilmiş bulunmaktadır. Bu maddelerin tadili, su
çu işliyenler üzerinde açık bir korku tevlit 
edebilir. Suçu işledikten sonra suçlunun çekece
ği azap, cemiyetin intikamı, ailesinden sağ olan
ların intikam hislerini tatmin bakımından esas
lı tedbirler olarak mütalâa edilmiştir. Suçsuz 
olan bir şahsa ceza verilmesi, icabeder. Böyle 
bir tedbirin Ceza Kanunu muvacehesinde asla 
düşünülmemesi lâzımdır. Adalet Bakanlığı bu
nun üzerinde esaslı şekilde durmuştur ve lâzım-
gelen tedbirleri alacaktır. Nitekim bu tedbirle
rin bir kısmını derhal almıştır. îş üzerine ku
rulmuş olan ceza evlerine bu mahkûmları gön-
dermiyorlar. 

Arkadaşlar, suçu işliyenin ailesine ceza vere-
'ceğiz, buna hakkımız yoktur, Anayasaya göre 

suç işlemiyen bir şahsa hiçbir suretle ceza veri
lemez. 

Goloğlu arkadaşımızın teklifine şimdi ge
leceğim. Goloğlu arkadaşımızın getirdiği tedbir
lerin bir kısmı esas itibariyle kanunun bünye
sinde mütalâa edilmiş ve tatbikatta yer almış 
olan tedbirlerdendir, ikinci madde bir yenilik 
getirmiyor. Geçici madde ile derpiş olunan hü
küm tatbik kabiliyetinden mahrumdur. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Öner
geler dolayısiyle konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşuyoruz, 
Beyefendi. Kifayeti müzakere takriri şimdi gel-
miştiı, 

ÎZZET AKÇAL (Devamla) — Kan gütme 
sebebiyle bana hasını olanlar vardır. Benim ma
lımı alın, buraya uzak olan mahallerde Hazine
ye ait emlâkten bana verin diyecek ve Hazine de 
verecektir. Hazinenin elinde malları esasen 
tasfiyeye gidiyoruz. Birçok müşkilât çıkacağı 
aşikârdır. Bunun normal mekanizması vardır. 
Mahkemece bir kayyım tâyin edilir ve yapılır. 
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Böyle bir tedbir olarak getirilmiş olsaydı çok 
güzel bir tedbir olurdu. Fakat getirilen hüküm 
bütün mevzuatımızla taban tabana zıt bulun
maktadır. Aşla kabiliyeti tatbikiyesi olmıyan bir 
hükmü ihtiva etmektedir. Bu bakımdan da, bu 
teklif, yerinde bir teklif değildir. Esasen anti
demokratik olduğu için kaldırılmaya mahkûm 
olan hükümlerin tahfifine matuf tezatlar ve teb-
yinleri ihtiva eden bir tekliftir. 

Ceza Kanununun tadili hakkındaki teklifler 
Adalet Komisyonundadır. Bunu da Adalet Ko
misyonuna verelim, Adalet Komisyonu bir defa 
tetkik etsin, hiç olmazsa, tenakuzları bertaraf 
ederek bu teklifi Meclisi Aliye tevdi etsin. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Efendim, önergeler biraz evvel 

huzurunuzda okundu. Kifayet önergesi vardır. 
okuyacağı*. 

Yüksek Başkanlığa 
Dört beş birleşimden beri konuşulmakta olan 

bu teklif üzerindeki konuşmalar kâfidir. 
Yeterliğin oya konulmasını arz ve teklif ede

rim. 
Çankkale Milletvekili 
Nusret Kirişcioğkt 

BAŞKAN — Zihni Beyefendi, aleyhinde rai 
konuşacaksnız? 

ZİHNİ URAL (Çoruh) — Evet. 
BAŞKAN — O halde buyurun. . 
ZÎHNÎ URAL (Çoruh.) — Arkadaşlarımın 

da tebarüz ettirdikleri veçhile birkaç celseden 
beri bu mevzuu konuşmaktayız, tzzet Akçal ar
kadaşımız bu teklifin, 3236 sayılı Kanuna taal
lûkuna işaret ederek reddini istiyorlar. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere aleyhinde. 
ZÎHNÎ URAL (Devamla) — O mevzu üze-

rindeyim. 
Fakat ben kaniim ki, Goloğlu arkadaşımızın 

getirdiği teklif üzerinde kâfi derecede tenevvür 
etmiş değiliz. Yine îzzet Akçal arkadaşımız, 
«Ceza Kanununun tâdilinde derpiş edilen hü
küm, Goloğlu arkadaşımızın getirdiği tekliften 
(jlaha ziyade önleyici olacaktır» buyuruyorlar. 
$ u bakımdan mevzuun daha ziyade aydınlanma
sına ihtiyaç vardır. Kifayeti müzakere önergesi
nin reddini rica ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesini 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Efendim, biraz evvel huzurunuzda okunan 

önergeleri, birer birer hulâsalarını arzederek, 
oyunuza arzedeceğim. 

Ahmet Kemal Varınca'nın önergesinde iki 
fıkra vardır. Fıkranın birisi, görüşülmekte 
bulunan komisyon raporunun reddine^ dairdir. 
Fıkranın ikincisi bu kanunun esasından kal
dırılması için Adalet Komisyonunca bir karar 
ittihazına imkân verilmesidir. 

Takdir buyurursunuz ki ikinci fıkrayı oya 
arzetmeye imkân yoktur. 

'önergeler arasında en aykırısı olan Ahmet 
Kemal Varınca'nın önergesinin görüşülmekte 
olan komisyon raporunun reddine mütedair 
olan birinci fıkrasını reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddolunmuştur. 

Efendim, mütaakıp önergelerden Bahadır 
Dülger ve arkadaşının önergesi, tasarının bir 
kere de Anayasa Komisyonuna havalesi merke
zindedir. Diğer önergelerde ise tasarının Ada
let Komisyonuna havalesi istenmektedir. He
yeti Celilenize arzetmek isterim ki ; mevzuu-
bahis olan tasarı Adalet, Bütçe, İçişleri ve Mali
ye komisyonlarından mürekkep bir geçici ko
misyonda müzakere edilmiştir. Bu önergeler 
arasında en aykırı teklif, tasarının bir kere de 
Anayasa Komisyonuna havalesini istiyen Ba
hadır Dülger ve arkadaşının teklifidir. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — öner
ge hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere kabul edildi. 
YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Efendim, 

teklif hakkında görüşülebilir. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere karan bü

tün mesaile racidir efendim. 
Tasarının bir kere de Anayasa Komisyonun

da görüşülmesine mütaallik olan Erzurum Mil
letvekili Bahadır Dülger ve Gazianteb jMilletve
kili Süleyman Kuranel'in önergelerini j oylarını
za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir efendim. 

Tasarının bir kere de müstakillen Adalet Ko
misyonunda görüşülmesine mütaallik olan Kon
ya Milletvekili Hidayet Aydmer ve Diyarbakır 
Milletvekili Mustafa Ekinci'nin önergelerini oy
larınıza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Reddedilmiştir efendim. 

'Maddelere geçilmesini oylarınıza arzediyo
rum efendim. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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I Kan Gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve 

buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak-
kmda tatbik olunacak muameleye dair 3236 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 

Kanun 

(MADDE 1. — 3236 sayılı Kanunun birinci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Cürmün işlendiği zaman bir dam altında ya-
şıyan kızkardeşlerle kız evlâtlar ve ferilerinin 
bu hükmün dışında bırakılmalarına, takdir olu 

I nacak lüzuma göre, karar verilebilir. 
BAŞKAN -— Maddeyi oylarınıza arzediyo-

I rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 3236 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi aşağdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 6. — Haklarında nakil kararı veri
lenler ikametgâhlarının bulunduğu yerden beş 
yüz kilometreden daha az bir mesafe dâhilinde 
ikamet edemezler. Bu mesafe dışında, Vilâyetin 
en büyük mülkiye âmirine haber vermek suretiy
le diledikleri yerde ikamet edebilir ve yine aynı 
ihbarı yaparak her zaman ikamet yerlerini değiş
tirebilirler; bu mesafe dışında ikamet yerini de-
ğistirmeksizin yapacakları seyahatler tamamen 
serbesttir. 

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

MADDE 3. — 3236 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 7. — Kan gütme saikı ile işlenen 
adam öldürme veya öldürmeye teşebbüs cürümle
ri hakkında verilen hüküm kesinleştikten sonra 
ve işbu kesinleşme kararının savcılığa geldiği ta
rihten itibaren bir ay içinde bu kanuna göre na
killeri lâzımgelenler hakkındaki karar Cumhuri
yet Müddeiumumisinin talebiyle duruşma yapıl
maksızın hükmü veren mahkemece verilir. 

Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 
bir hafta zarfında haklarında nakil kararı veri-

I lenler tarafından itiraz olunabilir. 
îtiraz yazı ile veya bu hususta bir zabıt va

rakası yapılmak üzere mahkeme kâtibine yapı
lacak beyanla olur. itiraz üzerine mahkeme du-

I ruşma yaparak karar verir. 
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Bu kararlar Cumhuriyet Müddeiumumisiyle I 

haklarında karar verilenler tarafından temyiz 
olunabilir. Duruşma ile temyize dair olan mua
meleler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hü
kümleri dairesinde yapılır. 

CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Sayın arkadaşlar, biraz evvel okunan kanun mad
desine dikkat buyurmuşunuzdur: Savcı tarafın
dan tebliğ edilmiş olan karara karşı alâkalıların 
bir hafta içinde itiraz hakları vardır. Halbuki 
memleketimizin şartları hepinizce malûmdur; ken
disine bir karar tebliğ edilen bir vatandaşın bir 
hafta içinde uzak bir yerden kalkıp şehire inme
si, kendisini müdafaa edecek bir avukat bulması 
için kâfi değildir. Bu itibarla bendeniz bu müd
detin bir aya çıkarılmasını teklif ediyor ve bu 
husustaki önergemi Riyaset makamına takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — önerge okunacaktır efendim. 

Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle 3236 sayılı Ka

nunun 7. maddesinin 2. fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

Fıkra : 
Bu karar aleyhine tebliği tarihinden itibaren 

30 gün içinde haklarında nakil karan verilenler 
tarafından itiraz olunabilir. 

BAŞKAN — Cevat Ülkü. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Arkadaşlarım, 

şartları itibariyle hakikaten teklifte, tatbikatta 
gösterilmiş olan bir haftalık müddet azdır. Bu 
bakımdan Cemal Reşit Eyüboğlu arkadaşıma il
tihak ediyorum. Ancak burada ay tâbirini mu
ayyen günle değiştirirlerse iyi olur. Ay 30, 31 
ve 28 olabilir. Bu bakımdan alâkalıları teşev
vüşe sevketmemesi için 30 gün olarak tashih 
ederlerse muvafık olur zannındayım.. 

BAŞKAN — Cemal Reşit Eyüboğlu! 
CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Saym arkadaşım bu izahlarına iştirak etmek 
doğru olur. Fakat bu mesele mevzuatımızda hal
ledilmiş bulunuyor. («Ceza tatbikatında fark 
var» seleri). Acaba buna lüzum var mı?,. 

BAŞKAN — Komisyonun bu hususta, öner
ge hakkında mütalâası yok mu? (Yok sesleri). 
Şu halde önergenin dikkate alınıp alınmamasını 
oyunuza arzedeceğim... 1 

.1952 O : 1 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Ceza tatbikatın

da 30 gün vardır. 
BAŞKAN — Filvaki teklif sahibi arkadaşı

mız buna iştirak etmektedir. Fakat komisyo
nun bir kabulü olmadığı için önergenin dikkate 
alınıp alınmadığını reyinize arzedeeeğim. Bu 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiş ve önerge ile madde 
komisyona havale edilmiştir. 

MADDE 4. — 3236 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir: 

Ek madde — Bu kanun gereğince başka 
yere nakillerine hükmolunan kimselerin ayrı
lacakları yerde mevcut gayrrmenkulleri, sahip
leri yazı ile talep ettikleri takdirde, Maliye 
Bakanlığınca değer bahası üzerinden satmalı
mı' ve sahiplerine yazılı isteklerine göre bedel
leri veya gidecekleri yerde, Devlete ait gayri
menkul mevcut bulunduğu takdirde, mukabil de
ğerde gayrimenkul kendilerine verilir. 

Maliye Bakanlığı, işbu kanunun neşri tari
himden itibaren altı ay içinde, bu madenin tat
bik suretini gösteren bir talimatname hazırlar, 

BAŞKAN — Cemal Reşit Eyüboğlu. 
CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Saym arkadaşlarım; Mahmut Goloğlu arkadaşı
mın, bu Kan Gütme Kanunu münasebetiyle yer
lerinden alınıp da uzak yerlerde ikamete mecbur 
edilecek vatandaşların mâruz kalacakları güçlük
leri, sıkıntıları kısmen bertaraf edebilecek tek
lifine tamamen iştirak etmekteyim. Ancak, bir
az evvel îzzet Akçal arkadaşımızın da burada 
izah ettikleri gibi, memleketinde bırakmış ol
dukları toprakların satılmasını, tasfiye edilme
si ve bunların gittikleri yerlerde iskâna tâbi tu
tulmalarını, bu metinde tesbit edilen hükümlerle 
daima temin edilebilir mahiyette görmemek
teyim. Bu konuda daha etraflı tetkiklerle gerek
li hükümlerin tesbitini temin için maddenin ko
misyona iadesi maksadiyle bir takrir hazırladım; 
Riyaset Makamına takdim edeceğim. 

Bu mevzuda birçok tartışmalar yapmak müm
kündür; bu itibarla bu teklifimi takdim etmek
le beraber meselenin bir kere daha Geçici Ko
misyonda tetkik edilmesini ve asıl metnin ondan 
sonra tesbit edilmesini muvafık görmekteyim. 
Düşüncemi yüksek tasvibinize arzediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okuyacağız efendim. 
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Başkanlığa I 

Şifahen arzettiğim sebeplerle, 3236 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki teklifin ek madde 1 in aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
O. B. Eyüboğlu 

Ek madde 1. 
Haklarında nakil kararı verilenler, bu karar 

kesinleştikten itibaren altı ay içinde o mahaldeki 
gayrimenkullerini satıp tasfiye etmeye mecbur
durlar. 

Bu müddet geçince, üç ay içinde bu şahıslar 
bulundukları yeri terkederek 500 kilometreden 
uzak yerlere göç ederler. Bu müddet içinde göç 
etmiyenler Hükümetçe naklolunurlar. 

Sahipleri tarafından zamanında tasfiye edil-
mien gayrimenkuller mal dairelerince Devlet mal
larının satışına ait mevzuat hükümleri uyarın
ca satılıp tasfiye edilir ve bedeli hak sahiplerine-
verilir. 

Nakillerine karar verilen şahıslardan mesleki 
çiftçilik olanlar, 2510 ve 4753 sayılı kanunların 
topraklandırma hükümlerinden faydalanırlar. 

Çiftçiler dışında kalan kimseler hakkında I 
2510 sayılı Kanunun göçmenlere ait hükümleri I 
uygulanır. I 

BAŞKAN — önerge hfkkmda mütalâa var I 
mı? 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar, bilhassa iki nokta üzerinde du
racağım. 

Cemal Eyüboğlu arkadaşımız diyor ki; «Altı 
ay içerisinde mallarını tasfiye etmeye mecbur
dur.» Böyle bir mecburiyeti kabul etmenin doğ
ru olmıyacağı kanaatindeyim. Nihayet olabilir 
ki; mallarını oradan nakledilmiyen kendi aile
si efradına bırakabilir, kendi gelmez, fakat mal
larından istifade edebilir. Diğer noktalarda ol
duğu gibi daima rizai bir yola gitmemiz daha 
uygun olur. Onun için mecburiyet tahmilinin 
doğru olmadığı fikrindeyim. 

ikincisi, önergede «Devlet mallarının satışla
rında tâbi olunan usullerle yapar, yani açık ar-
rırma veya eksiltmeye vaz 'edilir» deniyor. Hal
buki, benim ve Geçici Komisyonun kabul ettiği, 
şudur: (Vatandaş oradaki malını satamaz, - sa
tarsa zaten mesele yoktur - muayyen müddet için- | 
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de elinden çıkaramazsa Devlet bunu alsm, o va
tandaşa yapmak mecburiyetinde olduğu tasfiye
de yardım etsin) diyedir. Devlet bu malı kendisi 
alacak, sonra dilediği gibi satcaktır. Yahut elinde 
tutacak veya halka dağıtacaktır. Devlet malı 
olduktan sonra yapılacak iş zaten bellidir. Eğer 
buraya Devletin bu malları satış şekli, satışın 
nasıl cereyan edeceği hakkında hüküm koyarsak 
tatbikatta zuhur edecek yeni vaziyetler kai'şısmda 
belki yanlış yollara gidilebilir. Bu hususta Ma
liye Bakanlığı mümessili arkadaşımızın huzuriyle 
de bunu müzakere ettik ve Maliye Bakanlığının 
hazırlıyacağı bir talimatname ile Bakanlığa bu 
hususta vazife verilmektedir. îşte yapılacak bu 
talimatnameye göre Devlet bu tasfiyeyi ya
pacaktır. Bu sebeple mevcut maddenin daha uy
gun olduğu kanaatindeyim. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) 
Efendim, ben nakledilen şahısların mallarının 
kendi uhdelerinde kalmasına esas itibariyle 
aleyhtar değilim. Mallar kendi uhdesinde kalır
sa mesele yoktur. Fakat Mahmut Goloğlu ar
kadaşımızın teklifinde nakledilen şahısların bu
lundukları yerlerden alâkalarını kesen ve Dev
letin toprağı bulunan yerlerde bunları iskân» 
tâbi tutan hükümler var. Bu nevi vaziyetlere 
tatbik edilen hükümler, bugün mer'i kanunları
mızda mevcuttur. Ben bu hükümle esasen mev
cut bulunan ve mümasil hâdiselerde tatbik edi
len hükümlerin burada da tatbikına çalışmak
tayım. Takririmi sunarken arzettiğim gibi, bir
çok kanunları ilgilendiren ve üzerinde büro 
mesaisi yapılması lâzımgelen bir meselenin Yük
sek Meclisin huzurunda ve kürsüde münakaşa 
ve tesbitine imkân olmadığına kaniim. Bu iti
barladır ki,- teferruata ait olan bu meselelerin 
münakaşasını geçici komisyona bırakmalıdır. 
Burada prensip üzerinde mutabık kalmalıdır. 
«Nakledilen şahısların malları alınacak mıdır, 
alınmıyacak mdır?. Almacaksa nasıl alınacak
tır?. Devlet alırsa ne olur?. Almazsa ne olur?.» 
Bunun için hükme ihtiyaç vardır. 

Bir kanunun tatbikatı talimatnameyle tesbit 
edilemez. İşte bu Anayasaya muhaliftir. Anaya
sa, kanunların tatbikatı için icra makamlarına 
ne gibi salâhiyetler vermiştir?. Salâhiyetlerin 
hududunu Anayasa tesbit etmiştir. İcra kuvve
ti ancak tüzük hazırlıyabilir, bu tüzükler Dev
let Şûrasından geçmek suretiyle meriyete ko
nabilir. Yoksa kanun tatbikatına mütaallik bir 
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talimatnamenin kanun metninde yer alması bu
nun için. Hükümete salâhiyet verilmesi Anayasaya 
muhaliftir. Bu mesele üzerinde Yüksek Meclise 
mâruzâtta bulunurken daha ^eniş tafsilâttaJ bu* 
Ilınmaya lüzum görmedim; çünkü bütün bunlar 
geçici komisyonda görüşülecek ve huzurunuza 
en iyi şekilde hazırlanmış olarak gelecektir. 
Mesele, arzettiğim gibi kürsüde münakaşa ile 
halledilecek mahiyette hazırlanmış değildir. 

Bu itibarla, işin prensibi üzerinde Yüksek 
Meclisin temayülleri anlaşıldıktan sonra bu hü
kümlerin yeni baştan tetkik ve metnin tesbit 
edilmesinden sonra tekrar huzurunuza gelmesi 
için komisyona havalesini arzetmiş bulunuyo
rum.. 

BAŞKAN — Madde hakkında diğer bir 
önerge daha vardır, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasfiye ve tasarruf hükmünü ihtiva eden 

bu maddenin verilen önerge ve serdedilen id
dialar bakımından bir kere daha üzerlerind i te
emmül olunmak üzere komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
Oevat Ülkü 

BAŞKAN — Efendim, Cemal Reşit Eyüb- * 
oğlu arkadaşımızın önergesi ile Cevat Ülkü ar
kadaşımızın önergesi okundu. Bunların içinde 
Cevat Ülkü arkadaşımızın önergesi aykırı bir 
teklifi ihtiva etmektedir. Evvelâ onu oyunuza 
arzedeceğim. 

CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
tekliflerimiz birleşiyor. 

BAŞKAN — Efendim, tasarruf ve mülkiyete 
taallûku sebebiyle bu maddenin bir kere geçici 
komisyonda., (önerge tekrar okunsun sesleri) 

Efendim, (tasfiye ve tasarruf hükmünü ih
tiva eden bu maddenin, verilen önerge ve ser-
dedilen iddialar bakımından bir kere daha üzer
lerinde teemmül olunak üzere komisyona iade
sini arz ve teklif ederim) diyor. Teklifin komis
yonda tetkikini istiiyen önergenin dikkate alı
nıp alınmamasını oyunuza arzediyorum: 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler Kabul edilmiştir. Madde nazarı dikkate 
alman takrir sebebiyle yeniden tetkik edilmek 
Üzere komisyona iade edilmiştir. 
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Teklifteki ek ikinci maddeye ait 1>ir önerge 

vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Mahmut Goloğlu'nım ek 2 nci madde olarak 

vâki tekliflerinin bu tasan dolayrsiyle kurul
muş geçici komisyon raporuna aynen ilâvesini 
arz ve teklif öderim. 

Çoruh Milletvekili 
Zihni Ura:l 

BAŞKAN — Bu teklif Zihni Ural arkadaşı
mız tarafından verilmektedir. Kendisi komis
yonda âzadır, Komisyonda mevzuuıbahs edilen 
madde reddedilmiştir, »bu komisyon teklifine 
karşı kendileri bir teklif ve talepte bulunamaz
lar. Bu itibarla bu takriri oya arzetmiyorum. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trebzön) — Benim 
de bir teklifim vardır, bu nokta kanunda yok
tur, geçici maddeye geçmezden evvel onun ka
nun metnine ilâvesini istiyeeeğim. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından reddedil
miştir. 

MAHMUT GOLOĞ-LU (Trabzon) — Onunla 
alâlkası yoktur. Teklifin sahibiyim, komisyo
na dâhil değilim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon-) — Muh

terem arkadaşlar, İşte bendeniz bu (kanunun 
mevzuu üzerindeki en esaslı noktaya şimdi gel
miş bulunuyorum. O da şudur ki, benim tekli
fimde bir ikinci ek madde vardı. Şimdi ko
misyona sevkedilen, ek birinci maddede fiilin 
vukuundan sonraya ait bir tedbir mevzuubaihis-
tir. Benim maddem ise lbu kanunun ruh ve ma
hiyetine daha uygun olarak fiilin vukuundan 
evveline ait bir tedbirdir. Ek birinci maddede 
diyoruz ki, « Bu ikamın gereğince başka yere 
nakillerine hükmoluman kimselerin ayrılacağı 
yerden mevcut gayrimenkulleri ... » Hüküm 
budur. Nakillerine hükmolunmuştur, nakle 
tâbidir. Fakat gittiği yerde bir perişanlığa 
mâruz kalmasın diye bir tedbir düşünüyoruz. 

«Bu kanun gereğince başka yere nakilleri
ne hükmolunmamış kimseler dahi katı gütme se
bebiyle hayatlarının tehlikede olduğunu iddia 
ederek yazılı talepte bulunurlarsa bu müra
caat valilik tarafından tetkik ve tahkik olu
nur. İddia varit görülürse İçişleri Bakanlığı
nın teklifi üzerine bu gibi kimselere ait o yer
deki gayrimenkuller Maliye Bakanlığınca de-

- 2 0 Ö -
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ger pahası üzerinden satmalmır ve istekliye 6 
ncı maddedeki şarta uygun bir başka mahal
de aynı değerde gayrimenkul verilir. 

Verilecek gayrimenkulun mahalli Hükü
metçe tâyin olunur ve bu karara karşı itiraz 
olunamaz.» 

Şimdi bendeniz hem fiilin vukuundan evvel 
ve hem de bunun suiistimalini önliyeeek bir 
madde hazırlamış bulunmaktayım. Nitekim, 
evvelce de arzettiğim gibi, bu kanunun hazır
lanması, komisyonda müzakeresi sırasında Da
hiliye mümessili arkadaşımız, bu maddenin ka
bul edilmesini ısrarla istemiş ve demiştir ki; 
bize de bir sürü müracaat vâki olmaktadır. Bâ
zı kimseler «hayatımız tehlikededir, arazimi 
satmak istediğim halde satamıyorum, Devlet 
bunu alsın ye elinde arazisi varsa ondan bana 
versin, artık birbirimizi vurmak hevesinden 
vazgeçelim, yakamızı kurtaralım» demektedir
ler. 

Diğer bakanlık mümessilleri de bir mahzur 
görmemişlerdir. Komisyondaki arkadaşlarımız 
fiilin vukuundan evvel bunu kabul etmedikleri 
halde sonrası için kaibul etmiş bulunmaktadır
lar. Halbuki kanunun asıl ruh ve mânasına bu 
uygun gelmektedir. Bu, suiistimale de müsait 
değildir, çünkü kendisi gelip müracaat ediyor, 
«ben hapisten yeni çıktım, yanyanayız, birbiri
mizi vuracağız, yine hapse gireceğiz, benim şu 
kadar arazimi Devlet alsın ve başımı alıp gi
deyim» diyor. Bu itibarla tamamen maksadı te
min edecek olan şu teklifimin kabulünü rica 
ederim. Bunu, nazarı itibara alacak olursak, 
ek birinci madde komisyona gideceği için, onun
la beraber komisyona göndeririz ve bu suretle 
daha salim bir neticeye varmış oluruz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi okuyacağız. 

B. M. M. Başkanlığına 
Teklifimin ek 2 nci maddesinin aynen ka

bulü ile Geçici Komisyon raporuna ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Mahmut Goloğlu 

HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — Re
is Bey, malî meseleler hakkında Maliye Vekilini 
dinliyelim efendim. 

BAŞKAN — Maliye Vekili. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, esasen 
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teklif oya konmadan önce söz istemiş bulunu
yordum. Şimdi bu teklif namütenahi bir suiis
timale yol açacaktır. Sebebi şudur; bir insan 
hayatım tehlikededir, diyecek, emvalini Hazine 
satınalmak zorunda kalacaktır. Böyle bir şüphe 
üzerine acaba bu malın Hazine tarafından sa-
tmalınması mecburiyetini kabul etmek bizi nasıl 
bir yola götürür Oradan nakledilmek, başka 
bir yere gitmek istiyen bir insan dahi, «haya
tımı tehlikede görmekteyim, ben burada otura-
mıyacağım, Hazine benim emvalimi satmalsm, be
ni başka bir yere nakledin» derse bu talep karşı
sında biz o vatandaşın mallarını »atınalaeak 
mıyız arkadaşlar? Eğer hayatının tehlikede ol
duğuna dair ortada bâzı emareler olursa, Hü
kümet kuvvetleri ortadan kalkmış değildir. 
elbette ki müdahale edilir. Ama, ortada hiçbir 
delil olmadan, bu şekilde, bir şüphe üzerine 
böyle bir şeyi yapmayı kabul eders'ek, bu birçok 
suiistimallere sebep olur. Onun için ben teklifin 
reddini teklif ve rica ederim. 

BAŞKAN — Cemal Reşit Eyüboğlu. 
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU —(Trabzon) -

Sayın Maliye Bakanı arkadaşımıza ilk bakışta 
hak vermemek mümkün değildir. Devlet her mü
racaat edene, benim hayatım tehlikededir! diyene 
gönlünün istediği yerde Devlete ait toprakları 
verecektir. Onu başka yerde iskân etmek külfeti
ni üstüne alacaktır. Böyle bir külfeti Devlete 
tahmil etmenin ne imkânı, ne de lüzumu vardır. 
Bunda Maliye Bakanı arkadaşımla mutabıkını. 
Fakat, teklifte böyle hükümler mevcut değildir. 
Memleketin muayyen, mahdut yerlerinde tatbik 
edilebilen bir kanun var. Bu kanunun tatbiki 
dolayısiyle bir kısım vatandaşlar mahkeme kara-
riyle oradan kaldırılıyorlar, bir başka yerde ika
mete mecbur ediliyorlar. Şimdi Mahmut Gol
oğlu arkadaşımızın teklifine geliyornm: Mahke
me kararı ile nakledilmiş bulunan bir vatandaşın 
eski köyünde kalmış akrabaları vardır. Bunlar 
kendilerini tehlikede hissediyorlar. Bunlar da 
nakillerini istiyebilirler. Bu teklif kanuniyet kes-
beder de yürürlüğe girerse bundan yalnız bu in
sanlar faydalanacaklardır, önüne gelen değil; 
ancak kendisi ve ailesi için bir tehlike olanlar 
bu müracaatı yapabilirler. Binaenaleyh bu hük
mün uygulanacağı saha o kadar geniş değildir. 
Sayın Maliye Bakanının dedikleri gibi, namüte-
nahilik karşsmda değiliz. Geçen oturumlardan 
birinde bu kanun üzerinde müzakere cereyan 
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ederken Sayın özyörük'ün ifade ettikleri gibi, 
bu kanunun bütün tatbiki müddetince başka yer
lerde ikamete mecbur bırakılan vatandaşlarımı
zın sayısı 100 adedi içindedir. Binaenaleyh bu 
hüküm kabul edildiği takdirde Devlete büyük 
külfet yüklenmiş olmıyacaktır, bir; ikincisi, esa
sen bâzı sebeplerle bir yerde oturması imkânı 
kalmamış veya orada oturması mahzurlu görül
müş olan vatandaşları başka bir yere nakledip 
yerleştirmek hususunda Devlete vazife tahmil 
eden ve yetkiler veren kanunlar bugün mevcut
tur. Nitekim, bildiğiniz gibi Toprak Kanunu, 
İskân Kanunu, Orman Kanunu bu nevi 
hükümleri ihtiva etmektedirler. Meselâ or
man içinde oturanların ormana zarar vermeleri 
ihtimaline binaen, oradan kaldırıp başka yere 
iskân edilmesi, devlete tahmil edilen mükellefi
yetlerden birisidir. Seylâp, yer kayması gibi, 
bataklık ve saire gibi sebeplerle orada oturması 
caiz bulunmıyaıı^ vatandaşları Hükümet oradan 
kaldırıp başka yere iskân eder; buna bezer bir
çok hükümler vardır. Devlet, vatandaşların şah
sı için, cemiyeti şu veya bu kötülüklerinden 
kurtarması için vatandaşları bir yerden alıp 
diğer yere iskân edebilmektedir. Bu itibarla üze
rinde teferruatına varıncaya kadar etraflı su
rette, uzun münakaşalara sebbep olacak bu tek
lifin, Yüksek Meclis tasvip buyurduğu takdir
de, komisyona verilerek komisyonda müzake
re edilmesi daha muvafık olur zannındayım. Ko
misyondan yeni bir metin halinde huzurunuza 
gelir; yeniden tetkik buyurursunuz. Bu itibar
la Mahmut Goloğlu arkadaşımın teklifine işti
rak ederek bu teklifin Geçici Komisyonda müza
kere edilmesine müsaadenizi arz ve teklif ede
rim. 

BAŞKAN — Cevat Ülkü. 
CBVAT ÜLKÜ (Aydın) — Efendim; bun

dan evvelki madde, hüküm alındıktan sonraki 
mülkiyet hakkı üzerine, tasfiye veya bir müba
dele sistemi vaz 'etmek üzere olduğundan yeni
den bir metin hazırlanması için komisyona sevk-
edildi.. Bana öyle geliyor ki, hükümle beraber 
esasen o madde bütün mülkiyet cihetini bir ne
ticeye vardıracaktır. Kabul edilen geçmiş mad
delerde doğrudan doğruya husumete mâruz 
kalan veya kalması muhtemel şahıslar emlâki
nin ne şekilde halledileceği derpiş edilmiş bu
lunmaktadır. Şu halde, husumet çevresi içinde 
bulunan bir kimsenin yakın akrabalarının du-
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rumu ancak hüküm alındıktan sonra taayyün 
edecektir. Bu itibarla hüküm alınmadan evvel 
tatbik edilmesi istenen bu ek madde, husumet 
çevresi içinde^ yakınlıkları bulunmıyan kimser 
lere matuf olsa gerektir. Bu halde doğrudan 
doğruya bu gibi kimselerin, esasen husumetin 
devamı müddetince, muayyen olmıyan müdde-
tih devamı müddetince, küçük bir çocuğun 20 -
30 sene sonra, babasının, anasının intikamını al
mak hissiyle hareket edeceği katiyetle biline
mez. Vakıadan ne kadar bir müddet geçeceği 
malûm olmıyan bir devre içinde husumetin de
vam edip etmiyeceği, yauht bir tehlikeye mâruz 
kalınıp kanlmmıyacağı çayı teemmüldür. Şu halde 
Maliye Bakanımızın da izah ettikleri gibi, bunun 
suiistimale yol açacağına kaniim. Zira on sene 
veya, 20- 25 sene evvel ailesinden bir şahsın öl
dürülmüş olduğundan kendisinin de bir tehlike
ye mâruz kalacağı iddiasiyle bir vatandaşın 
arazisini devlete satmak igibi bir düşünce ile 
hareket etmesi varidi hatırdır. Böyle bir düşün
ce ile hareket etmiyeceğini kim temin edebilir. 
bu gibi mecburi kanunlarla Hazineye böyle bir 
malı almayı istihdaf eden katî âmir hükümler 
vaz'edersek nihayet, af buyurun, Devleti bir em
lâk simsarı menzilesine düşürmüş oluruz. Onun 
için kabul edilmemesini cira ederim. 

KEMAL BALTA (Rize) — Efendim, bu ka
nun kan gütmeden mütevellit olan suçları işli-
yenlerin nakli keyfiyetidir. Binaenaleyh, Ma
liye VeMli arkadaşımızın dediği gibi, her insan, 
benim hayatım tehlikededir, beni buradan 
kaldırın, arazimi istimlâk edin diyemiyecektir. 
Kan Gütme Kanunu muayyen vilâyetlerde tat
bik edilmektedir. Yoksa İstanbul'da bir adam 
benim hayatım tehlikededir, ben İzmir'e gidece
ğim, malmıı satmalın, diyemez. Çünkü bu ka
nun orada tatbik edilmemektedir. Bu kanun, 
kan gütmeden mütevellit, hayatı tehlikede olan 
bir insan içindir. Maliye Vekili Hükümete bir kül
fet tahmil edeceğinden bahsettiler. Hayır, mah
keme karar verecek, mahkemece bunun hak
kında karar ittihaz edildikten sonra Hükümet 
tarafından, mubayaa olunacaktır. Yoksa lâa-
lefctaym birisi gelecek, benim hayatım tehlike
dedir, beni filân yere kaldırın diyecfek, bu gi
biler bu kanunun içerisine girmez. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muh
terem arkadaşlar, her iki noktayı tavzih lüzu
munu duyuyorum, yanlış anlaşılmış. 
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Maliye Balkanı arkadaşımız endişe etmesin

ler, her hayatim tehlikededir diyenin malını mu
bayaa ve tasfiyeye mecbur olmayacaklardır. 
Ancak; kan gütme dolayısiyle halatı »tehlikede 
olanların malları tasfiye olunacak ve bu da 
mahkemelerin karariyle sabit olmuş bulunacak
tır. Bir arkadaşımız demin, bir senede bu 
gibi hâdisenin birkaç taneden ibaret olduğunu 
söylediler. Binaenaleyh, evvelâ bir mahkeme 
kararı olacaktır. 

İkincisi, acaba toprağı değiştirmek gibi bir 
suiistimale kaçabilirler mi? Kaçamazlar arkadaş
lar. Bilhassa bizim memleketlerimizde kim toprağı
nı verir de, Devletin mukabilinde vereceği toprağı 
alır? Toprağın kıymetli olduğu yerlerdeki vatan
daşlar toprağını bırakacak da, tehlikedeyim, ba
na nereden toprak vereceksen ver diyecek? Dev
let mahallini tâyin etmek suretiyle, diyecektir ki: 
Benim şurada toprağım var, istersen oradan sa
na toprak vereyim, gidersen git; gitmezsen git
me.. Devlete bu kadar geniş bir imkân veriyoruz. 
Adam yalvarıyor.. Burada Devletin ne zararı ola
cak. Devletin zararı değil, belki kân da olacak, 
çünki kıymetli toprak alacak. 

Şimdi bir arkadaşım da dediler ki, hükümden 
evvel... Hükümden evvel, hükümden sonra diye 
bir şey yok. Hüküm verilmemiş olsa dahi, bilâ-
hara hüküm verilecek. Nakle kimler tâbidir? Bir 
dam altında yaşıyanlar. Failin yakm bir akraba
sı, bir dam altında değilse bütün sülâlesi gittik
ten sonra bu adam tek başına kalmıştır. Bu adam 
bir dam altında olmadığı için nakle tâbi olmıya-
eaktır ve toprağı da mübadeleye tâbi olmıyaeak-
tır. Bir dam altında olmadığı için aynı yerde, 
aynı köyde kalacak ve orada oturmaya mecbur 
kalaeaktır. Çünki kanun esas itibariyle bir dam 
altında yaşıyanlarm nakle tâbi tutulacağını âmir
di!. Bu ek madde ile bir dam altında yaşıyan 
kimselerin topraklarının mübadelesi kabul edil
mektedir. 

Aynı köyde ve bir dam altında olmıyanlarm 
akraba ve sülâlesi gitmiş olsa ve kendisi orada 
tek başına kalmış olsa onun için bir şey yoktur. 

Nakle tâbi tutulacak bir adam müracaat eder, 
kan gütme sebebiyle naklini isterse, esasen onun 
vaziyeti bellidir, kan gütme hasebiyle elde bir 
mahkeme ilâmı vardır, vilâyette tahkikat evrakı 
mevcuttur, bütün bunlar tesbit edildikten sonra, 
kan gütme suretiyle tehlikede olduğu anlaşılır, 
ondan sonra adam, malımı alın, kalkayım gide-

.1952 O : 1 
yim, der. Bütün mesele bundan ibarettir. Hükü
mete bir külfet tahmil edeceğini zannetmiyorum. 

Meselenin esasını arzetmiş bulunmaktayım, 
Maliye Bakam arkadaşımız da her halde buna iti
raz etmiyecektir. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANİ HASAN PÜLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, teklif, 
Kemal Balta arkadaşımızın ifade ettiği gibi 
yanlış anlaşılmış değildir. Elbetteki bu tekli
fin tatbik edileceği yerler, kanunun tatbik 'edil
diği yerler olacaktır. İstanbul'da bir zatın mü-
raeatı üderine Hazine bunu alacak değildir. 

Şimdi, meselenin iki veçhesi vardır. Birisi, 
maliye safhası, diğeri politika safhası... Memle
kette muhalefetin istismar mevzuu yaptığı asa
yiş meselesinin nasıl bir mecrada oldulunu her 
gün Ulus Gazetesinde veya diğer bir gazetede 
görebilirsiniz. Yurdun her hangi bir tarafında 
vâki olan bir hırsızlığın bütün yurda teşmil edil
mek suretiyle bir âs%yiş meselesi olarak ele 
alındığını her gün okumaktasınız. 

Şimdi bu kanunun tatbik edildiği yerlerden 
birisinde bir vatandaş gelecek diyecek ki, benim 
hayatım tehlikededir, ben kendimi emniyette 
hissetmiyorum. Bunu kim takdir edecek arka
daşlar? idari makamlara bu müracaati yapacak, 
bunu kim takdir edecek? V.ali; evet, bu zatın 
hayatı tehlikededir, diyecek ve hakikaten ora
da bir huzursuzluk bulunduğu için Hükümet 
kendi eliyle bunu kabul mu edecek? Yahut da 
Adalet cihazına mı bas vurulacak, ben kendimi 
emniyette hissetmiyorum, hayatını tehlikededir 
dediği zaman mahkeme bu yolda karar mı ve
recektir? 

Bu, nazari olartak izahı kolay ve güzel ol
makla beraber tatbikatta hakikaten zorluklar 
yaratan ve politik bakımdan da büyük mah
zurları olan bir meseledir. Aynı zamanda, po
litik mahzurlar yanında ondan daha küçük olan 
malî mahzurlar da bulunmaktadır. Oradan her 
hangi bir sebeple nakledilmesini istiyen bir 
kimse dahi, burada kendimi emniyette hisset
miyorum, hayatını tehlikededir, Hazine malımı 
alsın ben buradan gitmeliyim, diyebilecektir. 
Ben, politik mahzurun yanında bu malî mah
zuru ikinci derecede sayarım. Onun için tekli
fin katiyen kabul edilmemesini rica ederim, 

BAŞKAN — Eyüboğlu; 
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CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Efendim, ben evvelâ sayın Maliye Bakanı Ha
san Polatkan arkadaşıma, cevap vermek sure
tiyle, başlıyaoağım. Müsaade etsinler; burada 
asayiş konusunu, Ulus neşriyatı filân falanı bir 
tarafa bırakalım. Bizim, muhalif muvafık, ay
nı seçim bölgesinin milletvekili olarak burada 
savunmak istediğimiz şey, hakikaten yıllardan 
beri bizim seçim çevremizde bir ıstırap ve 
üzüntü kaynağı olan bir kanunu, (mademki 
kanunu tamamen kaldıramıyoruz), daha insani 
şekildle tatlbik edilir bir hale getirmektir. Ma
liye Bakanının konuşmasının siyasi tarafına 
cevap verdikten sonra, zaten malî meselede 
kendisiyle anlaşmış durumdayız; malî bakım
dan pek ehemmiyetli konu değildir, dediler. 
Hakikatten malî bakımdan bir mesele değildir. 
Evvelâ namütenahi müracaatlar karşısında ka
lırız, demişlerdi. Şimdi namütenahi olmadığını 
kendilerinin de kabul ettiği bu mevzuubahis 
insanlara tatbik edilecek sahanın ve mmtaika-
nm ma'hdudiyeti hakkında da aramızda bir it
tifaka varılmış bulunmaktadır. Zaten bu ka
nun üzerinde konuşan en yehkili arkadaşların 
ifade ve beyanlarına göre bu kanun 15 - 20 se
neden beri tatbik edildiği halde, bugüne ka
dar nakledilmiş şahısların adedi nihayet 100 ra
kamının altındadır. Teklif hükmü kanuniyet 
fcesbedip de tatbik mevkiine girince bundan 
faydalanacak insanlar nihayet, olsa olsa 100 -
300 etrafında kalacaktır. Fakat buna mukabil 
Kan Gütme Kanunu ile istihdaf edilen maksa
da daha süratle ve daha insani metotlarla ula
şılmış olacaktır. Asıl bizim istediğimiz de bu
dur. Bu itibarla zaten şimdi bizim istediğimiz, 
derhal teklif edilen hükmün kabul edilmesi de
ğil, bu hükmün komisyonda diğer hükümlerle 
beraber tetkik edilerek bir metin halinde tek
rar yüksek huzurunuza getirilmesinden iba
rettir. Bu itibarla tekrar tekliflerimi reyinize 
arzediyorum. Bu teklifin kabulü, öyle zanne
diyorum ki işin selâmeti bakımından iyi ola
caktır. O bakımdan istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Arif Hikmet Pamukoğlu. 
ARÎF HÎKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

— Müzakere konusu olan teklif idari mahiyet 
arzetmektedir. Bu itibarla idari bir tedbire ta
allûk eden hususatta her şeyden evvel işi huku
ki yöneten mütalâa etmek mecburiyeti vardır. 
Bizim mevzuatımızda, şimdiye kadar, bunun ben-
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zeri, Vatandaşlık Kanunumuzda İskata mütaal-
lik hükümler arasında mevcuttur. O hüküm 
ki, memleketimizde iskat edilen yani zorla, Hü-
k\|metin kararı ile, vatandaşlıktan cezaen dü-
şüjrülüp derhal memleket dışı edilen kimselerin 
idari tedbirle mallarının Hükümet tarafından 
tasfiye edileceğini mevzuubahs etmiştir. 

Bu idari tedbiri de, öteden beri yılan hikâ
yesi olan antidemokratik kanunları seçme ko
misyon, raporunda antidemokratik hüküm ola
rak belirtmiş bulunmaktadır; yani Türk vatan
daşlığı sıfatını kaybetmiş bulunan bir kimsenin 
bin bir imkânsızlık içinde bulunmasına rağmen* 
mallarının burada Hükümet tarafından mecbu
ren tasfiyesi, cihetine gidilmesini terviç etme
miştir. 

Tedbir burada da idaridir, orada da. O hal
de iki idari tedbirin mahiyetini karşılaştıracak 
olursak şu netice çıkacaktır : 

Biri o kadar ağır ki, Türkiye'ye temessül 
edememiş bir şahıs elbette her türlü cezaya 
lâyıktır. Ama görüyorum ki, buna rağmen hu
kuki bakımdan bunun müdafaasına imkân bu
lunmuyor. İlim Heyeti bunu kabul etmiyor. Ya
ni mecburi tasfiyeyi reddediyor. Eğer biraz ev
vel, arkadaşımızın Anayasada bu işin müzakere 
edilmesi hakkındaki teklifi kabul edilseydi, ben 
de buraya çıkmıyacaktım. 

Arkadaşlar, hattâ biraz daha ileri gidelim. 
Mahkemelerce verilen her hangi bir karara te
baan bir kimse, munzam olarak, bir idari ted
bir mahiyetinde, cezaya çarptırılıyor, sürgüne 
tâbi tutuluyor. Malını tasfiye ediyor muyuz 
Vatandaşlıktan iskat ediyoruz, dışarıda imkân
sızlıklar içindedir, ancak onun malını tasfiye edi
yoruz ama, bunun da tutar yeri yoktur, diyo
ruz. Sonra bir vatandaş Hopa'dan İstanbul'a 
yjahut Kayseri'ye yahut da Ankara'ya nakledi
liyor; böyle bir kimsenin malını idari bir ka
rarla, mülkiyet hakkını ihlâl edecek şekilde, is
ter Hükümete, isterse alâkalı şahsa bir mecbu
riyet tahmiline tâbi tutmıya hukukan imkân 
olmamak icabeder. Üstelik iskatta ceza mahiye
ti var; bunda ise böyle bir mahiyet de yok! 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanakkale) — 
Burada mecburiyet yoktur. 
! ARÎF HÎKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 

4- Bundan evvel var, mecburidir kaydı var. Siz 
qe kürsüde, burada mütalâanızı serdediniz. O iti-
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bârla her iki yönden işi göz önüne almak gere
kir. Biri iskat edilmiş ve memleketten ihraç; 
olunmuş bir ecnebidir. Diğeri vatandaş olarak 
memleket içindedir, her türlü imkânlara sahip
tir. Bâzı arkadaşlarımız Hükümete mecburiye
tin tahmil edildiği ahval yok mudurt, Diyor
lar. Vardır, zelzele ve sel felâketi gibi tabiî 
haller... Bunu onlarla karıştırmamak mecburi
yetindeyiz. 

Bu meselede şahsiyeti hiçe sayıyorsunuz 
adamı alıyor 500 kilometre öteye atıyorsunuz 
da buna razı olup olmadığını araştırmıyorsunuz. 
Sâdece mâlının hakiki kıymeti on bin likadır. On 
bili liraya satamayız, altı bin liraya ancak sa
tabiliriz münakaşasını yapıyorsunuz. İşin ruhu
nu bir tarafa bırakıp bu kadar maddi bir zara
rı mı düşünüyorsunuz? Ne bir taraf ne öbür ta
raf için bu işin mesnedi yoktur. 

Vatandaşlıktan iskat hususundaki hüküm
ler malların tasfiyesini emretmektedir. Bu hü
kümlerin gâyrihukuki olduğu tüm Heyetince 
iddia ve tesbit edilmiş iken bu teklife taallûk 
eden hükümleri önceden antidemokratik addet
mek gerekir. Mallara mütedair hususu hiç 
zikretmemek, serbest bırakmak yerinde bir ha
reket olur. Ama on bin liraya satılacağına sekiz 
bin liraya satılır, ne yapalım? Benim şimdilik 
mâruzâtım bu kadardır. 

ADALET BAKANI OSMAN ŞEVKİ Çî-
ÇEKDAĞ (Ankara) — Sayın arkadaşlar, Geçi
ci Komisyon, arkadaşımızın getirdiği teklif üze
rinde uzun boylu incelemeler yapmış ve yaptığı 
incelemeler neticesinde varmış olduğu neticeyi 
Yüksek Huzurunuza arzetmiş bulunmaktadır. 
Arikadaşımıiz Goloğlu'nun teklifi, Geçici Komis
yonun prensip itibariyle vardığı neticeye aykırı 
bulunmaktadır. Prensip şudur: Kan gütme se-
'bdbiyie bir cürüm işlenmiştir, bu cünmü işliyen 
adam hakkında verilen karar kesinleştikten son
ra bir dam altında oturan yakınları nakledile
cektir. Yani bir dam altında oturanlar tehlike
ye mâruzdur, bir dam altında oturanlar inti
kama mâruzdur. Bunu arkadaşım tevsi etmek
tedir. Bir dam altında oturmanın hudut ve şü
mulü genişletilmektedir, beri tarafta bir vatan
daş, kan gütme sebebiyle nakillerine karar ve
rilmiş olan şu kimselerin, ben de yakinryım, ha
yatım tehlikededir, beni de lütfen kaldırınız, di
yor. Evvelkiler kazai bir kararla teyit ve tesbit 
edildiği halde, bu defa bu arkadaşımın te&ifi-
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[ ne göre, valiliğe müracaat ecteceİk ondan sonra 

İçişleri Bakanlığına gelecek, İçişleri Bakanlığı 
buna lüzum görecektir. Bunun aksini arkadaşını 
ne suretle izah buyuratülir? İçişleri Bakanlığı 
veyahut valililk su arkadaşlar, nakle mâruz kim
selerin yakınıdır, taptığım tetfcikat ve tahkikat 
neticesinde bunun, bir intikama, bir kan gütme 

I sebebiyle ölüme ve öldürmeye mâruz bulundu
ğu anlaşılıyor, binaenaleyh bunun nakli lâzim-
gelir derse 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon).— 
Böyle bir şey yok. 

ADALET BAKANI OSMAN ŞEVKİ Çİ-
ÇEKDAĞ (Devamla) — Müsaade buyurun; ka
ziyenin aksini arzediyorum. O zaman siz diye
ceksiniz ki, bunda benim rıza ve muvafakatini 
yoktur. Aslolan emniyet, huzur ve asayiş oldu
ğuna ve vatandaşın hak ve hayatı meyzuubahis 
bulunduğuna göre, şunu kabul etmiyoruz. Ni
çin? Ferdin hukukunu tahdit mahiyetinde oldu
ğu için. öyleyse niçin prensibi aşarak, bir dam 
altında yaşıyanlar hakkındaki hükmü tevsi edi
yoruz? Böyle bir hükmün kabulü şu prensibe ay
kırı olur kanaatindeyim. Geçici Komisyon kâ
ran gereğince arkadaşımızın bu dileğinin red
dini istiyorum. 

MAHMUT GOLOÖLU (Trabzon) — Efen
dim ; özür dilerim. Bakan arkadaşların bu iş 
üzerinde muhalefet etmiş olmalarını komisyon-
çalışmaları ile kabili telif görmüyorum. Şöyle 
ki, mademki, bu işe bu kadar muarız idiler, Ko
misyona gelen mümessil arkadşa bu şekilde tali
mat vermeleri icabetmez miydi? Bn bir. 

İkincisi; şimdi burada bir prensipten bahse
diyorlar ve diyorlar ki, bunu kabul edersek mem
lekette huzur ve asayişi temin edemediğimizi ka
bul etmek gibi bir duruma düşeceğiz. Bu işi onlar -
arzu etmez de biz mi arzu ederiz? Bizim böyle dü
şündüğümüzü nasıl sanıyorlar? Bunu nasıl dü
şünüyorlar? Ben do aynı partinin bir milletve
kiliyim. Kendi iktidarımıza bu yönden bir söz 
getirmeye razi olabilir miyim? Bunu nasrl düşü
nüyorlar? Anlamıyorum. Kan gütme sebebiyle bir 
adam nasıl öldürülür, biliyor musunuz? Mahkeme-
yo giderken jandarmanın orta yerinde, sokağın 
dönemeç bir yerinde, jandarmanın arasında. Bu 
şekil başlıbaşma, nev'i şahsına münhasır bir 
adam öldürme şeklidir. Buna mâni olunamazsa 

1 Devlet huzur ve emniyeti, asayişi temin ediliyor 
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nıudfytnektirf -Devlet :elhetie Jp, huzur ye asa-
yjşi temin .eder. Şimdi prensip gelelim. İki ev 
yanyana, .şurada bir ev, buraca bir ev. Burada 
Çıyanlardan biri bir kati! fiilini işledi. Mâhke-
^ Hamiyle ailesi naklediliyor. Ona ait olan ara
ziyi, buradaki birinci ek madde ile, alıyorlar, ya
nında bir ev daha vardır. Orada, dayısı, amcası 
veya amaçşmm oğlu oturuyor. Diğer bütün aile 
kalkıp gidiyor. Toprakları mübadele ediliyor. 
Yainjz aile efradından biri orada tek basına 
kalıyor. Kan gütmede prensip dam altı değildir. 
Da,m>ltı olarak kabul edilmiş olması umumiyet
le ailelerin arada bir dam altında birlikte yaşa-
malarındandır. Kan husumeti bütün efradı aile
ye müteveccihtir. Demek ki prensibin dam altı ile 
aJâlçası ok, hedef aile camiasıdır. 500 kilometre 
uzağa Jiakledilmiş bir aileden bir şahıs, en ya
kın akrabası, meselâ kardeşi tehlikeye mâruz, 
penim de şu tarlamı alın diyor. Kendi satmak 
işteşe de.satamaz. Etrafı o ailenin hasımları ile 
.çevrilmiş. Almıyorlar; adam gitse, tarlanın üze
r c e , çöreklenip istedikleri gibi kullanacaklar. 
J^rçkümet de .almazsa ne olacak? O zaman Hü-
Ipjaet, hfm $ar\amn.basına, hem de adamın ya-
,n^a jandarma-mı Jkoyup muhafaza etsin? Bunda 
Hükümetin bir günahı yok ki, bu bir kötü gele
neğin eseridir. Adamcağız müracaat ediyor, be-
n#n bütün ailem buradan nakledildi. Bir ben 
kalcım. Hayatim her an tehlikeye girebilir, be
nim malı da .alın, tasfiye edin de ben de bu mu
hitten - ayrılayım diyor. Ailenin yakını olduğu 
mahkeme karariyle ye diğer kayıt ve şahitlerle 
sabit. Hakkında tahkikat yapılır, iddiasının doğ
ruluğuna kanaat .getirilirse bu vatandaş da ora
dan kurtarılır. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Ya arazi hisseli, 
şüyulu işe? 

MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — îşte 
onun için Geçici Komisyona havale edelim, işin 
pürüzlü parafları orada halledilir. Beyefendi, 
fcfisşeli, gayialı, iştirıaikli işler mahkemelerde ko
lay iĵ olay hailedüiyor «nu? 3u i^n kendisine 
ınajjıgtts karışifchğıdır. Bu^ayriybir daya, o da ay-

vrirjûr,#âva. Kendj&injın yakın akrabası işe, bir 
c^m altında ise verelim. Bütün ricam bundan 

Jban^t^ir. 
HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — 

^Muhterem arkadaşlar, (Kan gütme sebebiyle 
^üj^men nakli zaruri olanların mallarını tasfiye 
.etmelj lâzımgelir) diye komisyon ek bir madde 
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^evketoıiış bulunmaktadır. Bu doğru mudur? 3u-
Şugünlkü mevzuatımızla, bilhassa *eezai bakım-
öjan rtedvin ettiğimiz hüküm bakmamdan, malî 
Hükmü de .burada, düşünmekyerince o^ur, jajri 
rjıi ojur, bunu bir kenara ^ıra^lun 

Şimdi Mahmut Goloğlu ar^da^ımEz diyor jki, 
« hükmen nakli zaruri olmıyan uzaka^aliası 
ıqlan, .... ». Tasavvur buyurunuz, Jpir köyde bir 
aileyi tetkik ederseniz o köyün üç£e Jkiki hemen 
hemen bir aileye mensuptur. Çünkjü faüfus ka
yıtlarını tetkik edecek olursanız vaktiyle oraya 
bir ağa, bir aşiret gelmiştir, 1Q0 - 200 şçneden-
beri orada oturmaktadır, genişlemiştir, köyde 
40 - 50 hane olmuştur. 

Herhangi birisi müracaat .eder «ben şu 
kökten gelirim, filân aç̂ am beni tazyik ediyor » 
derse bunun içinden ^kılabilecek midir? (Kar
deşi sesleri). Müsaade buyurun, kardeş de$il, 
kardeş meselesi soktur. 

ikincisi; burada en mühim müşkülât, bunu 
kimin tespit edeceğidir. Tazyiki yapan Jumdir, 
nakli icabettiren hâdise, fail kimdir? O «failin 
bana tazyiki vardır, beni buradan nakledin» 
diyen adamın iddiasını nasıl kabul .edeceğiz? 
Bumun tahkika tâbi tutulması icabetler. Valiye 
tahkik .ettirelim diyorlar. 

Arkadaşlar, adlî bir mesele varrdır> yali .bu
nu haugi usulle tahkik edecektir İ JEîline bir 
kanun hükmü vermek lâzımdır. Aksi takdirde 
bu hüküm, pugün .mahzurlarını saydığımız ve 
şikâyette bulunduğumuz idari formalitelerden 
birisi olmaktan öteye geçemez, îdari jşlerin va
tandaşların şahsi haklarına taalluk eden me
selelerde viedanlarmı tatmin edeceğine ben
deniz kaani değilim. 

Bu tazyik meselesinde vatandaş, «karşı ta
raf benîi tehdit etti* diyecektir. Malûmu âliniz 
Ceza Kanununda, nakli icabettireeek Mr teh
dit, suçtur; ölümle tehdit suçtur. O halde,ev
velâ bu suçun failini tesbit etmek, meydana çı
karmak zarureti vraudır. «Bu fail meydana çık
madan (müracaat eden adamın malını gazine 
satmalır) diiye bir hüküm .kojpnak taınamen 
yanlış olur. 

İkincisi; Devlet bunun 'kıymetini takdir et
sin, satınalsın, deniliyor. 
i Arkadaşlarım, Trabzon'un, Rize'nin, Ço-

ı-uh 'un bir köyünde iki tarlayı -filân köyde iki 
yıkık evi satmalmış, Hazine bunları ne yapa
caktır, kiraya mı verebilecektir, Devlet »üretme 
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çiftliği mi tesis edecektir? Devlet bunları ne 1 
yapacaktır? 

Bence bu işin sağlam ve mâkul yolu bu yol 
değildir. Ya doğrudan doğruya İcra ve iflâs 
Kanununda tadilât y*apmak ve icra iriarifetiyle 
sattırıp parasını kendisine vermek, yahut Tah
sili Emval Kanunundaki malî mevzuat dâhilin
de, arzu ederse, malını satarak bedelini ken
disine vermek lâzımgelir. 

BAŞKAN — Mahmut Goloğlu'nun önergesi
ni okutuyorum. 

(Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, Mahmut Goloğlu ta
rafından verilen önergenin dikkate alınıp alın-
mamsmı oyunuza arzediyorum: Dikkate alınma
sını kabul edenler... Dikkate alınmasını kabul 
etmiyenler... 

Efendim tereddüt vardır. Tekrar sayacağım. 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Efendim, geçici birinci maddeyi okuyacağız. 
Ancak geçici birinci maddenin mucip sebebin
de komisyon raporunda tadil yapıldığı hakkın
da mütalâa vardır, buna mukabil madde, ay
nen Mahmut Goloğlu 'nun teklifi gibi kabul 
^edildiği şeklindedir. Bu hususta zühul mevcut
tur. Bir kere daha tetkiki için keyfiyeti ko
misyona iade edeceğiz. Diğer maddeler meriyet 
meselesidir. Komisyona iade edilen maddeler 
halledilmedikçe okuyamıyacağız. 

Gündeme devam ediyoruz. 

5. — Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun 
tasarısı ile Çorum Milletvekili Ahmet Başibü-
yük ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun Emirber ve Se
yis Erleri hakındaki 203 sayılı Kanunun 1 nci 
ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 1600 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ile 
Geçici Komisyon raporları (1/159, 2/293 [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz alanlar.. 
Alı Fahri İşeri. 
Muhit Tümerkan. 
BAŞKAN — Buyurun Ali Fahri işeri. 
ALÎ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) —Muhterem 

arkadaşlar; Emir ve Seyis Erleri hakkında Ah-

[1] 139 a ek basmayazı tutanağın sonundadır. 
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met Başjıbüyük ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun 203 
sayılı Kanunun birinci ve üçüncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan 1600 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu üzerinde tendi kanâ
at ve görüşlerimi arzediyorum, 

Evvel emirde, bu kanunun ismi Emir Eri di
ye vasıflandırılıyor. Fakat hizmet eri olarak da 
kullanılacak, bunu ayırmak lâzımdır. Benim bil
diğime göre emir erlerinin vazifeleri, Orduya 
mütaallik işlerin, âmirleri tarafından verilen 
emirleri götürüp, getiren erlere, emir eri ismi ve
rilir. Artık buna başka hizmet de kanunen yaptı-
rılamaz. Veyahut hem emir erleri, hem de hizmet 
eri demek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, birçok büyük ve küçük 
rütbeli subaylarımızla emir erleri hakkında te
maslarda bulundum, fikirlerini yokladım. Onlar 
da ekseriyetle emir erlerinin ev hizmetlerinden 
kaldırılmasını ve bu vaziyete bir son verilmesini 
ve bu suretle dedikoduların da kalkmasını mem
nuniyetle istemektedirler. Yalnız onları da üzen 
bir nokta vardır. O da, aldıkları maaş ile ancak 
iaşelerini ve geçimlerini zor temin edebilmekte
dirler. Emir erleri yerine gerek çarşı ve pazar 
lardan erzaklarını ve ihtiyaçlarını aldırmak ve 
gerek ev hizmetinde kullanmak üzere birer hiz
metçi tenlini için maaşlarına hizmet ücreti ola
rak mahiye münasip bir ücret ve yardım yapıl
masını arzu ve izhar etmektedirler. 

Arkadaşlar, muamele memurlariyle gedikliler
den bahsetmiyorum. Orduda vasati olarak 20 bin 
subayımız varsa bunlara da birer emir eri veri
liyordu. Hattâ iki üç kullananlar da çoktur. Bir 
neferin de bütün iaşesi, elbisesi, hastanesi, teda
visi, ilâcı, bir taraftan diğer tarafa nakil ücret
leri; hülâsa birbiri üzerine ayda bir askerin mas
rafı 61 buçuk lira olduğunu da tesbit ettim. Bu 
hesaba-göre vasati olarak 20 bin emir eri için de 
bütçeden 12 milyon 400 bin lira sarf ediliyor. Şu 
halde kadrodan tasarruf gayesiyle yani 20 bin 
kişi noksan askere davet edilmek suretiyle büt
çeden bu para da tasarruf edilmiş olacaktır. 
Binaenaleyh subaylarımıza hizmetçi ücreti ve 
masrafı diye ayda 50 şer lira ayda verirsek, 
10 milyon lira 'eder. Yine Hükümet 2 milyon 
400 bin lira tasarruf etmiş ol/ur. 40 ar lira ve
rirsek 8 milyon lira eder. 30 zar lira verilirse 
fi milyon lira eder. Hükümet yine yarı yarıya 
kârlıdır. Bunun bütçeye dokunacak bin tarafı 
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da yoktur. Çünkü orduya katılan yalnız kad- I 
royu dolduran, fakat ordu hizmetinde fiilen 
çalışmıyan bu kabîl erleri beyhude beslemekte 
ve kadroyu şişirmekte ne mâna vardır? Yani 
foütçeyi»yemekt'e'n, ordunun şerefini düşürmek
ten başka hiçbir faydası olmadığı gibi, aynı 
zamanda istihsal bakımından da memleket za
rar görmektedir. Binlerce kişi müstehlik vazi
yetinden müstahsil vaziyetine geçmiş olurlar. 
Zürriyet bakımından da şüphesiz memleket 
nüfusunun artmasına da âmil olacaktır. 

Bu suretle hem subaylarımız tatmin edilmiş 
olur hem de suiistimalleri kökünden halletmiş 
oluruz. V'e ordunun da şeref ve haysiyeti ko
runmuş olur. 

Arkadaşlar, bundan birkaç ay evvel olan bir 
hâdise hepimizin malûmudur. Balıkesirli Meh
met isminde bir er bu yüzden intihar etmişti. 

Sayın Reisicumhurumuz Balıkesiri teşrifle
rinde kendisinin de malûmu olmuştur. 

Arkadaşlar, Türk' milleti daima ordusu ile 
öğünmekte ve ordusu sayesinde bütün dünyaya 
kendini tanıtmakta ve dünyanın bütün hayran
lığını da kazanmaktadır. Böyle bir orduya ve 
mensuplarına bu fakir bütçemizin takati dâhi
linde bu yardımı da esirgemiyelim. Gerek ordu 
mensupları arasında ve gerek efkârı umumiye ara
sında da çok iyi tesir yapacaktır ve bu suretle 
iki tarafı da memnun ve tatmin etmiş olacağız. 
İki milyarlık bir bütçeye 6 veya 8 milyon gibi 
bir para denizde bir damla su veya bir bardak 
su demektir. Nüfus başına 25 kuruş düşer Millî 
Müdafaa Vergisi diye tuzun kilosuna 60 para 
zam yapsak bu millet bunu da seve s'eve karşı
lar. Bir hane on günde bir kilo tuz ancak yi
yebilir fakat 8 milyon tutar. Memleket kalkın
masında, ordunun kuvvet ve kudretinin artırıl
masında ve insan haklarının korunmasında. 

İleri ve medeni milletlere kendimizi uydur
maya çalışıyoruz. Hattâ kader birliği yapıyoruz. 

Her sahada milletimizi ve memleketimizi o 
seviyeye ulaştırmaya çalışıyoruz da neden bu 
iptidai usulden, kölelik devrinden ayrılmak 
istemiyoruz? Ahlâkta, fazilette, kahramanlıkta 
dünyanın sevgi ve muhabbetini kazanan ve 
tarihe şan ve destanlar yazdıran, böyle bir or
dunun vatan hizmeti için silâh altına alman 
evlâtlarını ev hizmetlerinde süfli vazifelerde 
kullnmak bugünün icaplarına göre hem demok- | 
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rasiye aykırı, hem de insan haklarına hürmet
sizlik olur. Aynı zamanda anti demokratik bir 
Ikanundur. 55 sene evvel 1313 tarihinde kabul 
edilmiş olan bu kanun ve bu usul, ki tam be
nimle yaşıttır arkadaşlar, dünya şartları baş
tanbaşa değiştiği halde bugünkü atom devrinde 
bu kanun ve bu usul Türk Milletinin bayatı bo
yunca devam edecek midir? Görüyoruz ki iki, üç 
sene evvel o günün şartlarına ve ihtiyaçlarına 
göre yapılan kanunlar bile bugünkü şartlara ve 
ihtiyaçlara cevap veremiyor, değiştirmek mecbu
riyetinde kalıyoruz. Yirminci asırda yaşarken 
dünya milletleri ileriye ve medeniyete doğru gi
derken biz hâlâ geriye doğru mu gideceğiz, kö
lelik devrine mi döneceğiz? Memleket kalkınma
sında medeni ve ileri sahalarda, her şeyde oldu
ğu gibi ordumuzu da onlara uydurmaya ve on
ları takip etmeye ve hattâ yetiştirmeye çalışır
ken bu yollarda niçin omlardan ayrılamıyoruz, 
feragat gösteremiyoruz? Çünkü şahsi menfaat
lere dokunuyor. Dün olduğu gibi bugün de şah
si menfaatler çarpışıyor. 

Bu memleket şimdiye kadar neden geri kal
mış, kalkmamamış, işte hikmeti de, illeti de 
meydanda. Kanun karşımızda, daima şahsi men
faatler galebe çalmış, memleket menfatleri mah
kûm kalmış, işte memleket de bu sebepten kal-
kmamamıştır. Bu feragati ordu mensubini de 
seve seve göstermelidir. Demokrat memleketler
de ve medeni milletlerde haltta' bizden başka bu
nu tatbik eden yani emir eri namı altında hiz
met eri kullanan dünyanın hiçbir yerinde, ne 
İran'da ve ne de Balkan'larda hiçbir millet ve 
bir devlet kalmamıştır ve gösterilemez. Bizden 
ayrılan, fakat az zamanda süratle kalkman, bizi 
geride bırakan komşu milletler ve devletler bi
le hizmet erleri kullanmamaktadırlar. 

Ordumuzun şerefiyle mütenasip olmıyan ve 
daima suiistimallere yol açacak, halk üzerinde 
de birçok dedikodulara meydan verecek,, ahlâk 
üzerinde de daima menfi neticeler veren ve tat
biki de çok müşkül olan bu kanunun tamamen 
kaldırılmasını Yüksek Meclisinizden, Hükümeti
mizden rica ediyorum. 

Yalnız harbde malûl olan, azasının bir uzvu
nu kaybeden birinci derece malûl subaylarımıza 
rtitibe gözetmeksizin birer hizmet eri verilmesini 
çan ve gönülden arzu ve temenni ederim. Bir 
de Kore Harbi sona erinceye kadar Kore'de bu
lunan subaylarımız için de memleketlerine avdet 
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edinceye kadar bunların da evlerine birer hiz
met eri verilmesi taraftarıyım. 

Hulâsa arkadaşlar; Türk Milleti tamamen 
% 95 i bunun aleyhindedir. Demokrat1 Parti ge
rek muhalefette iken ve gerek iktidarda iken 
ocak, bucak, il ve ilce kongrelerinde, hattâ An
kara 'da yapılan 3 ncü büyük kongrede de dele
geler dilekleri meyanında yine emir erlerinin 
behemehal kaldırılmasını İsrarla talep ettiler; 
acı, acı Hükümeti tenkid ettiler. 

Arkadaşlar, millî irade ve millî hâkimiyetle 
idare edilen kuvvetini ve salâhiyetim daima 
milletten alan bir memlekette artık milletin 
dilediğinden ve onun istediklerinden başka da 
bir şey yapılamaz. Çünkü bunun aksine bir ha
reket millî hâkimiyete kıymet vermemek, ge
riye doğru gitmek olur. Ordunun ve memleke
tin selâmet ve saadeti için emir ve hizmet 
erlerinin bilâkaydüşart kaldırılmasını ve ye
rine kıymetli subaylarımızı da tıatmdn edecek 
bir şekilde nakdî yardımın yapılmasını Yüksek 
Meclisinizden ve Hükümetimizden ısrarla rica 
ve istirham etmekteyim. Takdir Yüksek Mec-
lisinizindir. 

ıSözlerim bundan ibarettir. (Alkışlar). 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz ar

kadaşlarım, bugüne kadar devam eden, emir er
leri, seyis erleri hakkındaki • statünün muhafaza 
edilip edilmemesi hakkında münakaşaya girecek 
değilim. Ancak, bu kanun tasarısının konuşul
ması sırasında, gerek Büyük Millet Meclisinde ve 
gerekse encümenlerde hiç de mevzuubahis edilme
mesi lâzımgelen ve bizi üzen birçok konuşmalar 
yapıldı. Birkaç kötü insanın bulunabileceği bir 
teşekkülde, o kötülerin yaptıklarım bütün bir 
heyete teşmil etmek asla doğru değldir. Eklerin 
babası yerinde olan subayları, o teşekkül içinde 
üç beş tane kötü bulunuyor diye bu mevkilerde 
görmek yanlıştır. Keza, birçok subayların ailevi 
durumlannı kötü vaziyette göstermek en büyük 
haksızlıktır. (Böyle şey yok-sesleri). 

Mecliste konuşulmuş ve zabıtlara geçmiş, olan 
ve komisyonlarda mevzuubahis edilmiş bulunan 
hususları burada tekrar etmek istemiyorum. Sö
zümü bitirmeme müsaadenizi rica ederim. 

Bunu, ö hususlara dokunan arkadaşlara bade
ce teessüflerimi ifade etmiş olmak için söylemiş 
oluyorum. Dinliyeceksiniz Bir teklif ı halinde bir 
.şey arzedeeek değilim. Üzüntümü busrada belirt-
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tikten sonra, kanun hakkındaki noktai nazarımı 
söyliyeceğim. 

Yarın, bunların içlerinden kötü niyetli olan
ları, âmirleri olan komutanlarına karşı bu ka
nunu tehdit vasıtası olarak 'kullanacaklardır, 
öyle hâdiseler olacaktır ki, meselâ, evde çalışma
ması lâzımgelen bir er, kapıdan içeri girdimi, su
bayı üç aydan bir yıla kadar mahkûm edilecektir. 
Keza subay ailesinin mahkûm edilmesi gibi bâzı 
vaziyetler hâsıl olacaktır. 

Kanunun suiistimal edilmesi imkânlarına 
dair fazla misal verecek değilim. Bir tane söyli-
yeyim: Kötü niyetli bâzı insanlar, izin istiyecek-
ler, «izin vermezseniz bana falan işi yaptırdı di
ye isnatta bulunurum sen temizle» diyeceklerdir. 
Keza «bana falan işi yaptır, falan işi yaptırma 
yoksa senin hakkında şikâyette bulunur ve sana 
haddini bildiririm, sana gününü gösteririm» di
ye âmirlerine karşı tehlikeli vaziyetler takınacak
lardır. Böyle bir ihtimal, şu kanunla huzurunuza 
getiriliyor. Ben, emir erleri müessesesi üzerinde 
duruyor değilim. Sayın îşeri.arkadaşımın bah-
s.ettiği gibi ve bir tazminata bağlanarak tama
men kaldırılması belki mümkündür. Eski 
statünün strikt olarak bütün kuvvetiyle 
tatbik edilmesi de mümkündür. Ne yaparsak ya
palım, bugünkü tasarı ile, şu subayları, namus-
kâr insanları, daima kötülerin tehdidi altında 
bulunduracak bir kanunla memleketin huzuruna 
çıkmıyalım. 

Benim ricam şimdilik bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Salâhaddin Adil. 
SALÂHADDlN ÂDÎL (Ankara) — Arka

daşlar, eski bir ordu mensubu sıfatiyle bu mev
zu üzerinde birkaç söz söylemeyi vazife addet
tim. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, 25 seneyi tecavüz 
eden askerlik hizmetimde, İstiklâl Harbi hariç 
olmak üzere, hiç bir zaman kışla haricinde, emir 
eri istihdam etmedim. (Bravo sesleri, « başkala
rı öyle yapmıyor » sesleri). Ve öteden beri .emir 
erlerinin tahdit edilmesine ve asgari bir hadde 
indirilmesine taraftar oldum. 

Arkadaşlar, bu tasarının kabul edilmesine 
muarız olan arkadaşlarımızın esas noktai na
zarları; emir erleri istihdamının demokrasiye, 
insan haklarına muhalif olduğu gibi suiistima
le de mâruz bulunmasıdır. Bundan dolayı bu 
emir erleri müessesenin kalkması isteniliyor. 
Komisyon ve diğer birçok arkadaşlarımız da, 
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ihtiyaç dolayısiylo, bunun idamesi taraftarıdır
lar. 

Meseleyi evvelâ muarız oİaiı arkadaşlar îıok-
tai nazarından tetkik edeceğim. Arkadaşlar, 
diyorlar ki : Demokrasi ve insan haklarına mu
gayirdir: Beil başka türlü düşünüyorum. Her 
Devlet -kendi düşünce ve kendi millî ananele
rine göre bu müesseseyi tanzim ettikleri gibi 
bizim* de kendi memleketimizin, millî terbiye
mizin ve ahlâkimizin ve orduda yerleşen bâzı 
UStiİİerih esaslarını nazarı itibara almamız icab-
eder. 

Arkadaşlar, demokrasi ve insan hakları bi
zini ordumuza, daha dünden bugünden yahut 
Son zamanlarda mevzuubaıhis edilen bu ıstılah
lardan çok zaman evvel yerleşmiş, tam demok
rat ve insan haklarına riayet esası kabul edile
rek orduda bir aile hayatı vücut bulmuştur. 
Misal mi istiyorsunuz; insan hakları mevzuun
da bundan 1300 küsur sene evvel Hazreti Ömer'
in Kudüs'e girişini misali gösterebiliriz. (Bra
vo sesleri). Bu, insan halklarına en ulvi ibir mi
saldir. (Bravo sesleri). Ve emsalsiz bir misal
dir. 

Millî teribiye cihetine gelince; Niğbolu Mu
harebesinde Yıldırım Bayazit gibi gayet kuv
vetli ve hakikaten tam bir kumandan olan Pa
dişah, Niğbolu Muharebesi sırasında, Ehlisalip 
kumandanlarının, sırf padişahı tutmak ve öl
dürmek gayesiyle yaptıkları taarruzlarda, az 
kalsın hedef oluyordu. Hattâ bu sırada Ehli
salip kumandanlarından birisi, Padişahın miğ
feri üzerine vurmuştu. Yıldırım Bayazit bu 
darbe .karşısında (Ah!) demiş. Civarında bu
lunan kapı ktilları, Doğrudan doğruya Padişa
ha mensup askerler derhal « içtiğin şarabın 
humarı » diye bağırmışlar ve fakat orada der
hal Padişahı kurtarmışlar ve tecavüz edenleri 
katletmişlerdir. Bu suretle ordunun muvaffa
kiyetini temin etmişlerdir. Şu misal de göste
riyor ki, ta o zamanda bile Yıldırım Bayazit gi
bi bir 'kumandama, ve Padişaha dil uzatacak ka
dar demokrasi hissi orduya yerleşmişti. 

Bu, bizim dinî terbiyemiz, millî görgümüz 
ve mîllî ahlâkımızdır. Bu milletin içinden çı
kan ordu efradı arasında subay olsun, âmir ol
sun, isterse en küçük' bir nefer olsun umumi
yetle' bu Kisle mütehassistir. 

Arkadaşlar, mevcut bu karakteri hukuki ba
kımdan, Anayasa hükümleri, insan hakları 

ve demokrasiye muhaliftir tezi ile reddetmek 
doğru olmaz. Anayasa ile tahdit edilmemiş ad
dettiğimiz birçok hukuk var ki o hukuklar ya 
âdaba, yahut umumi efkâra ve yahut diğer es
baptan dolayı hukuktan istisna edilmiştir. İn
sanlar hür olduğu gibi biz de Anayasamızla ve 
bugün vâsıl olduğumuz demokratik idare ile 
hür ve serbestiz. Fakat her işimizde serbest 
miyiz? Hukuk onları birçok suretle tahdit et
miştir ve esbabı mania koymuştur. Bu sebeplo 
orduda mevcut olan ve asırlardan beri kökleş
miş bulunan ana itiyat ve teamülleri bertaraf 
edip sırf bugünkü kabul ettiğimiz kanun Yey<\ 
prensiplere istinat ederek bu meseleyi yıkmak 
caiz ve doğru olmaz. 

Meselenin suiistimal kısmına gelelim : Ar
kadaşlar, bu hususta muarız arkadaşlarıma yer
den göğe kadar hak vermekteyim. Maalesef 
zamanın, yetişmenin, düşüncelerin tebeddülü te
siriyle bu suiistimal gittikçe çoğalmakta ve he
pimizin gözüne batmaktadır. Binaenaleyh bu 
emir "erleri meselesinde suiistimali kaldırmak 
imkânlarını nazarı dikkate almak istiyorum, 
Suiistimali kaldırmak' yalnız kanunla olmaz. 
Kanun tahdit eder. Fakat esası kaldırmaz. Ben 
şu fikirdeyim ki; bütün Devlet işlerinde çalı
şan insanların en küçüğünden en büyüğüne 
kadar vatan için bir vazife ifa etmekte oldu
ğunu ve bu vazife sırasında ne makamın, ne 
rütbenin, ne maaşın hiçbir suretle vazife nok-
tai nazarından, memlekete hizmet noktai naza
rından birinden diğerine takaddüm ve tefev
vuk ve yahut tahakküm hissi beslemesi caiz 
olmadığını bilmek ve teslim etmek lâzımdır. 
Eğer biz bu tarzda her kesin yaptığı vazifeyi, 
en küçüğüne kadar vatanî bir vazife telâkki 
ederek şahsiyetine hürmet ederek, değil yal
nız Devlet işlerinde hattâ maaş vererek, ücre
timiz al+ında bulundurduğumuz ve hakikaten 
uşak, seyis dediğimiz kimseleri dahi ancay aile
vi ihtiyacından: hayatlarını idame bakımından 
bu nevi işleri kabul etmiş oldukları zavi
yesinden düşünürsek, onlara karşı da daha 
insani davranmak, daha anlayışlı muamelede 
bulunmak yolunu tutarız. Kim olursa olsun kar-
şımızdakine karşı dürüst muameleden içtinab-
etmemiz lâzımgelir. Eğer bu suiistimaller artı
yorsa, kanaatimca bunun sebebi, olgunluk ve 
insanlık ruhunun maalesef gittikçe azalması ne
ticesidir, Bunun için mümkün olduğu kadar ce-
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za ile ve sair suretlerle tedbir alınmakla bera
ber Millî Savunma Bakanının orduda olgunluk 
hislerini yükseltecek tarzda bâzı tedbirler al
masını esas meselenin halli noktai nazarından 
lüzumlu addetmekteyim. Bugün elhamdülillah 
demokrasimize en güzel misal olarak mevcut 
olan ananelerimiz vardır. Bilfarz bahriyede ken
disinden yaşça küçük yeni mektepten çıkmış 
bir mülâzime dahi, senelerdenberi donanmada 
hizmet etmiş bir nefer, beybaba der. Ne iyi aile 
misalidir bu. Bir zabit, yorgunluk zamanında 
efradının silâhını çantasını bizzat taşır. Hattâ 
icabederse atından inerek yorgun neferini ata 
bindirir çantasını kendisi alarak götürür. Yani 
arkadaşlar, dayandığımız orduda esaslı bir tea
mül vardır. Bir aile ki, yekdiğerine karşı hür
met hissi besler. Zabitin nefere, neferin zabite 
karşı tamamiyle feragat ve icabederse fedakâr
lık yapmak suretiyle yardım etmesi lâzımdır. 
Bunun için emir eri değil, teavün eridir. Zabit 
nefere ne kadar merbut olursa nelfler de zabite 
o kadar hürmet ve saygı ile birlikte yaşaması 
lâzımgelir. Orduda ve milletimizde bu ruhu, 
mücadele ederek, takviye edersek emir eri 
işinde bugün gördüğümüz suiistimallerin bir 
kısmının değil, topunun ortadan kalkacağı ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Efendim, gönlümüz isterdi ki, Karma Komis
yon gerek Meclisin temayülünü ve gerekse mil
letin temayülünü nazarı itibara alarak muhte
rem huzurunuza tatmin edici bir tasarı ile gel
miş olsun. Tasarıyı tetkik ederseniz görürsü
nüz. öyle hükümler konmuştur ki, bu hükümler 
karşısında adeta teklifimizden vaz geçelim, es
ki hükümler baki kalsın diyeceğimiz geliyor. 
Eskiden gayrimeşru olan bir vaziyet, kanun 
çerçevesi içinde meşru kılınmamış talimatname 
ve emirlerle bu müesese idame ettirilmekteydi. 
Halbuki şimdi bir de kanun veriyoruz, kanunla 
suiistimale gidiyoruz. İşte Karma Komisyon böy
le bir kanunla huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Şimdi müsaade ederseniz, gerek esbabı muci-
bemizde zikretmediğimiz ve gerekse burada söy
lenmemiş olan kısımları ve noktai nazarımızı, tek
lif sahibi olarak huzurunuzda arzedeceğim. 

NUSRET KÎRÎŞOlOĞLU (Çanakkale) — 
Teklifleri reddedildi, komisyon teklifi üzerinde 
konuşuyoruz. 
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| BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde konu

şuluyor, istediği gibi konuşabilir. 
HÜSEYÎN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 

Arkadaşım Başıbüyük geçenlerde huzurunuzda 
bu meseleyi bir nebze teşhir etmişti. Bendeniz 
şimdi başka memleketlerde emir eri ve seyisler 
hakkındaki hükümleri arzedeceğim. 

Amerika'da 1946 senesinde emir eri müesse
sesi tamamen kaldırılmış bulunuyor. Yalnız Ja
ponya gibi yabancı memleketlerde bulundurduğu 
subay ve aileleri nezdinde, lisan bilmedikleri için, 
kendi tebealarmdan olmamak şartiyle, subayla
rın oturdukları yerlerde ve toplu olarak birkaç 
tane yardımcı er verilmekle iktifa olunmaktadır. 

İngiltere'de; yalnız generallere emir eri veril
mektedir. Bu da, İngiltere'nin ananelerle idare 
edilen, örf ve adetlere çok bağlı bir memleket ol
masından ileri gelmektedir. 

Fransa'da, emir erleri müessesesi tamamen 
kaldırılmış bulunmaktadır. 

Yunanistan'da; keza tamamen kaldırılmış bu
lunmaktadır. Yunanistan'da emir eri müessesesi
nin kaldırılması sebebini kısaca bir nebze arzede-
yim. Bir gün Yunan Kiralı sokakta dolaşırken 
sırtında sepet dolaşan bir eri görüyor, kendisini 
çağırıyor, diyor ki, «taşıdığın bu sepeti, bu yükü 
kendi evine mi götürüyorsun?» Nefer cevap veri
yor; «hayır» diyor, «subayın evine götürüyorum.» 
Sarayına dönen Kıral ertesi günü veya aynı sa
atte emir eri müessesesini kaldırıyor. (Bravo ses-

I leri) 
I Finlandiya'da emir eri müessesesi tamamen 
I kaldırılmıştır. İspanya'da keza tamamen kaldı-
| rılmıştır. İsviçre'de emir eri müessesesi yoktur, 
| Görülüyor ki, medeni devletlerin hemen hep-
| sinde emir eri müessesesi ya tamamen kaldırıl

mış, yahut da bizim anladığımız mânade 'emir 
eri müessesesi mevcut değildir. Malûmu âliniz 
burada birkaç defa müzakeresi geçmişti, Genel
kurmay Başkanlığının orduya gönderdiği bir 
talimatname vardır. O talimatname okunursa 
emir eri müessesesini kıtada çalışan subaylar
dan çok, Genel Kurmay Başkanlığı suiistimal 
etmiştir. Bunu daima ispat etmek imkânı var
dır. Bundan başka dünyada, dünle mukayese 
edilemiyecek kadar vaziyetler değişmiş bulun-
mktadır. Bugünkü şartlara göre 'emir eri mü
essesesini ayarlamak lâzımdır. 

Emir erlerinin hukuki durumları ve subay-
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lara sağlıyacağı menfaatler gözden geçirilince 
meselenin mahiyeti daha çok vuzuh peyda ede
cektir. 

Kısaca bu noktayı arzfedeyinı: Ordu le^Hiz-
j»et Talimatnamesinin 487 nci maddesi aynen 
gum ifade etmektedir: «Orada hizmet erlerinin 
subay evlerinin içine girmesi, çamaşır yıka
ması, silip süpürmesi gibi hususi işlerini gör
mek yasaktır» diye yazılıdır. Fakat buna rağ
men arkadaşlar ben bu kürsüden ifade ediyo
rum; mesul şahıslar benimle beraber gelsinler, 
günün her saatinde her yerde, yüzlerce bu ta
limatnameye aykırı olarak tahta silen, kucağın
da odun taşıyan, önünde prostelası mutfaklarda 
çalışan «mir erlerini gösterebilirim. 

İkinci madde «Evin dışında eşya taşımak, 
amele gibi çalıştırmak, su taşımak, hayvan ot
latmak, toprak sürdürmek kucakta çocuk taşı
mak yasaktır.» diyor. 

Arkadaşlar size Zonguldak Milletvekili Avni 
Yurdabayrak arkadaşımı şahit göstererek ifade 
ederim ki, arkadaşımız bu aileyi tanımaktadır 
daha birkaç gün evvel bir emir eri kucağında 
bir çocuğu sıhhiyeden geçerek serçe sokağın 
sonuna benim evimin önüne kadar taşımıştır. 
isterse alâkalı makam bunu da tahkik edebilir. 

3 ncü madde «Erkeklik ve askerlik otorite
sine aykırı olan ve içtimaiyatça ayıp sayılan iş
leri gördürmek yasaktır.» 

Bugün tasarıyı hazırlayıp huzurunuza geti
ren Karma Komisyon da aynı cümleleri kullan
mış ve onun içine sokmuşlardır. 

Dün talimatnamede yer almış olan şu hü
küm mevcut iken suiistimal edilen müessesenin 
bugün de aynı tâbiri koymk suretiyle bir yeni
lik yaptıklarını, ileri bir adım attıklarını iddia 
etmeye imkân var mı arkadaşlar1? Zaten tali
matnamede mevcut olan ve fakat bir türlü tat
bik edilemiyen bir hükmün tekrar burada 
yer almasının ne kıymeti var? 

Şu sarih hükümleri koyduktan sonra 
ister istemez şu sual hâtıra geliyor: Tali
matnamede bu maddeler varken emir eri hu-
kukan ne iş görecektir? Tereddütsüz olarak su
alin cevabı şudur, sabahleyin fırından ekmek 
almak, kasaptan et almak, bakkaldan öteberi, 
s'ebzeeiden pırasa almak ve bunları cümle ka
pısındaki eve verip yerine dönmek... Vazifesi 
bu suretle sona eriyor. Bugünkü talimatname-
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nin hükmü budur. Biz geldiğimiz günden beri 
muhtelif vesilelerle Millî Savunma Bakanlığın
dan bu talimatnamenin tatbikini rica 'ettik, 
tatbik ettiremedik. Tatbik ettiremediğimiz için
dir ki, huzurunuza bir kanun teklifi ile geldik 
ve dedik ki : Bu müessese talimatname icapları
na göre işletilmiyor, imkânı hâsıl olursa bu mü
esseseyi kaldırın dedik, rica ettik. 

Arkadaşlarım; bugün hepimiz aile reisiyiz, 
subaylara nazaran hariçte işlerimiz daha çok sa
yılabilir. Bu itibarla ihtiyaçlarımız ve müşkü
lâtımız 'onlardan daıha çok fazk olmasına rağ
men birçok ihtiyaçlarımızı bizzat kendimiz te
min etmekteyiz. Sorarını sizlere hanginizin 
evinde üç tane, beş tane uşağınız, hizmetçiniz 
vardır ? 

Bugün mektebe kadar çocukların çantasını 
alıp götüren mehmetçiklere raslamaımak müm
kün müdür? İstirham ediyorum, Yenişe
hir'de bir kolej vardır, Bahçelievler-
lerde bir ortaokul vardır, mehmetçikler 
orada günün her saatinde ellerinde sefarta-
sr ile beklemektedirler. Sefertası ile ço
cuklara yemelk taşımaktadırlar. Bu. efldeki ta
limatnamenin neresine sığıyor? 

Şimdi, mahiyetini tamamen kaybetmiş olan 
emir eri müessesesi mevzuatımız muvacehesinde 
de şayanı tenkittir. 

Keza bir nokta için de müsaadenizi rica ede
ceğim : Benden evvel konuşan Saym General 
arkadaşımız Emir Eri Kanununun Anayasaya 
ve insan haklarına aykırı olmadığını, Türk Or
dusunda öteden beri demokratik nizamın cari 
olduğunu ifade etti. Bu hususta ben de kendi
siyle beraberim. Fakat bugün orduda tatbik 
edilen talimatname nereden tercüme edilmiş, 
nasıl bir ruh taşımaktadır? Kendilerine bu
nun cevabını fiilî örnekleriylıe vereyim: Bu ta
limatname Alman'yadan, diktatör Hitler dev
rinde tercüme edilmiş bir talimatnamedir. 

Şimdi diyorlar ki, Anayasa meselesidir. Ar
kadaşlarım, malûmu âliniz, Anayasa her şeyden 
evvel insan haklarını koruyan bir kanundur. 
insanların haysiyetlerini, şereflerini en üstün 
derecede koruyan bir kanundur. Emir eri ba
bında da bunu böyle kabul etmemiz lâzımdır. 
i Şimdi ben diyorum ki, bu kanun Anayasaya 
tamam'en muhaliftir. Sebebi : 1111 sayılı Aske
rî Mükellefiyet Kanunu vardır. Bunun birinci 
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maddesinin esbabı mucibesi tetkik edilirse; va- I 
tandaşların askerî mükellefiyetinin hangi mak
satlar için yükletildiği açıkça görülür. Birgün 
maazallah bu mukaddes topraklarımız bir düş
man tehlikesine mâruz kalırsa; adam öldürme 
sanatı, harb sanatı daha doğrusu askerliği öğ
renmek için vatandaş silâh altına alınır, diyor. 
O halde Mehmetçiğe düşen iş, askerî mükelle
fiyet olarak sadece harb sanatını öğrenecek
tir. Onun için onu anasının evinden alarak kı
talara gönderiyoruz. Böyle esas bir kanun var
ken, Anayasa bütün bunları nizamlamış bu
lunurken şimdi ayrı bir kanun yapıyoruz, di
yoruz ki : Askere çağrılmış olan Mehmetçik 
subayın tercihi ile emir eri olarak alınacak, 
onun evine gönderilecek ve evin ihtiyaçları gör
dürülecek. Arkadaşlar, bu, âmme hizmeti mi
dir? Âmme hizmetleri hepimizin bildiği hiz
metlerdir, sizinle beraberim ama bu hizmetlerin 
bir âmme hizmeti, âmme hizmeti mahiyetinde bu
lunduğunu bir tek fert bu memlekette iddia ı 
edemez. Rica ederim, mektebe subayın çocuğu
nu götürüp getirmek âmme hizmeti midir, kö
mür taşımak âmme hizmeti midir? Birçok de
fa söylüyoruz, misafirliğe gittiğiniz zaman si
ze kahve getiren emir erinin bu hizmeti bir âm
me hizmeti midir? Askerliğini yapmak için, mu
kaddes vatani bir vazifeye çağırılan Türk As
kerine bunları yaptırmak için kanun çıkarmı-
ya, Anayasa bakımından B. M. Meclisinin sa
lâhiyet ve hakkı yoktur kanaatindeyim. Arzu 
ederse üstadım haklı olduğunu ispat eder. Ben
deniz bir de takrir hazırladım. Bu kanun Ana
yasaya muhaliftir. Bu iddiamızın tetkiki için 
bu kanunun hiçbir maddesi tetkik edilmeden 
Anayasa Komisyonuna sevkedilmelidir. Ruh ve 
maddesi bakımından Anayasaya uygun oldu
ğunu Anayasa Komisyonu ifade etsin, ve hu
zurunuza gelsin. Bu takririmi, unutmamak için 
şimdi takdim ediyorum. 

Her ne kadar komisyonda bu meselenin mü- • 
dafaasmı yapmıya çalıştım. Kendileriyle bir 
anlaşma zemini bulalım dedik. O zamanki Mil
lî Savunma Bakanı buradadırlar. Dediler ki, bu 
müessesenin devamı ne Anayasa meselesi ve ne 
de insan hakları meselesidir. Bu bir zaruretin ı 
ifadesidir. Zarureti tahlil ettiler, zaruret ve ih
tiyaç Karma Komisyonun esbabı mucibesinde 
de vardır. Biz kendilerine dedik ki, bu bir za
ruret ve ihtiyacın ifadesi ise sadece zaruret 1 
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olan bölgelerde bu müesseseyi yaşatalım, o da 
zaruret zail oluncaya kadar. 

Teklifte bulunduk ve dedik ki: Mademki 
bir zaruret icabiyle efrat ve ailesinin şehir ve 
kasabalardan çok uzak mesafede oturması mev-
zuubahistir. Bu takdirde ona emir eri verelim. 
Bizim bu teklifimize komisyon asla yanaşma
dı. Bunda en mühim esbabı mucibe bir şehir ve
ya kasaba dışında oturan aile efradı bu hakka 
sahiptir. Bu suretle imtiyazlı bir muameleye tâ
bi tutulsun. Ben bunu şu mânada görüyorum, 
çünkü âmme hizmeti için tahsis ettiğimiz emir 
erlerine sahip olma imtiyazı şemmesi mevcut
tur. Fakat bir şehir ve kasabada oturanlar için 
emir eri verilmesi asla caiz değildir. Ama di
yorlar ki, arkadaşlarım, bir garnizonda otur
muştur, şehirden, kasabadan çok uzaktadır, 
çadırlı ordugâhtadır, buna emir eri vermiyelim 
mi? Verelim. Bu türlü emir erine katiyen mu
halif değiliz. Çadırda oturana emir eri verelim, 
lâzımgelen ihtiyacını temin edelim; fakat bir 
şehir veya kasabada oturduğu zaman asla. O 
şehir ve kasabada bir subay kadar hizmet eden
ler de vardır, onlar ne oluyorsa, bunların da 
durumu o olmalıdır. 

Adalet ve insanlık bakımından da bu tasarı 
aykırılık arzetmektedir. İnsanlar cemiyet ha
linde yaşamıya başladıkları zamandan beri ken
dileri mihrak noktası olarak adaleti seçmişler
dir. Hakiki adalet cemiyeti teşkil eden bütün 
insanlara aynı ölçüler dâhilinde kıymet, hak ve 
menfaat vermeyi istihdaf eder. Bütün kanun
lar adaletin bu tesir ve cazibesinden kuvvet ve 
ilham almayı gerektirdiği kanaatindeyim. Eğer 
huzurunuza getirilen bu kanımda bunların bir 
şemmesi varsa sizinle beraber olacağız. Husu
si kanunlar bakımından emir eri müessesesi 
devamı caiz olan bir müessese mahiyetini arzet-
memektedir. Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 
birinci maddesi askerliği şöyle tarif ediyor: 
(Türk vatanını, istiklâl ve Cumhuriyeti koru
mak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mü
kellef iyeti). O halde arkadaşlarım bu sana'ti öğ
renmek için silâh altına alınan ere, subayın evi
ne de gideceksin, hususi işlerini de göreceksin 
demek, şu okuduğum mânayı taşıyan kanuna, 
askerliğin ruhuna uygun mudur? Elbette de
ğildir. 

34 ncü madde ordunun vazifesini şu şekilde 
kaydetmektedir: (Türk yurdunu ve Teşkilâtı 
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Esasiye ile tâyin edilen Türkiye Cumhuriyetini 
kollamak ve korumaktan ibarettir.) O halde de
min arzettiğim .gibi bu tariflerin içinde de yal
nız Cumhuriyetin korunması vardır. Cumhuri
yeti korumak için mükellefiyete sokup askere 
alıyoruz. Eğer bir subayın müzayakada bulun
duğu ve bu hizmetin önemi dolayısiyle yanına 
bir, yardımcı verilmesi lüzumuna kaani isek, sırf 
vatan hizmeti için çağırılmış olan kimseleri 
bu hizmete tahsis emeye hakkımız yoktur. Bunu 
başka yollardan temin etmek mecburiyetindedir. 

Arkadaşlar, meselâ ben neferim, nefer olarak 
kıtama iltihak ettim. Deniyor ki, rızası alınma
dan emir erliğine verilmez, rızası alınır, diyor. 
Ben nasıl olur da er olarak subayıma karşı, ben 
bu hizmeti kabul etmem, diyebilirim. Buna im
kân var mıdır arkadaşlar? Askerlikte rıza mese
lesi asla, mevzuubahis olamaz. Askerliğe rızayı 
sokarsanız askerliğin temelini yıkarsınız. Asker
liğin temelinde ve disiplinde rıza mevcut değil
dir. Onun için (rızası alınır) meselesini burada 
mevzuubahs etmek doğru olmaz. Subayla er ara
sındaki münasebet bakımından, «ben bu hiz
meti kabul edemem» diyecek askere zor rastge-
lirsiniz arkadarşlar. Bakınız şu iki maddenin 
açık hükümleri gösteriyor ki; emir erliği ile as
kerlik birbiri ile bağdaşan bir müessese olamaz. 
Bu müessese askerliğin ruhunu da zedelemektedir. 
O, «zamanı gelince icabında kanı ile yurdunu 
vq Cumhuriyetini korur.» 

Orduya dâhil olan askerlere yaptırılan yemin 
şekli de görüşümüzü teyit eder mahiyette görün
mektedir. Yapılan yemin şudur: «Her zaman, 
her yerde millete, Cumhuriyete doğruluk ve mu
habbetle hizmet edeceğim. Türk Sancağının şe
refini canımdan aziz bilerek icabında vazife uğ
randa seve seve canımı feda edeceğim.» demek
tedir. 

İlk defa askere giren Mehmetçiğ'e bu yemini 
yaptırmaktayız. Şu yeminle kendilerine bu ka
nun çerçevesi içinde tevdi edeceğimiz vazifenin alâ
kası yoktur. Tamamiyle istisnaidir. Talim ve ter
biye bakımından da emir erliği kabili müdafaa 
değildir. Bizim tasarımızda bu cihete işaret ettik. 
Bu memlekette, Allah esirgesin, bir seferberlik 
olduğu zaman subaylarımızın adedi yüz binleri 
bulacaktır. Şüphe yok ki o zaman her subaya bir 
<sr verdiğimiz takdirde memleket müdafaasında 
6 - 6 tümen vazifeden menedilmiş olacaktır. 

Şark îran hududunda. Kolordu komutanlığı 
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etmiş bir komutan burada bulunmaktadır, bu 
muhterem generalden rica ediyorum, mevcut olan 
tümenin kaçta kaçını geri hizmette emir eri ola
rak kullanıldığını koridorda yana yakıla anlatı
yordu. Kendisinden rica ediyorum bunu bir kere 
daha huzurunuzda tekrar etsinler. 

Muhterem arkadaşlar, bir de eski bir nizam
name var onun da bir maddesini okuyacağı.m 

Bu, 17 Temmuz 1315 tarihli Piyade Dahiliye 
Kanunnamei Hümayunudur. Bizim asker tarihin
de bundan evvel emir eri müessesesi yoktu, bu 
tarihten sonra tesadüf ediyoruz,: 

«Madde 411 : Zâbitamn hizmetlerinde bulu
nan neferatın keyfiyeti kumandaya memur mi
ralaylar ve kaymakam ile binbaşılar ve alay 
eminleri ve kolağalarına ve yüzbaşılara birer ve 
mülâzımıevvel ve sanilerden her ikisine kezalik 
birer hizmetçi neferi verileceği gibi alay ve ta
burlarda bulunan sıhhiye zâbitanı ile imamlara 
ve kâtiplere dahi zâbitandan rütbece muadil bu
lunanlar misillû hizmetçi neferi ita olunup fa
kat mülâzımlar müfrez bulundukları halde bun
lardan beherine birer hizmetçi neferi verilmesi 
caiz ola. 
• Miralay, kaymakam beylere bu hizmetçiler

den maada birer de emir çavuşu ve binbaşılara 
dahi birer emir onbaşısı ilâve edilecek ve bun
lar âmir ve zâbitanı mumaileyhin mensup bulun
dukları alay ve tabur ve bölükler efradı mevcu-
desinden tâyin ve fakat acemi neferattan olma
yıp sinleri dahi yirmi ikiden dun olmıyanlardan 
ve ekalli kalil üki sene silâh altında müstahdem 
ölmüş bulunanlardan intihap kılma.; 

Bu hizmetçilerin maiyetlerinde bulundukları 
ümera ve zâbitanm kışlaca olan hidematı zâti-
yelerinde istihdamları veçhen minelvücuh tecviz 
olunmaya ve fakat binbaşıya kadar zâbitanm hiz
metçileri marifetiyle tayınatı yevmiyelerini ha
nelerine kadar göndermeye mezun ola-lar.. 

Bunlar beher altı ayda bir kere tebdil oluna..» 
Görüyorsunuz arkadaşlar, 1315 tarihinde ya

pılmış olan eski bir nizamname dahi emir erleri
ni o zamanki tabiriyle hizmetçi erlerini subayın 
•evindeki hususi hizmetlere tahsis etmiyor. Sa
dece taymat fve kışla dâhlindeki şahsi işlerini ted
virle mükellef tutmaktadır. Halbuki bugünkü 
kanunla biz doğrudan doğruya evlere veriyoruz. 
Beğr sn 1315 tarihli nizamname hükmümü Muh
terem Heyetiniz aynen kabul etse, buna asla bir 
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muhalefetimiz olmıyacaktır. Çünkü kışla için
de subayın hizmetini yapması ve evine gidip gel
mesi mevzuulbahistir. Fakat bunları evlere ve
rip de taşlaruı, betonun üstlünde, çoğunun üzer
lerinden ceketleri de çıkmış bir halde, bekleme
leri kendi hesabıma söyliyeyiım, izzetinefsimi 
çok hırpalamaktadır, bundan eza duyuyorum. 
Şu Ankara gibi Hükümet Merkezinde her gün, 
her dakika karşımıza çıkıyor. 

Şimdi arkadaşlar, bir noktaya daha müsaade
nizi rica edeceğim. Emekli: subay arkadaşlarımız 
diyorlar ki, emir erliği vazifesi bir hizmetin 
devamından ibarettir. Erin işi kışlada bitmez, 
subayın evinde de devam eder. Şu halde suba
yın uykusunda da devam edecektir. 

Yine İç Hizmet Talimatnamesinden bir mad
deyi okuyorum. Orada hizmet ve vazife vardır, 
vazife ve hizmet yardır. Şimdi müsaadenizle bu 
talimatnamenin altıncı maddesini okuyorum: 

«Hizmet : Kanunlarla, nizamlarla yapılması 
veyahut yapılmaması yazılmış olan hususlarla 
âmir tarafından yazı veya sözle emredilen veya 
nehyedilen işlerdir.» 

Görüyoruz ki, bir âmir tarafından verilen 
bir emir vardır. Kanunun, nizamnamenin, tali
matnamenin hükümleri hiçbir zaman hususiyet 
tarafına kaçmaz. Elbette bunların hududu âm
me hizmetleri için mutadır. Âmirin emri icabın
da şu hizmetlere kadar uzanır diye tefsir etme
ye imkân yoktur. 

Bendeniz Karma Komisyonun teklifi müza
kere edilirken ayrıca söz alacağım. Yalnız şim
di bir takrir verdim. Kanunun heyeti umumi-
yesinin müzaJkeresine başlamadan evvel ben iddia 
ediyor ve diyorum ki, bu kanun Anayasaya mu
haliftir. -Anayasa Komisyonu huzurunuza gele-
reık bu kanun Anayasaya aykırı değildir, desin 
ve biz de o zaman kanunun müzakeresine geçe
lim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Halûk Şa
man, buyurun. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Diğer 
arkadaşlar da konuşsalar da, ondan sonra söyle
selerdi. 

BAŞKAN — Dileğine tâbidir. Konuşmak is
tediler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, huzu
ru âlinize cidden nazik ve memleket efkârı umu-
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miyesinde türlü tepkiler yaratmış olan bir kanu
nun müdafaası için çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, emir eri müessesesi, ha
kikaten üzerinde titizlikle durulmayı icabettiren 
bir mevzudur. Bunun antidemokratik olduğu, in
san haklarına uygun düşmediği, ulvi maksatlar 
için hizmete çağırdığımız insanları süfli hizmet: 
lerde kullandığımız yolunda birçok aleyhte söz
ler söylenebileieği gibi bunun yanı sıra aynı mu
fassal misallerle faydaları zikredilerek lehinde 
edebiyat da yapılabilir. Bir ordunun içinde ve 
ordunun muhtelif sınırları arasında tam bir te
sanüt ve ahenk bulunmak icabettiği, en küçük va
zifeden en büyüğüne kadar bütün hizmetlerin fe
dakârlığı istilzam ettiği, bütün kademelerin bir
birlerine yardım elini uzatmaya mecbur oldukları 
söylenebilir. Her ikisi de bu işin hissi tarafıdır. 
Ben emir eri müessesesinin burada medhini ya
pacak değilim. Yalnız emir erleri kanun tasarısı
nı ihzar eden komisyonunuz, huzurunuzda, âdeta 
itham olundu, vazifesini iyi yapmamış olmakla, 
mer'i mevzuatı daha fena bir hale getirmiş ol
makla teorim edildi. Ben, bunlara cevap vermek 
kasıt ve niyetindeyim, mümkün mertebe kısa ola
rak izahat arzedeceğim. 

Evvelâ en uzun beyanatta bulunmuş olan Hü
seyin Ortakcıoğlu arkadaşıma cevap veriyorum. 
Sayın arkadaşımı müdekkik bir arkadaş olarak 
bilmesem, âdeta tasarıyı okumadan huzuru âlini
ze çıktığına hükmedecektim. Arkadaşını; eski hü
küm baki kalsın, bu hükümle suiistimale imkân 
veriliyor diyor. Ne garip bir tarzı beyandır... Ka
nunla suiistimal, olur mu?,. Eğer kanun suiistima
le yol açacak mahiyette ise, Yüksek Meclis, elbette 
kabul ot men. Kanun meydandadır, esbabı muci-
besi açıktır, münakaşa edilir. Fakat böyle müp
hem cümlelerle, bu kanun suiistimale yol açar 
demekle bir şey elde edilmiş olamaz. Biz, bilâ
kis kanunla emir erleri müessesesinin hudutla
rını çizmeye ve nerede başlayıp nerede bitece
ğini göstermeye çalıştık, suiistimalleri önlemek 
ve emir erleri müessesesinden dolayı ordu kuvve
sinin azalmamasını temin için ve nihayet şim
diye kadar mevcut olmıyan bir hüküm olarak 
emir erleri müessesesini suiistimal edenler için 
cezai müeyyideler koymaya uğraştık. 

Şuraefkta iki satırla bir istitrat yapacağım, 
Tümerkan arkadaşımız dediler ki, konulan ce
za müeyyideleriyle, birçok subayların lüzum
suz yere mahkemelere sevkettirecek mahiyet-

— 234 — 



B : 16 12.12 
tedir, kanun metninde ceza maddeleri ve suç I 
unsurları mümkün mertebe vuzuhla tesbit edil
meye çalışılmıştır. Mücerret ihbar müessesesi, 
ceza hükümlerinin tatbikına yer vermiyecektir. 
Bu hususta eeza müeyyideleri koymuş olan mad
delerin müzakeresi sırasında bu noktalara ayrı
ca temas edeceğim. 

Ortakcıoğlu arkadaşımız, başka memleket
lerden misal getirdiler. Bana öyle geliyor ki, 
başka memleketlerden misal getirmek, hastalık 
haline geldi. Arkadaşlarımdan rica ederim, I 
şu veya bu memleketin, şu veya bu müessese- I 
nin şöyle veya böyle .olması, ne ifade eder? 
Olsa, olsa nihayet bir tecessüsün tatmininden 
ileri geçemez. Biz, Macaristan, Holânda, Fin
landiya şöyledir, böyledir demekle ne kasdedi-
yoruz? Bu memleketin şartlarını, bu şartların 
bize benzeyip benzemediğini; bu memlekette
ki subay statüsünü ve bu statünün mukayese
sini yapmalıyız. Yoksa mücerret Finlandiya'da 
emir eri müessesesi yoktur, demekle zati mese
leyi halletmek imkânı bulunamaz. Bizim mem
leketimiz gibi büyük bir ordusu olan ve bu or
duyu memleket içinde yarı seferber vaziyette 
tutmakta bulunan bir memleketin şartları Ko
landa gibi her kesin silâhını evinde saklıyarak I 
seferberlik ilân edildiği zaman 2 - 3 saat son- I 
ra kıtasına iltihak edebilen bir memleketin I 
şartlariyle bir olamaz. Binaenaleyh Holânda 
emirberlik müessesesi yokmuş demekle, bizim 
îran hududumuzu bekliyen subaylarımızın şe- j 
raiti hayatiyesi ortaya konmuş olmaz. (Fin
landiya sesleri). Ve yahut Finlandiya. Yani 
ecnebi memleketlerden misal almak nakıs ka
lır. Çünkü o memleketlerin subay statüleri ve 
subayların içinde bulundukları şartları, ordu
nun şartlariyle beraber mütalâa etmeliyiz ki 
bu mukayeseler bir kıymet ifade edebilsin. 

Hüseyin Bey, bir noktayı unutuyorlar. Tali
matnamedeki meni ve tahditlere riayet edilme
diğini, burada, Merkezi Hükümette dahi bunun 
suistimal edildiğini ve meni ve tahditlerin na
zarı itibara alınmadığını ifade ettiler. 

iSayın Ortakcıoğlu şurasını unutuyorlar, eski 
talimatnamede bunlar menedilmiştir, fakat bu 
men edilen şeyleri yapanlar hakkında bir ceza 
konulmuştur. Bu kanunun getirdiği bir yeni
lik olarak bu tahdit edilen hizmetleri suiisti
mal edenler, bir cezaya çarptırılmaktadır. Ço
cuğu mektebe götürmekten, yemek tası taşı- j 
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ma'ktan bahsettiler. Bu misaller daha da taad
düt ettirilebilir. Daha da çirkin vaziyetler mev
zubahis olabilir. Yalnız biz, işte bu noktayı 
menetmek için kanun projemizin ikinci madde
sinde emir erinin vazifesini imkân dairesinde 
sarahatle çizmeye çalıştık. Müsaade ederdeniz 
bu ikinci maddeyi okuyayım : 

«Emir erleri subayların resmî veya hususi 
işlerini veya subay evlerinin yaşanılan muhit ve 
şartlara göre münhasıran dışişlerinde askerlik 
şeref ve haysiyetine uygun bir şekilde yardım
cı vazifesi görürler» diyor. 

Burada yaşanılan muhit ve şartlara göre unsu
runu biraz izah edeyim: Bu, şu demektir; Ankara'
da Yenişehir'de oturan bir subayın çocuğunun 
mektebe gitmesi için emir erinin refakatine ih
tiyaç yoktur. Ama memleketin en ücra bir ye
rinde, kasabaya iki saat mesafede oturmakta 
olan bir subayın çocuğu kasabadaki veya şehir
deki, ilkokula veya ortaokula götürmek kış gü
nü, kurtların tecavüzünden korumak için ya
nına asker katmak mecburiyeti vardır. Keza 
Ankara Şehirinde belediyenin su servisi varken 
evine su getirmesi, evin dış hizmetlerinden ma-
dut değildir. Köyde evde su bulunmadığına gö
re, eve su getirmesi, bittabi evin dış hizmetle
rinden mâduttur. 

Ankara'da evine teneke ile su taşıyan bir 
emir erinin durumu, katiyen kabili tecviz de
ğildir. 

Demek ki, şartlara bağlıdır, yaşanılan muhi
tin şartlarına göre dış ve iç hizmetler mevzuu-
bahistir. 

Binaenaleyh arkadaşlar, bir kanun maddesi 
içinde bir hizmetin hududu daha nasıl bir vu
zuhla çizilebilir, Ortakcıoğlu arkadaşım, îçhiz-
met Talimatnamesi Hitler Diktatoryasmdan 
alınmıştır, dediler. Birçok askerî müesseseleri
mizin talimatnameleri Almanya'dan alındığı gi
bi bunun da Almanya'dan alınmış olduğu mu
hakkaktır, fakat Hitler zamanındaki Almanya'
dan alınmış değil. Bunu, içimizdeki eski asker 
arkadaşlar benden daha iyi bilirler. Bu Alman 
mevzuatı, Hitler devrinden çok evvelki zaman
lara aittir. 

Ortakcıoğlu ?nun bir de teklifi oldu : Beyan
ları arasında bunun bir de Anayasa Komisyo
nunda grÜTÜhıicsfoi h!t»1jler. 

Arkadaşlar, içtüzük mucibince her komis 
yon, kendisine gelmiş olan kanun tasarı ve 
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tekliflerini, bir kere Anayasaya muhalif jlup 1 
olmadığı noktasndın t t tkik etmek mecbu">ve 
tindedir. Komisyonumuz da bu ciheti düşün
müştür. Ve kanun teklifinin Anayasaya asla 
muhalif hükümler taşımadığını tesbit ettikten 
sonra müzakeresine başlamıştır. 

Ortakcıoğlu'nun beyanındaki tezatlı bir nok
taya daha temas etmek isterim. Kanun teklifi
nin Anayasaya muhalif olduğunu kesin bir î ja-
de ile burada haykırdıktan sonra hemen arka
sından,, kasaba ve şehir dışındakilere emir eri 
verilsin dediler. Arkadaşlar, bir müesese, insan 
hak ve hürriyetlerine mugayirse her yerde mu
gayirdir. Kasaba ve şehir dışındaki vatandaş 
Anayasanın teminatından müstesna mıdır?. 

Arkadaşlar, beyanatımın başında da arzet-
tiğim gibi, her müessese, suiistimal edilebilir. 
Her müessesenin içinde kötülükler olabilir. 
Ama bu, müesseseleri ortadan kaldırmak için 
sebep teşkil etmez. Vâzıı kanun olarak vazife
miz, bu müesseseleri kurarken ve faaliyetlerini 
tanzim ederken bu suiistimallere meydan ver-
miyecek hükümleri ihtiva eden kanunlar tan
zim etmektir. Yoksa bu müessese suiistimal 
ediliyor kaldıralım; şu müessese suiistimale mü
saittir, ismini dünyadan silelim dersek bunun, 
tecviz edilmiyec'ök bir hattı hareket olacağında 
şüphe yoktur. 

Biraz da bu emir eri müessesesini hangi za
ruretler altında kabul etmiş olduğumuzu arzet-
mek isterdim. Fakat sayın Salâhaddin Âdil 
Paşa, bunu o kadar vuzuh ve belâgatl'e ifade 
ettiler ve bir ordunun ananelerine bağlanma
sından ve ananelerinin kanun hükümleriyle 
bertaraf edilemiyeceğinden ve bizzat orduyu 
var eden birtakım realiteler olduğundan o ka
dar güzel ve sarahatle bahsettiler ki, bu hu
susta ben ilâve edecek bir mütalâa bulamıyo
rum. 

Arkadaşlar kanun teklifimiz, huzufımuzda-
dır. Biz komisyon olarak öyle zannediyoruz ki ; 
bu teklif, bugüne kadar suiistimal edilmiş olan 
bu müessesede bu suiistimalleri önliyecektir. 
Çünkü ordumuz, disiplinli bir ordudur. Bir ni
zam konulursa ona riayet etmesini bilecektir. 
Biz de bu nizamı koymakla bu memleket içinde 
emir eri müessesesini bir dedikodu meselesi ol
maktan çıkaracağız. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. j 
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SALÂHADDÎN ÂDlL (Ankara) —.Rapo

run ikinci paragrafında bir hususun açıklan
masını rica edeceğim. Burada deniliyor k i : 

«. Emir erleri yerine subaylara nakdî bir 
tazminat verilmesinin emir eri müessesesinin 
tekabül eylediği ihtiyacı karşılamaktan uzak 
kalacağı tesbit edilmiştir.» 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADI
NA HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Efen
dim, komisyon iki mahzur düşünmüş
tür. Birincisi şudur : Bu memleketin şart
ları çok değişiktir, öyle yerler vardır 
ki; biz bilhassa bu gibi yerlerde yaşıyan vazife 
gören subaylar için emir eri müessesesinin za
ruretine kaani olduk. Böyle bir para verilmiş 
olsa dahi o hizmeti ifa ettirecek insan buluna-
mıyacaktır. 

îkinci mahzur ise şudur: Demin de arzetti-
ğim gibi, ordular geleneklerine çok bağlı mü-. 
•össeselerdir. Biz emir erlerini kaldırır, yerlerine 
nakdî bir tazminat verirsek şundan endişe et
tik : Hem tazminatı alacaklar, hem de çok alışıl-, 
mış bir müessese olarak emir eri istihdamında 
devanı edeceklerdir. 

BAŞKAN — Savunma Bakanı buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI SEYFÎ KURT-

BEK (Ankara) — Yükse'k huzurunuza sunul
muş olan kanun tasarısının mahiyeti üzerinde 
söz söylemek zaittir. Bu, yalnız efkârı um il
miyeyi alâkadar etmelkle kalmıyan bir mesele
dir. Bu, bütün Türk Ordusunu ve memleket 
emniyetini ve bugünkü dünya şartları içinde 
nazari;!n bize müteveccih olan dış efkârı dahi 
alâkadar eden bir meseledir. Mevzuubahis olan 
nedir? Bu.müessese lüzumlu mudur, değil mi
dir? Yoksa bu müessesenin tatbikatında yanlış
lık ve 'aksaklık mı vardır? Evvelâ bunlar hak
kındaki noktai nazarımızı arzetmek isterim. 

Emir .erleri müessesesi, yüzlerce yıl bütün 
dünyada tatbik edilmekte olan ve bugün de yi
ne çeşitli şekillerde birçok milletlerde tatbik 
edilmekte bulunan yer yüzünde asker mevcut 
oldukça var olmuş ve var olacak olan bir mü
essesedir. Bunu her millet, ikendi ananesine, 
imkânlarına ve şartlarına göre tatbik etmiştir. 

Emir eri müessesesi, başka milletlerin tari
hini tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki, ha
zan tatbik etmişler, bazan kaldırmışlar, bazan 
şeklini değiştirmişlerdir. Şu halde falan, mem
leket kaldırdı, artık bu müessese lüzumsuzdur, 
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şeklinde bir mütalâanın kâfi olmadığı kanaa
tindeyim. Bu müesseseyi halen kaldıran başka 
'memleketler, bilhassa Amerika'da garnizon-
lardaiki subayların ihtiyaçlarını temin etmek 
için o kadar geniş ve o Ikadar külfetli ve 
masraflı tedbir almışlardır ki, memleketimizin 
inkişafı ile bunlar, bizde de alınacaktır. Bu ko
laylıkların artması niseptinde biz de emir eri 
müessesesini tenkis edeceğiz;. Esasen yüksek hu
zurunuza getirilen tasarı, tatbik edilmekte olan 
rejime nazaran büyük ilerleyiş göstermektedir. 
Bunun içindir ki bâzı memleketlerdeki tatbik şek
line uzaktan bakmak ve kıstas almak bizi yanlış 
mütalâaya sevkeder. Emir eri müessesesini sade
ce bir hizmetçi gibi nazarı itibara almamak lâ
zımdır, Sayın General Salâhâttin Adil'in bu
yurdukları gibi bu karşılıklı yardımlaşma mües
sesesidir. Bir de subay hayati ile memur hayatı
nın daima mukayese edildiğini görüyorum. Su
baylık yapmış olan arkadaşlarımız gayet iyi bi
lirler ki bunlar bu şekilde mukayese edilemez. 
Subayların sabahın en erken saatinden geç va
kitlere kadar, haftada iki üç defa gece yarılarına 
kadar yapılan bir mesaisi vardır. Bu hizmetler, 
bilhassa, kıtalarda daha fazladır. Bu hizmetleri 
yapan subayların memur hayatından tamamen 
ayrı olanlara hasredilmiştir. Subayların müste-
mirren, diğer memurlar gibi, bürolarda çalışan
ları bunlardan ayırt edilmiştir. îşte müessesede 
yapılmış olan büyük terakki de buradadır. 

Bundan başka askerlik hizmetlerini bir bütün 
olarak mütalâa etkmek lâzımdır. Askerlik, yal
nız silâh işi ve silâhlı olarak iş görenlerden iba
ret telâkki edilmemelidir. Birtakım yardımcı hiz
metler de vardır ve bu hizmetlerin çeşidi çoktur. 
Bunlar alelade hizmetlerden yüksek vazifelere 
kadar çeşitli manzara arzederler. Yani asker ola
rak hizmet gören her şahsın mutlaka silâhlı hiz
met görmesi ve yardımcı hizmetlerde kullanıl
maması bahis mevzuu olamaz. Orduda bir insan 
mutlaka silâhla, silâhlı hizmetle meşgul olacak 
diye bir kaide yoktur. Ordunun büyük bir kısmı 
silâhlı hizmetle meşgul olurken, diğer mühim bir 
kısmı da bu silâhlı kuvvetlerin yanında başka 
vazifeler görür. 

Arkadaşlar daha ziyade bu müessesenin tatbi-
katmdaki yanlışlıklarından ve kusurlarından 
bahsettiler, doğrudur. Tatbikatta birçok hatalar 
işlenmiştir. Fakat tatbikatta bu gibi hatalar olu
yor diye bu müesseseyi kaldırmayı düşünmek, 
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asla doğru değildir. Biz bunu düzeltmek, ıslah et
mek* çarelerini aramalıyız. Arkadaşlar kabul bu
yuracağınız bir kanunun, murakabeniz altında, 
tamamen tatbik edileceğini yüksek huzurunuzda 
temin etmek isterim. Bu memlekette yeni bir re
jim kurulmuştur. Bu rejimin hukuk ve nizam re
jimi olduğu mükerrerdi açıklanmıştır. Bu mües
sese, emir eri müessesesi, eskiden iyi işliyemiyor-
tlu diye, bu şekilde bir mütalâaya istinaden bu 
müesseseyi kaldırmaya gidersek hata etmiş olu
ruz. .Çıkacak yeni kanun tamamen yanlış tatbi
katı önliyecek bir kanundur. Bundan emin olma
nız lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, insan haklarından bah
settiler. Arkadaşlar, insan haklarına ait olan bu 
kısmın memleketimizde tatbikini düşünürken ev
velâ bütün dünyadaki insan haklarının da tehli
kede bulunduğunu belirtmek lâzımdır. Bütün 
dünya insan hakları zulüm ve istibdat rejiminin 
tehdidi altındadır. Bu da bizi bugün âdeta sefer
ber halde bulunmak mecburiyetinde bırakmıştır. 
Arkadaşların bu realiteyi de gözden uzak tutma
malarını rica ederim. Biz Atlantik Paktı camiası
na girmiş bulunuyoruz. Mevcut olan vazifelerimiz
den başka bir de yine bu sevdiğimiz insan hakla
rının müdafaası yolunda Milletlerarası taahhüt
lere girmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı memle
ketimizdeki askerî çalışmalar çok fazla miktarda 
genişlemiş ve kışlalarımızdaki tatbikat ve talim
ler de çok daha artmıştır. Böyle bir hayata gir
diğimiz bir zamanda sanki dünyada bütün insan 
haklan tamamen yerleşmiş de bizde bir eksiklik 
kalmış gibi mütalâa dermeyanı doğru olamaz. 

Günden güne ordumuzun çalışması, daha yük
sek bir mertebeye ulaşmaktadır. Esasen inkişaf 
etmekte olan iktisadi hayatımız ve dışardan gör
mekte olduğumuz askerî yardımlar sayesinde 
garnizon hayatı tekemmül edecek ve bizde de bu 
gibi kolaylıklar temin edilecektir. Onun için 
hayatı mevzuubahis olan müessese , ordumuza 
yüzlerce sene evvel girmiş bir müessese oldu
ğundan bunu bir çırpıda kaldırmak, ordumu
zun çalışmaları için uygun olmıyacaktır. Alışıl
mış olan bir nizamın birdenbire değişmesi, mah
zurludur. Bunun tevlit edeceği mahzurları na
zarı dikkatinize arzetmek isterim, memleketi
mizin emniyetini üzerine almış ve bugün çalış
maları daha ehemmiyetli bir durum arzetmekte 
bulunan ordunun hayatına sokulmuş bir mües
seseyi bir çırpıda çekip çıkarmak doğru değil-
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dir. Yüksek huzurunuza sunulan teklif, mües- I 
seseyi küçültmüş ve en mübrem ihtiyaçlar» has
retmiştir. Bundan dolayıdırki, bu tasarının 
yüksek heyetinizce kabulünü bilkassa i arz ve ri
ca ederim. 

HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Bir sual : Bugün NATO Birliğine dâhil bulun
maktayız. NATO Birliğine dâhil olan memle
ketlerde bu müessese yani subayların emir erle
ri var mıdır? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI SEYFl KURT-
BEK (Devamla) — Emir eri müessesesi bey
nelmilel bir müessese değildir. Filân orduda bu 
müessese olduğu için kabul edecek, falan or
duda olmadığı için kaldıracak değiliz. NATO Bir
liğine dâhil olan devletlerin her birinde bu mü
essese farklıdır. İngiltere'nin bir ikmal tertiba
tı var ki, çölün ortasındaki bir subay, Londra'-
daki subay gibi, çalışabilmekte ve hizmetleri 
görülmektedir. Böyle bu işi bir çırpıda çıkara
mayız. Bir istihale devrini kabul etmek lâzım
dır. Bilhassa mâruzâtım şudur ki, bu mües
sese, bir çırpıda yok edilecek bir müessese de
ğildir, mahzurları vardır. Onun için buna ted
ricen gidebiliriz. Komisyonun hazırladığı ta
sarı bu ciheti temin ediyor. 

BAŞKAN — Ömer Bilen. 
ÖMER BİLEN (Ankara) — Efendim; mü

zakere tamamiyle tavazzuh etti. Bugün emir eri 
müessesesi yaşamaktadır, evet, bu doğrudan 
doğruya antidemokratik bir kanundur. Bunu 
kabul etmek lüzumsuzdur. (Bravo sesleri) Ana
dan doğma asker olan Türkleri süfli hizmetler
de kullanmakla onun ruhunu aşağıya doğru in
dirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Diyorlar ki; öteden beri anane haline gel
miş olan bir şeyi birdenbire kaldıramayız. 

Böyle bir şey, işimize gelirse kaldırırız, işi
mize gelmezse kaldırmayız, öyle şey mi olur? 
(Alkışlar) 

Mademki antidemokratiktir, mademki de- I 
mokrat olan diğer devletlerde memleketlerde 
bu müesseseye son verilmiştir, bizde de bu mü
esseseyi yok etmek lâzımgelir. Fakat ben öte
den beri diyorum ki; her milletin kendine gö
re bir ananesi, bir göreneği vardır. Diğer mil- I 
letlerden her zaman misal almak bize yaramaz. | 
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Yalnız Millî Müdafaa Vekili arkadaşımız, şim
di nim seferber haldeyiz, eğer biz bu emir 
erlerini kaldırırsak zâbitan arasında bir gayri-
memnunluk hissi zuhur edebilir diyorsa bunu 
bir mazeret diye kabul etmek yerinde olur. 
Bunu ben de kabul ederim. Fakat bu muvakkat 
bir zaman için olabilir. (Olmaz sesleri) Yoksa 
bunu zorla yaşatmak olmaz. Bundan sonra Türk 
milleti neyi istiyorsa, millî irade neyi istiyor
sa mutlaka onun yapılması ve payidar olması 
lâzımgelir. (Alkışlar) 

Hakikaten birçok kongrelerde bu meseleden 
acı acı bahsedildi. Bunu istiyorlar, istedikleri-
de haktır? Çünkü biz hür bir Peygamberin hür 
ümmetiyiz, ancak ve ancak millete hizmet ede
riz, Allaha hizmet ederiz, her hangi bir ferde 
hizmet etmeye ve ettirmeye kimsenin hakkı 
yoktur. 

Hakikaten oturduğumuz semtte birkaç tane 
asker var, zavallılar, garip gabi apartmanların 
kapısında, şurada burada miskin miskin otu
rup beklemektedirler. Halbuki Türk Milletini 
miskinliğe, Türk askerini meskenete kimse 
sevkedemez. Yalnız halihazır vaziyet, askerlik 
icabı bunun kaldırılmasının bir aksülarnel yap
ması ihtimali varsa şimdilik el değmemek, mah
zurlu ise şimdilik kabul etmek yolunda olur 
zannederim. Yoksa bu, müdafaa edilecek bir 
müessese, kabili müdafaa bir kanun değildir. 
Çünkü iki tarafı da dinledik, yani böyle zorla 
kanun yapmak, zorla yürütmek doğru olma?. 
İşte biz onun için daha birtakım buna benzer 
kanunlar vadır ki hemen süratle bunları tasfi
ye edip de hakiki demokrasinin girdiği yola gi-
relim/ Adalet, insaniyet," hak bunu icabettirir, 
burayı tercih edelim. İşte arzetmek istediğim, 
eğer Millî Savunma Bakanı arkadaşımız ordu
da bir aksülâmel, bir nahoş harekete sebebiyet 
verir diyorsa o başka. Yoksa hie de olmaz. Ar
kadaşların birçokları dediler ki; bu emir eri 
yerine bir miktar para verilse orduda zabitler 
bunu seve seve istiyorlarmış. Hakikat böyleyse 
birçok askerleri, şurada burada, sokak orta
sında odun kırmak, su getirmek, hizmetçilik 
yaptırmakla bunları böyle suiistimal etmek ve 
bu askerleri çürütmek doğru değildir, doğru 
bir müessese değildir. Emir, irade mıenlehül-
emiir olan Yüksek Meclisindir. (Alkışlar),. 

BAŞKAN — Efendim, Millî Savunma ve 
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Millî Eğitim bakanlarından gayrı daha söz is
temiş 6 arkadaş vardır. Vakit bir hayli ilerle
miştir. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 

* • » 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
okul hitaplarının okullarda ihtiyaca cevap vere
cek şekilde vaktinde hazır bulundurulması için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve meslekî bilgi 
ve görgülerini artırmak maksadiyle kendi ma-
aşlariyle harice gönderilenlere verilen müdde
tin iki seneye çıkarılmasına dair yazılı sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Tevfik îleri'nin yazılı ce
vabı (6/745) 

16 . V I . 1952 
T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

iAşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakan
lığından yazılı olarak sorulmasını saygılarımla 
rica ederim . 

Burdur Milletvekili 
M. özfbey 

1. — Okul kitapları zamanında yetişemiyor. 
Çocuklar vaktinde okuyamıyorlar. C^eçen yıl 
okullar açıldığı zaman gittiğim her ilce ve köy
de öğrenci ve öğretmenler ve veliler bundan 
şikâyetçi oldular. Hattâ birçok yerlerde öğ
retmenler maaşlarından para keserek kitap al
mak için gönderiyorlar fakat kitaplar yine gel
miyor. Bâzı kitaplar neşrediîse dahi piyasada 
istenilen mevcutları bulunamıyor. Bunun için 
bakanlığımızın tatilde çok ciddi ve esaslı ted
birler alarak' bu maksatla teşekkül eden ve 
müsait döner sermayesi ve ticari kredisi bulu
nan yayınevini harekete getirerek tatilde mut
laka her okula kitap yetiştirilmesi lâzım. Bil
hassa okulun açılmasına tekaddüm eden hafta
larda Eylül ayında bütünleme imtihanları baş
ladığı ve okullarda öğretmenler de mevcut ol
duğuna göre; her öğretmenin sınıfta okutaca
ğı kitabı bu müddet zarfında seçerek ve tam 
tedrisata başlanacağı sırada bütün kitapların 
Türkiye'nin en uzak noktasındaki bir köye 
dahi yetişebilecek derecede gerekli tedbir ve 

hazırlığı almak hususunda ne düşünülüyor? 
2. Meslekî bilgilerini ve görgülerini artır

mak maksadiyle bir sene için kendi maaşla-
riyle Avrupa ve Amerika'ya gönderilen öğret
menler ve maarif mensupları veya diğer mes
lek sahipleri oralarda bir sene kaldıktan sonra 
tekrar Türkiye'ye davet ediliyorlar. 

Kısa müddetlerle fazlaca insanları birer 
senelik bu devrelerden geçirmek çok faydalı ve 
isabetli oluyorsa da bu gidenlerin ilk sene mu
hitinin diline hâkim olmak ve okuduğunu, gör
düğünü anlıyabilmek için zaman sarfediyorlar. 
Asıl ikinci sene mevzularında mesleklerinin de
rinliklerine nüfuz edecekler, ciddi etüd yapa
rak mesailerinin mahsullerini alacaklardır ki 
bu müddetlin iki sene olması kendilerinden faz
la randıman almak bakımından çok faydalı ola
caktır. Bu hususta bakanlığımız ne düşünmek
tedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı :70/744 

11 Aralık 1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğünden yazılan 19 Hazi
ran 1952 tarihli ve 3867/8282 - 6/745 sayılı ya
zıları karşılığıdır: 

Okul kitaplarının okullarda- ihtiyaca cevap 
verecek şekilde vaktinde hazır bulundurulması 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve meslekî 
bilgi ve görgülerini artırmak maksadı ile kendi 
maaşları ile harice gönderileceklere verilen müd
detin iki seneye çıkarılmasına dair Burdur Mil
letvekili Mehmet özbey tarafından verilen ya
zılı soru önergesine karşı hazırlanan cevabımızın 
ilişik olarak sunulduğunu arzeder, bu vesile ile 
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saygılarımın kabulünü rica ederim. 

'Millî Eğitim Bakanı 
Tevfik İleri 

1. «Serbest basıma bırakılan ders kitapları
nı inceleme zamanı ile basılma ve dağıtlmaları-
nm ne yolda yapılacağı» hakkındaki yönetmeli
ğin 1952 - 1953 ders yılında tatbik olunan mad
deleri gereğince, bu yıl ders kitapları listesi 
okullar öğretime başlamadan bir ay evvel yayın
lanmış ve bu suretle bütün okullar ders kitapları
nı öğretime başlamadan önce seçmişlerdir. Okul 
lar tarafından seçilen kitaplar derslere başlama
dan önce bütün bayilerde ve Bakanlık yayın ev
lerinde bulundurulduğundan bu yıl hiçbir yer
de kitap sıkıntısı çekilmemiş ve Bakanlığa bu 
yolda bir şikâyette de bulunulmamıştır. 

Okul kitabı yazanlarla tabedenlerin mümessil
lerinin ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile iş
letmeler Bakanlığının temsilcilerinin iştirakiyle 
Bakanlığımızda yapılan toplantılar sonunda bu 
yıla ait ders kitaplarının fiyatlarının normları 
tesbit edilmiş, geçen yıla ait ders kitaplarının 
büyük bir kısmının fiyatları da bu normlara uy
durulmuş ve indirilmiş bulunduğundan her yer
de kitaplar yeni kabul edilen bu normlara göre 
satılmıştır. Ders kitaplarının fiyatları bakımın
dan da Bakanlığımıza bu yıl bir şikâyette bulu
nulmamıştır 

Önümüzdeki 1953 - 1954 ders yılında yukarda 
bahis konusu edilen yönetmeliğin bütün madde
leri yürürlüğe girecektir. Buna göre; ders kitap
ları listesi 15 Mayıs 1953 tarihinde yayınlana
cak, okul idareleri 1953 - 1954 ders yılında oku
tacakları kitapları okullar tatil olmazdan evvel 
seçeceklerdir. Okul idareleri tarafından seçilen 
ve tabilere veya bayilere sipariş edilen kitaplar 
tatil aylarında mahallî bayilerde ve Bakanlık ya-
ymevlerinde hazır bulundurulacağından 1953 -
1954 ders yılında da ders kitabı sıkıntısı çekil-
miyecektiı. 

2. 4489 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
«B» fıkrasına göre bilgi, görgü ve ihtisasını ar
tırmak üzere yurt dışına gönderilen Bakanlığı
mız mensuplarının izin sürelerinin en çok bir yıl 
olması hakkında her hangi bir prensip kararı 
alınmış değildir. Bu kanun hükümleri, beş yıla 

•kadar izin verilmesini mümkün kılmakla beraber, 
bakanlıkların bu süreyi en çok iki yıl olarak kul
lanmaları sonradan Bakanlar Kurulunca karar-
laştındmıştıı. 

. 1952 0 : 1 
Bakanlığımız, yurt dışına göndereceği kendi 

mensuplarının izin sürelerini hem bu iki mühim 
esasa sadık kalarak hem de gönderileceği memle
ketin dilini bilip bilmediğine ve, kendisin* veri
len staj programının mahiyetine göre takdir ve 
tespit etmektedir. ^ 

Diğer taraftan mevcut döviz kontenjanı çok 
az, gelişmelerini sağlamak zorunda olduğumuz 
personel sayısı da o nispette fazla olduğu için 
izin sürelerinin mutlaka ve en az iki yıl olarak 
teshili Bakanlığımızca faydalı görülmemektedir. 

2. — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'-
ün,. tskilip Kazası halkına verilen zirai kredi 
miktarının artırılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair yazılı sorusuna, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Enver Güreli'nin yazılı cevabı (6/860) 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Ticaret ve 

Ekonomi Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
delâletleri rica olunur' : 

Birkaç milyon zirai kredi almış olan kazalar
dan daha çok nüfusu bulunan İskilip Kazası hal
kına bir yıl içinde tevzi edilen zirai kredi mikta
rı yedi yüz klisür bin liradan ibarettir. 

Halbuki, bu. memleketin pek çok köylerinde 
halk hâlâ zenginlerin verdiği 100-300 liradan iba
ret, kuvvet akçesinin boyunduruğu altındadır. 
Tarla ve emek köylünün olmasına rağmen kuv
vet akçesi verenler köylünün mahsulünün yarı
sına hâlâ ortaklık yapmaktadırlar. Bu vaziyet 
İskilip Ziraat Bankasiyle Kaymakamlığına müta-
addit defalar 'arz ve şikâyet edilmiş olduğu hâl
de zirai plasmanın artırılması bir türlü mümkün 
olmamıştır. 

Ziraat Bankası Umum Müdürü ile yaptığımız 
temasta, keyfiyetin mahallinden bildirilmediği 
için plasmanın artırılmamış olduğu bildirilmiş
tir. Bu sebeple : 

1. Vatandaşların zirai kredi taleplerini kar
şılamak için iskilip Ziraat Bankası Müdürlüğü 
tarafından plasmanın artırılması hakkında Umum 
Müdürlüğe yazılmış, yazılar mevcut mudur? 

2. tskilip Ajans Müdürlüğünce yukarda ar-
zolunan sıkışık durum kabul edilmekte midir? 
Kabul, edilmiyorsa mahallinde tahkikat ve tetki-
kat yapılarak gereken kredinin verilmesi husu
sunda ne düşünülmektedir? 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Bajşıbüyük 
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T. C. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

özel 1/612 

10.XII.1952 

3.XII.1952 tarih ve 6/860 
4366/9672 sayılı yazıya 
Cevap : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İskilip Kazası halkına verilen zirai kredi 

miktarının artırılması hususunda ne düşünül

düğüne dair 0orum Milletvekili Ahmet Başıbü-
yük tarafından verilen yazılı soru önergesi hak
kındaki cevaibrmız aşağıda açıklanmıştır : 

1. İskilip Ziraat Bankası Ajansı bu sene 
başında 750 000, 17 . XI . 1952 tarihinde de 
50 000 liralık zirai -kredi talebinde bulunmuş
tur. 

2 Ziraat Bankası İskilip Ajansının zirai 
plasman durumu 1949 yılından itibaren muka
yeseli şekilde aşağıdaki talbloda gösterilmiştir: 

Yıllar 

1949-1950 
1950-1951 
1951-1952 
1952-1953 
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250 000 
450 000 

Yekûn 

300 000 
700 000 
965 000 

1 155 000 

Bu tablonun tetkikından da anlaşılacağı üzere 
1949 - 1950 döneminde 300 000 liradan ibaret 
olan zirai kredi plasmanları, % 285 artarak bu 
dönem 1 155 000 liraya yükselmiş bulunmakta
dır. 

Buna rağmen^ müstahsilin zirai kredi mev
zuundaki ihtiyaçlarını mahallen incelemek ve 
tesbit etmek üzere Ziraat Bankası Genel Mü
dürlüğü müdür muavinlerinden Muzaffer Küme 

İskilip'e gönderilmiş olup, halen tetkiklerine 
devam etmektedir. 

Bu inceleme neticesinde bölge müstahsilinin 
tahakkuk edecek zirai ihtiyaçları için banka 
kaynaklarının verdiği imkân dâhilinde icabe-
den tedbirler alınacaktır. 

Saygılarımla arzederim. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

Enver Güreli 

DÜZELTİŞ 

Bu birleşime bağlı 32 sıra sayılı basma yazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

Sahile Sütün Satır Yanlış Doğru 

1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
2 

3 
8-9 
12 

2-3 

Yüksek Matematik - 1 
13 . XI . 1952 
Gidilmediğini 
Mutarazunbinh 

« Yüksek Matematik - 1 » 
13 . II . 1952 
Gidilemediğini 
Mutaarruzunibih 

http://10.XII.1952
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$, B. M. M. Bûtmmi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 1952 yılı Haziran - Ağustos ayları 
hesabı hakkında Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 

(S/58) 

Meotts H«aplarraı î&cetane Komisyonu raporu 

X. B. M. M. 
Meclis Hesaplan** 8. XII. 1952 

İnceleme Komisyonu 
Esas No. 5/58 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Lira K. 

7 083 180 02 1952 Haziran başında bankada mevcut para 
1 768 072 67 1952 Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

8 841 252 69 Toplam 
2 673 625 02 1952 Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

6 167 627 67 1952 Eylül başında bankada kalan para 
Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 1952 Haziran, Temmuz, Ağustos ayları gider kâğıtları in

celendi. 1952 Haziran ayı başında Ziraat Bankasında kalan para Haziran, Temmuz, Ağustos ayla
rında Ziraat Bankasınca alınan paraya eklendikten ve toplmmdan da bu aylarda Ziraat Banka
sınca harcanan para çıkarıldıktan sonra 1952 Eylül ayı başında Ziraat Bankasında (6 167 627) 
lira (67) kuruş kaldığı görülmüş ve Bankanın her gün gönderdiği hesap puslalan toplamı da buna 
uygun bulunmuş olmakla beraber yapılan tediyelere ait masraf kâğıtlarının da kanun ve mevzuata 
muvafık olduğu anlaşılmıştır. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Meclis Hesaplarını İnce
leme Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip Denetçi 

İstanbul Gtimüşane Çoruh Kocaeli 
S. F. Keçeci H. Zarbım A. Gigin E. Alican 

îmzada bulunmadı 
Ankara Çorum Çorum Kars 

M. Bayramoğlu H. A. Vural H. Yemeniciler A. Çetin 
İmzada bulunmadı 

v Mardin Samsun 
M .K. Boran F. Tfael 





S. SAYISI : 3 2 
İçel Milletvekili Şahap Tol'un, Dilelkçe Komisyonunun 13. II. 1952 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1435 sayılı kararın Kamutay

da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu 
(4/232) 

• * ; i ' ' " ' • '• • 27 II . 1952 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İstanbul Teknik Üniversite İnşaat Fakültesi talebesinden Yüksel Ünsal'a bir imtihan hakkı veril
mesine dair Dilekçe Komisyonunun 13 . Tl . 1952 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde bulunan 7 . I . 
1952 tarihli 1435 sayılı kararı : 

Anayasa ve îçtüzük hükümlerine muhalif -olduğu gibi dilekçinin iyi ahlâklı olması ve dileğin hüs
nüniyetle yapılmış bulunması, müstediye bir imtihan hakkı verilmesini sağlıyamıyacağından mez
kûr kararın Kamutayda tekrar görüşülmesini itirazen arzederim. 

îçel Milletvekili 
t \~X% • . : » < M' - > ! c ?' • ; Şahap Tol 

Dilekçe Komisyonu Raporu *" 

T.B.M.M. 
Zat ve Kâfatiş. No. 14926 ".'••:'.,:': *^T : v o^ ; " j i . 9. XII .1952 

Düekçe Ko. No. 13709 ^ ^ - ~ 
., K. K. No. 4-232 

Yrüksek Başkanlığa 

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakül
tesi üçüncü sınıf öğrencisi iken muayyen müd
det zarfında yükaefc matematik - 1 dersinin 
imtihanını başaramadığı için kaydı silinmiş 
odan Yüksel Ünsal'm isteği veçhile tekrar mez
kûr fakülteye kabulüne ve sözü geçen dersten 
kendisime bir imtihan hakkı daha verilmesine 
dair selef komisyonca ittihaz edilip 13 . XI. 
19&2 gün ve 22 sayılı cetvelle neşrolunan 7.1. 
1952 tarihli ve 1435 numaralı karara karşı îçel 
Milletvekili Şahap Tol tarafından süresi içinde 
itiraz edilmesi üzerine bu baptaki dosya komis
yonumuzca yeniden incelendi. 

Evvelâ vazife cihetini teemmül eden komis
yonumuz, bu gibi hususlar hakkında 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 7 nei maddesin
de bir itdraz mercii gösterilmiş olması keyfiye
tinin, ayrıca Büyük Millet Meclisine müracaat 
veya şikâyette bulunmak hak ve salâhiyetini 

bertaraf edemiyeceğini ve binaenaleyk teşriî 
murakabenin bu mahiyetteki meselelere de 
teşmili halinin Anayasa-ve İçtüzük hükümleri
ne aykırı düşmiyeceğini ve bu itibarla dilekçi 
tarafından, tekrar İnşaat Fakültesine kabuliy-
le yüksek matematik - 1 dersinden kendisine 
bir imtihan hakkı daha verilmesine dair vuku-
bulan talep ve müracaatın tetkiki hususunun 
vazifesi dâhilinde bulunduğunu, Başkan Ab
dullah Aytemiz'in muhalefetine karşı mevcu
dun mutlak ekseriyetiyle kararlaştırdıktan son
ra, işin esasına geçmiştir. 

Evrak arasında görülen Rektörlük cevabına 
ı>4rö dilekçinin kaydı, İnşaat Fakültesi öğretim 
v| imtihan Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde 
bahsi geçen grup imtihanlarını, mezkûr Yüksek 
Matematik - 1 dersine münhasır olarak başara
madığı için silinmiştir. 
* Fakülte bu muamelesini, sözü edilen yönetme-
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ligin, grup imtihanlarını başaramiyan öğrencile
rin kayıtlarının terkin edileceği Mkmünü taşı
yan 20 nci maddesine istinat ettirmiştir. 

Müstedi Yüksel Ünşal 4ilek§e«in4^;| dört im
tihan hakkını kullanmış olmasına ra^jıen, f mez
kûr Yüksek Matematik - 1 dersinin son (imtihanı
nı da^talihsizlik ve hastalık gibi hallerin de inzi
mamı ile başaramadığını ve her ne kadar kendi
sine 5 nci bir imtihan hakkı verilebilmesi; için 
Senatoca imkân araştırılmış ise de büttün grup 
sınırlarını aşmış bulunmasından dolayı bu yola 
da gidilmediğini açıkça beyan etmektedir. 

Diğer taraftan mumaileyhin bahsettiği sıhhi 
mazeretini Yönetmeliğin 17 nci maddecinin son 
fıkrası veçhile vaktinde Fakülte Yönetim Kuru
luna bildirdiği halde bunun nazara alınmadığı 
yolunda bir iddia ileri sürmemiş olmalından da 
anlaşıldığına göre kayıt silme işlemimde bş ba
kımdan 4ahi bir yolsuzluk ve isabetsizli^ yoktur. 

Yukarda tebarüz ettirildiği üzere, bajhsi geçen 
yönetmeliğin dilekçi hakkında tamamen yeıKnde 
olarak uygulandığı anlaşılan 20 nci maddesinin 
çok açık ve kesin hükmü karşısında selef komis
yon tarafından verilen ve aynen: «Yüksek tahsir 
lin son derecesine yaklaşmış bulunan ve çalışkan
lığı ile ahlâki' durumu fakültesince de jteyitı edi
len dilekçinin diğer derslerden başarı göstermiş 
ve muvaffakiyetsizliğinin sadece bir derse mün
hasır bulunmuş olduğu ve dileğini 4e iyi ni

yetle yapmış bulunduğu anlaşıldığı» şeklinde 
bir mucip sebebe istinat ettirilmiş olan muta-
razunbih kararın mezkûr yönetmelik hükümle» 
riyle telifine imkfln görülememiştir. 

Binaenaleyh, mesnetten mfihrum bulunan 
bu kararın, mücerret atıfet bezletmek düşünce
sinden mülhem olmuş 'bulunsa dahi, tatbikattaki 
ittırat ve istikrarı ve dolayısiyle de mezkûr yö
netmeliğin mahfuz tutulması zaruri olan hü
kümlerini ihlâl etmek gibi bir netice hâsıl ey-" 
lemis olması bakımından kaldırılması ve vâki 
itirazın da bu yönden kabulü lâzımgeleceği, 
Üyeden Ali Fahri İşeri ve Hâmit Ali Yöney'in 
çekinserliğine ve Ömer Bilen ve Yusuf Karslı-
oğlu%ın muhalefetlerine karşı ekseriyetle ka
rarlaştırılmış bulunmaktadır. 

Keyfiyetin yüksek tasvibe sunulmasını igfca 
raporumuzla arz ve teklif -ederiz. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı Sözcü 

Maraş . . - . - . . Bolu 
A. Ay temiz M. Güçbümez 

Ankara Balıkesir 
Muhalifim Çekinserim 
ö. Bilen A. Fahri İşeri 

Konya Kars 
A.- Fahri Ağaoğlu M. Bahadır 

Yozgad 

Elâzığ 
Çekinserim 

Hâmit A. Yöney 
Trabzon 

Salih E. Alperen 
Seyhan 

Muhalifim 
Yusuf. Karslıoğlv, 

Dr- Salim Serçe 

,ı ^ . 

(£. Sayısı:M) 



s. SAYISI : 139 a ek 
Emir ve seyis erleri hakkında kanun tasarısı ile Çorum Milletve
killeri Ahmet Başıbüyük ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun, Emirber ve 
Seyis erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü madde
lerinin değiştirilmesine dair olan 1600 sayılı Kanunda değişiklik 

yapılması hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(1/159, 2 /293) 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 20. VI. 1952 
Esas No. 1/159, 2/293 
Kamr No. 2 

Yjiksek Başkanlığa 

Emir ve seyis erleri kanunu tasarısı ile Ço
rum Milletvekilleri Ahmet Başıbüyük ve Hüseyin 
Ortakcıoğlu'nun, emirber ve seyis erleri hakkın
daki kanun teklifini incelemek üzere kurulan 
Geçici Komisyonumuzda Hükümet temsilcileri 
huzuru ile, incelendi : 

8 . V . 1952 gününden itibaren 16 .VI. 1952 
gününe kadar mütaaddit toplantılarda uzun 
müzakereler yapan komisyonumuz maddelere 
geçmezden evvel bâzı prensip kararları ittihaz 
eylemiş ve maddelerin tedvinini bu prensip ka-
rarlariyle ahenktar bir halde bulundurmaya iti
na etmiştir. Kanunun tetkikında ışık tutacağı 
düşüncesiyle bu prensip kararlarımızı burada kı
sa mucip sebepleriyle zikretmeyi muvafık bulu
yoruz : 

1. Ordunumuzun teşekkülü, ananesi, kuru
luş ve konuşu bakımlarından ve memleketimizin 
muhtelif bölgelerinin arzettiği hususiyet ve 
hayat şartlarının istilzam ettiği zaruretler mu
vacehesinde emir eri müessesesinin devamı uy
gun görülmüştür. 

2. Emir erleri yerine subaylara nakdî bir 
tazminat verilmesinin emir eri müessesesinin te
kabül eylediği ihtiyacı karşılamaktan uzak ka
lacağı tesbit edilmiştir. 

3. Emir eri almak hakkının subaylık sıfa
tından neş'et etmiyeceği ancak subayın görmekte 
olduğu vazifenin icap ve zaruretlerinden doğ
makta olduğu kanaatine varılmıştır. Bu itibarla 

subaya bu hak her şekil ve zamanda tanınmamış 
ancak kıta komutanlığı yapması şartına muallak 
kılınmıştır. Fakat fiilen kıta komutanı olmamak
la beraber vazifelerinin mahiyeti bunların aynı 
oiduğu Genelkurmay Başkanlığınca kabul edilen 
kadroları işgal eden subaylara da bu hakkı tanı
mak zarureti hâsıl olmuştur. Şu kadar ki, zaru
retlerin miktarınca tâyin etmek mecburiyeti mu
vacehesinde (hizmetlerinin, mahiyeti krbadakinin 
aynı olan) tâbirinin şümulüne, Millî Savunma 
Bakanlığında, Genelkurmay Başkanlığında, ordu, 
kolordu, tümen, karargâhlariyle yurt içi komu
tanlıklarında, askerlik daire ve şubelerinde 
ve benzeri daire ve müesseselerde müstemirren 
büro hizmetleri görenlerin giremiyeceği ve bun
lara emir eri verilmiyeceği tabiî bulunmuştur. 

4. Emir eri müessesesinin devamı kabul 
edildikten sonra bunların vazifelerine hudut 
ve şümulünün bir kanunun maddeleri içine sı
ğabilecek şekilde mümkün mertebe tayin ve 
tahdidine çalışılmıştır. 

5. Emir erlerini kanun ve nizamlar hari
cinde kullananlara şimdiye kadar Askerî Ceza 
Kanununda mahsus bir ceza mevcut olmadığı 
halde kanuna ilâve edilen bir müeyyide mad
desiyle ceza hükmü tesis olunmuştur. 

6. Kanunun bütün maddelerinde emir er
leri mevcudunun ordunun silâhlı kuvvetini 
azaltmıyacak eğitimi ihlâl etmiyecek şekilde ter
tip ve tanzim edilmesi göz önünde tutulmuştur. 



Bu prensipleri kabul ettikten sonra Komis
yonumuz maddelere geçmek kararım vermiştir. 

1 nci madde emir erlerinin kimlere verilece
ğini tâyin etmektedir. 

2 nci madde emir erlerinin vazifelerinin ma
hiyetini tavsif eylemektedir. 

Komisyonumuzca kaleme alınan bu madde 
tetkik olunduğunda : 

Emir erlerinin, 
a) Subayların resmî ve hususi işlerinde, 
b) Subay evlerinin yaşanılan muhit ve 

şartlara göre münhasıran dış hizmetlerinde, 
Yardımcı vazife görecekleri tesbit ve bu va

zifenin askerlik şeref ve haysiyetine uygun ol
ması şartiyle de tahdit olunduğu görülür. 

Bu itibarla meselâ su ve tanzifat servisleri 
belediyelerce temin olunan şehirlerde bulunan 
evlerin suyunu taşımak süprüntüsünü dökmek 
mahiyeti itibariyle (Yaşanılan muhit ve şartla
ra göre) dış hizmeti telâkki olunamıyacağı ci
hetle böyle bir yardımın emir erinden talep edi-
lemiyeceği tabiîdir. 

Kezalik çocuk bakmak küfe taşımak gibi as
kerlik şeref ve haysiyetine uygun düşmij .^ek 
yardımların da emir erlerinden istenmiyoceği 
aşikârdır. 

3 neti madde emir erlerinin ne şekil ve şart
lar daireninde alınacağını göstermektedir. 

4 ncü madde birinci derecede harb ve vazi
fe malûlü olanlara emir erleri vasıtösiyle yar
dım sağlanmasını derpiş eylemektedir. 

5 nci madde seferde veya fevkalâde haller
de ailelerini yalnız bırakacak subayların aile
lerine. 

6 nci madde ise kurs, tatbikat ve manevra
lara gidecek askerî şahısların şahıslarına ve 
ailelerine, 

Emir erleri vasıtasiyle muavenet ve yardım
da bulunulmasını temin etmektedir, 

7 nci madde seyis erlerinin kimlere verilece
ğini göstermektedir. 

8 nci madde emir erleri hakkında Millî Sa
vunma, İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıkla
rınca müştereken tanzim edilecek tüzüğün ne 
gibi esasları ihtiva edeceğini tesbit eylemekte
dir. 

9 ucu madde müeyyide maddesi olup bu ka
nun hükümlerine muhalif hareketlere muhtelif 
ceza müeyyideleri vaz'eylemektedir. 

10 ucu madde yürürlükten kaldırılan muh
telif kanunları ve kanun maddelerini göster
mektedir. 

Yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte 
12 madde olarak tesbit edilen işbu kanun, 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere yük
sek Başkanlığa sunulur. 

<«-eçici Komisyon Başkam Sözcü 
Ankara Bursa 

O. T. I it ekin H. Saman 
Kâtip 

Siird Afyon K. 
Bâzı maddelerine muhalif Dr. A. Tan 
olduğum için söz hakkım 

mahfuzdur. 
M. D. Kiialp 

Bilecik Elâzığ 
İÜ. Y. t'resin 5 ve 7 nci maddelerde söz 

hakkım mahfuzdur. 
M. Ş. Yazman 

Erzurum Konya 
Dr. Fehmi Çobanoğlv M. Obuz 

Rize Tokad 
t. Akçal M. özdemir 

tıvuada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Van 

Söz hakkım mahfuzdur 
/. Afan 

( S. Sayışı : 139 a ek ) 



- 3 -
GEÇtCÎ KOMİSYONUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Emir ve seyis erleri hakkımda kanun tasarısı 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu 

mensuplarından asteğmenden Maraşale ve bü
yük amirale kadar, kıta komutanı bulunan veya 
gemilerde vazife gören subaylara aşağıdaki mad
deler hükümleri dairesinde emir eri verilir. 

Fiilen kıta komutam olmadığı veya gemiler
de vazife görmediği hakle hizmetlerinin mahi
yeti kıtadakilerin aynı olduğu Genelkurmayca 
kabul edilen kadroları işgal eden subaylar hak
kımla da yukardaki hüküm tatbik olunur. 

MADDE 2. —Emi r erleri subayların resmî 
veya hususi işlerinde veyahut subay evlerinin 
yalanılan muhit ve şartlara göre münhasıran 
dış işlerinde askerlik şeref ve haysiyetine uy
gun bir şekilde yardımcı vazifesi görürler. 

MADDE 3. — Emir erleri aşağıdaki fıkrala
ra göre tertiplenir : 

â) Kışla, konak, ordugâh, askerî bina ve 
müesseselerde veya gemilerde ikamet eden su
baylardan asteğmenden binbaşıya kadar üç subaya 
bir, binbaşı ve daha yukarı rütbedeki subaylar
dan her birine bir, (müfrez bir birliğe veya bir 
gemiye komuta eden subayın rütbesi binbaşıdan 
küçük de olsa müstakillen bir emir eri verilir). 

b) Kanunen bakmıya mecbur olduğu ailesi ef-
radiyle birlikte ikamet eden subaylardan her bi
rine bir; 

c) Ailesi efradından birinin tevsik edilecek 
hastalığı, çocuklarının tahsil vaziyeti, kıtaların 
başka yere nakli, memnu ııııntaka ve müstah
kem mevkilerde ikamet menmuiyeti, gemilerde, 
hudut ve gümrük muhafaza karakollarında va
zife görme, şehir kasaba ve köylerin lüzumun
da tahliye veya seyrekleştirilmesi hakkındaki 
4656 sayılı Kanun hükümleri, vazife dolayısiyle 
yabancı memleketlere gitme sebepleriyle kanu
nen bakmaya mecbur olduğu ailesi e iradından 
ayrı ikamet zaruretinde kalan subayların aile-
'eri nezdinde vazife görmek üzere istekleri üze
rine bir emir eri verilir. 

ç) Yukarıdaki fıkrada yazılı sebepler dı
şında kanunen bakmaya mecbur olduğu ailesi 
efradiyle birlikte veya (a) fıkrasında gösterilen 
mahallerde ikamet etmiyen subaylara emir eri 
verilmez. Bu gibilere şehir ve kasaba dışında 

{ S? dayısı : 

ikamete meebur kaldıkları veya hastalık gibi 
mücbir hallerde geçici olarak mensup bulunduk
ları birlik komutanının yazılı emriyle emir eri 
Verilebilir. 

d) (c) fıkrası hükmünden faydalanan su
baylara (a) fıkrasına göre başkaca emir eri ve
rilmez. 

MADDE 4. — Birinci derecede harb veya 
vazife malûlü olan subay ve askerî memurlara 
müracaatları halinde gerekli yardımı yapabile-
eek kabiliyette silâhsız hizmetlilerden birer 
emir eri verilir. 

MADDP] 5. — Seferde birlikleri garnizonla
rı terkeden veya birlikleri yerinde kalmakla 
beraber ailelerinin garnizon dışında ikametleri 
zarureti hâsıl olan subay ve askerî memurlar
dan bir veya bir kaçının ailesine gerekli yar
dımı yapmak üzere mahallin garnizon veya 
bölge komutanlıklarına vâki olacak yazılı mü
racaatları üzerine yapılacak tahkikat sonunda 
himaye ve yardım edecek başka kimseleri bu
lunmadığı anlaşıldığı takdirde silâhsız hizmet 
lilerden bir er verilir. 

-* MA3)DE 6. — Kurs. tatbikat ve manevra
larda toplu olarak bulunan subay ve askerî 
memurların kışla, karargâh, gemi ve müessese
lerdeki hizmet ve ihtiyaçları, bu kanun gere
ğince kendilerine emir eri verilmese dahi, ko
mutan veya amirlerince tertip edilecek müna
sip ekiplerle temin olunur. 

Bu kanun gereğince emir eri verilnıiyen su
bay ve askerî memurların kurs, tatbikat ve ma
nevralara iştirakleri halinde müracaatları üze
rine bu kurs, tatbikat ve manevranın devamı 
müddetince üçüncü maddenin (e) fıkrası hük
mü tatbik edilir. 

MADDE 7. — Kadrolarında binek gösteri
lenlerle özel kanunu gereğince atı Devlet tara
fından ia§e edilen subaylara bir seyis eri veri
lir. 

MADDE 8. — Emir erlerinin en az bir yıl
lık askerlik hizmeti yapmış ve eğitimde muvaf
fak olmuş erlerden seçilmesi, bunların mütaakıp 
eğitim safhalarını da imkân dairesinde takip 
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edebilmeleri, emir ve seyis erlerinin ordunun 
silâhlı mevcudunu israf etmiyecek şekilde âza
mi tasarruf zihniyetiyle tertiplenmesi, evlerde 
vazife görecek emir erlerinin vazifelerinin hi
tamında derhal birlik veya müesseselerine ia
desi hususları ile umumiyetle emir ve seyis er
lerinin bu kanun esasları dairesinde götecekleri 
vazifenin mahiyet, derece ve şümulü Millî Sa
vunma, İçişleri ve Oümrük ve Tekel Bakanlık
larınca müştereken tanzim edilecek bir tüzükle 
tesbit ve tâyin olunur. 

MADDE 9. — 1 - Bu kanuna göre emir ve
ya seyis eri almaya hakkı oimıyanlara veya 
her hangi bir kimseye emir veya seyis eri ve
renlerle her kim olursa olsun memuriyet nü
fuzunu suiistimal ederek veya sair suretlerle 
emir ve seyis eri alanlara üç aydjan bir seneye 
kadar hapis cezası verilir. 

II - Hizmet eri almak hakkını haiz olan
lardan hizmet erini evin iç hizmetlerinde ve
ya her kim olursa olsun başkasının hizmetinde 
çalıştıran veya bu şekilde çalışmasına göz yu
manlarla hizmet erinin hizmet erliği vazifesi 

4 — 
| dışında kendi sanat, meslek veya şahsi işle-
! rinde çalışmasına müsaade veya müsamaha 

edenlere iki aydan altı aya kadar hapis cezası 
verili?. 

III - Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı hal-
I 1er dışında kanuna aykırı hareket edenler kısa 
I hapis ile cezalandırılır. 

IV - Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı 
suçları işliyenler askerî kazaya tâbi olmıyan 
şahıslar ise haklarında umumi mahkemelerce 
bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 10. — Emir ve seyis erleri hakkın
daki 11 Mart 1338 tarihli ve 203 sayılı Kanun
la bu kanunun 1 ve 3 ncü maddelerini değişti
ren 1 Mayıs 1930 tarih ve 1600 sayılı Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
1 yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma, içişleri ve Gümrük ve Tekel Bakan
ları yürütür. 
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