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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kağıtlar 
3. — Yoklama 
4. — İntihaplar 
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164:165 
165:166 
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166 

1. -— 1937 yılında öldürülen vatandaş
lar dolayısiyle yapılan tahkikata müteda
ir Başvekâlet tezkeresine bağlı dosya hak
kında muamele tâyini için beş kişilik en
cümen intihabı (3/37) 166:167,177,180 

5. — Sualler ve cevaplar 167 
A — Şifahi suller ve cevaplan 167 
1. — Rize Mebusu Kemal Balta'nın. 

Yunanistan'ın Hükümetimizden istediği te
minat hakkında gazetelerde intişar eden 
havadisin doğru olup olmadığına dair su-
aline Hariciye Vekili Fuad Köprülü'nün 
şifahi cevabı (6/156) 167:172 

2. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Türkiye ve Yunanistan'da müba
dil oldukları halde mübadele edilmiyen
lerin nerelerde terk edildiklerine, Lozan 
Muahedesine göre Türkiye ve Yunanistan'
da bırakılan etabli Türk ve Rumlarla 
Garbi - Trakya'dan memleketimize iltica 
edenlerin miktarına dair sualine Hariciye 
Vekili Fuad Köprülü'nün şifahi cevabı 
(VW maso 

Sayfa 
3. — Kayseri Mebusu Hakkı KurmeP-

in, köy enstitüleri mezunu öğretmenlerin 
mağduriyetlerini telâfi için bir intibak ka
nunu lâyihasının hazırlanıp hazırlanmadı
ğına dair Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/162) 181 

4. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın 
Amerikan yardımından verilen kamyon
larla buldozer iş makinelerinin kullanılma 
şekli hakkında Millî Müdafaa Vekilinden -
şifahi suali (6/164) • 181 

5. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'-
un, ortaokullara da konulacağı söylenilen 
din dersleri hakkında Maarif Vekilinden 
şifahi suali (6/165) 181 

6. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
Tunceli vilâyeti okul ihtiyacının temini 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Maarif 
Vekilinden şifahi suali (6/168) 181 

7. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalin-
ei'nin, Avrupa Atom Enerjisi Teşkilâtı 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sualine 
Harictiye Vekili Fuad Köprülü'nün şifahi 
cevabı (6/170) 181:185 

,8. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, memleketimizin senelik yemlik sar
fiyatının arpa w yulal okr«Jc kifcç t<m o\» 



duğuna, 1955 senesi içinde Amerika'dan 
satınalman yemlik arpa ve yulafın mikta
rına dair İktisat ve Ticaret Vekilinden 
şifahi suali (6/172) 185:186 

9. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıp
çak'ın, Maden Kanununun 157 nci madde
si gereğince hazırlanarak İktisat ve Tica
ret Vekâleti Teşkilât Kanununa eklenmesi 
icabeden kadroya dair İktisat ve Ticaret 
Vekilinden şifahi suali (6/176) 186 

10. — Malatya Mebusu Nuri Ocakçı-
oğlu'nun, arıcılığın inkişafı için ne gibi 
tedbirler alındığına dair Ziraat Vekilin
den şifahi suali (6/177) ^ 186 

11. — Tunceli Mebusu Arslan Boran'm, 
Zâbitan ve Askerî Memurların Maaşları 
hakkındaki 3661 ve 6542 sayılı kanunlar 
hükümlerinden istifade etmiyen bir kısım 
mütehassıs tabip albayların da bir üst de
rece maaşa yükseltilmeleri hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Millî Müdafaa Veki
linden şifahi suali (6/178) 186 

12. —• Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Içtimaatı Umumiye Kanununun sureti tat
biki hakkında yapılan tebliğin ne gibi bir 
sebep ve zaruret altında yapıldığına dair 
sualine Dahiliye Vekili Etem Menderes'
in şifahi cevabı (6/179) 186:191 

13. — Hatay Mebusu Sekip Inal'm, 1956 
yılı başından itibaren beyanname esasın
dan Gelir Vergisine tâbi tutulan esnafın 
durumu ile bâzı mükelleflere muafiyet te
sisi ve geçim hadlerinin yeniden ele alın
ması hususlarında ne düşünüldüğüne dair 
sualine Maliye Vekili Nedim ökmen'in şi
fahi cevabı (6/180) 191:193 

14. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, 
ortaokullarda din derslerinin ne zaman 
okutulacağına dair Maarif Vekilinden şi
fahi suali (6/183) 193:194 

Say*» 
15. — Gümüşane Mebusu Sabri özcan 

San'm, din derslerinin ilkokullarda nasıl 
bir programa göre okutulmakta olduğuna 
ve ortaokulların hangi sınıflarında nasıl 
bir müfredatla tedris edileceğine dair Ma
arif Vekilinden şifahi suali (6/187) 193:194 

16. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, İstanbul'da vergi kaçakçılığı şek
linde emlâk komüsyonculuğu yapan kim
selerin mevcut bulunduğuna dair iddiala
rın doğru olup olmadığına dair sualine 
Maliye Vekili Nedim ökmen'in şifahi ce
vabı (6/182) 194 

17. — istanbul Mebusu Zakar Tarver'-
in, Hirfanlı Barajı hakkında 25 Ocak 1956 
tarihli Dünya gazetesinde intişar eden ya
zıya dair sualine Nafıa Vekili Muammer 
ÇavuşöğTu'nun şifahi cevabı (6/184) 194:195 

18. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, Karayolları Bölge Müdürlüklerin
de yevmiyeli olarak büro hizmetlerinde 
çalışan vazifelilerin durumuna dair suali
ne Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan ile I lafıa 
Vekili Muammer Çavuşoğlu'nun şifahi ce
vapları (6/185) 195:197 

19. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'-
in, Makbule Atadan'm cenaze merasiminde 
vukubulan alkış hâdisesine dair Adliye ve 
Dahili4ye vekillerinden şifahi suali (6/186) 197 

20. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'-
mn, Adana'da bir yüksek iktisat ve ticaret 
mektebi açılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/188) 197 

B — Tahrirî sual ve cevabı ' 197 
1. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-

lu'nun, gayrimenkule ve ayni haklara mü-
taallik resmî senetlerin tanzimindeki mu
amelâta dair sualine Adliye Vekili Hüseyin 
Avni Göktürk'ün tahrirî cevabı (7/127) 197:198 

..».—*mmm *•• 



1. ~* SABIK 2ABIT HULÂSASI 

Van Mebusu Hilmi Durmaz'm, Bendimahi 
Hidro - Elektriği projesinin ikmal tarihine ve 
ihalenin ne zaman yapılacağına dair Nafıa Ve
kilinden şifahi suali, talebi üzerine, geriverildi. 

Vâki davet üzerine Irak'ı ziyaret edecek 
olan heyet intihabedildi. 

Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Demokrat 
Parti Reisvekili Fuad Köprülü'nün yaptığı ba
sın toplantısındaki konuşmalarına dair sualine 

Şifahi sual takrirleri 
1. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, îs-

tanbulda'ki eski Harbiye Mektebi bina ve müş
temilâtının satılacağı veya belediyeye devredi
leceği hakkındaki şayiaların doğru olup olma
dığına ve yıktırılan Sipahi Ocağı binalarının 
yerine modern bir Orduevi yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair olan şifahi sual takriri, 
Millî Müdafaa Vekâletine gönderildi (6/192) 

2. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, istan
bul'da Askerî Müzeye tahsis edilecek bina hak
kındaki şifahi sual takriri, Millî Müdafaa ve 
Maliye vekâletlerine gönderildi. (6/193) 

3. — Konya Mebusu M. Rüştü özal'm, 1955 
yılı içinde Konya vilâyetinde küçükbaş hay
vanlardan kaçına çiçek aşısı yapıldığına ve 
aşının bozuk olmasından dolayı telef olan hay
vanlar için mal sahiplerine tazminat verilip 
verilmediğine dair olan şifahi sual takriri, Zi
raat Vekâletine gönderildi. (6/194) 

Teklifler 
1. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğ-

lu 'nun, Tapulama Kanununun 6335 sayılı Ka
nunla değiştirilen 13 ncü maddesinin (D) fık
rasının tadiline ve 5602 sayılı Kanuna 6335 
sayılı Kanunla eklenen maddenin kaldırılma
sına dair kanun teklifi (2/267) (Dahiliye ve 
Adliye encümenlerine) 

2. — Çorum Mtbusu Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, Para veya para yerine kaim olan 
kıymetli evraka veya damga ve hare pulları 
veya zikıymet eşyaya veya bilûmum ayniyata 
vâzıulyed bulunan adalet memurlarına kasa 
tazminatı verilmesi hakkında kanun teklifi 

Başvekil cevap verdi. 
13 . I I . 1956 Pazartesi günü saat 15 te top

lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Tokad Mebusu Kayseri Mebusu 
îhsan Baç İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Zonguldak Mebusu 

Edibe Sayar 

4. — Tunceli Mebusu Bahri Turgut Okay-
gün'ün, sağlık işlerinin daha iyi tedviri için 
Sıhhat ve tçtimai Muavenet Vekâleti bünye
sinde esaslı bir ıslâhat yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair olan şifahi sual tak
riri, Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletine 
gönderildi. (6/195) 

Tahrirî sual takrirleri 
1. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, 

Giresun'un Alucra kazasında Hazineye ait ta
pulu arazi mevcudolup olmadığına, varsa bu 
yerlerin topraksızlara verilmesi için teşebbüse 
geçilip geçilmediğine dair olan tahrirî sual 
takriri, Adliye ve Maliye vekâletlerine gön
derildi. (7/133) 

2. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Acı
payam'da Millî Müdafaa Vekâleti tarafından 
Adliye Vekâletine verilen bina hakkındaki 
tahrirî sual takriri, Nafıa ve Adliye Vekâ
letlerine gönderilmiştir. (7/134) 

(2/268) (Adliye, Maliye ve Bütçe encümenle
rine) 

3. — idare Âmiri Kocaeli Mebusu Nüzhet 
Akın'm, 1955 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Riyaseti 
Cumhur kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/269) (Bütçe Encümenine) 

4. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül-
kün'un, Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkındaki 
5617 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin tadi
line dair kanun teklifi (2/270) (Adliye En
cümenine) 
) Mazbatalar 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 
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Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun lâyihası ile Çorum Mebusu 
Mustafa Kemal Biberoğlu'nun, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin (B) fıkrasının tadiline, Kars Me
busları Sırrı Atalay ve İbrahim Us'un, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesine dair 6422 
sayılı Kanunun meriyetten kaldırılmasına, Elâ
zığ Mebusu Şelâhattin Toker'in, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanunuun 6422 sayılı 
Kanunla değiştirilen 39 ncu maddesinin (B) 
fıkrasının tadiline ve Kocaeli Mebusu Selâmi 
Dinçer ve iki arkadaşının, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun teklifleri ve Mu-

1956 O : 1 
vakkat Encümen mazbatanı (l/874,2j/46,151,190, 
192) (Ruznameye) 

6. — Türkiye ile Avusturya arasında imza
lanan Tutanak, Ekonomik ve Teknik iş Birliği 
Protokolü ve mektupların tasdikine dair kanun 
lâyihası ve Hariciye, iktisat ve Ticaret encü
menleri mazbataları (1/211) (Ruznameye) 

7. — Demiryolu ile Milletlerarası Yolcu ve 
Eşya Nakline dair (Cim) ve (Civ) Andlaşma-
llarının 25 Ekim 1952 tarihinde Bern'de kabul 
olunan yeni metinlerinin tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Münakalât encü
menleri mazbataları (1/324) (Ruznameye) 

8. — izmir Mebusu Abdullah Aker ve Rize 
Mebusu izzet Akçal'm, Maden Kanununun 150 
nci maddesinin (A) bendine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (2/233) (Ruznameye) 

» > • • « 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

BEÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri); ihsan Gülez (Bolu) 

3 .— YOKLAMA 
RElS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Diyarbakır Mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 

REİS 
efendim. 

Ekseriyet vardır. Celseyi açıyorum, 

4, — İNTİHAPLAR 

i. — 1937 yılında öldürülen vatandaşlar do-
Zayisiyle yapılan tahkikata mütedair Başvekalet 
tezkeresine bağlı dosya hakkında muamele tâ
yini için beş kişilik encümen intihabı (3/37) 

RElS — Geçen devreden kalmış, elimizde bu
lunan dosyalardan biri, 1937 yılında Karaköprü'-
de öldürülen vatandaşlar hakkındadır. Bunun 
için Nizamnamenin 170 nci maddesi gereğince 
beş kişilik bir tahkik heyetinin seçilmesi icabedi-
yor. Namzetleri lütfen söyleyiniz, efendim. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Meseleyi anlı-
yamadık. Lütfen bir kere daha izah eder misiniz, 
Reis Bey. 

RElS — 1937 yılında Karaköprü'de öldürü
len vatandaşlar hakkında bir tahkikat heyeti
nin seçilmesi teklif edilmişti. Dosya geçen dev
rede intacedilemedi, bu devrede ele alınması 
zarureti vardır. Bunun için beş kişilik bir tahkik 
heyetinin seçilerek dosyanın onlara verilmesi ica-
bediyor. Lütfen namzetleri söyleyiniz. 

(Muammer Obüs, sesleri.), (Hüseyin ITırat, 
sesleri), (Mehmet Kartal, sesleri), (Hamdi San-
car, sesleri), (Nurettin Ertürk, sesleri) 

RElS — Tensip buyurursanız bir de üç kişi
lik tasnif heyeti seçeceğiz, ef elidim. 

Şelâhattin Toker (Elâzığ) Buradalar tmf 
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SEliÂHATTÎN TOKER (Elâzığ) — Bura

dayım. 
Zafer Gökçer (Ankara), Buradalar mı? (Yok 

sesleri) 
Sekip inat (Hatay), Buradalar mil. (Burada, 

sesleri) 

Nurettin Barut (Bitlis) buradalar mil (Bura
da, sesleri) 

Efendim, > tasnif heyeti tamamdır. Sepet
leri dolaştırmak suretiyle seçime başlıyoruz. 

Ruznameye devam ediyoruz. 

SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞÎFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI 

i . — Rize Mebusu Kemal Balta'nm, Yunan
istan'ın Hükümetimizden istediği teminat hak
kında gazetelerde İntişar eden havadisin doğru 
olup olmadığına dair sualine Hariciye Vekili 
Fuad Köprülü'nün şifahi cevabı (6/156) 

REÎS — Suali okuyoruz, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıda arz edilen hususların Hariciye Ve

kili tarafından, sözlü olarak cevaplandırılması
nı rica ederim. 23 . X I I . 1955 

Rize Mebusu 
K. Balta 

1. Yunan Başvekili Karamanlis'in, Yuna-
nistanm Balkan Paktına katılabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinden şu teminatı 
istediğini gazetelerde okudum, doğru mudur? 

A) Maddi, mânevi zararlarım süratle temi-
ni, 

B) Türkiye'deki Rum azlıkları hakkında 
teminat verilmesini, 

0 ) 6 - 7 Eylül hâdiselerinde suçluların ce
zalandırılmasını, 

D) Balık anlaşma işinde evvelce tesbit edi
len esaslar dairesinde bir anlaşma yapılmasını, 

E) Tazminat meselesi diye bir mesele var 
mıdır î 

HADlCÎYE VEKÎLÎ FUAD KÖPRÜLÜ (is
tanbul) — Muhterem arkadaşlar; Rize Mebusu 
Sayın Kemal Balta, Yunan Başvekili Karaman
lis'in Yunanistan'ın Balkan Paktı Konseyinin 
önümüzdeki toplantısına katılabilmesi için ileri 
sürdüğü şartlara dair şifahi bir sual takriri ver
miş bulunmaktadır : 

Filvaki Yunan Başvekili 17 aralıkta basın
da, ve, Atina Radyosunda yapmış olduğu beya
natta konsey toplantısına iştirak hususunda aşa
ğıdaki gartları derıneyan «tmj$ti : 

1. Zararların tamamen ve süratle tazmini 
(Bu hususta vergi ve kambiyo bakımından da 
kolaylıklar istenmektedir). 

2. Türkiye'de Rum azınlığının âtisi hak» 
kında teminat verilmesi, 

3. 6 - 7 Eylül hâdisesi suçlularının cezalan
dırılması, 

4. Balık avlama işi hakkında vaktiyle tes
bit edilmiş bulunan esaslar dairesinde bir anlaş
ma yapılması. 

Gerek bu şartlar hakkında malûmat, gerek 
bunlara hariciyemizin aleni cevabı 22 aralık ta
rihinde matbuata verilen beyanatta neşredil
miştir. Hatırlanacağı gibi bu beyanatta şöyle 
denilmekte idi • 

a) Tazminat meselesinin halli diye bir me
sele mevcut değildir; çünkü, Türkiye Hüküme
ti vaktinde bu tazmin işinin yalnız Yunan tebaa
sına münhasır olarak değil zarar gördüğü te-
beyyün edecek bilcümle eşhasa da şâmil olmak 
üzere yapılacağını, defatla ve resmen beyan ve 
teyideylemiş bulunduğu gibi Yunan tebaasının 
izmir'de gördüğü zararlar da fiilen fazlasiyle 
tazmin edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, ol
sa olsa tazmin işinin kamilen ve bir an evvel 
tahakkuku mevzuubahis olabilir ki bunun için 
de icabeden tedbirler alınmakta ve mesele nor
mal seyir ve inkişafını takibetmektedir. Elde 
bulunan tazminat talepleri gereken inceleme
lere ve kontrola tâbi tutularak hakiki miktar
lar tesbit edilmeye çalışılmaktadır, istihkak 
kesbedenlerin haklarının ödenmesi için ne yap
mak lâzımgelirse bittabi yapılacaktır. Bir sürü 
misallerle malûm olduğu veçhile bu, her mem
leket tarafından dahilî bir iş olarak ele alınıp 
yürütülür. Bu hususta Türkiye'nin istisna ten
kil etmesini beklemeye mâna yoktur. 

b) Vaziyet böylece bütün sarahatiyle or
tada dururken, Yunan Başvekilinin, muallâkta 
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bir mesele varmış gibi konuşması ve böyle bir 
meselenin halledilmiş telâkki edilebilmesi için 
tazminatın son santimine kadar ödenmesini şart 
koşması ancak, siyasi maksatlarla Türkiye ile 
Yunanistan arasında böyje bir meseleyi ihdas 
arzusu ile izah edilebilir. 

Zarar görenlere verilecek tazminat : 
c) «Tazminat meselesinin halli» nin Balkan 

Paktı Daimî Konseyine iştirak için şart koşul 
masına gelince: Milletlerarası vaziyetlerin iki 
taraflı ihtilâflara feda edilmesi asla doğru ola
maz. Yunan Hükümetinin 6 - 7 Eylül hâdisele
rini bahane etmek ve milletlerarası vecibelerini 
yerine getirmemek yoliyle Türkiye üzerinde 
milletlerarası sahada bir tazyik icra etmek ga
yesini güttüğü aşikârdır. 

d) M. Karamanlis'in bahis mevzuu beyana
tında Türk - Yunan münasebetlerinin düzelme
si için ileri sürdüğü şartlar da böyle bir gaye 
güdüldüğünü açıkça ispat etmektedir. 

Yunanistan Başvekilinin ileri sürdüğü şart
ları yukarda saydık. Bunlardan birincisi, ya
ni tazminat meselesi hakkındaki durumu, kâfi 
derecede, bir kere daha açıklamış bulunuyo
ruz. 

ikinci şart, Rum azınlığının âtisi hakkında 
teminat verilmesini tazaımmun ediyor. Huku
ki bakımdan bu teminat bütün sarahatiyle mev
cuttur. 6/7 Eylül hâdiseleri üzerine alman çok 
sıkı tedbirler ve hükümetçe mükerreren vuku-
bulan beyanat ise fiilî bakımdan verilebilecek; 
en kesin teminatı teşkil eylemiş/tir. Buna rağ
men hâlâ Türk tebaalı Rumların âtisi hakkın
da teminat verilmesine lüzum varmış gibi beya
nat yapmak, bir yandan Türkiye'nin dahilî iş
lerine karışmalk, öte yandan da, dünya efkâ
rında Türkiye'de bâzı zümrelerin hayatının ve 
mallarının emniyette bulunmadığına dair bir 
intiba vücuda getirmek gayeleriyle kabili izah
tır. Bir yandan Yunanistan'daki Türk asıllı 
Yunan vatandaşlarının durumunu dun bir se
viyede tutmak, diğer taraftan mütemadiyen 
kışkırtıcı propagandalar yapmak suretiyle biz
zat Yunan Hükümeti, her bakımdan en iyi 
şartlar içinde yaşıyan ve müsavi muamele gö
ren Rum asıllı Türk vatandaşlarını manen müş
kül vaziyete düşürmektedir. 

Üçüncü şart, 6/7 Eylül hâdiseleri suçlularının 
tecziyesidir. Bu hususta Türkiye Hükümeti ne 
yapılacağım bilir. Nitekim, mahkemeler ku-
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rulmuş, geniş ölçüde tevkifat yapılmıştır ve 
tahkikat süratle ilerlemektedir ve neticeleri 
matbuatta neşredilecektir. Buna rağmen suç
luların tecziyesi lüzumundan bahsetmek olsa 
Jİsa, yine cihan efkârında Türkiye'nin 6/7 Ey
lül hâdiselerini hafiften aldığı tesirini uyandır-
ma)k maksadiyle izah edilebilir. 

Başvelkil Karamanlis'in ileri sürdüğü dör
düncü şart, balık avlama işine dair bir anlaşma 
yapıSmasıdır. Bu mesele yeni değildir. Yunan 
balıkçılarının yalnız Ege'de değil, tâ iskende
run'a kadar giderek gizli surette ve üstelik di
namitle karasularımızda avlanmaları karşısın
da alâkadar makamlarımızın gösterdiği hassa
siyet Yunanlıların hoşuna gitmemeiktedir. Bu
nun çaresini bizden ziyade onların bulması iea-
beder. Esasen Türkiye Hükümeti bu bakım
dan da âzami hüsnüniyet göstermiştir. Her 
halü kârda bu meselenin Türk - Yunan müna
sebetlerinin düzelmesi gibi, Yunanlılarca da 
mühim telâkki edilmesi lâzımgelen aktüel bir 
mesele ile irtibatını görmek mümkün değildir. 

e) Hakikat şudur ki, 6/7 Eylül hâdiseleri, 
Yunanistan Hükümetince, tedricen ilâveler 
yapıla yapıla sonu geltaıiyen bir mutalebat lis
tesinin ileri sürülmesi suretiyle çok geniş si
yasi hayallerin tatmini için vesile olarak orta
ya konmaktadır. 

Türkiye Hükümeti daha ilk gününden iti
baren 6/7 Eylül hâdiselerini hakiki çerçevesi 
içinde, yani Türk - Yunan dostluğuna ve itti
fakına halel getirmemesi lâzımgelen çok mües
sif bir vaka olarak mütalâa edip, maddi ve mâ
nevi tazminat bakımından bunun icabatını, her 
hangi bir talep vukuuna lüzum kalmaksızın 
derpiş etmiştir ve maddi tazminat bakımından 
da gereken bütün icabtı yerine getirecektir. 

Bu hâdiselerin başka şekilde gösterilmesine, 
onun hakiki mahiyeti ile kabili telif olmıyan bir 
tarzda birtakım siyasi istismarlara mevzu ya
pılmasına asla rıza gösteremeyiz. Ve Türkiye 
Hükümetince şimdiye kadar izhar edilen hayır-
hahlık ve hüsnüniyet hislerinin Yunan Hükü
metinde hâkim olmasını bekleriz. 

Bizim bu aleni cevabımız üzerine Yunan Ha
riciye Nezareti bir tebliğ yayınlamıştır. Bu 
tebliğde mevzuubahis dört şartın tahakkukunun 
Türkiye ile Yunanistan arasında normal) toüna-
sebatm yeniden teessüsü için istenmiş olduğu 
ve fakat Balkan Daimî Konseyi içtimaını müm-
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kün kılmak gayesi ile yalnız ilk şart üzerinde 
durulduğu ifade edilmiştir. 

Halbuki biz de tebliğimizde başka bir şey 
söylememiştik. 

Şurasını kaydetmek isterim ki, Yunan Baş
vekilinin mezkûr beyanatında tadadettiği hu
susların katı şartlar olarak değil iki memleket 
arasındaki münasebetlerin düzelmesi için Hü
kümetimizin yapabileceği şeylere dair telkinler 
mahiyetinde olarak ileri sürüldüğünü bilâhara 
öğrenmiş bulunuyoruz. Mamafih, bunlar şart 
da olsa telkin ile de olsa bunlara verdiğimiz ce
vaplar aynıdır. Ancak bunların şart olarak ileri 
sürülmediğini öğrenmekle Yunan Hükümetinin 
aramızdaki ittifak bağlarının ve münasebetlerin 
normal bir şekilde inkişafını şartlara bağlama
mak suretiyle bunu arzu ettiğinin delili olarak 
kabul ettik ve bundan memnuniyet duyduk. 

Sayın Rize Nebusu ayrıca, «Tazminat mesele
si diye bir mesele var mıdır?» sualini soruyor. 

Yine biraz evvel zikrettiğim tebliğimizde te
barüz ettirdiğimiz gibi; tazminatın yapılacağı 
Hükümetimiz tarafından daha ilk günden res
men beyan edildikten sonra artık «tazminat me
selesi» diye bir mesele kalmamıştır. Yüksek 
Meclisinize tevdi edilmiş olan bir kanım lâyi
hası vardır ki, bunu Yüksek Meclis kabul bu
yurduğu takdirde işin teknik cephesi de tamam
lanmış olacaktır. 

REÎS — Kemal Balta. 
KEMAL BALTA (Rize) — Efendim; Hari

ciye Vekâleti ve Hükümete böyle enerjik bir 
nota vermelerinden dolayı huzurunuzda teşek
kür ederim. 

Mesele hakikaten mühimdir. Bizim Yunanlı
larla aramızda kanlı bir mücadele geçmiştir. 
Birinci Cihan harbini mütaakıp Vilson prensip
lerine dayanarak mütareke akdettik. O zama
nın ihtilâf devletleri bunu kabul ettiler. Biraz 
tarihe geçeceğim, kusurumu af buyurunuz, bu 
elzemdir. 

Bu mütareke neticesinde memleketi işgal et
meye başladıkları esnada işgalden dolayı bir 
galeyan husule geldi. Bu galeyana karşı Türk 
hükümetini tedibetmeye İtilâf devletleri tara
fından Yunanlılar memur edildi. Evet Yunanlı
lar izmir'i işgal ettiler ve Anadolu'daki Türk 
kuvvetlerini yok etmekle vazifelendirildiler. 
Meşhur ata sözüdür : Büyük lokma ye, büyük 
söz söyleme. Yunanlılar boylarına boşlarına 
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bakmadan Anadolu'ya saldırdılar. Büyük Âta' 
nın dediği gibi «Düşman vatanın harim-i isme* 
tinde boğulacaktır.» Düşman boğuldu. Bu vaka 
tamam 33 sene evvel cereyan etmiştir. Haksız 
taarruz eden her düşman tabiî olarak böyle bir 
âkibete uğrıyacaktır. Her ne taraftan gelirse 
gelsin Türk vatanına taarruz eden her milletin 
âkibeti bu olacaktır. Bunu dünya efkârı umu-
miyesi böylece bilsin, Türk milletinin kürsüsün
den bunu böylece arz etmeyi bir vicdan borcu 
bilirim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Yunanlıların bu teşebbüsünden sonra Millî 
Mücadeleyi yapan bu Cumhuriyetin kurucusu 
ve koruyucusu Büyük Atatürk'le Yunan siyasim 
yunuıudan Venizelos, Türk - Yunan ittifakını ha
zırladılar. ittifaklar milletlerin menfaatleri ile 
mukayyettir. Bizim Yunanistan'la ittifakımız, 
müşterek menfaatlerimiz olduğu için, bir büyük 
mücadeleden sonra ittifak yapmak her iki mil
letin menfaati icabı idi. ikinci Cihan Harbini 
mütaakıp dünya iki kısma ayrıldıktan sonra bu 
menfaatler bariz bir surette meydana geldi. Yu
nan milleti, millet olarak daima Şimal'den ta
arruza uğramıştır. Şimallilerin istilâsına mâruz 
kalmıştır. Yunan milletinin kardeş kavgasını 
Şimal memleketleri hazırlamıştır. Bu kavga se
nelerce devam etmiştir. Yunanlıların ağır insan 
kaybına sebebiyet vermiştir. Bunların henüz ka
nı silinmemişken, bunlar henüz ortada dururken 
ve Yunanlılar bunu unutmamışken Türkler 
aleyhinde matbuatları tarafından devamlı şekil
de neşriyat ve arazi talebinde bulunmak gibi 
küstahça hareketler karşısında Türk milletinin 
yapmış olduğu ittifaka Türk vatandaşları nasıl 
itimat eder. Yunan matbuatının Türkiye aley
hindeki bu neşriyatına karşı hissiyatı tahrik et
mek istemiyorum. Bunlardan size birkaç parça 
okuyacağım. 

Yunanistan basınından : (Bu İstanbul 6/7 
Eylül hâdisesi dolayısiyle «demek oluyor ki, ev
velden tertip ve hazırlanmış olan 6/7 Eylül 
Türk hâdiselerinin patlak vermesine sebebolan» 
- halbuki Selanik'te Atatürk'ün evine bomba 
atılıyor ve bunu Türk matbuatına, Türk Hükü
metine tahmil ediyorlar - «Türkiye Devlet Ve
kili Mükerrem Sarol Edirne'de söylediği harbci 
bir nutukta Edirne'de gözü olan ve hak iddia 
edenlerin pişman olacaklarını, zira bütün Türk 
milletinin, Türk vatanının her kan§ toprağını 
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müdafaaya azmetmiç buluaduğumı evveldm ha- » 
ber vermiştir.») 

Doğu - Trakya için ileri sürülen iddialar 
ciddî olsaydı böyle bir iddia haklı görülürdü. 
Bir gazete bittabii yersiz olarak ve Yunanis
tan'ı müşkül bir vaziyete sokan bahis mevzuu 
iddiayı ortaya atmış ve böylelikle Vekilin hücu
ma geçmesine sebebiyet vermiştir. Yine : (Bü- t 
tün. Türkiye'de şahsi emniyet ve nizam denen 
bir şey yoktur. Orada emniyetle gezebilmek için 
herkesin kendisini tabanca ile müdafaa etme
si lâzımdır. Zira burası barbar yani teessüsleri | 
temellerini din gayretinden almaktadır.) j 

Şimdi bakın esas enteresan olan dâva şu
dur : İstanbul'da hâdise cereyan ediyor. Maale
sef yüksek huzurunuzda şunu itiraf etmeye 
mecburum ki, patrik denilen, papas denilen in
sanlar bir kisveye bürünmüşler fakat bu kisve
nin altında her türlü politikayı yapmaktadır
lar. Ahireti bırakıp dünya işleriyle, politika iş
leriyle meşguldürler. Esas olan ana dâvaları 
politikadır. Şurada Rusya Patrikinin vermiş ol
duğu cevap ve Rusya'nın kendilerini himaye 
ettiği ve bundan mütevellit memnuniyet be
yanları şayanı dikkattir. 

istanbul'daki vahşi hâdiseler dolayısiyle Rus 
Patriğinin Fener Patriğine göndermiş olduğu 
mesaj sadece bir muhabbet mesajı bir muave
net ifadesi değildir. Aynı zamanda birçok vesi
lelerle şehir kıraliçesi İstanbul'a Hıristiyan
lık âleminin şükran hislerini tahrik etmek için... 

REİS — Kemal Bey vaktiniz az kalıyor. 
KEMAL-BALTA (Devamla) —Efendim, mü

saade buyurun. Yunan matbuatının hakkımız
daki yazılarını okumaya devam ediyorum. (Tür
kiye Cumhuriyeti, büyük bir yalandır. Türki
ye'de düşünen bir halk yoktur. Türkiye, Batı
nın anladığı mânada ne âdil ve ne de nizamî 
bir devlet değildir. Şarkta Türkler kadar çeh
resi yabancı başka bir devlet yoktur. Türklerin 
halktan sayılabilmesi de ayrı bir meseledir. 
Muaşeret hayatına imtizacetmemiş olan bir in
san sürüsüne nasıl halk denilebilir! Türk, âda
bı muaşeretten nasibi olmıyan bir mahlûktur. 
Bâzılarının zannettikleri hilâfına bunda ne 
Kuranın ve ne de İslâm Dininin kabahati yok
tur. İranlılar ve Araplar da Müslümandırlar. 
Böyle olmakla beraber kurunu vüstada Bağ-
dad'da bir cemiyet hayatı vardı. Türkiye ise 
33 senedeu beri İsviçre Kanunu Medenisini | 
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tatbik ettiği halde emniyet hayatını kurama 
mıştır. İnsandan ziyade vahşi bir hayvandır. 
Düşünme kabiliyetinden mahrum oldukları için 
başkalarının verdikleri kararları bir köle gibi 
müdafaa etmektedirler.) 

REİS — İki dakikanız kaldı. 
KEMAL BALTA (Devamla) — Efendim, 

onların fikrini okudum; henüz kendi fikrimi 
okumadım. 

REİS — Sual sahibinin konuşma müddeti 
on beş dakikadır, tecavüz ettireni em. 

KEMAL BALTA (Devamla) — Yüksek 
Meclis müsaade ederse okurum. Efendim bun
ları yazmakla beraber Şarki - Trakya'nın, Edir
ne'nin ve civarının Yunanistan'a verilmesi hu
susunda matbuatın neşriyatı vardır. Bozcaada 
ve İmroz'un Yunanlılara aidolduğu hakkında 
Beyaz Kitap çıkardılar. Aynı zamanda boyuna 
boşuna bakmadan, yediği dayağa bakmadan 
şimdi küstahça bir harekette bulunuyorlar. Bi
naenaleyh 6/7 Eylül hâdisesini vesile yapıp Hü
kümetimizden tazminat istiyorlar. Onlar zanne
diyorlar ki, Türkiye Cumhuriyetinde Osmanlı 
devrindeki spekülâsyonlar hâlâ mevcut. Bu 6/7 
Eylül hâdisesinin asıl saik ve sebebi, Yunan 
matbuatı bu hâdise tarihinden çok evvelinden 
beri devamlı surette tahrikâmiz neşriyat yap
mıştır. Bunun da iki sebebi vardır, birisi Yunan 
Hükümeti yeni bir seçime doğru gidiyor. Bugün 
iktidarda, bulunan hükümet seçimde avantajlı 
bir durum temin etmek için Edirne ve Kıbrıs'ı 
ele almaktadır. Kıbrıs'taki vaziyeti Yüksek He
yetiniz bilmektedir. 6/7 Eylül hâdisesini* İstan
bul'da hazırlıyan Kıbrıs'taki papas Makariyos'-
tur İstanbul 'daki hâdiseler kendi kendisine olma
mıştır, bütün Yunan matbuatı Türk Milletini 
tahrik etmiştir. Bir yabancı matbuat bir mem
leket halkını tahrik etsin de o memleket halkı 
harekete, galeyana gelmesin, o millet millî his
ten mahrum demektir. Onlar da Türklere karşı 
hakaretler yapmaktadırlar. Türkler barbardır, 
medeni haklardan mahrumdur derler. Türk 
kendi anavatanı olan yerleri istiyen bir memle
ketin halkına karşı isyan etmesin, buna imkân 
yoktur. 6/7 Eylül hâdisesi bir tufandır, bu mil
letin, orada mevcudolan vatandaşların hepsi 
zarar ziyan görmüştür. Bizim Anayasamızın 82 
nci maddesi mucibince Türkiye'de mevcudolan 
vatandaşların heyeti umumiyesi Türktür. İstan
bul 'da mevcudolan ve vatandaş olarak kabul 
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ettiğimiz ramları, dinleri ayrı olmasına rağmen, j 
Türk olarak kabul ediyoruz. Bunlarm başka | 
iddiası varsa meselenin veçhesi değişir. 

Bendeniz şimdi Garbı * Trakya'da Türklere 
tatbik ettikleri muamelenin neticesini arz ede
ceğim. Garbı - Trakya'da 1918 senesinde Yunan 
Hükümetinin vermiş olduğu istatistiğe nazaran 
Türk adedi ile Bulgar ve Rum adedini Yüksek 
Heyetinize arz edeceğim. 1918 tarihinde Trak
ya'daki nüfusun % 85 i Türk, yani 125 000 
Türk vardı. Buna mukabil 45 000 Rum ve 
45 000 Bulgar ve nihayet 6 000 kadar da Mu
sevi mevcuttu. 1918 de Venizelos'un Lozan'da 
vermiş olduğu muhtırada bu aynen yazılıdır. 
Bugün ise orada ancak 70 000 Türk kalmıştır. 
Dünyada kendi dini haricinde bulunan akalli-
yetlere Yunanlıların yapmış olduğu muamele 
hakikaten hiçbir memlekette görülmiyen bir 
şekildedir ve bu netice de bu siyasetin bir mah
sulüdür. Şimdi durum böyle iken Kıbrıs mese
lesi ortaya atıldı. Bundan seksen sene evvel 
Kıbrıs'ta 40 bin Rum, 80 bin Türk vardı. Bu
gün ise Kıbrıs'ta Rum sayısı artmış v*e Türk sa- 1 
yısı da 100 - 130 bine yükselebilmiştir. Şimdi 
esas dâva; Kıbrıs meselesi tâli bir meseledir. 
Esasen Adalar kendileri için bir yüktür. Bugün 
dikkat buyurursanız Adalar Anadolu'dan kop
muş bir parçadır. Bu parçaların kendi başına 
yaşamalarına imkân yoktur. Adalar Anadolu'- -
nun bir parçası olduğu için muhakkak Anado
lu'ya muhtaçtır. Kıbrıs'ı İngilizler bizden bir 
muahede ile aldılar. İngiliz Devleti muahede ile 
aldıktan sonra Birinci Cihan Harbinde bir mü
tareke yaptık; Millî Mücadelede memleketimizi 
kurtardık. Lozan'da Kıbrıs'ı kendilerine ilhak 
ettiler. Binaenaleyh İngilizler burada kalleşlik 
yapmasalar Kıbrıs'ın bize verilmesi lâzımdır. 
Sahibi aslisi biziz. Hiçbir zaman ve asla Kıbrıs 
Yunanlıların malı olmamıştır; Kıbrıs Türklerin-
dir! Eğer İngiliz politikası Yunanlılara doğru 
temayül eder, İngilizler Kıbrıs'ı onlara verirler
se; bunu Türkiye'de tasvibedecek bir Hükümet 
iktidarda yaşıyamaz. Binaenaleyh, Kıbrıs bizim 
için büyük bir ehemmiyeti haizdir. 150 bin va
tandaşı hiçbir zaman zulüm ve gaddarlık yapan 
bir idareye terk edemeyiz. 

REİS — Vakit tamamdır efendim. (Devam, 
devam sesleri) i 

Efendim, nizamname, sual müessesesinde, 
sual sahibi mebusun 15 dakikadan fazla konuşa- | 
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mıyac&ğmı sarahatle bildirmektedir. (R*ye, re
ye sesleri) 

Müsaade buyurun efendim, cümlemi ikmal 
edeyim. Yine icabını birlikte düşünürüz. Fakat 
bu hususu görüşürken siz de gürültü yaparsanız 
birbirimizi anlıyamayız. 

Kemal Balta arkadaşımız müddetini ikmal 
etmiştir. Şimdi, «sözlerimi bitirmedim, ikmal 
edeceğim» diyor. Devamını arzu buyuranlar... 
Etmiyenler... Devam etmesi kabul edilmiştir. 

Devam buyurun. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Reis 

Bey, nasıl olur, bu reye dahi konulamaz. 
REİS — Heyeti Umumiye arzu ediyor, ne 

yapalım.?. 
KEMAL BALTA (Devamla) — Efendim; 

Yüksek Meclis gündemin hâkimidir. (Gülüşme
ler) 

Efendim, hakikaten İngilizler Kıbrıs mesele
sinde atlatmak emelini beslerlerse İngiltere'nin 
Orta - Şark'ta tutunamıyacağına emin olması 
lâzımdır. Ve onu destekliyecek Hükümet Tür
kiye'de iktidarda kalamaz. Binaenaleyh Yüksek 
Meclise ve bütün Türk milletiyle dünyaya bunu 
buradan arz etmeyi bir vicdan borcu bildim. 

Efendim; şimdi bizim memlekette İslâm di
ninin dışında olan vatandaş adedi 290 bindir. 
Nüfusumuza göre % 1,5 bile isabet etmez. Bu 
sebeple de ekalliyet diye bir mesele mevcut de
ğildir. Eğer İstanbul vukuatından mütevellit, 
Hükümetin beyan ettiği gibi bu memlekette 
şimdiye kadar bu unsurların durumunu tetkik 
edecek olursak görürüz ki, bizdeki bu vatandaş
ların refah durumu ve yüksek gelir seviyesi mey» 
dana çıkar Garbi-Trakya'daki kardeşlerimi^ 
ise ya arabacıdır, ya hademe. Onlara hiçbir hak 
verilmez. Biz her vatandaşa seyyanen muamele ede
riz. Bu kadar açık ve bariz bir hakikat meydan
da iken Yunan gibi bir millet, rum ekalliyetini 
ortaya atıp bir hak iddia etmesi kadar küstah 
bir hareket olur mul (Alkışlar) Onun için Yu
nanlılar bilsinler ki, dünyanın iki bölümü orta
sında Türklerin kendilerine muhtaç olduğu ka
dar, onlar da Türklere aynı derecede muhtaç ve 
birbirimizin hayatımızı ve mevcudiyetimizi mu
hafaza için müşterek hareket etmemiz icabeder. 
Böyle ufak tefek şeyler peşinde koşarlarsa hüs
rana uğrarlar. Bunu böylece bilmeleri lâzımdır. 
Yoksa seçim vesilesiyle, şu veya bu vesile ite 
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propaganda yapıp Türk'ün izzeti nefsini ren
cide ve Türklüğe hakaret etmeye hakları yok
tur. Bunu Türkler asla kabul etmezler. Binaen
aleyh, hakikat mevcut iken kalkıp böyle söyle
meleri asla doğru değildir. 

Bendeniz bir noktaya daha temas edip sözü
mü bitireceğim. Efendim; 6/7 Eylül hâdisesi ol
du. Bendeniz bu hâdiseye bir tufan diyorum. Ha-
İdkaten millî bir heyecan. Burada Ahmet ne kadar 
zarar etmiş ise, ne kadar mutazarrır olmuş 
ise Agopda, Dimitride aynı derecede mutazar
rır olmuştur. Yalnız bu tufanın olacağını mete
oroloji evvelden haber vermiş. İstanbul'da idare 
âmirlerinin hiç olmazsa bir tedbir alması icabe-
der. Fırtına gelir, evler tehlikeye girer, kabahat 
kimindir? Benim bunları söylemek vicdani 
borcumdur. 

BEİS — Sual haricine çıkmayın, lütfen, 
KEMAL BALTA (Devamla) — Bu mesele

lerle ilgili olarak İstanbul'un en yüksek idare 
âmirinin mesul olması icabeder, en yüksek idare 
âmirinin alâkası olmayıp da kimin alâkası ola
cak?. Meteoroloji istasyonlarından haber alınır 
gibi önceden haberi alınmış, böyle bir fırtınaya 
karşı tedbir alınması lâzım iken tedbir almıyan 
§ahsm mesuliyeti tekabül etmemesi doğru değil
dir, bendeniz bu kanaatteyim. İnşallah, kaba
hatli gördüğüm bu mülkiye âmiri arkadaş te
mize çıkar, varsın ben de Yüksek Heyetinize 
karşı mahcubolayım. 

Hepinize teşekkür ederim, sağolun, varolun. 
BEİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
Muhterem arkadaşlar, Hükümetimizin davet

lisi olarak Pakistan Müessisan Meclisi Reisi Ek
selans Abdülvehap Han bugün başşehrimize ve 
şu anda da Yüksek Meclisi teşrif etmişlerdir. 
Kendilerine Yüksek Heyetiniz adına hoş geldi
niz derim. 

(Kordiplomatik locasında Ekselans Abdül
vehap İlan ayakta Meclisi selâmladı ve sürekli 
bir surette alkışlandı). 

BEİS — Gündeme devam ediyoruz, efendim, 

! 2. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
türkiye ve Yunanistan'da mübadil oldukları 
halde mübadele edilmiyenlerin nerelerde terk 
edildiklerine, Lozan Muahedesine göre Türkiye 
ve Yunanistan'da bırakılan etabli Türk ve Rum
larla Garbi * Trakya'dan memleketimize iltica 
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edenlerin miktarına dair sualine Hariciye Vekili 
Fuad Köprülü'nün §ifahi cevabı (6/159) 

REİS — Soruyu okuyoruz, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki suallerime Meclis huzurunda Ha

riciye Vekilinn şifahen cevap vermesini saygıla
rımla istirham eylerim. 

Seyhan Mebusu 
Sinan Tekelioğlu 

1. Lozan Muahedesindeki etabli kelimesinin 
mâna ve medlulü nedir? 

2. Yunanistan ve Türkiye'de mübadil ol
dukları halde mübadele edilmiyen Türk ve 
Rumlar nerelerde ve ne suretle terk edilmişler
dir? 

3. Lozan Muahedesinde Türkiye ve Yunan
istan'da bırakılan etabli Türk ve Rum miktarı 
ne idi? Halen nedir? Bu miktarlardaki artış ve 
eksilişlerin sebebi nelerdir? 

4. Garbi - Trakya'dan Yunan Hükümet ve 
halkının zulüm ve itisaflarmdan kurtulmak 
maksadiyle mal, mülk ve arazilerini terk ederek 
çırılçıplak kendi hayatlarını tehlikeye sokarak 
Meriç nehrini aşmak suretiyle Türkiye'ye iltica 
edenler etabli Türkleri midir? Miktarları nedir? 
Yunanistan'da bıraktıkları menkul ve gayri
menkul emvalleri tesbit edilmiş midir? Bunlar 
etabli Türkleri ise Hükümet Lozan Muahedesi 
ahkâmını bunlar hakkında ne suretle tatbik et
miştir? Etmemiş ise sebebi nedir? Halen bu bi
çareler nerelerde iskân edilmişler ve müstahsil 
hale getirilmişlerdir? Bunlara karşılık tutulan 
etabli rumlarmdan Yunanistan'a iade edilenle
rin miktarları nedir? Bunların metrukâtı mik
tarı nelerden ibarettir? Ve kimlere tahsis edil
miştir ? 

5. Selanik'te Konsolosluğumuza vâki teca
vüze Yunan Hükümetinin son aldığı vaziyet ile 
İstanbul ve İzmir'de 6/7 Eylül tarihlerinde vâki 
olan dahilî işimize Yunan Hükümetinin aldığı 
vaziyet hakkında cevap kâfi değildir. Daha ne 
gibi muameleleri hükümetin yapmak istediğini 
efkârı umumiye öğrenmek istemektedir. 

6. Halen Emniyet Umum Müdürlüğü arşi
vinde mahfuz bulunan Patrikhanenin Sensinod 
Meclisi âzalarının imzalarını taşıyan ve İstan
bul'da Patrikhane Hükümeti kurulması için 
Rusya'nın tavassutunu istiyen vesika hakkında 
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hükümetin malûırîatı var mıdır? Varsa hükü
met bunu ne gibi bir muameleye tâbi tutmuş
tur? 

EElS — Hariciye Vekili, 
HARİCÎYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ (İs

tanbul) — Seyhan Mebusu Sayın Sinan Tekeli-
oğlu'nun 6 maddeden mürekkep bir sözlü soru
suna cevap vermekle mükellef bulunuyorum. Bu 
sualleri sırasiyle okuyup peyderpey cevaplandı
racağım. 

Birinci sual şudur : «Lozan Muahedesinde-
ki «Etabli» kelimesinin, mâna ve medlulü ne
dir?» 

Şimdi bu sualin cevabını arz ediyorum : 
Malûm olduğu veçhile Lozan Muahedesine 

merbut mukavelenamelerden 6 ncısını teşkil 
eden ve mezkûr Muahedenin mütemmim cüzle
rinden olan 30 Ocak 1923 tarihli Türk ve Rum 
ahalinin mübadelesine dair Mukavelenamenin 1 
nci maddesi ile Türk Hükümeti, arazisinde mü-
temekkin (Etabli) bulunan «Rum Ortodoks di
nindeki Türk tebaasını ve Yunan Hükümeti de 
arazisinde mütemekkin bulunan müslüman di
ninde Yunan tebaasını karşılıklı olarak mecbu
ren» mübadeleye tâbi tutmayı kabul etmişler
dir. 

Aynı mukavelenamenin 2 nci maddesinde, 
mübadeleden istisna edilecek olan Türk ve Yu
nan tebaası zikredilmiştir. 

Bu madde gereğince: 
a) Dersaadet Rum ahalisi ve b) Garbi -

Trakya 'nın Müslüman ahalisi mübadelenin hari
cinde bırakılmışlardır. 

Bilâhara, mütemekkin (etabli) kelimesinin 
tefsir suretine göre mübadele edilecek eşhasın 
adedleri büyük bir tahavvül arz ettiği cihetle 
bu kelimenin mânası üzerinde iki hükümet ara
sında ihtilâf zuhur etmiş ve istişari bir mütalâa 
alınmak üzere, Lâhey Adalet Divanına müra
caat olunmuştur. Adalet Divanı 21 Şubat 1925 
tarihinde vermiş olduğu istişari kararla «etabli» 
tâbirinden sekene için daimîlik vasfını haiz ika
metten doğan fiilî bir durumun kasdedildiğini 
ifade eylemek suretiyle bu mefhumda «fiilîlik 
devamlılık» esaslarının mevcudiyetinin lüzumlu 
olduğu ve kâfi geldiği neticesine varmıştır. 

Muhtelit Mübadele Komisyonu bilâhara iş
bu istişari kararın esasları dâhilinde «6tabli» 
vesikası vermiştir. 10 Haziran 1930 tarihinde 

Ankara'da imzalanan mukavelenameye göre,, 
Türk ve Yunan Hükümetleri Garbi - Trakya'da 
ve İstanbul'da 1 Ağustos 1929 tarihinde hazır 
bulunan veya iki hükümetin muntazam pasa
portu ile ayrılmış olan Türklere ve Yunanlılara 
«etabli» sıfatını tanımıştır, yani bunlar müba
deleye tâbi tutulmamışlardır. 

Sayın Tekelioğlu'nun ikinci suali şöyledir: 
Yunanistan ve Türkiye'de mübadil olduk

ları halde mübadele edilmiyen Türk Ve Rumlar 
nerelerde ve ne suretle terk edilmişlerdir? 

Sözlü soru sahibinin bu sualinde, her iki ta
rafta da mübadele edilmesi lâzımgelip de, müba
dele edilmiyen bâzı Türklerin ve Yunanlıların 
mevcut bulunduğu bir vakıa olarak kabul edil
miş gibi görünüyor. Yaptırdığım tetkikattan 
böyle bir şeyi muhakkak telâkki etmeye imkân 
verecek bir netice çıkmamış ise de son derece 
muğlâk bir vaziyetin mevzuubahis bulunduğu 
bir hakikat olduğuna göre, üzerinde ilânihaye 
münakaşa edilebilecek bâzı vakıaların mevcut 
olabileceğini nazari olarak reddetmek de müm
kün değildir. 

Her lıalü kârda, Türk ve Yunan hükümetleri 
bir sürü muğlâk işlerin tasfiyesi hususunda ge
reken mesainin her iki tarafça şayanı tatmin 
telâkki edilebilecek bir mertebeye varmasından 
sonra artık mübadele işini sonsuz bir münakaşa 
mevzuu olmaktan çıkarmak maksadiyle 1933 
senesinin Aralık ayında Ankara'da «Türk -
Rum Ahali Mübadelesi Muhtelit Komisyonunun 
kaldırılmasına» dair bir mukavelename imzala
mışlardır. Bu mukavelenin esbabı mucibe lâ
yihasında bellibaşlı vazifesini ikmal «edecek 
olan Muhtelit Mübadele Komisyonunun faaliye
tine bu kanunla hitam verilmiş olacağı kayde
dildikten sonra, aynen şöyle denilmektedir : 
«Hükümetimizle Yunan Hükümeti arasında bu 
kere imza olunup Yüksek Heyetinizin tasvibine 
•arz edilen Mukavelename bu gayeyi istihdaf 
etmekte ve Muhtelit Mübadele Komisyonunun 
lâğviyle beraber bundan böyle «etablilik» mef
humunun ortadan kalkmasını ve emlâk iadesine 
veya işgaline mütaallik bilûmum taleplere katı 
surette set çekmek maksadını gözetmektedir.» 
(T. B. M. M. Zabıt Ceridesi - Devre IV - Cilt 
19 İçtima 3 - Sıra No. 60 - Sayfa 3) 

Netekim mezkûr mukavelenamenin 3 ncü 
maddesinde de, «Lozan ve Ankara Mukavelena
melerinden müstefidolmak sıfatının tanınması 
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Muhtelit Komisyonun dağıtılması ile yani, 19 
Ekim 1934 tarihinden itibaren nihayete erece
ğinden, işbu dağılma keyfiyetinden sonra mal 
iadesine ve etabli sıfatının tanınmasına müte
dair olarak iki memleket makamları nezdinde 
hiçbir kimse tarafından bir gûna talepte bulu-
nulmıyacaktır» denilmektedir. 

Üçüncü sualinde Seyhan Mebusu arkadaşı
mız şöyle demektedir : «Lozan Muahedesinde 
Türkiye ve Yunanistan'da bırakılan etabli Türk 
ve Rum miktarları ne idi? Halen nedir? Bu 
miktarlardaki artış ve eksilişlerin sebebi neler
dir? 

Bu sn ali cevaplandırırken her şeyden evvel 
şunu kaydetmek isterim ki ilgili servislerin ba
na verdiği malûmata göre Türk ve Yunan ista
tistikleri, Lozan Muahedesi zamanındaki rakam
lar bakımından mütehalif olduğu gibi ondan 
sonraki devrelere mütaallik istatistikler etabli-
lik mefhumuna göre her hangi bir tasnifi ihtiva 
etmemektedir. Tasnifler, din ve ana dili üzerine 
yapılmıştır. Yapılan tasnifler bu şekilde oldu
ğuna göre meselâ Türkiye'de ikamet eden Yu
man tebaalı Rumların da istatistiklerde seneden 
seneye aded değiştirmelerini tevlideyleraesi 
muhtemeldir. Aynı şeyi Yunanistan'da buluna
bilecek olan Türk tebaalı Türkler hakkında 
söyliyemiyeceğim, çünkü, bunların adedi pek 
azdır. 

Şimdi rakamları arz ediyorum : 
Lozan Muahedesinin müzakereleri sırasında 

Garbi - Trakya'daki Türklerin adedi bizim ista
tistiklerimize göre 129 120 idi. (Yunan Delegas
yonu bunun 114 810 olduğunu iddia eylemişti.) 

Lozan Muahedenamesinin meriyete girmesin
den sonra Türkiye'deki Rum'ların nispeten ilk 
sahih adedi olarak 1935 sayımı neticelerini zik
redebiliriz. Mezkûr senede ana dili Rum olarak 
tesbit edilenlerin nispeti 108 725 tir. 

Şimdi en son istatistiklere ve malûmata gö
re elimizdeki rakamları arz edeyim : 

Halen Garbi - Trakya'daki Türklerin takri
bi adedini 100 000 civarında tahmin ediyoruz. 
Bu rakam 1947 de kendi mernıbalarımızdan alı
nan takribi rakamların, o zamandan bugüne 
kadar vukubulan hicret hareketlerinin daha 
sarih rakamlariyle karşılaştırılması suretiyle el
de edilmiştir. 

Türkiye'deki ana dili Rumca olanların ade-
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di 1950 sayımında 89 472 olarak tesbit edilmiş
tir. 

Hulâsa : Takribi olarak görüyoruz k i ; Gar
bi - Trakya'daki ana dili Türkçe olanların ade
di Lozan Muahedesinden son zamanlara kadar 
takriben 29 000 azalmıştır ve aynı devre zarfın
da Türkiye'deki (Yani; aşağı yukarı istanbul'
daki) ana dili Rumca olanlarının azalışı da 
19 000 kadardır. 

Görülüyor k i ; Garbi - Trakyadaki Türkle
rin azalma adedi İstanbul'daki Rumların azal
ma adedine nispeten, oradaki Türkler aleyhine 
takriben 10 000 gibi hatırı sayılır bir fazlalık 
arzetmektedir. 

Doğum ve ölüm nispetleri gibi tabiî sebep
ler bir tarafa bırakılacak olursa, her iki taraf
ta azalışın hicretle izahı mümkündür. 

Rum vatandaşlarımızın hicret etmelerinin 
sebeplerinin, ekseri hallerde, esasen erişmiş bu
lundukları müreffeh hayatı yalnız Yunanistan'
da değil, bâzı zengin memleketlerde daha ge
niş işler başarmak, yükseltmek arzusundan ile
ri geldiği söylenebilir. Maalesef, Garbi - Trak
yadaki ve Yunanistan'ın diğer yerlerindeki 
Türklerin memleketimize hicretini aynı şekil
de izaha imkân yoktur. 

Bu suretle Sayın Tekelioğlu'nun dördüncü 
sualine intikal etmiş oluyorum. 

Dördüncü sual hakikatte birçok sualleri ih
tiva etmektedir. Bunları şöyle sıralıyabiliriz. 

A) Çok müşkül şartlar içinde Yunanistan'
dan memleketimize iltica edenler etabli Türkler 
midir! Adedleri nedir? 

B) Bunların Yunanistan'da bıraktıkları 
mallar tesbidedilmiş midir? 

C) Bunlar etabli Türklerse Hükümet Lo
zan Muahedesi ahkâmını bunlar hakkında ne 
suretle tatbik etmiştir? 

D) Bunlar nerelerde iskân edilmiştir? Müs
tahsil hale getirilmiş midir? 

E) Bunlara karşılık tutulan etabli Rumlar
dan Yunanistan'a iade edilenlerin miktarı ne
dir? Ve bunların metrükâtı miktarı nelerden 
ibarettir ve kimlere tahsis edilmiştir? 

Şimdi cevapları arz edeyim. 
Garbi-Trakya'daki Türklerin hemen hemen 

kısmı küllisi etabli Türkler olduğuna göre hic
ret veya iltica edenler de bunlardır. Bunu her 
şeyden ziyade Batı - Trakya 'da düşük bir hayat 
seviyesi içinde yaşıyan soydaşlarımızın anava-

174 



t : 36 13.2 
tana kavuşmak ve kendilerine daha müsait ge
çim imkânları temin etmek arzusuna atfeylemek 
yerinde olur. Bu şekilde Yunanistan'dan mem
leketimize gelenlerin mühim bir kısmını da 
İkinci Cihan Harbi ve Yunanistan'daki dahilî 
harb esnasında mal ve can tehlikesi karşısından 
kaçan kimseler teşkil etmiştir. 1939 dan 1955 e 
kadar Yunanistan'dan memleketimize 38 261 
kişinin hicret ettiğini görüyoruz. Bu umumi ge
liş yekûnuna mukabil gelenlerden 24 905 kişi 
tekrar yerlerine dönmüşlerdir. Demek oluyor ki 
17 sene zarfında 13 356 kişi memleketimize gel
miş ve kalmıştır. Bunlardan 8 936 kişinin tâbii
yetimize alındığını öğrenmiş bulunuyorum. 

Garbi-Trakya'dan memleketimize iltica eden 
soydaşlarımızı prensip olarak mülteci sıfatiyle 
kabul etmekte ve bilâhara vatandaşlığımıza al
maktayız. Çingeneler ve muzır eşhas iade edil
mektedir. Soydaşlarımız arasında sonradan Yu
nanistan'a dönmek istiyenler olursa gitmeleri
ne mâni olmuyoruz. 

Soydaşlarımızın Yunanistan'da bıraktıkları 
malların kıymeti bakımından elimizde toplu bir 
rakam mevcut değildir. Bıraktıkları mallar 
hakkında haklarının zayi olmaması bakımından 
müracaatleri vukubuldukça gereken teşebbüs
ler yapılmaktadır. 

Bu soydaşlarımızın memlekete gelişleri ser
best göçmenlik rejiminin tatbikine müteallik 
bulunan 30 Ağustos 1954 tarih ve 4/2781 sayılı 
Kararname ahkâmı dairesinde vukübulmamak-
tadır. Bunun sebebi de şudur; serbest göçmen 
kabulü sistemi memleket dışında yerinden, yur
dundan olmuş veya olmak tehlikesine mâruz bu
lunan soydaşlarımıza taallûk eder. Halbuki 
Garbi-Trakya'daki etebli soydaşlarımız yer ve 
yurtları Lozan muahedesince temin ve taahhü-
dedilmiş kimselerdir. Bu vaziyet muvacehesinde 
onları serbest göçmen kararnamesine dâhil eş
has meyanına sokmak bir nevi hukuki ve mâ
nevi tezat teşkil edecektir. Bizce matlubolaıı 
onların bulundukları yerde refah ve emniyet 
içinde yaşamalarıdır. Mamafih müşkül şerait 
içinde memleketimize gelenleri reddetmek de 
doğru olamıyacağı cihetle bu soydaşlarımız va
tandaşlığa kabul edilinceye kadar memleketi
mizde iş tutma bakımından kendilerine kolay
lık gösterilmektedir. Esasen çoğunun memleke
timizde yakın akrabaları veya aileleri mevcut
ta». 
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Batı-Trakya'dan memleketimize iltica eden 

soydaşlarımız menkul ve gayrimenkullerini ko
laylıkla tasfiye edebilmektedirler. Bunlara müş
külât çıkarmak şöyle dursun, ilticaları artırmak 
gayesiyle Yunan makamları Türklerin ellerin
deki malların Yunanlılar tarafından satmalın
ın asını temin etmek için birçok kolaylıklar yap
maktadırlar. Bu meyanda Türklerin mallarını 
satınalacak olanlara açılan hususi kredileri zik
retmek kaabildir. Bu işte bizim şikâyetçi oldu
ğumuz ilk husus soydaşlarımızın mallarını ek
seriya kıymetlerinin çok dununda satmak mec
buriyetinde kalmaları keyfiyetidir. 

Sayın takrir sahibinin sualinin, memleketi
mize gelen etabli Türkler hakkında Lozan Mua
hedesi ahkâmının ne suretle tatbik edildiğine, 
bunlara karşılık etabli Rumlardan ne kadarının 
iade edildiğine ve bu Rumların bıraktıkları 
malların kıymetiyle kime tahsis edildiğine dair 
kısımları Lozan Muahedenamesi ve ahali mü
badelesine müteallik buna müteferri anlaşmalar 
hükümlerinin tavzihine ihtiyaç göstermektedir. 

Bu ahdî hükümler ancak bâzı ahalinin mü
badele dışı bırakılmasını derpiş etmekte olup 
bunların kendi soydaşlarının memleketlerine 
dönmelerini imkânsız kılan veya böyle dönüşler 
vukuunda yeniden bir nevi başabaş fiilî mübade
leyi derpiş eden bir mahiyeti yoktur. Binaen
aleyh Garbi - Trakya'dan, etabli sıfatını vak
tiyle haiz olmuş bulunan şu kadar Türk Tür
kiye'ye göç etmiştir, binaenaleyh buna muka
bil şu kadar etabli Rumun Yunanistan'a şevki 
ve mallarının gelmiş olan Türklere tevziini âmir 
veya muhik kılacak bir hüküm yoktur. 

Vaziyeti olduğu gibi görmek lâzımdır. Yani 
olduğundan iyi veya fena mütalâa etmemek 
icaıbederf. Bugünkü manzara şudur : Garbi -
Trakya'dan memleketimize 17 sene zarfında vu-
kubulan göçlerin biraz evvel arz ettiğim mik
tarı (17) ye taksim edildiği takdirde senede 
vasati 1 908 kişi eder. Bu vasati aded mühim 
olmakla beraber Garbi - Trakya 'um boşalmakta 
olduğuna hükmettirecek mahiyette değildir. 
Fakat diğer taraftan işin endişe verici bir cep
hesi vardır ki o da sovdaşlarımızm, yalnız Gar
bi - Trakya'da değil Yunan adalarında da bizi 
üzen ve kendilerini hayatlarından gayrimemnun 
kılan bir durumda olmalarıdır. Bu durumun 
ıslahı ve normalleşmesi için hukuk kaidelerinin 
ve beynelmilel teamüllerin âzami müsaadesi ni«-
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petînde her geri yapmaktayız ve yapacağız, 
(Soldan, bravo sesleri) 

Bugüne kadar elde ettiğimiz neticelerin tat
minkâr telâkki edilmesine imkân görmüyorum. 
1954 Martında Mareşal Papagos'un Anadolu 
Ajansı muhabirine bir beyanat vermek sure
tiyle Garbi - Trakya'daki Türklerin durumunu 
ıslah hususunda yaptığı hararetli vaitler, yalnız 
maarif işleri sahasında, ve o da kısmen, tahak
kuk etmiştir. Yine maarif sahasında Adalardaki 
ve bilhassa Rodos'taki Türkler, o kadarına da 
mazhar olamamışlardır. Halbuki ekalliyet nere
de olsa ekalliyettir.Yani Ga-rbi - Trakya 'dakiler 
Lozan Muahedesinin teminatını haizdir diye 
başka yerlerdeki soydaşlarımızın farklı mua
meleye tâbi tutulması bittabi caiz olamaz. Ma
reşalin geniş vaitlerinin iktisadi ve malî saha
larda sarih bir tecellisini göremedik. 

Bunlar birer hakikattir. Fakat eğer bu haki
katler karşısında ümitsizlik veya tehevvüre ka
pılıp işi yeni bir ahali mübadelesi yoluna sevk 
edecek olursak cihan efkârı umumiyesinde bizi 
kötülemeğe çalışanların ekmeğine yağ sürmüş 
oluruz. Bütün ümit ve temennimiz Yunanlıla
rın da böyl'e düşünüp hâdisatı bu yola sevk et
mekten içtinabetmek lüzumunu idrak etmeleri
dir. 

Şimdi Sayın Tekelioğlu'nun beşinci sualine 
geçiyorum. 

Kendileri Selanik'te konsolosluğumuz bahçe
sine konulan bomba meselesi il'e 6/7 Eylül hâdi
seleri muvacehesinde Yunan Hükümetinin aldığı 
vaziyet hakkında kâfi derecede tenvir edilmedi
ğini beyanla Hükümetimizin daha ne gibi mua-
m'eleler yapmak istediğini açıklamamı talebedi-
yor. 

Selanik'teki Başkonsolosluğumuz binasının 
bahçesinde patlıyan bomba meselesi hakkında 
Yunan makamlarının açtıkları tahkikatın, evve
linden bu işin Türkler veya hattâ mümkünse 
Türkiye Hükümeti tarafından yapıldığını efkâ
rı umumiyeye telkin etmek hususunda bir karar 
alınıp ondan sonra bunu güya ispat 'eder gibi 
görünecek mucip sebepler icadı maksadiyle yürü
tülmeğe başlandığı anlaşılınca Hükümetimiz 
hâdisatı en büyük dikkatle takibetmekle kalma
yıp Yunan Hükümeti nezdinde müteaddit defa
lar lâzımgelen teşebbüsleri yapmıştır. Yani, bu 
mesele muvacehesinde harekete geçtiğimiz 
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21 Aralık 1955 te matbuatınım büdirdiğlmk 
teşebbüsten ibaret değildir. 

Geçen Eylülden itibaren, başlıcaları Başkon
solosluğun kavası, Türk soyundan Yunan 
tebaalı Hasan'in ve biraz sonra yine Türk sa
yımdan ve Yunan tebaalı talebe ve bursiyemiz 
Oktay'ın tevkifi münasebetiyle, Selanik Baş
konsolos ve Konsolosumuzun maznun sıfatiyle 
isticvabedilmeye kalkışılması münasebetiyle mü-
taaddit teşebbüs ve ikazlarda bulunduk. Baş
konsolosumuzla Konsolosumuzun maznun sıfa
tiyle isticvabedilmek istenmesi hâdisesinden ev
velki bilcümle teşebbüslerimize, tahminlerimi
zin yanlış olduğu ve Yunan adliyesinin müsta
kil ve tarafsız şekilde hareket edeceği yolunda 
cevaplar aldık. Başkonsolos ve Konsolosun istic
vabedilmek istendiklerini öğrenince yaptığımız 
kesin teşebbüslere vaitkâr cevaplar verildi. Fa
kat buna rağmen sorgu hâkimi isticvap maksa
diyle Başkonsolosluğa gitti; bittabiî her iki me
murumuz da her hangi bir suali cevaplandırma
yı kabul etmedikleri gibi cevap vermediklerine 
dair tanzim edilen zabıtnameyi imzalamayı da 
talimatımız tahtında reddettiler. Bundan sonra 
tamamen mesnetsiz ve hukuki bir vesika mahi
yeti ile alâkası olmayıp siyasi bir propaganda 
varakası olan 40 sayfalık gülünç ithamname 
ortaya çıktı. Bu ithamnamenin mahiyet ve sik-
leti vekâletimizin matbuatla temasları neticesin
de intişar eden bir haberle açıklandı. Diğer 
taraftan biraz evvel arz ettiğim gibi Yunan 
adliyesini konsoloslarımız üzerindeki bu tazyi
kinin devam ettirilmesi ve haklarında yolsuz 
ve haksız bir harekete tevessül olunması tak
dirinde Türkiye Hükümetinin gereken tedbir
leri almak zaruretinde kalacağını Yunan Hü
kümetine bildirdiğimizi ve bunun iki memleket 
münasebetleri üzerinde tevlidedebileceği vahim 
tesirler üzerine mezkûr Hükümetin nazarı dik
katini çektiğimizi resmen ilân ettik. Zanneder
sem mezkûr tebliğ Sayın Sinan Tekelioğlu'nun 
bu mesele hakkında daha ne gibi muameleler 
yapmayı düşündüğümüz hususundaki sualini ce
vaplandırmış bulunuyor. Belki tebliğde kulla
nılan «gereken tedbirleri almak» ve «iki mem
leket münasebetleri üzerinde hâsıl olabilecek 
vahîm tesİDİer» tâbirleri ilk bakışta biraz müp
hem gibi görünebilir fakat; bu gibi hallerde 
beynelmilel usuller mucibince alman tedbirlerin 
ne olduğu geçmişteki mütaaddit klâsik misal-
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İtri* malûm bulunduğu cihetle yapılacak her 
yolsuzluğun ne gibi bir tedbiri davet edeceği 
kolaylıkla tahmin edilebilir. Maksadımız mey
dan okumak veya büyük kelimeler (sensation) 
yapmak olmayıp işin normal mecrasına sokul
ması zamanının gelip geçmek üzere bulunduğu
nu icabedenlere anlatmak olmuş olduğu cihet
le vakarımıza uygun bir lisan kullanmamız ta
biî ve zaruri idi. Meseleyi ehemmiyetle takibe 
devam ediyoruz. Bahsettiğim teşebbüsten sonra 
Yunan Hükümetiyle yüksek diplomatik seviye
de mütaaddit temaslarımız olmuş ve olmaktadır. 
Yunan Hükümetinden istemiş olduğumuz şey, 
bu işin sanki memurlarımız suçlu imişler de bu
na rağmen siyasi sebeplerle mesele ört bas edil
miş tesirini verecek şekilde değil, yapılan yol
suzluğu düzeltecek şekilde halledilmesidir. Bu 
hususta bize yapılmış olan vaitlerin tahakkuk 
edip etmiyeceğini önümüzdeki günler içinde ya
ni adlî tahkikat safhası kapanıp muhakeme saf
hası başlamadan önce öğreneceğiz. Bu işte bize 
çok vaitler yapıldı, tutulmadı : Bu itibarla fi
ilî neticeleri görmeden itminan ifade etmemekte 
haklıyız. Haber aldığımıza göre, mahdut 40 
sayfalık ithamname îstinaf Yüksek Mahkemesi 
Müddeiumumisi tarafından yeniden tetkika tâ
bi tutulup cerhedilmiş ve bu şekilde muameleye 
konulmuş. Bizi işin teferruatı alâkadar etmez, 
biz netice ve sarih netice bekliyoruz ve bunun 
istihsalini bir pazarlık ve taviz mevzuu yapa
mayız. 

Bu sualin 6/7 Eylül hâdiselerine mütaallik 
kısmına gelince, bu hâdiseler esnasında bâzı ec
nebi tebaası şahıslar da zarar görmüşlerdir. Za
manında hükümetimizin neşrettiği tebliğ üzeri
ne, tebaası zarara uğrayan ecnebi hükümetler 
bunların zararlarını bildiren listeleri vekâleti
mize tevdi etmiş bulunmaktadırlar. Yunan Hü
kümeti de bunlar meyamndadır. Türk veya ec
nebi tebaası bilûmum zarar görenlerin zararla
rının tamamen tazminini hükümetimiz kendili
ğinden taahhüdetmiştir ve bu zararların tesvi
ye suretine dair bir kanun lâyihası Yüksek Mec
lisinize sunulmuş bulunmaktadır. 

Maddi zararların tamiri meselesi bu suretle 
prensip ve mekanizması bakımından halledil
miştir. Esasen başlamış olan tatbikatın da bü
tün adalet ve nasfet icabatına göre tecelli et-
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tiği ve edeceği tabiîdir. Aynı hâdiseler mtina 
sebetiyle İzmir'de Yunan bayrağına tecavüzün 
beynelmilel kaideler mucibince mânevi tami
ri gerekiyordu. Bunu da yine beynelmilel kai
delerin icabatına en uygun şekilde yaptık. Bu 
suretle artık 6 - 7 Eylül hâdiseleri münasebetiy
le yapılacak hiçbir şey kalmamıştır. 

Bütün bunları yaparken ne şekil ne de esas 
bakımından kendi dahilî işlerimize müdahale 
mahiyetini taşıyabilecek her hangi bir hareke
te müsaade etmedik ve yegâne saik ve muha
tabımız olarak kendi vicdan ve vakarımızı ka
bul ettik. 

Sayın Tekelioğlu son sual olarak Emniyet 
Umum Müdürlüğü arşivinde Patrikhanenin Sen 
Sinod Meclis âzalarının imzalarını taşıyan ve 
istanbul'da patrikhane hükümeti kurulması içi ı 
Rusya'nın tavassutunu istiyen bir vesikanın 
mevcudiyetinden bahsederek bunun ne gibi bit* 
muameleye tâbi tutulduğunu öğrenmek isti
yor. 

Ne Emniyet Umum Müdürlüğü arşivinde, 
ne de hükümetin her hangi bir servisinde böy
le bir vesika mevcut değildir. Olsaydı hüküme
tin bu hususta gereken muameleye tevessül ede
ceği şüphesizdi. 

Ancak son günlerde Yunanistan'da bâzı Ana
dolu mültecileri teşekküllerinin bir beyanname 
neşrederek Patrikhanenin müstakil bir devlet 
haline getirilmesi yolunda propaganda yapmış 
olduğu hükümetimizin gözünden kaçmamıştır. 
Hükümetimiz, toprakları üzerindeki hükümran
lığa her hangi bir şekilde halel getirebilecek te
mayülleri ve teşebbüsleri katî surette bertaraf 
etmekten asla geri durmayacaktır. (Alkışlar) 

RElS — Sinan Tefoelioğlu, buyurunuz. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. Tasnif 

Dahiliye Encümeni odasında yapılacaktır, efen
dim. 

(Pakistan Heyeti alkışlar arasında kordiplo
matik İocasmdan ayrıldılar.) 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlar, sorduğum sualler müttefikimiz 
diye kabul ettiğimiz bir devletin, Devletimize 
ve milletimize reva gördüğü tecavüzü önlemek 
ve onlara istiklâl savaşında yedikleri dayağın 
tekrarına sebebolmamalarım tavsiye etmekten 
ibarettir. 
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Muhterem arkadaşlar, hepiniz billiyorsunuz, 

İstiklâl Savaşında İngiltere Hükümeti Yunan 
Devletini bizim üzerimize saldırttı, Ve onlar da 
Ankara'ya kadar yürüdüler. Aziziye'de birta
kım İngiliz zabitinin maktuller arasında oldu
ğunu gördük. Binaenaleyh, İngiltere bu sefer de 
tekrar eski taktiğini ortaya atmış oldu. Yunan 
Hükümetini tekrar Kıbrıs meselesiyle ayaklan
dırdı, ve bu suretle onların tekrar dayak yeme
lerini temin etmek istiyor. Fakat İngiltere ateş
le barutu bir araya koyarak Orta - Şarkı ve do-
layısiyle bütün dünyayı kana boğmak istemek
tedirler. Türk Milleti 12 ada işinde aldatıldı 
ama, Kıbrıs işinde asla aldatılanlaz. Bütün mil
let kararını vermiştir. 

Neye mal olursa olsun hattâ denizden yürü
yerek Kıbrıs'a gitmek kararındadırlar. Millet 
«icabederse hayatımızı da bu uğurda feda ede
ceğiz» diyor bu vaziyet karşısında Türk Hükü
meti Yunanlılara ve tngilizlere lâzımgeleu sert 
cevabı vermelidir. 

Şimdi arkadaşlar sorduğum suallere Hükü-' 
metin verdiği cevaplar beni tatmin etmedi. Ben 
Trakya'dan gelen Türklerin vaziyetini çok iyi 
biliyorum. Orada bıraktıkları mallarım iyi 
fiyata satmaları şöyle dursun, bilâkis Yunan 
Hükümeti bu malların satılmasını dahi menet-
miştir. Hükümete gelen malûmat yanlıştır. 

HARİCİYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Bende söyledim, yanlış anlamış
sınız. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ora
larda Yunan Hükümeti Türklere esir muamelesi 
yapmaktadır. Tıpkı İngilizlerin Türk esir aske
rine Mısır kampında yaptıkları muamele gibi. 
Garbi - Trakya'da mevcudolan Türklerden he
men hiç kimse kalmamıştır. Orada mevcudolan 
insanların heyeti umumiyesi değilse de, % 80 
belki daha fazlası çingenedir. Cemaati islâmiye 
dedikleri teşekkül de çingenelerden ibarettir. 
Yunanistan'daki Türk mekteplerinde eski harf
ler okutulmakta, yeni harfler okutulmamakta-
dır. Oradaki Türklerin hepsinin ellerinden mal
ları alınmış, mallarını satmak istemiyenler taz
yik edilmiş ve edilmektedir. Bu vaziyet karşısın
da ağır tazyiklere uğrıyan, ellerinden malları 
almanlar canlarını kurtarmak için, kar tipi de
meyip Meriç nehrine atılarak Türkiye'ye iltica 
etmişlerdir. Bunlardan bir kısmı Türk tebaası 
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i olarak kabul edilmediği için perişan vaziyette

dir, çünkü iskân edilmemişlerdir. Halen ortada 
iskân edilmemiş olan Garbi - Trakyalı ırkdaş-
larımız perişandırlar. Hükümetten rica ediyo
rum, bu Türklerle etabli rumları mübadele edil
melidirler. Hükümetimiz tebaamız olan bütün 
insanlara din farkı gözetmeksizin heyeti umumi-
yesine yani İstanbul'dakilerin heyeti umumiye-
sine yapılmış olan gayrişuuri bir hareketten do
layı Yunan Hükümeti bizden teminat istiyor da 
biz Garbi - Trakya ve on iki ada Türklerinin 

I mallarına ve canlarına yapılan muameleden do
layı neden teminat istemiyoruz? Garbi - Trakya 
ve Rodos'taki Türklerin her şeyi ateş içinde ya
nıyor da biz hâlâ teminat istemiyoruz. Fakat on
ların en büyük hâmisi olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, yani sizler, hiçbir zaman oradaki 
Türklerin haklarını ortadan kaldırtmıyacaktır. 
Yunan Hükümetinin hâmisi olarak hareket eden 
İngiltere ve onun oradaki vali vazife'sini gören 
generali bir papazı karşısına alıyor ve ona her 
şeyi yapmaya salâhiyet veriyor; onu kıral gibi 
karşısına alıyor da, ada Türklerinden hiç kim
seye kıymet vermiyor. Diğer taraftan onlann 
her istediklerini yaparak, şımartarak dünyanın 
başına musallat ediyor. Üçüncü Cihan Harbinin 
zuhuruna sebebolmaya namzet olan İngiltere bıı 
hareketinin cezasını zamanında çekecektir. 

Asıl ve en son mesele Patrikhanenin mesele
sidir. Hükümetin bundan malûmatı yoktur, ama 
İsmet Paşa Hükümetinin malûmatı vardı. Müsa
ade ederseniz okuyacağım. Bilmem kendileri bu
rada yok ama, genç arkadaşları vardır, dinlesin
ler ve kendisine sorsunlar, kusura bakmasınlar, 
çok acıdır. 

Arkadaşlar, 1341 senesinde Patrikhanede bir 
içtima yapılıyor, Sensinod âzalarının da imzası
nı taşıyan bu vesikada patrikhane diyor ki : 
«Biz 350 milyon ortodoksun dinî mabedi olan 
bir kilisenin sahibiyiz ve Hazreti İsa'nın en bü
yük kilisesine hükmetmekteyiz. Biz her hangi 
bir devletin idaresinde icrayı âyin edersek 
Hazreti İsa'nın ruhu muztaribolur. Nasıl bir 
katolik papalık devleti varsa, bizim için de İs
tanbul'da bir ortodoks devlet kurulmasının te
min edilmesini isteriz» Hattâ bir de heyeti ruh-
baniye gönderiyorlar. Müsaade ederseniz o va-
kitki valinin mektubunu okuyacağım. Mektu
bun kime geldiğini söylemiyeeeğim, onu ancak 

I Başvekile »öyledm. 
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Mektubu okuyorum : 

T. C. İstanbul Vilâyeti 
İstanbul Rum Patrikhanesinin Lozan Mua-

hesindeki sarahate mugayir ve muhalif olarak 
Patrikhane mevkiinin tarsini zımnında Sovyet 
Rusya Hükümetiyle muhaberatı siyasiyede bu
lunduğunu ihbar etmek, gerek Rusya'ya bir he
yeti ruhbaniye izamım, gerek süveri saire ile 
patrikhanenin kemafissabık siyasetle iştigalinin 
müspet evrakı siyasiyenin zabıtaca elde edilme
sine hizmet eylemek suretiyle meşhudolan sâyü 
gayretinizden dolayı hükümet namına beyanı 
takdir ve teşekkürler olunur. 

Vali 
Süleyman Sırrı 

Bu mektup Emniyeti Umumiye mahzeninde-
dir. Aradan çok zaman geçtiği için bulunamamış
tır. Hükümet onu arar da çıkarırsa ve oradaki 
imzaları okursa hiç olmazsa Patrikhanenin, şa
yanı itimat bir müessese olmadığını ve Devleti 
yıkmak için nasıl çalıştığını öğrenmiş oluruz. 
O günden bugüne kadar bu meselede yapılan 
birçok fedakârlıklar neticesinde Patrikhaneden 
çalınmış olan bu evrak şimdi maalesef toz top
rak arasında ve perişan bir vaziyette uyuyor. 
Türk milletinin haysiyet ve şerefine tecavüz 
eden bu müessesenin bilhassa ona lâyık olmı-
yan Yunan Hükümetinin nüfuzundan kurtarıl
ması lâzımdır. 

Bundan tam bir sene evvel bir Mayıs tari
hinde Yunanistan'da bir miting yapılmıştı. Aca
ba bunu Hükümet bilmiyor mu? Bilmiyorsa ben
de burada var. Arkadaşlar, Rusya'dan esen bu 
hava tâ Amerika'ya kadar gitti. Amerika'da 
bir cemiyet kuruldu. Bunlar şimdi İstanbul'da 
Patrikhane devletinin teessüsünü istemektedir
ler. Hattâ hatırlarsınız, Sultanahmet, Ayasof-
ya civarında, Patrikhane bir yer almak istiyor
du. Böyle bir hikâye var galiba. Amerika'da te
şekkül eden bu cemiyet bizim İstanbul'da yeni
den kurmak istedikleri devleti tarsin için, de
min söylediğimiz gibi, lâzımgeldiği kadar para
yı temin etmiş, bir de vapur satın almış. Bu va
pur Amerikan bandırasını taşıyarak Pire lima
nına geldiği zaman Yunan bayrağını çekmiştir. 
Bunların mevcudu 300 kişi kadardır. Bunlar 
hakkında matbuatta çıkan yazılar elimdedir. 
Bunları okumak burada. vaktimi alacağından 
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vaktimi geçirmemek için okumuyorum, isterse 
Hükümete veririm. Netice itibariyle, bunlar 

' oradan ayrılarak İstanbul'a geliyorlar, Patrik-
I hanenin misafiri oluyorlar, programlar, proje-
j 1er yapıyorlar ve nihayet 1 Mayıs yani komü

nist bayramı günü, Atina'da bir miting yapı-
' lıyor ve İstanbul'da kuracakları Patrikhane 

j Hükümeti hakkında kararlar alıyorlar. Kura
cakları devletin bütün vekâletleri olacak, Av
rupa'da sefaretleri bulunacak, ayrıca da bir kuv
veti olacak. Yine bundan bir müddet evvel, ha-

! tırlıyacağmız veçhile Edirne'yi, Trakya'yı baş
tan başa istediler. Biz vermeye hazırız. Nasıl 
Ankara'yı aldılarsa lütfen teşrif etsinler onla
ra bir Türk dayağı daha atalım. 

Fakat arkadaşlar ben hükümetten çok rica 
ediyorum. Artık Yunanlıların şımarıklıklarını 
mâni olsunlar. 

Yunanlıların ne surette denize döküldükle
rini biliyorsunuz. Bunu bilmiyen var mı? Tarih 
var. 

Arkadaşlar İstiklâl Savaşı hitamında İngil
tere İstanbul'da mevcudolan donanmasını kor-

| kudan dışarı çıkaramamış, bizim bir piyade ala-
I ymm himayesinde dışarı çıkarmıştı. Bunları 
Î İngiltere'ye hatırlatırım. İşte arkadaşlar ben 
i hükümetten rica ediyorum, şimdi Kıbrıs için 

ahdü peyman etmiş bir millet var, koca bir Türk 
milleti var. Daha dün dayak yiyen bir millet 
hâkim vaziyet alarak bizden teminat istiyor. 

| Efkârı umumiye şunu bilsin ki, daha düne ka-
j dar Türk ekmeğini yiyen Başvekilleri bilsin ki, 
I Türk milleti ne teminat verir ne de alır. Çün-
| kü biz işini tıkırına koymuş bir milletiz. Biz 

memleketimizde hiçbir kimseye zulüm ve itisaf 
yapmayız. İlk günden itibaren zararları tazmin 
cihetine gitmiş olduğumuz ifade edilmiştir ve 
bu mevzu bir kanun lâyihasına raptedilmek üze
redir. Onun için bizim artık hiçbir taraftan çe
kinmemize mahal yoktur. 

Arkadaşlar; bugün beş milyon nüfusluk bir 
Yunan Hükümeti çıkıyor, bize meydan okumak 
istiyor, bize karşı koymak istiyor. Biz bütün 
dünyanın mihrakını elinde tutan bir milletiz. 
Dünya nizamını temin etmek için de on beş se
neden beri katlanmadığımız fedakârlık kalma
dı. 

Artık yeter! Amerika'dan da rica ediyoruz; 
O da tecavüz emelleri besliyen, tecavüz iddialar 
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rında bulunanlara kıymet vermesin, bizim içi
mizdeki mikroplara da yüz vermesin! 

Arkadaşlar; eğer isterseniz ve vaktiniz de 
müsait ise Amerika'dan gelen hayetin yaptık
larını sizlere okuyabilirim. Fakat bunu hüküme
te verirsem sizleri fazla rahatsız etmemiş olu
rum. Bizim Başvekilimiz ve Hariciye Vekilimiz 
mukaddes milletimizin sinesinden doğan mu
kaddes partimizin Başvekili ve Hariciye Vekili, 
ruhumuzdan kopan isyanı bütün dünyaya du
yuracaklardır. Bundan emin olarak sözlerime 
son veriyorum. 

, REİS — Hariciye Vekili, buyurun. 
HARİCİYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ (is

tanbul ) — Muhterem arkadaşımızın malûm olan 
daima ateşli ve hisli sözleri arasında tabiî bir
çok hakikatler olmakla beraber, o hissî şeyler 
arasında dost ve müttefik devletler hakkında 
da, tabiî maziye kıyasen, maziden bahsetmek 
suretiyle şiddetli tâbirat oldu. Şunu arz edeyim 
ki, Türk Hükümeti, bugünkü Hükümetiniz, 
Türk milletinin amaline, sizlerin de fikirlerinize 
ve hislerinize tercüman olarak, hakkından ve 
kuvvetinden emin bir hükümetin yapacağı her 
türlü hareketleri vaktinde yapmıştır ve bundan 
sonra da yapmakta devam edecektir. Türkiye 
Hükümeti bütün bunları yaparken ve kendi 
menfaatini müdafaa ederken yalnız kendi 
menfaatini değil, bütün dünyadaki sulhsever 
milletlerin umumi müşterek menfaatlerinin de 
müdafası vazifesini yapmakta bu işlerde kendi
sine ait hususlar olduğunu nazarı itibara ala
rak hareketini o suretle ayarlamaktadır. Vak
tiyle de bir münasebetle arz etmiştim, bu siya
setimizde, yüksek fikir ve prensiplere, ahlâk 
prensiplerine sulh prensip ve gayelerine bağlı 
olma noktasından daima idealistiz. Fakat bü
tün bunların tahakkuku için takibettiğimiz yol 
ve siyaset her vakit realist olmuştur. Hiçbir za
man hayalâta istinadetmez, hakikatlere ve he
saba istinadeder. Yüksek Heyetinizden aldığı
mız direktifle 6 seneden beri takibettiğimiz bu 
yolda devam edeceğimizi bir defa daha arz ve 
temin ederim. (Alkışlar). 

REİS — Sinan Tekelioğlu. 
SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlarım, demin de arz ettiğim gibi, 
Türk milletinin ruhundan kopan bir partinin 
içinden çıkan bir Hükümetin Türk milletinin 
mukadderatını senelerden beri ne kadar güzel 
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müdafaa ettiğini ve onu nurlara nasıl gark ey
lediğini inkâr edecek değiliz. 

Yalnız benim Hükümetten, bilhassa Başve
kilinden rica edeceğim husus; Hariciye Vekili ile 
birlikte kararlaştırarak, Garbi - Trakya'dan 
gelmiş olan âtabli Türkleri bizim Ğtabli Rum
larla mübadele etmeleridir. Bunun için nereye 
müracaat etmek lâzımgeliyorsa bu müracaatı 
yapsınlar. Garbi - Trakya'daki zavallı perişen 
insanları, bizdeki mübadeleye tâbi olmıyan ve 
ellerinden geldiği kadar bize kötülük yapan in
sanlarla mübadele etmenin imkânını sağlasınlar. 
Bunun için bizim de bağırmamız zamanı geldi 
ve geçti. Birleşmiş Milletlere mi aksettirecekler, 
ne yapacaklarsa yapsınlar ve bunu temin etsin
ler. Bu Garbi - Trakya'daki Türk kardeşlerimi
zin, böyle Istanbul'dakiler gibi 20 - 25 parça eş
yası alınmış veya vitrini kırılmış değildir, on
ların hânümanları söndürülmüş ve söndürülmek
tedir. Şahsan ben biliyorum ki, iki çiftliği olan 
bir insan bugün sokaklarda dilenme vaziyetine 
düşmüştür. Bizdekiler ise fevkalâde müreffeh 
bir hayat sürmektedirler. Buna karşı mutllak 
ve mutlak mukabelle bilmisil ister. Eğer biz 
bunu yapmazsak ne adalarda ve ne de Garbi -
Trakya'da bir tek Türk kalmıyacaktır. Bunun 
acılarını bizim gibi saçları ak olanlar ve bunları 
çok iyi bilen Adnan Menderes çok iyi bililriz. 
Bu itibarla ayağımız topal, gözümüz kördür, 
ama hiçbir zaman ruhumuzda ve vicdanımızda 
eski varlığımızdan kaybettiğimiz bir şey yok
tur. Onun için Adnan Menderes istediği kadar 
bağırsın ve kardeşlerimizin haklarını müdâfaa
dan hiçbir veçhile çekinmesin. Onun sesi bizim 
sesimiz olacaktır! (Alkışlar). 

RElS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 
Beş kişilik encümen için yapılan seçime 271 

âza katılmıştır ve neticede : 
Muammer Obuz (Konya) 271; 
Hüseyin Fırat (içel) 266; 
Hamdi Sancar (Denizli) 271; 
Mehmet Kartal (Malatya) 268; 
Nurettin Ertürk (Sivas) 270; 
Rey almak suretiyle tahkikat heyetine seçil

mişlerdir. 
Bu teklifi, Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın ko

nuşmasından sonraya talik ettim, hatırlarına 
bir şey gelmemesi için... 

Biraz evvel müşterek bir zühul yaptık. Tea
mül haline gelmemesi için arz edeyim: 
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«Mevcut sual müessesesi hatibin 15 dakikadan 

fazla konuşmasına mânidir. Bunun için Riya
set noktai nazarını Yüksek Heyetin tasdikine 
sundu, fakat reddedildi. Bu suretle Kemal Balta 
arkadaşımız konuşma imkânı bulmuşlarsa da 
bundan sonra tüzük hükümlerine göre hareket edi
leceğini arz ederim. 

3. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in, köy 
enstitüleri mezunu öğretmenlerin mağduriyetle
rini telâfi için bir intibak kanunu lâyihasının ha
zırlanıp hazırlanmadığına dair Maarif Vekilin
den şifahi suali (6/162) 

REİS — Maarif Vekili olmadığı için sual ge
lecek İnikada bırakılmıştır. 

i. — Tunceli Mebusu Arşları Bora'nm Ame
rika'dan verilen kamyonlarla buldozer iş makine
lerinin kullanılma şeJcli hakkında Millî Müdafaa 
Vekilinden şif ahi suali (6/164) 

REİS — Arslan Bora arkadaşımız, buradalar. 
Millî Müdafaa Vekili bulunmadıklarından suali 
gelecek İnikada bırakıyoruz. 

5. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, or
taokullara da konulacağı söylenilen din dersle
ri hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/165) 

REİS — Hikmet Bayur buradalar, fakat Ma
arif Vekili olmadığı için, Hakkı Kurmel arkada
şımızın suali gibi sizinkini de gelecek İnikada bı
rakıyoruz. 

6. — Tunceli Mebusu Arslan Boran'm, 
Tunceli vilâyeti okul ihtiyacının temini hususun
da ne düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden 
şifahi suali (6/168) 

REİS — Maarif Vekili bulunmadığı için Ars
lan Bora arkadaşımızın bu sualini de gelecek İni
kada tehir ediyoruz. 

.7. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'nin, 
Avrupa Atom Enerjisi Teşkilâtı hakkında ne dü
şünüldüğüne dair sualine Hariciye Vekili Fuad 
Köprülü'nün şifahi cevabı (6/170) 

REİS — Zeyyad Mândalinci, buradalar, sua
li okutuyoruz. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorularımın Saym Hariciye Vekili 
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tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasın» mü
saadenizi hürmetlerimle rica ederim. 

Muğla Mebusu 
Zeyyat Mândalinci 

1. Hükümetimizin Avrupa Atom Enerjisi 
Teşkilâtı hakkındaki düşünceleri nelerdir? 

2. Memleketimizin bu teşkilâta katılması 
ciheti düşünülüyor mu? Düşünülüyorsa bu hu
susta yapılmış bir teşebbüs var mıdır? 

HARİCİYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Atom enerjisi üzerinde kaydedi
len terakkiler, bu enerjinin tababet, ziraat, en
düstri ve mümasili sahalarda tatbikatından be
şeriyet namına büyük istifadeler temin edilmesi
nin mümkün olabileceğini göstermiş bulunmak
tadır. 

Ancak, bu imkânların tahakkuk ettirilmesi 
için yapılması iktiza eden ilmî araştırmalar bü
yük masraf ve külfetlere katlanıllmasmı icabet-
tirtdiğinden, dünyayı sulh ve refaha kavuştu-
rabıilecek olan bu enerji mevzuunda beynelmi
lel bir iş birliğinin teessüsü zarureti de katî 
olaralk kendisini göstermiş bulunmaktadır. 

Bu lüzum ve zarureti lâyılki vteçihile göz 
önünde tutan muhtelif beynelmilel teşekküller 
kendi aralarında böyle bir iş birliğinin tessüsü 
için gayretler sarf etmektedirler. 

'2. Hükümetimiz de altom enerjisinin sulh
perver ve beşeri maksatlarla istimaline büyük 
ehemmiyet atfetmekte olup bu gaye ile ilgili 
her türlü faaliyet ve bilfiıassa atom enerjisinin 
memleketimizde tatbik edilmesine imkân vere
cek çalışmalar tarafımızdan hassasiyetle takip 
ve teşvik edilmektedir. 

Bunun neticesi olaralk : 
Halen Birleşmiş Milletler Teşkilâtında Atom 

Enerjisi sahasında müşterek ilmî araştırmalar 
yapılmasını imkânlarını hazırlamak ve bu gibi 
araştırmaliar için gerekli müesseseleri kurmak
la .vazifelendirilecek olan «Milletlerarası Atom 
Enerjisi Ajansının» statüsü üzerinde yapılmak
ta olan çalışmalara fiilî bir şje'kilde katılmış bu
lunmaktayız. Ayrıca Bağdad Paktı İktisadi 
Komitesinin ahiren akdettiği içtimada pakta 
bağlı bir Atom Enerjisi Eğitim Merkezinin ku
rulmasına dair ittihaz ettiği karara iştirak et
miş bulunuyoruz. 

3. Hükümetimiz yukarda arz edildiği veç
hile, atom enerjisi mevzuunda beynelmilel bir 
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iş birliğinin teessüsü için sarf edilen bütün bu J 
gayretlere iştira'k ederken, aynı zamanda ha
lihazırda millî bakımdan bu konuda en önemli 
dâvamız olan mütehassıs eleman yetiştirme me
selesini de dikkatle ele alarak halen mütaaddit 
ilim adamlarımızı Amerikan Atom Enerjisi mer
kezlerinde ihtisas yapmak üzere Birleşik Ame- I 
rika 'ya izam etmiş bulunmaktadır. I 

Ayrıca, mezkûr ilim adamlarına ilâveten da- I 
ha bâzı mütehassıslarımızın da masrafları Ame
rikan Hükümeti tarafımdan karşılanmak üzere 
yine atom enerjisi konusunda Birleşik Ameri- I 
'ka'ya gönderilmeleri imkânı sağlanmıştır. I 

Yine bu mevzuda sarf edilen mes'ai cümle- I 
sinden olaraık, Amerika Birleşik Devletleri Hü- I 
kümeti ile 10 Haziran 1955 tarihinde Vaşing- I 
ton'da imzaladığımız ve yalkm bir tarihte Yük
sek Meclisinizin yükse'k tasvibine arz edilecek I 
olan «Türtkiye Cumhuriyeti Hükülmıeti ile Ame- I 
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında I 
Atom Enerjisinin Sivil Sahada İstimali Hususun
da îş Birliğine dair Anlaşma» gereğince, mem
leketimizde atom enerjisi üzerinde ilmî araştır
malar yapılmasına imkân verecek teknik malû
matla bu araştırmalar için lüzumlu reaktörle
rin malzemesinin Birleşik Amerika'dan temin: I 
imkânının sağlanmış olduğu da zikrolunabilir. I 

Diğer taraftan, memlelketimizde atom ener
jisinin muhtelif sahalarda tatbikini gerçekleş
tirmek ve bu sahaDardaki mesaiyi koıordine et- I 
mek maksadiyle bir Atom Enerjisi Komisyonu 
kurulması mukarrerdir. Bu husustaki kanun 
tasarısı kısa zamanda Yüksek Meclisinize ar? 
edilecektir. I 

4. Atom enerjisinin sulhçu gayelerle kulla
nılması mevzuunu Avrupa memleketleri de bü- I 
yük ehemmiyetle ele almış 'bulunmaktadır. 

Bu arada Brüksel Anlaşmasına dâhil bulu- I 
nan Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Holân-
da ve Lüksemlburg hükümetleri ahiren M'essi-
na'da akdettikleri konferansta bu mevzuda ara- I 
larında iş birliği yapmak hususunda karara 
varmışlardır. I 

Malûmları olduğu üzere, hükümetimiz, Av- I 
rupa Birliğinin tahakkukuna büyük ehemmi- I 
yet vermekte ve Avrupanm büyük ve küçük I 
Avrupa şeklinde ikiye bölünmesine yol açacak 
teşebbüsleri bu kıtanın âtisi bakımından teh
likeli telâkki etmektedir, I 
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Kömür - Çelik Birliği gibi Avrupa'nın mah

dut memleketlerine inhisar eden teşekküllere bu 
kere Atom Enerjisi mevzuunda da mahdut sayı
da devlete münhasır kalacak bir faaliyet saha
sının ilâvesini, hükümetimiz, bu bakımdan mah
zurlu mütalâa etmektedir. 

Bu itibarla, Avrupada, yukarda arz edilen 
mahzurları bertaraf edecek şümullü bir teşki
lâtın kurulmasına müteveccih faaliyetler tara
fımızdan en yakın alâka ile takibedilmekte ve 
desteklenmektedir. 

Bu meyanda hükümetimiz, atom enerjisinin 
sulhperver maksatlarla istimaline matuf bütün 
bu faaliyetlerin üye memleket sayısı itibariyle 
şümulü en geniş olan OECE teşkilâtı içinde te
merküz ettirilmesine taraftar bulunmaktadır. 

Filhakika OECE teşkilâtı dâhilinde böyle 
bir iş birliğinin teessüsü için çalışılmakta olup 
bu mevzuda teşkil olunan hususi bir çalışma 
nrrupu raporunu teşkilâtın tasvibine arz etmiş 
bulunmaktadır. OECE nin vekiller seviyesin
deki konseyinin önümüzdeki toplantısının gün
demine alınmış olan bu ranor hakkındaki nok
ta! nazarımız teşkilâta bildirilmiştir. 

Bununla beraber, mezkûr teşkilâtla tedahül 
etmemesi ve mahdut sayıda üveye münhasır 
kalmaması şartivle Avrupa içinde atom enerji
li sahasında faaliyet gösterecek diğer bütün te
şebbüslere de iştirake amadeyiz. 

Bu meyanda Avruna Konseyi tstişari Asamb
lesinin geçen sene akdettiği 7 nci ictimaında 
Ayrana Konseyine âza bulunan memleketlerin 
V.irnk edecekleri bir-? Avrupa Atom E^eriisi 
Teşkilâtı ve müşterek bir Atom Enerjisi îlmî 
Araştırma Merkezinin kurulması hususunda al-
^ı*] karar hükümetimiz tarafından il<ri. ile kar
şılanmış ve desteklenmiş bulunmaktadır. 

REÎS — Zeyvat Mandalinci. 
ZEYYAT MANDALÎNCÎ (Muğla) — Muh

terem arkadaşlar, sözlerime banlamadan evvel 
Savın Hariciye Vekilimize verdikleri kıvmetli 
malûmattan dolayı teşekkür etmek isterim. 

Arkadaşlarım, konuşmamın içinde bâzı tek
nik hususlar da olacağı cihetle evvel emirde ni
çin bu sözlü sorumun verildiğinin kısaca esba
bı mucibesini anlatmak istiyorum; .Avrupa 
Konseyinde çalışan ve bir Avrupa Birlimi prave-
sini istihdaf eden bütün arkadaşların bildikle
ri gibi, orada mevzuubahsolan ve bütün Av
rupa'yı alâkadar eden mühim meselelerin millî 
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meclislere intikal ettirilmesi, oraya iştirak eden 
arkadaşların bir vazifesidir. Avrupa Konseyi 
camiası içinde uzun zamandan beri etüd mevzuu 
olan atom enerjisi mevzuunun arkadaşlarımız
dan birisi tarafından Büyük Meclise intikal et
tirilmesi elbette bir vazife idi. îşte bendeniz 
naçizane olarak bu sözlü sorumla, bu vazifeyi 
yapmak, Hükümetin noktainazarını öğrenmek 
ve aynı zamanda atom enerjisi mevzuunda nâçiz 
bilgilerimi arz etmek imkânına kavuşmuş bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; atom enerjisini mü
cerret olarak izah etmek imkân ve ihtimali yok
tur. Kısaca bir girizgâh olarak enerjinin ifade 
ettiği mâna üzerinde kendi görüşümü arz ede
ceğim. 

Enerji, bütün dünyada; bütün memleketler
de maalesef müsavi şekilde elde edilen bir kud
ret değildir. Birçok memleketler enerji kaynak
larına fazlasivle sahip, bâzı memleketler ise sa
hip değildir. İnsanların hayatı ve milletlerin in
kişafı üzerinde enerji kaynaklarının yaptığı bü
yük tesiri müşahede etmek, maziye dönmek ve 
küçük bir tetkikte bulunmak suretiyle mümkün 
olur. Dikkat edilecek olursa. 19 ncu asırda ener
ji kaynaklarına sahip memleketler süratle inki
şaf etmişlerdir. İlk defa keşfedilen buhar maki
neleri ile İngiltere'nin kısa zamanda ne hale 
geldiği malûmunuzdur. Bilâhara buna ilâve 
olarak elektrik ve petrol enerji kaynaklarının 
da ilâvesi dünyada enerji tarihinde süratli bir 
inkişaf kaydını temin etmiş ve bilhassa petrol 
babında geniş imkânlara sahibolan memleketler 
inkişaflarını o kadar süratli bir hale getirmiş
lerdir ki bu memleketlerde kısa bir zamanda 
hayatî değişiklikler olmuş, sosyal bakımdan 
namütenahi inkişaf olduğu gibi ekonomik ba
kımdan da daha evvel misli görülmedik bir se
viyeye ulaşmışlardır. Bunun bariz misalini eski 
dünya ve yeni dünya arasında bulmak müm
kündür. Amerika 19 ncu asır sonlarında buldu
ğu petrolleri istismar politikası üzerine o kadar 
süratli ilerlemişlerdir ki bu ilerleme bugünkü 
Amerika'y1 meydana getirmiştir. 

Arkadaşlar; ekonomik ve sosyal bakımdan 
enerjinin büyük ehemmiyetini gösteren rakam
lar arz edeceğim. Bugün Amerika'da bir işçinin 
bir saatlik asgari yevmiyesi 84 Belçika frankını 
bulmuştur. Avrupa'nın en yüksek seviyede 
memleketlerin başmde gelen Belçika'da ise bu . 
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miktar 20 Belçika frankı raddelerindedir. Ame
rika'nın elindeki muazzam kaynaklarının temin 
ettiği hamle kudreti, hayat seviyesi bakımından 
bu memleketi bu derece refah seviyesine eriştir-
nıiştir. Esasen bu enerji mevzuu üzerine büyük 
ehemmiyet veren Hükümetimiz büyük sıkıntı
lara rağmen barajlar ve elektrik santralleri kur
maktadır. Bu da Hükümetimizin bu enerji 
mevzuuna atfettiği büyük değeri göstermekte
dir. Yalnız arkadaşlar, bugün artık petrol 
klâsik bir enerji kaynağı haline girmiş bulun
maktadır. Çünkü bundan tam on üç sene evvel 
imal edilen pil atomik yani reaktörden bugüne 
kadar atom enerjisi sağlanması mevzuundaki 
çalışmalar o derece ilerlemiştir ki bunun karşı
sında bugüne kadar bâzı memleketlere yüksek 
bir ekonomik seviye bahşetmiş bulunan klâsik 
enerji kaynaklarının ilelebet bu memleketleri 
başta götüremiyeceği meydana çıkmış bulun
maktadır. Esas iptidai maddesi torium, uranium, 
beryliumdan ibaret olan atom enerjisi mevzu
unda 13 seneden beri müthiş faaliyet devam et
mektedir. Amerika klâsik enerji kaynaklarının 
namütenahi bolluğuna rağmen faaliyete geç
miştir. Bugün Amerika'da 20 ye yakın reaktör 
vardır. Avrupa'da beş altı reaktör henüz inşaat 
halindedir. 

Yine Amerika 13 senede bu mevzuda çalışa
cak ehliyeti haiz 15 bin teknisiyen yetiştiril
miştir. Buna karşılık İngiltere'de beş, Fransa'
da 1 800 e yakın teknisiyen vardır. Diğer Av
rupa memleketlerinde yalnız bin teknisiyen 
mevcuttur. 1955 senesinde Amerika bu işe iki 
milyar dolar tahsis etmiş ve Avrupa 'daki dev
letler topyekûn 300 milyon dolar tahsis edebil
mişlerdir. Görülüyor ki klâsik enerji kaynakla
rına sahip memleketler ve bunun dışında bu ni
mete mazhar bulunmıyan memleketler, herkes 
kendi çapında atom enerjisi araştırmaları, atom 
enerjisi tesisleri meydana getirmek hususunda 
âdeta yarış halindedirler. Çünkü arkadaşlarım 
artık, biraz evvel Sayın Hariciye Vekilimizin 
de buyurduğu gibi, atom enerjisi yalnız bir 
tahrip aleti olmaktan çıkmış, aynı zamanda 
sulh sahasında tatbiki temin edildiği takdirde 
geniş inkişaf ve istifade imkânı bahşedebilecek 
bir hüviyete sahip bulunduğunu göstermiştir. 
Atom enerjisi kısa zamanda, bu faaliyet devam 
ettiği takdirde, 1960 senesini bâzı eksperler bir 
değişiklik tarihi olarak ortaya atmaktadırlar, 
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I96Ö senesinde atom enerjisi termik enerji is
tihsaline tamamen müsavi bir maliyetle enerji 
istihsal edebilecek duruma geçecektir. Bu tak
dirde elbette ki bizim gibi elinde geniş klâsik 
enerji kaynakları bulunmıyan memleketlerde 
sosyal geriliğimizin bir an evvel kapatılması 
suretiyle ileri memleketlerle aramızdaki geniş 
mesafenin doldurulması ve memleketimizin te
rakkisi için bu yol bulunmaz bir imkân olarak 
kabul edilmek lâzımgelir. 

Arkadaşlar; bütün dünyada bu mevzuda ge
niş faaliyetler vardır. Fransa'da Atom Komi
serliği kurulmuştur. İngiltere'de Atom Enstitü
sü hali faaliyettedir. Yine beynelmilel bir teşek
kül olarak merkezi Cenevre'de bulunan Atom 
Enerjisi Teşkilâtı ve bu mevzuda çalışan ve 
merkezi isviçre'de bulunan bir başka teşekkül 
ve bunların yanında beynelmilel ve bizim de 
dâhil bulunduğumuz Vaşington'daki Atom 
Enerjisi Birliği vardır. Asıl 1955 te bu faaliyet
lerin neticesi olarak Demir ve Çelik Birliğine 
dâhil memleketler mümessilleri Mesina'da bir 
toplantı yapmak suretiyle Avrupa'da atom ener
jisi faaliyetinin Amerika ve Rusya'ya nazaran 
çok geri olması hasebiyle bir an evvel inkişaf 
etmesinin zaruret olduğunu istihdaf eden bir 
müzakere yaptılar. Bu müzakerede esas hâkim 
olan espiri şu idi arkadaşlar : Amerika klâsik 
enerji kaynaklarına sahipti. Hayat seviyesi Av
rupa'dan en aşağı birkaç misli yüksekti. Buna 
rağmen bu mevzua büyük ehemmiyet vermekte
dirler. Avrupa'da tesisi için milyarlarca dolar 
lâzımgelen bu muazzam sanayii ayrı ayrı dev
letler olarak kurmak imkânsızlığı karşısında, 
altı devlet süratle birleşmek ve Amerika'nın ve
ya Rusya'nın tek başına meydana getirdikleri 
bu büyük sanayii, hepsinin ^maddi ve mânevi 
imkânlarını bir araya toplamak suretiyle mey
dana getirmek lüzumunu hissettiler. Bu yolda 
uzun münakaşalar neticesinde bu altı devletin 
Hariciye Vekilleri mutabık kaldılar. Bu şekilde 
bir Avrupa Atom Enerjisi Birliği teşkilâtının te
melleri atılmış oldu. 

Avrupa Konseyinde bu mevzu üzerinde iza
hat veren Belçika Hariciye Nazırı Mösyö Sipa-
ak'm bu husustaki mütalâasını arz edeyim. Mös
yö Sipaak şunu demiştir : «Atom enerjisi dünya 
enerji tarihine o kadar muazzam bir yenilik 
getirmiştir ki bu enerji insanlığa büyük imkân
lar bahşetmektedir. Eğer Avrupa bir an evvel 
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bu mevzuda millî iddialardan vazgeçmek sure
tiyle bileşemezse, Birleşik Amerika ve Rusya 
seviyesine çıkmazsa Avrupa'nın akibeti geri 
kalmış milletler listesine girmek olacaktır. Çün
kü geri kalmış memleket olmak nispî bir şeydir. 
Bir kütlenin kuvveti karşısındaki insanların 
kuvvetleriyle mukayese edilerek bir kıymet ve 
mâna taşır. Amerika ve Rusya'nın büyük kuv
veti karşısında biz hâlâ bir araya gelip bir atom 
sanayii kurmazsak ve klâsik enerji esasına bun
dan sonra da devam edersek âkibetimiz geri kal
mış mletler listesine girmektir.» Mr. Spaak'ın 
bu sözünün pek doğru olduğunu bütün arkadaş
lar kabul ederler. Bizim gibi geri kalmış mem
leketler listesinde bulunan memleketler için ise 
atom enerjisi mevzuunda yapılan çetin çalışmak
lar karşısında bigâne kalmak ve diğer memle
ketlerin bu yoldaki inkişaflarına ayak uydur
mamak, artık içinde bulunduğumuz geri kalmış 
memleketler listesinden çıkıp diğer bir listeye 
girmemek mânasına gelir. Bu itibarla bir an ev
vel bu mevzudaki çalışmalara ayak uydurmamı
zın zarureti karşısında olduğumuzu iddia etmek 
mümkündür. 

Arkadaşlarım, muhterem Hariciye Vekili bu
yurdular, dediler ki : «Bir atom enerji teşkilâtı 
kurmak çok külfetli ve muazzam bir iştir, bu iş 
memleketlerarası bir iş birliğine ihtiyaç göste
rir.» Bu noktada doğrudur. Hakikaten atom 
enerjisi teşkilâtını kurmak, yalnız bir santral, 
bir pil atomik meydana getirmek için aşağı - yu
karı 800 - 900 teknisiyene ihtiyaç gösterir. Böy
le bir teşkilâtı meydana getirmek için yalnız bir 
tek sahada ihtisas sahibi teknisiyen değil, muh
telif sahalarda ihtisas sahibi teknisiyenler lâ
zımdır. Yani böyle bir teşkilâtta çalışacak olan 
teknisiyenlerin fizikçi, kimyager, dökümcü, rad
yo kimyageri, elektrikçi ve atom mühendisi ol
mak üzere miktarı yüzlere baliğ olmaktadır. 
Yüzlerce teknisiyene ihtiyaç vardır. Bu vaziyet
te tek başına bilhassa bizim durumumuzda olan 
bir memleketin yalnız başına bu işi meydana 
getirmesine imkân yoktur ve bu işin memleketi
mizde yapılması için bütçeye şu kadar tahsisat 
koyarak bu işi yapalım, şeklinde bir teklifte de 
bulunmuş değilim. Zaten böyle bir iş için büt
çemizin tamamını hasretsek bile böyle bir tesi
si tek başımıza yapmak imkânına mâlik olama
yız. Yalnız Sayın Hariciye Vekili, Hocamla Avru
pa Atom Enerjisi Birliği ile olan münâsebetleri-
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miz babında bir iştirak keyfiyetinin doğru olup 
olmıyacağı hususunda zannederim mutabık de
ğiliz. 

Bendeniz de sayın hükümetimizden aldığım 
talimatın ve bize verdikleri kıymetli malûmatın 
rehberliği altında Avrupa Konseyinde küçük Av
rupa fikrinin daima aleyhinde ve bütün Avrupa 
memleketlerini içine alacak büyük Avrupa fikri
nin daima lehinde bulundum. Binaenaleyh politik 
olarak kendisiyle yüzde yüz beraber olduğumu 
kabul etmekle beraber, Avrupa Atom Enerjisi 
Birliğine doğrudan doğruya üye devlet olarak 
olmasa dahi hiç olmazsa asosye devlet olarak gir
memizde bir zaruret bulunduğuna inanmaktayım. 
Çünkü muhterem arkadaşlar, her hangi bir te
şekkül taazzuv etmiş bulunursa ve biz bilâhara 
içerisine girersek bundan elde edeceğimiz ne
tice daima zayıf olur. Halbuki bu teşekkül hali 
taazzuvda iken, işin başında, daha kendilerinin 
de ne yapacaklarını, nasıl çalışacaklarını henüz 
forme edememiş bulundukları bir zamanda bu 
teşekkülün çalışmalarına doğrudan doğruya üye 
veya şerik devlet olarak katılırsak, ilerideki 
formasyonumuzu kolaylaştırma bakımından çok 
faydalar elde etmek imkânlarını kazanacağı
mıza kaani bulunuyorum. Çünkü onlar da bu 
işe yeni başlıyorlar. 

Hükümetimizin O E C E ile yaptığı kıymet
li iş birliğinden dolayı bilhassa memnun oldum. 
O E C. E namına rapor hazırlamış bulunan Mös
yö Arman'm küçük raporunu ve büyük rapo
ru okumuş bulunuyorum. Hakikaten enterasan-
dır ve bize büyük faydalar temin edecek du
rumdadır. Bu hususta Hükümetimizin göster
miş olduğu hassasiyete ayrıca teşekkür ederim. 

Tekrar olarak Muhterem Hariciye Vekili
mizden rica etmek isterim, hali taazzuvda bulu
nan bu teşekkülle hiç olmazsa istişari mahiyet
te, bir la&osyde devlet olatnaik, iş birliği yapma
ya çalışalım. Bunda memleketimiz için büyük 
faydalar olduğuna ben şahsan kaaniim. 

REİS — Hariciye Vekili. 
HARİCÎYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Arkadaşımızın Atom Enerjisi 
hakkındaki bütün mütalâalarına ve istikbal 
hakkındaki tahminlerine iştirak ediyorum. Ve 
hükümet bu hususta1 kendi mütalâlariyle ve ken
di görüşleriyle tamamiyle mutabık olduğu için
dir ki, bu harekâta katılmakta bir an tereddüt 
etmemiştir. 
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Sonra Küçük Avrupa meselesinde (Deminki 

mâruzâtımda da vardı, belki dikkatlerinden 
kaçmıştır) biz onlardan >ayrı bir teşekkül hâlin
de kaldıkları takdirde onlarla da teşriki mesai 
etmeye hazırız. Her türlü imkân ve ihtimal
lerden istif ade etmek ve diğer taraftan da en 
mühim mesele olarak memleketimizde bu mev
zular üzerinde yetişmiş, çalışmış hazırlanmış 
mütehassısları yetiştirmek en büyük vazifemizi 
teşkil ediyor. Bunun için bütün imkânlarımızı 
sarf ederek çalışıyoruz. Ve müessesatımız, ilim 
adamlarımız, üniversitelerimiz, teknik müessese
lerimiz de elbette bu hususta ellerinden gelen 
gayreti göstereceklerdir. Kendilerinin dediği gi
bi, hakikaten şunu da ifade edeyim ki; bunun* 
la da hükümetin bu mesele ile alâkasının de
recesini belki daha iyi tebarüz ettirmiş olu
rum. 19 ncu asırda bunlar makinası yapıldığı 
zaman, bunu ilk yapanlar, bunun yeryüzün
de ne büyük bir değişikliğe sebebolacağını hiç 
tahmin etmemişlerdi. İşte dünyayı altüst eden 
ve Garp'm terakkisini ve Şarık'ın bu anada bizim 
dedelerimizin, Osmanlı Devletinin ve diğer dev
letlerin katî inhitatını hazırlıyan ve son dar
beyi indiren bu inıkilâp olmuştur. Buhar ma-
kinasımn icadı ve onun doğurduğu büyük sa
nayi, bu büyük sanayinin meydana getirdiği 
büyük sanayi kapitalizmi 19 ncu asra kendi 
rengini ve simasını vermiş ve onun altını üs
tüne getirmiştir. Bizim dedelerimiz bu in'ki-
lâbm büyük ehemmiyetini idrak etmedikleri 
içindir ki, bundan namütenahi zararlar gör
müşlerdir. 

Bugün bu Atom Enerjisi meselesinde şunu 
bilmek lâzımdır, bu hususta tamamen ken
dileri ile mutabıkım : Dünya yeni bir devrin 
eşiğindedir. Bunun neticeleri buhar devrinin 
neticelerinden de çok daha büyük, çok daha 
kuvvetli olacaktır. Vaktiyle yaptığımız hatala
rı yapmıyacağız. Bu sefer ilk dakikadan iti
baren hükümetiniz, bu harekette bütün Dünya 
ile beraber bulunmak için elinden gelen her-
türlü tedbirleri almıştır ve almakta devam 
edecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

8. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
memleketimizin senelik yemlik sarifyatının ar
pa ve yulaf olarak kaç ton olduğuna, 1955 se-
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nesi içinde Amerika'dan sahnalınan yemlik ar- | 
pa ve yulafın miktarına dair İktisat ve Ticaret 
Vekilinden şifahi suali (6/172) 

9. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpaçk'ın, 
Maden Kanununun 157 nci maddesi gereğince 
hazırlanarak İktisat ve Ticaret Vekâleti Te§küât 
Kanununa eklenmesi icabeden kadroya dair 
İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/176) 

REİS — Ruznamenin, 8 nci maddesindeki 
sual Sinan Tekelioğlu 'nun, 9 ncu maddesinde
ki sual O m a ! Kıpçak'ındır, her ikisi d« İkti
sat vo Ticaret Vekiline müteveccihtir. Alâkalı 
Vekil bulunmadığından gelecek İnikada talik 
ediyoruz. 

10. —• Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'-
nun, arıcılığın inkişafı için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Ziraat Vekilinden şifahi suali 
(6/177) 

REİS — Ziraat Vekili burada, sanı sahibi 
arkadaşımız ikinci defadır bulunmadığından so
ru düşmüştür. v 

11. •— Tunceli Mebusu Arslan Boran'ın, Zâ-
hitan ve Askeri Memurların Maaşları hakkında
ki 3661 ve 6542 sayılı kanunlar hükümlerinden 
istifade etmiyen bir kısım mütehassıs tabip al
bayların da bir üst derece maaşa yükseltilme
leri Jıakkında ne düşünüldüğüne dair Millî Mü
dafaa Vekilinden şifahi suali (6/178) 

REİS — Vekil bulunmadığı için gelecek İni
kada talik ediyoruz. 

12. — Kırşehir Mebusu T ahir Taeşr'in, İçti-
maatı Umumiye Kanununun sureti tatbiki hak
kında yapılan tebliğin ne gibi bir sebep ve za
ruret altında yapıldığına dair sualine Dahiliye 
Vekili Etem Menderes'in şifahi cevabı (6/179) 

REİS — Suali okuyoruz efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
özeti : İçtimaatı Umumiye Ka
nununun sureti tatbikine dair 
yapılan tebligatın sebebine dair 
sözlü soru. 

Aşağıdaki sözlü Sorumun Sayın Dahiliye Ve
kili tarafından cevaplandırılmasına delâletleri
nizi arz ve rica ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Tahir Taşer I 

İçtimaatı Umumiye Kanununun ne suretle 
tatbik edileceğine dair Dahiliye Vekâletince 
Devlet radyosunda 19 . VIII . 1955 tarihli bir 
tebliğin yayınlandığı malûmdur. Bu tebliğde, 
bâzı siyasi partilerin mülkiye âmirlerine ver
mekte oldukları beyannamelerde toplantı sebe
bini (İç ve dış politika ile alâkalı mevzular üze
rinde konuşmalar) veya (Memleketin içtimai; 
iktisadi, siyasi meseleler üzerinde konuşmalar) 
gibi hududu gayrimuayyen ve hiçbir memleket 
meselesini şümulü dışında bırakmıyan tâbirlerle 
ifade ettikleri görüldüğü, halbuki İçtimaatı 
Umumiye Kanununun 5 nci maddesinde içtimain 
ne sebep ve maksatla akdedileceğinin Hükümet 
makamlarına izah edilmesi ve 8 nci maddesinde 
de tâyin edilen mevzu dışına çıkılamıyacağı sa
rih olarak yazılı bulunduğundan bu toplantıla
rın yapılabilmesi için verilecek beyannamede 
mevzuun zikri ile değil izah edilmesi ve mütaad-
dit değil ancak tek mevzuun konuşulması, ak
sine hareket edenler hakkında idare Âmirleri
nin vâki müracaatları keenlemyekûn addetme
leri emredilmiş bulunmaktadır. Demokrat Parti
nin muhalefette bulunduğu yıllar içinde vatan 
sathını bir miting meydanı haline getirmeye 
siyasi, içtimai ve iktisadi bütün memleket me
selelerini içine alan yüzlerce nutkun verilmesine 
fırsat ve imkân veren ve bugüne kadar tatbikat
ta en küçük bir tereddüdü mucip bulunmıyan 
İçtimaatı Umumiye Kanununun 47 sene sonra 
mânasının Dahiliye Vekâletince değiştirilmeye 
kalkışılmasındaki hikmet ve mantığı anlamak
taki güçlük meydandadır. Binaenaleyh: 

1. Toplantı hürriyetini tahdidetmesi bakı
mından demokratik bir mahiyet taşımadığı aşi
kâr olan mezkûr tebliği ne gibi bir sebep ve za
ruret altında yapılmıştır. 

2. Demokrat Partinin muhalefette bulun
duğu senelerde yaptığı müracaatlarla bugünkü 
muhalefet partilerinin ezcümle Cumhuriyetçi 
Millet Partisinin 1955 Ağustosunda Trakya'da 
tertibetmek istediği siyasi toplantılar için yap
tığı müracaatlar arasında şekil ve mahiyet ba
kımından hukukan bir fark var mıdır, varsa 
bu hususta bir ıhisal verebilir misiniz? 

3. Kanunların tefsiri münhasıran teşri or
ganının vazifesi cümlesinden olduğu halde Da
hiliye Vekâleti bir nevi tefsir mâhiyetini arz 
eden bu tebliği hangi hak ve salâhiyete istina
den yapmıştır? 

— Î86 — 



I : 36 13.2 
4. Tebliği, toplantı hürriyetini teminat al- I 

tında bulunduran Anayasamızın sarih hüküm
leri ile kabili telif görüyor musunuz? 

REÎS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer arka
daşımızın sorularını cevaplıyorum : 

1. îçtimaatı Umumiye Kanununun tatbika
tı ile vazifeli olan vekâletin, kanunun âmir hü
kümleri üzerinde müesses anlayışın açıklanma
sına matuf olarak neşrettiği bu tebliğde kanu
na aykırı bir cihet mevcut değildir. 

Kanunun, 5 nci maddesinde (îçtimam ne se
bep ve maksatla akdedileceğinin izahı) ve 8 nci 
maddesinde (.... beyannamede tâyin olunan mev
zu haricine çıkılmıyacağı) suretindeki âmir hü
kümlerle-yapılmış olan tebliğin, mutabakat ha
linde olduğu görülmektedir. 

îçtimaatı Umumiye Kanunu, Teşkilâtı Esa
siye ile vatandaşa tanınan toplanma hürriyetini 
âmme nizamı mülâhazasiyle tanzim eden bir 
kanun olduğuna göre, kanunun hükümleriyle 
mutabık ve müesses anlayışın, bu tebliğle tek
rar edilmiş olmasındaki maksat; kanuni vecibe
lerin unutularak yerine getirilmemesi suretiyle 
toplanma hürriyetinden istifadeyi müşkülâta 
uğratmamak için, vatandaş lehine teyiden ifa
de edilmesine lüzum görülmüş olmasından iba- J 
rettir. i 

2. Demokrat Partinin muhalefette iken bu 
kanuni hükümleri ihlâl ve rencide edecek ma
hiyette toplantılar tertibettiği tahmin edilemez. 
Vâki olan bâzı noksan ve hatalar yine alâkalı 
mercilerin ihtarı ile düzeltilmiş olduğu şüphe
sizdir. 

3. Tebliğ kanunun tefsiri gibi bir maksadı 
taşımamaktadır. Nitekim vilâyetlere dâhi ta
mim edilmemiştir. 

4. Tebliğ, Teşkilâtı Esasiyemizin ruhuna 
aykırı bulunmamakta olduğunu arz eylerim. 

REÎS — Tahir Taşer. 
TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Dahiliye Vekiline, sözlü soru
ma verdikleri cevaptan dolayı teşekkür ederim. 
Fakat bu cevap bendenizi asla tatmin etmemiş
tir. Sebeplerini aşağıda yazılı olduğu şekilde 
arz ediyorum : j 

1. Meşrutiyet idaresinden intikal eden ve j 
altında bir padişahın mührünü taşıyan 47 sene- ' 
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lik îçtimaatı Umumiye Kanunu gibi demokra
tik bir kanunun 47 sene sonra Demokrat Parti 
hükümeti zamanında bir sözlü soru mevzuu ya
pılması ne kadar garip ise, Dahiliye Vekâleti
nin böyle bir kanunu yeni baştan ele alarak 
mâna ve mahiyetini değiştirecek derecede teş
kilâtına bir tamim yapması da "o derece garip 
ve hattâ gülünçtür. 

2. Ben öyle ümidediyorum ki, Sayın Dahi
liye Vekili bu kanunun tatbik tarzı hakkında 
kendi vekâletinden evvel teşkilâtına yapılan bu 
tamimin bir zühul eseri olduğunu kabul ve hü
kümsüzlüğü hakkında da yeni bir tebliğ yayın
ladıklarını veya yaymlıyacaklarmı bildirecek
lerdir. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Söyledim efendim, böyle bir tamim 
yapılmadı. 

TAHÎR TAŞER (Devamla) — Dinledim 
efendim, müsaade buyurunuz. Tebligatı gerçi 
teşkilâtınıza tamim etmediniz ama Devlet rad
yosundan bildirdiğinize göre bu emir, idare 
âmirlerini bağlıyacak mahiyettedir. Ayrıca ya
zılı olarak bildirmenize lüzum yoktur. Çünkü, 
fiilen biz buna şahidolduk. Bu emir tatbik edil
miştir. Onun için ben bunu hassaten burada 
zikretmeyi faydalı bulurum. Fakat maalesef 
muhterem vekil, partizan düşüncelerle yapıldığı 
aşikâr olan böyle bir tamimin doğruluğunda 
ısrar etmektedir ki tamamiyle hatalı bir görü
şün ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlar, toplantı hürriyeti de 
şahsi masuniyet, vicdan, tefekkür, kelâm, ne
şir, temellük ve tasarruf hürriyetleri gibi Türk-
ler'in tabiî hukukundan olduğu Teşkilâtı Esa
siye Kânununun 70 nci maddesinde gayet sarih 
bir şekilde ifade olunmuştur. Bu hakkın ne su
retle kullanılacağı da sözü geçen îçtimaatı Umu
miye Kanununda gösterilmiştir. 

Biliyorsunuz ki Demokrat Parti muhalefet
te iken bu partinin kurucu ve idarecileri bu 
kanundan faydalanarak vatan sathını adeta 
bir miting meydanı haline getirmiş ve o zaman
ki iktidarın icraatını hiçbir kayıt ve şarta bağ
lı kalmaksızın bütün şiddetiyle tenkid etmiş ve 
denebilir ki iktidara geçmesinde bu kanun mü
him bir rol oynamıştır. 

Demokrat Parti idarecilerinin muhalefette 
iken siyasi toplantılar için idare âmirlerine o 
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zaman yaptıkları müracaat şekillerini bugünkü 
siyasi partilerden ezcümle Cumhuriyet Millet 
Partisinin Trakyada yaptığı müracaat şekilleri 
arasında hukukan hiçbir fark mevcudolmadığı 
halde bugünkü Demokrat Parti Hükümetinin 
keyfî bir tebliği ile kanunu işlemez bir hale 
getirmesindeki mânayı anlamak cidden güçtür. 

Tebliğin kanuna aykırı olduğunu tebarüz 
ettirmek için tebliğe mesnet îçtimaatı Umumi
ye Kanununun 5 nci maddesine bir göz atma
mız lâzımdır. Kanunun beşinci maddesi aynen 
şöyledir : 

Madde 5. — Beyannamede içtimain ne sebep 
ve maksatla aktedileceği izah olunacaktır. 

Görüyorsunuz ki; madde hiçbir tereddüde ve 
şüpheye mahal vermiyecek derecede açık ve sa
rihtir. İçtimain sadece ne sebep ve maksatla ak-
tedileceğini ifade etmek toplantının yapılması 
için kâfidir. 

Bu sebep umumi olabileceği gibi cüzi de ola
bilir. Hükümet politikası tecezzi kabul etmez bir 
kül olarak ele alınması lâzımgelen bir mefhum 
olduğuna ve siyasi partilerin hükümetin umumi 
siyaseti üzerinde fikir ve mütalâa beyan edecek
lerine göre onları tek bir mevzu etrafında mese
lâ yalnız iktisadi, yalnız ticari veya yalnız adlî 
veya maarif gibi mevzulardan biri üzerinde ko
nuşturmağa icbar etmenin kanunun ruh ve mak
sadına uygun olmadığını bilhassa arz etmek is
terim. O halde Dahiliye Vekâletini, böyle yer
siz ve kanunsuz bir tebliğ neşrine sevk eden âmil 
nedir? Bunun üzerinde bir nebze durmak iste
rim. Muhterem arkadaşlar, bu tebliğin radyo ile 
yayınlandığı sıralarda muhalefetin yapmış ol
duğu toplantılardan iktidar partisi liderlerinin 
hoşlanmadığını ifade eden beyanatlar çıkmak
ta ve Zafer Gazetesinde buna bir çare bulunma
sı yolunda makaleler neşredilmekte idi. 

Hemen bunu takiben Dahiliye Vekâletinin 
bir nevi tefsir mahiyetini addeden ve Büyük 
Millet Meclisinin salâhiyetine tecavüz eden böy
le bir tebliğle işi halletmeye kalkışması iktida
rın aradığı tedbiri, bu tebliğde bulduğunun açık 
bir delilidir. 

Siyasi partiler, yalnız devletin iktisadi veya 
siyasi politikası üzerinde konuşacağız derlerse 
bununla bağlı mı kalacaklardır? Meselâ, maa
rif politikası üzerinde konuşacaksın bunun hiç 
dışına çıkmıyaeaksm diye sansür konamaz. Bi-

2.1956 O : 1 
I naenaleyh, bu mevzu ile muhalefet partilerini 

bağlamak kanunun ruh ve maksadına uygun 
değildir. Yalnız sebebini izaîı etmek kâfidir. 

Demokrat Parti de bu kanundan çok fayda
lanmıştır. Bu tebliğ Namık Gedik tarafından 
yapılan bir radyo neşriyatı ile yapılmıştır. Ve 
katiyen hükmü yoktur. Bir m'emleket kanun
larla idare edilir, emirnamelerle değil. Emirna
melerle idare totaliter bir idare demektir. Mem
leketimizin siyasi ve içtimai durumu da buna 
müsait değildir. Bu mevzu üzerinde hassasiyetle 
durmak isterim. (Soldan, sesler) Ne söylediği
nizi duymadım, sözünüz varsa buyurun burada 
konuşur. 

I REİS —- Rica ederim siz konuşmanıza de
vam ediniz, duymadığınız daha iyi.. 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Dahiliye Ve
kâletini böyle yersiz ve kanunsuz tebliğe sevk 
eden âmil nedir? Bunun üzerinde bir nebze dur
mak isterim. Muhalefet partilerinin yapmış ol
dukları toplantılar iktidar partisinin işine gel
mediği için bir tebliğ neşrederek işi halletmeye 
kalkışmak istemiştir. Bu tebliğe aidolan bir ve
sika var, Hürriyet gazetesinde şöyle bir yazı 
Çıkmıştır, okuyorum : 

«Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı Fuad 
Köprülü'nün birkaç gün evvelki basın toplantı- v 
smda muhalefet tarafından yapılacak toplantı
lar hakkında imaen beyan ettiği azimkar tavır 
bugün radyoda neşredilen bir tebliğ ile tahak
kuk ettirilmiştir. Tebliğ metninden de anlaşıla
cağı üzere bundan böyle idare âmirleri muha
lefetin yapacağı toplantılar için mufassal bir 

I mevzu listesi istiyecekler ve tek mevzu etrafın
da cereyan edecek konuşmalarda hoşa gitmiye-
cek sözler sarf edilmesi halinde toplantılara 
son verme salâhiyetini haiz olacaklardır. Îçtima
atı Umumiye Kanununun bir maddesinin tefsi
rine istinadettirilen bu tebliğ şehrimiz siyasi 
çevrelerinde büyük bir alâka uyandırmıştır. 
Padişahlık devrinden beri tatbik edilmekte olan 
bahis mevzuu kanunun 5 nci maddesinin bu şe-

I kilde tefsir edilip edilemiyeceği hususunda ken
dileriyle görüştüğümüz hukukçular buna imkân 
olmadığını ifade etmişlerdir.» 

Binaenaleyh, Muhterem Dahiliye Vekili ar
kadaşımızın sözleri hilâfına bu bir tefsir mahiye
tindedir, yalnız emir mahiyetinde değildir. 

I Sonra mademki tatbik edilmiyecekti, bu emri ni-
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(jin radyo ile yayınlanmıştı. Bu emrin mânası 
nedir, bundan maksat nedir! Sayın Dahiliye 
Vekilinden soruyorum. Bu emir halen baki mi
dir, radyo ile yapılan bu tebliğin hükmü baki ise 
neticesi müspet mi, menfi mi? Cevap versinler. 

Vâki ise ha yazı ile teklif edilmiş, ha radyo 
ile bildirilmiş olmasının kıymeti yoktur; netice
si aynıdır, bizim endişemiz devam ediyor de
mektir. Dahiliye Vekâletinin bu tebliği o derece 
haşin bir şekilde tatbik edilmiştir ki, geçen yaz 
Cumhuriyetçi Millet Partisinin Trakya'da ter-
tibetmek istediği siyasi toplantılar bu emre müs
teniden menedilmiş ve evvelce alınmış olan mü
saade iptal edilmiştir. Uğradığımız şehir ve ka
sabalarda, Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel 
Başkanı Osman Bölükbaşı'nm meydanlarda top
lanan halka teşekkür kabilinden söylediği sözleri 
dahi halkın dinlemesine polis tahammül edeme
miş, taşıdıkları coplarla ve zincirlerle halkı düğ
mekten çekinmemişlerdir. Bu joplarm 6/7 Ey
lül hâdiselerinde hareketsiz kaldığı düşünülürse 
her iki emrin de nereden ve ne maksatla veril
diği kolaylıkla anlaşılır. Matbuat mümessilleri 
de buna şahittir, vatandaşlarımız orada joplar-
la ve zincirlerle dövülmüştür. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Ne vakit 
olmuş? Hilafı hakikat konuşuyorsunuz. 

R E Î S — Müsaade buyurun, hatibin sözünü 
kesmeyin. 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Ben hilafı 
hakikat konuşmam, Tekirdağ'ındaki halk şahit
tir. 

Biz o zaman kanuna aykırı olarak verilen bu 
emrin kaldırılması ve kanun hükümlerine saygı I 
gösterilmesi için keyfiyeti Sayın Reisicumhura 
ve Başvekile çektiğimiz telgraflarla bildirmiş I 
isek de maalesef bir netice alamadık. 

Bu emir baki kaldıkça toplantı hürriyeti fi- I 
ilen metruk bir hale gelecek ve bu suretle Ana
yasanın ve onu teyideden bir kanunun hükmü I 
yok edilmiş olocaktır. 

Dahiliye Vekâletini, toplantı hürriyetini fi
ilen ortadan kaldıran ve binnetice Anayasaya ay- I 
kırı olan böyle bir tebliği hükümsüz kılacak ye
ni bir tebliğ neşrine davet ediyorum. Sözlerim 
bundan ibarettir arkadaşlar. 

REÎS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlar; bu tebliğ 1 
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19 Ağustos'ta yapılmıştır. 19 Ağustos'ta yalnız 
radyo ile neşredilmiş, Dahiliye Vekâletinin en 
baş uzvu olan vilâyetlere tamim şeklinde gön
derilmemiştir. Buna neden lüzum görülmüş ol
duğunu; tamimde vekâlet zikrediyor ve tamim 
baştan aşağı kanundaki hükümleri tekrar et
mektedir. Buna neden lüzum gördüğünü ilâve
ten zikretmektedir. Bu bizzarure keenlemyekûn 
durumda olduklarını bile bile müracaat yap
mak demektir. Yani «Kanunda zikredilen un
surlara riayet etmeden yapılan beyannamelerin 
kanuni unsuru itibariyle noksanlığından dola
yı keenlemyekûn addedileceği tabiîdir» diyor. 
Bundan maksat ise umumi toplantıların ınene-
dildiğini ileri sürerek memlekette hürriyetlerin 
tahdidolunduğu zannını uyandırmaktır. Nok
san unsurla müracaat edilmekte, idarece (unsur 
noksandır, kanun hükmüne münafidir) diye ke
enlemyekûn addedildiği takdirde ise, müracaat 
edenler, memlekette hürıiyetlerin tahdidedildi-
ğini iddia etmek suretiyle, Hükümet aleyhine, 
iktidar aleyhine birtakım dedikodular yapmak
tadırlar. Bu esbabı mucibe ile çıkan birtakım 
hâdiseler Dahiliye Vekâletini böyle bir tamim 
yapma lüzumuna götürmüştür. Bu suretle bu 
tamim o zaman yalnız alâkalılara hitabeder ma
hiyette olmuştur. Valilere değil, çünkü valiler 
kanunun nasıl tatbik edileceğini ve kanundan 
vâzıı kanunun ne maksat istihdaf ettiğini ga
yet iyi bildikleri için tamim valileri istihdaf et
memiş sadece müracaat esbabını ikaz eder ma
hiyette tertibedilmiştir. «Bundan da maksat, 
diyor, kanunun unsurları noksan gösterildiği 
takdirde müracaat hüküm ifade etmez. Buna 
mukabil de Hükümet aleyhinde birtakım dedi
kodulara sebebiyet verir.» 

Huzurunuzu daha fazla işgal etmemek için 
tamimi okumıyacağım, fakat arz ediyorum, ta
mim, kanundaki hükümleri ihtiva etmek sure
tiyle onları tekrar etmiştir. Ben de kısaca ce
vap vereceğim. 

Arkadaşımız diyor ki : Vatan sathını D.P. 
bir zamanlar miting meydanlariyle doldurmuş
tu. Evet, o zaman iktidarda bulunan C. II. P. 
ile karşı karşıya idik, onlar ve biz ayrı ayrı bi
rer taraftık. O zaman memleketin her tarafında 
karşı karşıya mitingler, konuşmalar akdet
tik. Ama biz kanun hükümlerine âzami riayeti 
şiar edilmek suretiyle müracaatlerimizi yaptık. 
Eğer o günkü mücadele tarihi yoklanacak olur-
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sa görülecektir, hiçbir zaman bizim kanunsuz I 
hareketimizi ispat edecek bir hâdise olmadığını 
huzurunuzda rahatça söyliyebilirim. O zaman 
kanun hükümlerini yine bugün olduğu gibi hak-
kiyle kavrıyamadan müracaat yapan teşkilât 
mevcut değildir diye iddia edemeyiz. Fakat de
min de cevabımda arz ettiğim gibi, o günkü ik
tidar tarafından ikaz edilmek suretiyle kanun 
hükümleri yerine getirilerek noksan muamele 
tashih edilmiştir ve o günkü 'iktidar, ben de 
içinde bulunduğum zaman muhatap olmuştum, 
hiçbir zaman kanunsuz bir harekete müsamaha 
göstermemiştir. Bütün idare organlariyle daima 
bu hataları tashih etmek ve ihtar etmek yolun
da bütün dikkatiyle, gayretiyle çalışmıştır. 

Arkadaşlarım «Namık Gedik Bey zamanın
da» diye, muhterem selefim Namık Gedik Bey 
arkadaşımın ismini zikrettiler. Namık Gedik j 
Bey arkadaşımın zamanında yapılmış olan bu 
tamim, hakikaten demin arz ettiğim mucip se
bepler dolayısiyle, tamamen yerinde yapılmıştır, 
hâlen de kanunun hükümlerini tekrar etmek
ten ibaret olduğuna göre gayet tabiîdir ki mu
hatap olanlar nezdinde hükmü caridir. 

Fakat valiler yine yapılan müracatlere göre 
kanunu açar ve kanun hükümleri dâhilinde ya
pılan müracaatları tetkik eder ve salâhiyetlerini, 
tasarruflarını bu müracaat üzerine kullanırlar. 

Hürriyet gazetesi okundu; bizi alâkadar et
mez. Hürriyet gazetesi yazmış, biz kanundan 
bahsetmekteyiz. Gazetelerde yazılan her hangi 
bir mütalâa bizi ilzam edecek değildir. Bunun 
mânasını da arz ettim, hükümlerini de tekrar 
etmiş oluyorum. Kanunu tekrar etmekten ibaret 
olduğuna göre hükümleri de gayet tabiîdir ki 
müracaat edenler hakkında caridir. 

REÎS — Buyurun Tahir Taşer. j 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar; yüksek huzurunuzu ikinci defa tas
di ettiğimden dolayı özür dilerim.' 

Muhterem Dahiliye Vekili verdikleri cevap
ta ; tebliğin, kanunun hükümlerini tekrardan 
ibaret olduğunu ve sırf alâkalıları ilgilendir
mek maksadiyle bu tamimin yapıldığını beyan 
buyurdular. Bu alâkalılardan maksat, her hal
de müracaat eden şahıslar olsa gerek. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Buna bizim teşkilâtımız da dâhil
dir. 1 
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TAHİR TAŞER (Devamla) — Fakat muhte

rem arkadaşlar, elimizde vesika var. Binaena
leyh tatbikattan örnek vermek mecburiyetinde
yim. . Bunun ne şekilde tatbik edildiğini hepi
mizin bilmesi lâzımdır. İçtima hürriyeti Anaya
sanın teminatı altındadır, kolay kolay feda 
edilemez. Bunu radyodan yapılacak tebliğlerle 
işlemez hale getirmek doğru değildir. Müsaade 
ederseniz size bir vesika okuyayım : 

Lüleburgaz; 9 . VI I I . 1955 
Kaymakamlık Yüksek Katma 

Lüleburgaz 

20 Ağustos 1955 Cumartesi günü saat 14 te 
başlamak üzere kaza merkezindeki spor sahasın
da bir siyasi toplantı tertibetmiş bulunuyoruz. 

Bu toplantıda iç ve dış politika ile alâkalı 
mevzular üzerinde konuşmalar yapılacaktır. 

Içtimaatı Umumi Kanununa göre keyfiyeti 
ihbar eder, aynı kanunun hükümlerine istina
den işbu ihbar dilekçemizin alındığına dair gün 
ve saati ihtiva eden ilmühaberin tarafımıza 
verilmesini arz ve rica ederiz. 

Ömer T ezan 
Ahmet özbilen 
irfan Oruç. 

Efendim; siyasi dedikten sonra, mesele yok
tur. Siyaset, küllidir, umumidir. 

Buna karşı kaymakamın emniyet amirliği 
vasıtasiyle verdiği cevap : 

T. C. 
Lüleburgaz ilçesi 9 . VIII . 1955 

Emniyet Amirliği 
Kısım : 1 

Sayı : 1187 

C. M. Partisi Başkanlığına 
Lüleburgaz 

K. 9 . VIII . 1955 gün ve iki sayılı yazını
za 

Partinizin 20 . VIII . 1955 günü saat 14 te 
top sahasında aşağıda isimleri yazılı şahısların 
idare mesuliyeti altında siyasi toplantı tertibet-
mesine izin, verilmiştir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 
A. K. K. Kaymakam 

Muzaffer Osmanağapğlu 
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Ömer îezan } 
Ahmet özbilen ] 
îrfan Oruç i 
Bu tebliğden evvelki izindir. Tebliğden son- | 

ra Muhterem Dahiliye Vekili radyo ile yaptı- j 
ğı tebliğden sonra kaymakamlığın ikinci bir I 
yazısı vardır : • ' j 

Lüleburgaz İlçesi 19 . VIII . 1955 
Emniyet Amirliği 

Kısım : ! 
Sayı : 1219 

Bay Ömer Tezcan : i 
C. M. Partisi İdare Heyetinden ' 

İçtimaatı Umumiye Kanununun beşinci mad- ? 
desinde, yapılacak içtimain ne sebep ve mak- I 
satla yapılacağı ve sözü edilen kanunun seki
zinci maddesinde de tâyin edilen mevzuun ha- j 
ricine çıkılamayacağı belirtildiği halde, kayma- | 
kandığımıza verilen beyannamede bu hükümle- | 
re riayet edilmediği görülmüştür. : 

Kanuna aykırı toplantının yapılması kayma- j 
kamlığımızca muvafık görülmediği 9 . VIII . ] 
1955 gün ve 2, 18 . VIII . 1955 gün ve 5 sayılı ] 
beyannamelerinize karşılık olarak tebliğ olunur, j 

Kaymakam 
Muzaffer Osmanağaoğlu ! 

Tarih : 19.VIII. 1955 j 
Saat : 14,17 I 
Taballüğ ettim. 
Ömer Tezan. 

e 

Binaenaleyh evvelce toplantının yapılmasına | 
müsaade edildiği halde bu ikinci emirle, yani 
radyoda yapılan tebliğ üzerine kaymakamlık bu 
ikinci emri Cumhuriyetçi Millet Partisine teb
liğ etmişlerdir. Şu halde emir, alâkalılara değil, 
doğrudan doğruya idare âmirlerine karşı yapıl
mıştır. İdare âmirleri kendilerini bu tebliğ ile 
bağlı buluyorlar. Ben, Muhterem Dahiliye Ve
kilinden Anayasaya aykırı olarak verilen bu em
ri tavzih eden yeni bir tebliğin yapılmasını çok 
rica ediyorum. Bu emri verirlerse kendilerine 
minnettar olacağımı da şimdiden arz ederim. 
Mâruzâtım (bu kadardır. 

REİS — Sual cevaplanmıştır. 

13. — Hatay Mebusu Sekip înal'tn, 1956 yılı 
başından itibaren beyanname esasından Gelir 
Vergisine tabi Htvfom esnafın durumu ile bâzı | 
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mükelleflere muafiyet tesisi ve geçim hadlerinin 
yeniden ele alınması hususlarında ne düşünül
düğüne dair sualine, Maliye Vekili Nedim ök-
men'in, şifahi cevabı (6/180) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1956 yılı bidayetinden itibaren beyanname 

esasından Gelir Vergisine tâbi tutulan esnafın 
vergi durumları ile bâzı mükelleflere muafiyet 
tesisi ve geçim hadleri hakkında aşağıdaki soru
larımın Maliye Vekili tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Hatay Mebusu 
Sekip İnal 

1. 750 lira icar bedeli olan bir ticarethane
de çalışmakta bulunan esnafın vergisi maktu 
olarak alınmakta iken son defa yapılan kanun 
tadili ile bu esnafın işgal ettiği mahallerin 
1940 - 1947 yıllarındaki gayrisâfi iradı 180 lira 
28 . I I . 1947 tarihinden sonra yapılan inşaat ve 
tadilât dolayısiyle takdir edilen gayrisâfi iradın 
288 lirayı geçen yerlerde çalışan esnafın bir tak
vim yılında aldığı veya ithal ettiği emtia ve 
malzeme miktarı 20 bin lira veya yine bir tak
vim yılı içinde sattığı veya ihracettiği emtia ve 
malzemenin satış bedeli tutarı 23 bin lira olduğu 
takdirde 1.1.1956 tarihinden itibaren beyan
name esasından vergiye tâbi tutulması ve bunla
rın defter tutmaya mecbur edilmesi esnaf ara
sında bâzı şikâyetlere ve mağduriyet iddiaları
na sebebiyet vermiştir. Esnafımızın büyük bir 
kısmının okur-yazar olmaması ve muhasebe usu
lüne vâkıf bulunmaması hasebiyle bu mükellef
lerin hususiyetleri göz önünde tutularak, tek
rar eski mükellefiyet durumlarının iadesi müm
kün olup olmadığının bu hususta vekâletçe her 
hangi bir hazırlık yapılıp yapılmadığının, yapıl
mış ise mahiyet ve şümulünün ne olduğunun 
açıklanması. 

2. Ücret alan imalât ve küçük sanat erbabı 
ile, tavassut işleri karşılığında bir yılda 3 bin 
lirayı aşan gayrisâfi ücretler Gelir Vergisi şü
mulüne ithal edilmiş midir, bunların defter tut
mak, muhasebe tesis etmek mecburiyetleri var 
mıdır? 

3. Bir takvim yılı içinde altı bin liraya ve
ya daha fazla gayrisâfi ücret alan motorlu nakil 
vasıtası sahiplerinin Gelir Vergisine tâbi tutul
ması ne gibi şartlara tâbidir? Bir otomobili olup 
la yıllık gayrisâfi ücret tutan altı bin lirayı 
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geçenler de defter tutup, muhasebe tesis edip, 
Gelir Vergisi ödiyecek midir? 

4. 1, 2 ve 3 ncü maddelerde zikrettiğim yeni 
mükellefiyetler veya mükellefiyet şekillerinin de
ğişmesinden hazineye sağlanması tahmin edilen 
vergi tutarı ne olacaktır? 

5. içinde bulunduğumun hayat şartları ve 
pahalılık nazarı itibara alınarak bir kısım esnaf 
için bâzı muaflıklar tesis edilmesi vekâletçe dü
şünülmekte midir? 

Yine hayat şartlan ve pahalılık göz önünde 
tutularak Gelir Vergisine tâbi mükellefler için 
geçim hadlerinin yeniden ele alınarak bir ayar
lama yapmak vekâletçe mümkün görülmekte mi
dir? Bu hususta bir hazırlık varsa mahiyet ve 
şümulü ne olacaktır? i 

REİS — Buyurunuz Maliye Vekili... 
MALÎYE VEKÎLI NEDÎM ÖKMEN (Ma, 

raş) — Muhterem arkadaşlar; Sayın Hatay Me
busu Sekip înal arkadaşımızın suallerine ce
vaplarımı arz ediyorum. 

1. 6582 sayılı Kanunun kabulünden evvel, 
ticaret ve sanat erbabından bir kısmı Esnaf 
Vergisi namiyle bir vergiye tâbi bulunmakta idi. 

Esnaf Vergisinin çeşitli karineler üzerinden 
alınması, bu verginin mükellefleri arasında hak
sızlıklar yarattığı gibi, verginin hakiki kazanç
la hiçbir alâkası mevcudolmadığmdan, aynı işi 
yapan Gelir Vergisi mükellefi ile Esnaf Vergi
si mükellefi arasında da vergi külfeti bakımın
dan farklı muameleler tatbikini intaceylemekte 
idi. 

Bu vergi geniş ölçüde şikâyetleri mucip ol
muş, bu şikâyetlerin mezkûr vergi kanununun 
ıslâhı yoliyle izalesi de mümkün görülemediğin
den 6582 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. 

Ancak, 6582 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesi üzerine gerek vekâlete vâki müracaatlar
dan, gerek matbuata akseden şikâyetlerden Ge
lir Vergisinden muaf olacak esnafı tâyin bakı
mından 6582 sayılı Kanunda derpiş edilen ölçü
lerin dar tutulmuş olduğu, bu sebepten dolayı 
kazançları mahdut ve okur, yazar olmadıkları 
cihetle defter ve kayıt tutmakta güçlük çekecek 
bir kısım ticaret ve sanat erbabının Gelir Ver
gisi sistemi içine giremiyecekleri anlaşılmıştır. 

5682 sayılı Kanunun bu mahzurlarını izale 
maksadiyle bir tadil tasarısı hazırlanarak Yük
sek Meclise sunulmak üzere Başvekâlet maka
mına takdim kılınmıştır. | 
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[ 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununda mevcut 

en az geçim indirimi hadleriyle alâkalı olarak 
vekâletimizde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Şunu da arz edeyim ki, Büyük Meclise tak
dim edilen tasarıda bir nakil vasıtası işletenler 
bu vergiden muaftır. 

ŞEKÎP ÎNAL (Hatay) — Muhterem arka
daşlarım, bu mevzuu Yüksek. Huzurunuza ge
tirmekten maksadım, Sayın Maliye Vekilimi
zin de burada açıkladığı gibi, memleketin gerek 
matbuatında, gerekse esnafı arasında husule ge
tirdiği huzursuzluğun önlenmesi hususunda alın
mış olan tedbirlerin açıklanması idi. 

Sayın Maliye Vekilimiz burada meselenin ha-
| kikaten hükümetçe ele alındığını ve bunlar için 

birer yeni tasarının hazırlanmış olduğunu be
yan buyurdular, bu hususta kendilerine teşek
kür ederim. 

Yalnız alman tedbirlerin veyahut da yeni 
kanun lâyihasiyle Yüksek Meclise getirilmekte 
olan esasların ne olduklarına, kısaca olsun temas 
buyurmadılar. Ben bu kanunun hazırlanmasın
da, bâzı noktaların burada açıklanarak, icab-
ederse Yüksek Meclise tevdi edilmemiş ise, o 
mütalâaların vekâletçe nazarı itibara alınması 
üzerinde duracağım. 

Kendileri de kabul buyurdular, memlekette 
esnafımızın ve küçük tacirlerimizin maalesef 
matlûp şekilde okur, yazar bir seviyeye ulaşma
mış oldukları hususu, esaslı mahzuru teşkil et
mektedir. Bunların Gelir Vergisi mevzuu içinde 
tekrar ele alınmış olmaları, zannediyorum ki, 
onları defter tutmamak gibi bir yola götürecek
tir. Eğer tedbir bü mahiyette ise veyahut defter 
tutma işi maktu bir vergi sistemine bağlanacak 
ise o zaman yapılan tadilin /isabetli olacağını 
tahmin ederim. Çünkü esnafımızın en çok şikâ
yet ettiği ve üzerinde durduğu nokta, biz dev
lete vergi vermek istemiyen insanlar değiliz, an
cak kanunların tatbiki bizi külfetler altına sok-
mamalıdır. Çünkü Gelir Vergisi tatbikatında es
nafımızın defter tutma mecburiyeti vardır. Her 
sene maliyeye beyanname verecek olan mükel
lef muhakkak ki defter tutacak ve hesabını ve
recektir. Bugün bir muhasebeci tutmanın külfe
tinin ne demek olduğunu takdir buyurursunuz. 

Buna rağmen küçük esnafın müşterek veya 
seyyar bir muhasebeciye ayda 20, 25, 50 lira ve
rerek defter tutturmaları kendileri için senede 

— 198^-



İ : 86 13.2 
250, 300, 600 lira gibi bir külfet tahmil edecek
tir. Esnafın bu husustaki şikâyetlerini bertaraf 
etmek için, esnaf birliklerini vazifelendirerek bu 
kanalla müşterek bir muhasebeci tutmak yolu mü
nasip görülürse zannederim esnafın bu kabil şi
kâyetleri ortadan kalkmış olacaktır. 

Bir de bunların geçim indirme hadleri var
dır. Az gelirli esnaf ile, yevmiye ile çalışan veya 
aylık ücretler ile çalışmakta olan vatandaşları
mızın, ki bunlar muhtelif vaziyettedirler, bu 
hususta hallini istedikleri bâzı arzuları vardır, 
belki birçok arkadaşlarımıza da gelmiştir, şo
förlerin mektubunda küçük bir fıkra arz edece
ğim, Gelir Vergisi hakkındadır, bir noktasında 
şöyle diyorlar : «Sizlere yalvarıyoruz, haykırıyo-
ruz ve diyoruz ki, vergilerimizi artırın, fakat bi
zi böyle ağır ve tatbiki imkânsız bir mükellefi
yet altına sokmayınız, bu kanun düşünülürken 
bizleri çıkarın, eğer bizlere bugünkü ve halen 
tatbik ettiğiniz kanun tatbik edilecekse yeni bir 
şekil bulunuz.» 

Bu, şu demektir muhterem arkadaşlarım, 
nakliyat işleri ile meşgul olan, meselâ; iki kam
yon işleten insanlar seyyar bir vaziyette olabi
lirler, beyanname verilmesi zamanında orada 
bulunmıyabilirler, defter tutacak, vesika temin 
edecek zamanda bölgelerinde, bulunmıyabilirler. 
Böyle seyyar vaziyette bulunanların defter tut
mak, vesika temin etmekteki müşkülâtı elbette-
ki nazara almamız icabeder. 

Benim bu geçim indirimi üzerinde bilhassa 
durmak istediğim nokta şudur ki; hayat seviye
miz bugün geçmiş senelere nazaran, yaşama im
kânları bakımından ağırlaşmıştır. Eldeki resmî 
endekslere göre 1950 senesine nazaran enaz % 
50 - % 100 e kadar bir artış kaydetmektedir. 
Binaenaleyh, esasen geçim indirim hadleri kanun
da tesbit edilmiş bulunan 150 - 400 kuruş, ay
lıklar için 45 - 120 lira arasında bulunan mik
tarlar üzerinde münakaşa etmek varit değildir. 
Çünkü o kanunlaşmıştır. Esasen bu hadlerin az 
veya çok olduğu cayi münakaşadır. Bugün ay
nı miktarları muhafaza etmek az gelirli insan
ların yaşamalarını bir kat daha güçleştirmekte
dir. Takdir edersiniz, vergide asıl olan adalet
tir. Yani mükellefin ödeme kabiliyetini hesaba 
katmak. lâzımdır. îki lira yevmiye alan kimse
nin 150 kuruşu vergiden muaftır, elli kuruşu 
vergiye tâbidir. Bugün iki lira ile yaşamanın 
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mümkün olmadığını ve insanların sıhhati üzerine 
tesir edebileceğini takdir buyurursunuz. Bilhas
sa çok çocuklu ailelerin gene bu geçim indirimin
den büyük nispette istifade ettirilmesi nüfus po
litikamız bakımından da üzerinde hassasiyetle 
durulması lâzımgelen ehemmiyetli bir mevzudur. 
Bizim nüfus politikamızda çocuklarımızın iyi gı
da almasını, onların iyi yaşamalarını sağlamak, 
başta gelen ve nüfusunu çoğaltmak istiyen bir 
milletin tesbit edeceği bir husustur. Bilhassa sa
yın vekilden bu nokta üzerinde hassasiyetle dur
masını rica edeceğim. Vergi adaleti bir memle
kette teessüs etmedikçe, memleket sathında kâfi 
derecede bir huzurun temin edilemiyeceğini de 
tarihî tecrübeler göstermiştir. Onun için bir mem
lekette vergi adaleti esas olarak ele alınmalıdır. 
Vergi, herkesin malî kudretiyle mütenasip olma
dıkça, şikâyetler doğuracağı ve ıstırapları mucib-
olacağı şüphesizdir. Binaenaleyh, benim yeni ta
sarıda üzerinde ehemmiyetle durulmasını istedi
ğim bir nokta var. O da, mutlak vergi adaletinin 
tesis edilmesi için üzerinde hassasiyetle durul
masını rica edeceğim. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

RElS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

rag,) — Efendim; muhterem arkadaşım müste
rih olsunlar burada izah buyurdukları bütün 
mevzuular yeni tasarıda nazarı dikkate alın
mıştır. Yakında Yüksek Huzurunuza gelecek
tir. 

Şoförlerin vaziyeti de nazarı dikkate alın
mıştır. Benimle temas eden Şoförler Cemiyeti 
Reisi ve azaları, tasarıdan memnun oldukları
nı beyan etmişlerdir. 

Herhangi bir kanunda, tadilât yaparken bi
rinci plânda nazarı dikkate alman husus ada
letin takviyesidir?. (Bravo, sesleri) 

14. — Tokad Mebusu Ahmet Gürhan'ın, or
taokullarda din derslerinin ne zaman okutula
cağına dair Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/183) 

15. — Gümü§ane jMebusu Sabri Özcan San'-
m, din derslerinin ilkokullarda nasıl bir progra
ma göre okutulmakta olduğuna ve ortaokulla
rın hangi sınıflarında nasıl bir müfredatla ted
ris edileceğine dair Maarif Vekilinden şifahi su
ali (6/187) 
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REİS — Eefndim; 14 ve 15 nci maddeler 

Maarif Vekiline müteveccihtir. îgili Vekil 
bulunmadığı için gelecek İnikada talik ediyo
ruz. 

Vekil Beyler gelmişken mevcut sualleri bi
tirelim efendim. 

16. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
İstanbul'da vergi kaçakçılığı şeklinde emlâk ko-
müsyonculuğu yapan kimselerin mevcut bulun
duğuma dair iddiaların doğru olup olmadığına 
dair sualine Maliye Vekili Nedim ökmen'in şi
fahi »cvabı (6/182) 

RJ3İS — Suali okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Mellisi. Riyasetine 
Aşağıdaki soruların Maliye Vekili tarafın

dan şifahen cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla . 

Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğiu 

1. — İstanbul Emlâkçılar Derneği mensup
ları; gerek kongrelerindeki müzakerelerinde, 
gerekse Ankaraya gelen heyetlerinin ilgili ma
kamlar ve mebuslarla yaptıkları konuşmalarda 
yalnız İstanbul'da üç bin kadar şahsın- hiçbir 
kayda tâbi olmadan ve binnetice vergi kaçak
çılığı şeklinde emlâk komüsyonculuğu yaptıkla
rını iddia etmekte bulunmuşlardır. Bu iddia 
doğru mudur?. 

2. —• Doğru ise düşünülen tedbir nedir? Bu 
hususun ve meslekin kanunla nizamlanması mu
tasavver midir?. 

REİS — Maliye Vekili 
MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Emlâk komüsyonculuğu yapmak sure
tiyle kazanç temin eden ve vergi ile mükelle
fiyetleri icabeden vatandaşlardan bir veya bir
kaç yü tanesinin vergi kaçakçılığı yaptığı hak
kında bir malûmatımız yoktur. Mamafih mese
leyi istanbul Defterdarlığına yazdık, ve naza
rı dikkatlerini celbettik. Hakikaten bu şekilde 
vergi kaçakçılığı yapan vatandaşlar varsa 'ka
nuni icap yerine getirilecektir. 

REİS — Mahmut Goloğiu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim; sual takririmde de dikkatinizi çekmiş ola
cağı üzere bu mevzu bundan 10 - 15 gün evvel 
istisnasız bütün İstanbul gazetelerinde kongre-
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nin mesaisi olarak yazıldı. Bu gazetelerin hepsi 
bendenizde vardır. Gazetelerde yazılan husu-
sata ilgililerce esasen el konacağını tahmin et
tiğim için notlarımı yanımda getirmemişim. 

İkincisi, heyet buraya geldiği zaman birçok 
mebus arkadaşlarla görüşmüştü. Bendenize de 
geldiği zaman bir vergi mevzuu, mevzuubahsol-
duğu için ilgili daire ile temasın uygun olacağını 
söyledim. Maliyede ilgililerle yaptıkları temas
ta bu mevzuu ileri sürdüler. Mamafih defter
darlıkla bir temas yapmak suretiyle işe el ko
nacağı söyleniyor. Tabiatiyle alacakları netice
ye göre muamele yapacaklardır. 

Son olarak : Bu meslekin kanunla nizamlan-
masmı düşünmekte midirler? Diye bir sual var.. 
Maliye Vekili bu hususta ne düşünmektedirler? 

MALİYE VEKÎLÎ NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — Bir şey düşünmedik. Düşüneceğiz. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. (Gülüş
meler) 

17. — İstanbul Mebusu Zakar Tarver'in, Hir-
fanlı Barajı hakkında 25 Ocak 1956 tarihli Dün
ya Gazetesinde intişar eden yazıya dair sualine 
Nafıa Vekili Muammer Çavuşoğlu'nun şifahi ce
vabı (6/184) 

RElS — Sual takririni okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Nafıa Vekili ta

rafından şifahi olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını saygiyle rica ederim. 

İstanbul Mebusu 
Zakar Tarver 

ilişik gazetede okunacağı veçhile Hirfanlı 
Barajı inşaatını tetkik etmek üzere memleketi
mize gelmiş olan ingiliz Tecton Şirketi yüksek 
mühendislerinden Mr. E. Straugheir, baraj ye
rinin iyi seçilmediğini, bu barajdan ancak elek
trik istihsal edileceğini, elektrik vereceği en ya
kın şehir de barajdan 150 kilometre uzakta bu
lunduğu, etrafındaki köylerin çok küçük olduk
larını ve bu barajdan sulama işlerinden istifa
de edilemiyeeeğini beyan etmiş bulunuyor. 

Demokrat iktidarının gururla gösterebilece
ği başarılarından olan Hirfanlı Barajı hakkında 
ifade olunan bu beyanat doğru mudur? Ve bu 
beyanat hakkında Sayın Nafıa Vekili ne düşün
mektedirler? 
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NAFIA VEKÎLÎ MUAMMER CAVUŞOĞ-

LU (İzmir) — Muhterem İstanbul Mebusu Za-
kar Tarver tarafından verilen şifahi sual tak
ririne ait cevap aşağıdadır. 

İstanbul gazetelerinden birinde Hirfanlı Ba
rajını tetkik etmek üzere davet edildiği beyan 
olunan İngiliz «Tecton» şirketi mühendislerin
den Mr. E. Straugheir ne tarafımızdan, ne de 
mütaahhit firma tarafından davet edilmiştir. 

Mezkûr zat betonun içerisine konan ve su 
geçirimsizliğini temin eden «Tectonit» adlı mad-
dftvi imal eden «Tecton» şirketinin mümessili
dir. 

Böyle bir beyanatın gazetelerde görülmesini 
mütaakıp mütaahhide durum derhal sorulmuş 
ve alman cevapta mezkûr zatın kendileri ile 
hiçbir ilgisi olmadığı ve kendileriyle baraj ye
ri ve beyan ettiği iddia «dilen diğer hususlar 
hakkında hiçbir konuşmada bulunmadığı ve 
bövle bir bevanatta bulunmuş ise, hakikata uy-
mıyan bu beyanatı neye istinaden yaptığının 
kendisine sorulduğu tarafımıza bildirilmiştir. 

Hirfanlı Barajının yeri Kızılırmak ürerinde 
en iyi mahalle tekabül ettiği gibi teknik ve eko
nomik bakımdan memleketimizin en müsait bir 
baranıdır. Esasen mezkûr barajın hem yerinin 
seçilmesinde hem de taş dolgu olan tipinin tâ
yininde dünyaca tanınmış mütehassıslardan fay-
dalanılmıştır. 

Esasen, Hirfanlı Barajının maksadı Kızılır-
mağı düzenleyerek fevezanlan önlemek, arka
sında toplanan altı milyar metre mikâp su ile 
havzadaki^ Osmancık, Kargı, İskilip, Alagöz ova
larını sulamak ve senede 400 milyon Kw. ener
ji üretmektir. Bunlara ilâveten mansabmdaki 
daha beş aded küçük baraj ve hidro - elektrik 
santralinin ekonomik olarak kurulması ancak 
Hirfanlı Bendi arkasında toplanan bu kadar bü
yük hacimde bir su kitlesi bulunması ile müm
kün olmaktadır. 

Hirfanlı Hidro - Elektrik Santrali Sarıyar, 
Oatalaffzı, Tunçbilek, İstanbul santrallerini de 
içime alam ve halihazırda talkaıti 263 000 Kw. 
ve istihlâki 1 130 000 000 Kw. bulunan ve yur
dumuzda istihsal olunan enerjinin % 70 ini çe
ken Kuzey — Batı - Anadolu şebekesinin bir 
parçasıdır. 

Yani, mezkûr baraj ve hidro - elektrik san
tralinin maksadı; civarındaki köy ve kasabala-
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rı beslemek değil, bilâkis, 66 Km. gibi gayet kı-

. sa bir nakil hattı ile büyük bir şebekeyi takvi-
) ye etmektir. 
I Kuzey - Batı - Anadolu şebekesinin 1959 se-
; nesi takat talebi 475 bin Kw. ve istihlâkinin 

1 860 000 000 Kw. olacağı tahmin edilmekte
dir. 

Hirfanlı Barajına ilâveten daha bugünden, 
j bu şebekenin yakın istikbaldeki taleblerini kar-
| şılamak için tedbirler alınması gerektiği haM« 
j katiyle karşı karşıyayız. 

Binaenaleyh, Hirfanlı Barajının gayet mü
sait pazar şartları bulunduğu ve esasen dünva-

I mn hiçbir yerinde pazarlar ile istihsal kaynak-
| larmın yan yana olamıyacağı ve bu yüzden elek 
j trik nakli tekniğinin inkişaf ettirildiği bir vakı-
I adır. Binaenaleyh, esasen iddia olunan beyan a-
j tın mütebaki kısmından da anlaşılacağı veçhile 
I bunun gayriciddî telâkki edilmesi gerektiği ka

naat ve düşüncesindeyiz. Mâruzâtım bundan 
I ibarettir. 

REİS — Zakar Tarver buyurun.. 
ZAKAR TARVER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, hakikaten memleketin birçok yerle
rinde gelişerek boy gösteren medenivet ve kal
kınma âbidelerinin en mühimlerinden birisi 
olan Hirfanlı barajı hakkında bir yabancı mü
tehassısın, yani bitaraf bir insan olarak telâkki 
ettiğim gahsm fikri, bövle sevk kinci mütalâası 
benimi hakikaten üzüntümü mucibolımuştu. Fa
kat Sayın Nafıa Vekilimizin burada verdimi 
izahatla tatmin edilmiş bulunuyorum. Kendileri
ne hassaten teşekkür ederim. 

Bu vesile ile ufak bir mütalâada bulunmak 
isterim. Bu gibi kalb kırıcı, vatandaş fikrini çe-
lici mütalâalar ne şekilde ve hansri yoldan ge
lirse gelsin, aidolduğu vekâletin neşriyat mü
dürlüğü -bunlarla alâkadar olsa ve erünü P""m"ne 
bunları tekzihetseler, yanlış haberler neticesin
de vatandaşta hâsıl olan üzüntü derhal zail olur, 
buna dikkat edilmesini rica ederim. 

18. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloolu'-
num, Karayolları Bölge Müdürlüklerinde yev
miyeli olarak büro hizmetlerinde çalışan vazifeli
lerin durumuna dair sualine Çalınma Vekili 

ı Mümtaz Tarkan ile Nafıa Vekili Muammer Ça-
vuşoğlu'nun şifahi cevabı (6/185) 

REİS — Sual takririni okutuyorum. 
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Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Aşağıdaki sualleriimi'n Nafıa ve Çalışma ve
killerince şifahen cevaplandırılmasını rica ede
rim. Saygılarımla. 

Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

1. — Karayolları Bölge Müdürlüklerinde 
yevmiyeli olarak ve fakat büro hizmetlerinde ça
lışan valifelil'er memur mu kabul edilmektedir, 
yoksa işçi mi? 

2. — Ne memur, ne de işçi kabul edilmedikleri 
için ne memur gibi ikramiye alamıyan, ne de işçi 
haklarından istifade edemiyenler vardır? i 

3. — Bu personelden bir kısmı işçi sigorta I 
primlerini ödedikleri halde hiçbir statüye dâhil | 
edilmediklerinden 1954 yılında aldıkları işçi ik
ramiyesini dahi taksitle ödemektedirler. Bu hal 
nasıl mütalâa edilmekte ve nasıl bir tedbir dü
şünülmektedir? 

ÇALIŞMA VEKÎLÎ MÜMTAZ TARHAN 
(Ankara) — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ
lu'nun sorusuna sırasiyle arzı cevabediyorum. 

1. Karayolları bölge müdürlüklerinde yev
miyeli olarak çalışan kimseler iki gruptur. 
Bunlardan bir kısmı iş Kanununun 1 nci mad
desi şümulüne giren işçi vasfında kimseler ve 
diğer bir kısmı ise fikren çalışan mühendis, yük
sek mühendis, avuvat, kısım şefi ilâh... gibi 
müstahdemlerdir. 

Bunlardan birinciler iş Kanununa göre işçi 
diğerleri değildir. 

2. Karayolları teşkilâtında çalışan bilûmum 
personeli şu suretle ayırabiliriz. 

1. Kadro dâhilinde asli maaş veya ücret 
alan aylıklı veya ücretli memurlar. 

2. Yevmiye ile çalışan mühendis, yüksek 
mühendis, avukat, kısım ve şube âmirleri, mu
hasebe memurları ilâh... gibi işçi vasfında olmı-
yan büro personeli ve sair müstahdemler. 

3. Yevmiye ile çalışan ve iş Kanununun 
1 nci maddesindeki tarifat dairesinde işçi vas
fını haiz bulunan kimseler. 

4. Yevmiye ile çalışmakla beraber işçilik 
vasıfları üzerinde tereddüt hâsıl olan daktilo, | 
veznedar, ambar memuru gibi kimseler. 

Kadro dâhilinde asli maaş veya ücret alan
lar memur statüsüne tabidirler ve bütün me
murlar gibi yılda 3 maaş tahsisat alırlar. 

işçi vasfında olmıyan yevmiyeli mühendis, I 
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yıiKsek mühendis, avukat, kısım ve şube şefleri 
ve muhasebe memurları gibi olanlara munzam 
hiçbir tediye yapılamaz. 

işçilere gelince: Bunlar 6452 sayılı Kanuna 
göre senede bir maaş tutarında munzam tediye 
alırlar. 

• Asıl soruyu icabettiren vakıa, yukarda bah
settiğimiz ve işçilik vasıfları üzerinde tereddüd-
olunan kimselere 6452 sayılı Kanuna göre idare 
tarafından yapılmış olan munzam tediyelerin 
Divanı Muhasebat tarafından bunların işçi vas
fında olmadıkları mülâhazasiyle, kabul ve vize 
edilmemiş olmasından doğmuş bulunmaktadır. 

, Daktilo, ambar memuru, veznedar, mutemet 
ilâh... gibi bu grupa giren personel vekâletimiz 
tarafından işçi sayıldığından Nafıa Vekâleti de 
buna uyarak bunların munzam tediyelerini yap
mış ise de Divanı Muhasebat bunları müstahdem 
ve fikir işçisi telâkki ederek ret hususunda ısrar 
edince Nafıa Vekâleti bu mevzuda bir tefsir 
kararı alınması için teşebbüse geçmiştir. 

Devlet Şûrası muhtelif kararlarında odacı, 
kaloriferci, santral memuru, meydan memuru, 
muamele memuru, daktilo, kapıcı, telefon me
muru, tahsildar, veznedar, eksper, ambar me
muru, satış memuru gibi kimseleri işçi vasfında 
görmüştür. Vekâletimiz de Devlet Şûrası gö
rüşü ile mutabıktır. Senelerden beri tatbikat 
da böyle cereyan etmiştir. Kanaatimize göre Di
vanı Muhasebat kararında haklı değildir. Kara
yollarının bu vasıfta çalışan kimselere ikramiye 
verilmesi zaruridir, verilen ikramiyelerin istir
dadı yerinde değildir. 

Tefsir talebinin Yüksek Meclis komisyonla
rına intikalinde Çalışma Vekâleti bu tezi müda
faa edecektir. 

3. işçi Sigortalarına dâhil olmak behemehal 
iş Kanununun 1 nci maddesine dâhil işçi vasfı
nı haiz kimse olmak demek değildir, iş Kanu
nunun 101 nci maddesi işçi olmadığı halde iş 
Kanununa tâbi bir iş yerinde çalışan müstah
demleri de sigorta mevzuuna sarahaten almış
tır. Böyle olması bunların işçi olduklarına delâ
let etmez ve ihtilaflı olan hususu bu mebdeden 
hareket ederek hal ve izah etmeye mahal yok
tur. 

RElS — Nafıa Vekili de cevap versinler, 
lütfen. 

NAFIA VEKlLl MUAMMER ÇAVUŞOĞLU 
(izmir) — Trabzon Mebusu muhterem Mahmut 
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«Goloğlu arkadaşımın tevcih buyurdukları soru
y a Çalışma Vekili arkadaşim arzı cevap ettiler. 
Benim bu mütalâaya ilâve edecek ayrıca bir ci-
îıet görmüyorum. Tamamen iştirak ettiğimi arz 
«derim. 

EElS — Mahmut Goloğlu. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Çalışma 
Vekili arkadaşım hâdiseyi bütün vukufiyle izah 
•ettiler. Tamamen kendileri ile beraberim. Dâ
vayı kavramış ve tedbirini almak için bir tefsir 
kararı ile Meclise gelmiş olmalarından dolayı 
kendilerine teşekkür ederim. îşçi Sigortalanna 
tâbi olmadan bu dâvaya mesnet yapmak yerin
de değildir. Vekil Bey bunları büyük bir vukuf
la izah ettiler, ileri sürdükleri mütalâalarına ta
mamen iştirak ederim, tefsir kararının bir an 
«vvel çıkarılması hususunda biz de elimizden 
geldiği kadar çalışacağımızı arz ve kendilerine 
teşekkür ederim. 
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19. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, 

Makbule Atadan'ın cenaze merasiminde vuku-
bulan alkış hâdisesine dair Adliye ve Dahiliye 
vekillerinden şifahi suali (6/186) 

20. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'ntn, 
Adana'da bir yüksek iktisat ve ticaret mektebi 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Ma
arif Vekilinden şifahi suali (6/188) 

REİS — Efendim; 19 ncu maddedeki Do
ğan Köymen arkadaşımızın suali Dahiliye ve 
Adliye vekillerine müteveccihtir. İlgili Vekiller 
bulunmadığından gelecek İnikada, keza 20 nci 
maddedeki, Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı ar
kadaşımızın suali de Maarif Vekilinden oldu
ğundan ve Vekil bulunmadığından gelecek İni
kada talik edilmiştir. 

15 Şubat Çarşamba günü saat 15 te toplan
mak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

B — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
gayrimenkule ve ayni haklara mütaallik resmî 
senetlerin tanzimindeki muamelâta dair sualine 
Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün tahrirî 
cevabı (7/127) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıda yazdığım suallerimin yazılı olarak, 

Adalet Vekili tarafından cevaplandırılmasına 
•emir ve müsaadelerini istirham eylerim. 

Seyhan Mebusu 
Sinan Tekelioğlu 

1. Mülkiyetin gayrimenkule,, ayni haklara 
mütaallik resmî senedin tapu sicil muhafız ve
ya memurları tarafından tapu dairesinde veya 
alâkadarların isteği halinde ikametgâhta olmak 
üzere iki yerde yapılabilmekte olduğuna göre 
senedin tapu dairesinde veya ikametgâhta tan
zim ve tasdik edilmiş olduğu akit taplosu ola
rak tanzim edilen resmî senette belirtilir mi? 

2. Resmî senet tapu dairesinde yapılıp it
mam edilmiş olmasına rağmen ikametgâhta ya
pılmış gibi gösterilmesi veya aksi halin vukuu 

onun kanuni kıymetini ihlâl eder mi? Sıhhat 
derecesi nedir? 

3. Tapu muamelât rehberinin 136 ncı say
fasında tanzim edilmiş örneğe uygun olarak 
medeni hakları kullanmaya ehliyeti gösteren 
öyle bir ilmühaberin kayıtsız ve şartsız hibe 
muamelâtında tanzim edilmesi icabedip etmiye-
ceği veya bu hususta başkaca bir vesikanın 
aranması lâzımgelip gelmiyeceği ? 

4. Medeni Kanunun 13 ncü maddesinde 
(Yaşının küçüklüğü sebebiyle, yahut akıl has
talığı veya akıl zayıflığı veya sarhoşluk ve 
bunlara benzer sebeplerden biriyle mâkul su
rette hareket etmek iktidarından mahrum olmı-
yan, her şahıs, Kanunu Medenice mümeyyizdir.) 
denildiğine göre bu madde mefhumunun tapu 
muamelâtı tatbikatında ne suretle temin edildi
ği ve bu hususun resmî senette vuzuhla belir
tilmesi gerekip gerekmiyeceği 1 

5. Kayıtsız ve şartsız hibe için tanzim edi
len resmî senette hibe eden ile edilenin kanuni 
ehliyeti haiz, temyiz kudreti yerinde oldukla
rı zikredilmeden ve bu keyfiyet yazı veya di
ğer salahiyetli bir belge ile tevsik olunmadan 
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yapılacak bir muamelenin teamül, nizam ve I 
kanunlara uygun olup olmadığı ? 

6. Alâkadar tarafından tahrirî veya tes-
bit edilmiş şifahi bir talep vâki olmadan ve mal-
sandığma akit harcı da yatırılmadan tapu sicil 
muhafız veya memurları, resmî senet tanzimi 
için, kendiliklerinden ikametgâha veya başka 
bir mahalle gidebilirler mi 1 

T. C. 
Adalet Vekâleti 13.11.1956 

Hu. iş. Um. Müdürlüğü 
Sayı : 1950 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alman 13 . 

I . 1956 tarih ve 127 - 7/9868 - 2158 sayılı yazı
larına karşılıktır. 

Gayrimenkule ve ayni haklara mütaallik 
olutp Tapu Sicil Muhafız veya memurluklarm-
ca tanzim edilmekte olan resmî senetler hak
kında Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu tarafın
dan verilen sual takriri incelenmiştir. İşbu sual 
takririnin mahiyet ve muhtevası itibariyle tapu 
muamelâtına taallûk ettiği ve dolayısiyle alâ
kalı Devlet Vekâleti tarafından cevaplandırıl
ması lâzımgeldiği anlaşılmakta ise de; takririn 
vekâletimize tevcih edilmesi sebebiyle Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü ile temas edilerek 
muktezası aşağıda olduğu gibi arz edilmiştir. 

1. Akdin tapu dairesinde veya ikametgâh
ta yapılmış olması halinda bu husus resmî se- | 
nette tasrih edilir. 

2. Akit "esas itibariyle tapu dairelerinde ic
ra edilir. Ancak bir mazeret veya talep vuku-
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unda ikametgâhta da akit yapılabilir. Bununlat 
beraber ikametgâhta icra edilen akitlerin dai
rede veya dairede yapılmış olan akitlerin ika
metgâhta yapılmış gibi gösterilmesine kanunen 
imkân yoktur. 

3. Kadastrosu ikmal edilmiş ve tapu kütük
leri tesis olunmuş vilâyet, kaza, nahiye veya; 
köylerdeki bütün muameleler için takrirde sö
zü edilen ilmühaberin aranmasına lüzum ve ma
hal kalmamıştır. 

Ancak, kadastrosu yapılmamış yerlerde, gay
rimenkulun vasıflarını, hududunu, nevini ve* 
mahiyetini tesbit bakımından, bütün muamele
lerde olduğu gibi, hibelerde de mezkûr ilmüha
berin mevcudiyeti aranmaktadır. Şu kadar ki r 

tapu kayıtlarında maliklerin fotoğrafları yapı
şık ise bu ilmühabere de lüzum görülmemekte
dir. 

4. Tapu Sicil Muhafız ve memurları, bütün 
tapu muamelâtında, talepte bulunan şahısların» 
ehliyetlerini, hüviyetlerini, medeni hakları kul
lanmaya ehil olup olmadığı cihetlerini lâyık* 
ile tetkik ve tesbit etmekle mükelleftir. Bu hu
sus resmî senetlerde tasrih edilir. 

5. Alâkalının kanuni ehliyeti tamamiyle 
tetkik ve tesbit edildikten sonra.tapu muame
lesi ikmal ve itmam edilir. 

6. Taleıp vâki olmadan Tapu Sicil Muhafız-
ve memurları hiçbir muamele yapamaz. Tapu 
harcı da vezneye teslim olunmadıkça akit icra 
edilemez. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Adliye Vekili 

Prof. Dr. H. A. Göktürk 

T. B. M. M- Matbaası 


