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ye mâruzâtı 338 
1. — Maarif Vekili Tevfik İleri'nin, 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi hakkındaki 
kanun lâyihasını görüşmek üzere muvak
kat encümen kurulmasına dair takriri 
(1/675, 4/296) ' " 338 

2. — Yabancı memleketlerden hediye 
olarak gönderilen inhisar maddelerinin 
yurda ithali hakkındaki kanun lâyihasının 
geriverilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 
(1/562, 3/525) ' 338 

5. — Sualler ve cevaplar 339 
A — Şifahi sualler ve bir cevap 339 
1. — Malatya Mebusu Mehmet -Kartal '-

m, Suriye hududu boyunca kaçakçılığın 
önlenmesi maksadiyle memnu mmtaka ola
rak ilân edilen sahaya dair Dahiliye Veki
linden şifahi suali (6/348) 339 

2. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Ankara mebuslarından bir zatın Hükümet 
ve belediye icraatı hakkında radyoda yap
tığı konuşmalara dair sualine Devlet Ve-

Sayfa 
kili Celâl Yardımcı'mn, şifahi cevabı 
(6/357) 339:346 

3. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, 
bu yıl içinde ithal edilen suni gübrenin 
miktarına ve hangi vilâyetlere tahsis ve • 
tevzi edildiğine dair Ziraat, İktisat ve Ti
caret Vekillerinden şifahi suali (6/359) 346 

6. — Müzakere edilen maddeler 347 
1. —- Erzurum Mebusu Esat Tuncel'in, 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanununun 32 nci maddesinin tefsiri hak
kında takriri ve Nafıa ve Adliye1 encümen
leri mazbataları (4/250) 347 

2. —ı İstanbul Sarıyer Dildar sokak 306 
sayılı hanede kayıtlı Muharremoglu 
1 . VI I I . 1934 doğumlu Hayri Uymaz'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası (3/511) . 347 

B — Tahrirî sualler ve cevapları 347 
1. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, 

Adapazarı kazasına bağlı 86 köyün içme 
suyu ihtiyaçlarının biran evvel karşılan
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair su
aline Nafıa Vekili Etem Menderes'in tah
rirî cevabı (7/317) 347:348 



2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Ordu Belediye Reisinin müstafi sayıl
ması sebeplerine va asıl belediye reisi tfi-

âay'fal Sayfa 
yini î  n yapılan muameleye dair sualine 
Dahili; e Vekili Namık Gedik'in tahrirî 
cevabı! (7/335) 348:349 

* • • » 

1. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kars Mebusu Mehmet Hazerİn, Hükümetimi
zin Oezair hâdiseleri dolayısiyle Fransız Hükü
meti veya Birleşmiş Milletler nezdinde bir teşeb
büste bulunmayı düşünüp "düşünmediğine dair 
Hariciye Vekilinden şifahi suali, sahibi iki ini
katta hazır bulunmadığından, düştü. 

Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, Suriye 
hududu boyunca kaçakçılığın önlenmesi mak-
sadiyle memnu mmtaka olarak ilân edilen saha
ya dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali, sahibi 
hazır bulunmadığından; 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Ankara me
buslarından bir zatın Hükümet ve belediye ic
raatı hakkında radyoda, yaptığı konuşmalara 
dâir Devlet Vekilinden şifahi suali, Devlet Ve
kili hazır bulunmadığından; 

Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, bu yıl içinde 
ithal edilen suni gübrenin miktarına ve hangi 
vilayetlere tahsis ve tevzi edildiğine dair Ziraat, 
iktisat ve Ticaret Vekillerinden şifahi suali, sa
hibi hazır bulunmadığından, gelecek inikada 
bırakıldı. 

Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'nun, 
Devlet Orman işletme ve fabrikalarının tomruk 
ve kereste piyasa satışları hakkındaki 6809 sa
yılı Kanunun tatbikatından doğan şikâyetlerin 
önlenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Ziraat Vekili Esat Budakoğlu cevap 
verdi. 

Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'nun, 
Bolu Kız öğretmen Okulu binası inşaatının ik
mal edilmemesi sebeplerine dair Maarif Veki
linden; 

Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, hayat paha
lılığı ve mal/darlığının iktisadi ve içtimai bün
yemizde yarattığı tesirler hakkında ne düşünül
düğüne dair iktisat ve-Ticaret Vekilinden olan 
şifahi sualleri, alâkalı vekillerin talepleri üze
rine, 15 gün sonraya bırakıldı. 

Manisa Mebusu Yunus Muammer Alakant 
ve 5 arkadaşının, mebusların mal beyanında bu-
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,n hakkında kanun teklifinin reddine 
tliye Encümeni mazbatası, kabul edildi. 
iye Kanununun 15 nci maddesinin 41 nci 

in değiştirilmesine; 
Karadeniz Teknik ve Orta - Doğu Tek-
crsiteleri ile bundan sonra kurulacak 
teler için yapılacak istimlâklerde takdiri 
komisyonları ile ehlivukuf heyetlerinin 

linç; 
izcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
nun 37 nci maddesinin tadiline dair ka-
kabul okundu. 

kiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 
,me ile teati edilen mektupların tasdiknıe 
urun lâyihasının birinci müzakeresi biti-

yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna 
n lâyihasının birinci maddesi üzerinde 
ler yapılırken alâkalı encümenin hazır 
adığı anlaşıldığından müzakeresi tehir 

\ silâh, malzeme ve mühimmatın. Libya 
ıe hibe edilmesi hakkındeki Kanını kabul 

enlerin aranma.ve işletilmesi hakkındaki 
lı Kanunun ikinci maddesinin değiştiril-

dair kanun kabul edildi. 
bul Teknik Üniversitesi kuruluş kadfo-
kmdaki Kanuna ek 6033 sayılı Kanuna 
) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
nun lâyihasının birinci müzakeresi biti-

V . 1957 Pazartesi günü saat 15 te top-
k üzere inikada nihayet verildi. 

leisvekili 
:ad Mebusu 
mı Baç 

Kâtip 
Van Mebusu 

Muslih Görentaş 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 
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Sualler 

Şifahi suaUer 

1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, Küçük 
Sanatlar kanunu lâyihasının ne vakit ikmal 
edilerek Büyük Millet Meclisine sunulacağına 
dair şifahi sual takriri İktisat ve Ticaret Veka
letine gönderilmiştir. (6/364) 

2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 
Amasya Belediye Meclisinin feshedilmesi ve 
Burdur Belediye Meclisince seçilen reisin seçi
minin tasdik edilmemesi sebeplerine dair şifahi 
sual takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/865) 

Tahriri sual&er 
1 . — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, Eski

şehir tayyare meydanı inşaatı için istimlâk edil 
miş olan araziye dair tahrirî sual takriri Mili t 
Müdafaa Vekâletine gönderilmiştir. (7/348) 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'iu, 
1950 yılına ve 1950 yılından bugüne kadar 
hangi vilâyetlerden ne miktar Devlet, hususi 
idare ve belediye vergi ve resimleri tahsil edil
diğine ve bunlardan ne miktarının o vilâyet 
dâhilinde yapılan işlere sarf edildiğine dair 
tahrirî sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. 
(7/349) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
. 1 . — Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal .Bil

giler fakültelerinin bina ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere gelecek yıllara sari taahhüde girişil
mesi hakkında kanun lâyihası (î/672) (Nafıa, 
Maarif ve Bütçe encümenlerine); 

2. — İstanbul Üniversitesi binalarının yapımı 
hakkındaki 4999 sayılı Kanuna ek kanun lâyi
hası (1/673) (Nafıa, Maarif ve Bütçe encümen
lerine) 

3. — Askerî memurların subaylığa nakilleri 
hakkındaki 6801 sayılı Kanuna 3 ek ve bir mu
vakkat madde ilâvesine dair kanun lâyihası 
(1/674) (Millî Müdafaa, Dahiliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

4. — GüJhane Askerî Tıp Akademisi hakkın
da kanun lâyihası (1/675) (Millî Müdafaa, Maa
rif, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe encü
menlerine) 

5. — Turizm endüstrisini teşvik Kanununun 
bâzı maddelerinin tadili ve bu kanuna iki mu
vakkat madde ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
(1/676) (Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenle
rine) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6311 sayılı Kanunla muaddel 22 nci 
maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da kanun lâyihası (1/677) (Maliye ve. Bütçe en
cümenlerine) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuri
yeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/678) (Ha
riciye ve Maarif encümenlerine) 

8. — Yeniden 64 kaza kurulması ve İzmir 
vilâyetine bağlı Kuşadası kazasının Aydın vila
yetine bağlanması hakkında kanun lâyihası 
(1/679) (Dahiliye-ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
9. — Bolu Mebusu Fahri Belen'in, Açık ve 

kapalı toplantılar ve yürüyüşler hakkında kanun 
teklifi (2/494) (Dahiliye ve Adliye encümenleri
ne).; 

10. —-İçel Mebusu Mehmet Mutlugü ve 27 arka
daşının, İzzettin Baloğhı'nun mahkûm olduğu ce
zanın affı hakkında kanun teklifi (2/495) (Ad
liye Encümenine) 

Mazbatalar 
11. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 yılı 

mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik bilan
çosu ile Türk Tütün Limitet Şirketinin 1949 
malî yılı bilançosunun gönderildiğine dair Baş
vekâlet tezkereleri ve İnhisarlar Umum Müdür
lüğü 1949 bütçe yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Tekel Genel Mü
dürlüğü 1949 malî yılı hesabı katî kanun lâyi
hası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/43, 107,260,1/59) (Ruznameye) 

12. — Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ve 3656 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına mü
tedair kanun'lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/666) (Ruznameye) 

— 337 — 
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13. — Yozgad Mebus Ömer Lûtfi Erzurum-

loğlu'nun, Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanuna ek ka
nan teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (2/283) (Ruznameye) 

1957 
.M-

rar'ın, 
Rize JV 

C : 1 
Denizli Mebusu Alımet Hanıdi San-

[Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 neı ve 
sbusu izzet Akçal ve 3 arkadaşının, Türk 

Ceza Banununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi h kkmda kanun teklifleri ve Adliye Encü 
tıenı ıjazbatası (2/344, 472) (Ruznameye) 

B İ R İ N C İ C E l t S E 
Açılma saati: 15,1(1 

RElS •— Reisvekili Fikri ^paydın 

KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Hatay Mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

RI 

Ömer Mart (Kayseri) 

8 — Celseyi açıyorum, efendini. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UİIÜMİYEYE MARUZATI 

1. — Maarif Vekili Tevfik İleri'nin, GüUıa-
ne Askerî Tıp Akademisi hakkındaki kanun lâyi
hasını görüşmek üzere Muvakkat Encümen ku
rulmasına dair takriri (1/675, 4/296). 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtlar arasında bulunan, 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi hakkındaki ka
nun lâyihasının)- müstaceliyetine binaen, havale 
edilmiş olduğu (Millî Müdafaa, Maarif, Sıhhat 
ve içtimai Muavenet ve Bütçe encümenlerinden) 
seçilecek üçer azadan mürekkep Muvakkat bir 
Encümende müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Tevfik İleri 

REİS — Askerî Tıp Akademisi kanun lâyiha
sını görüşmek için teklif olunan İlillî Müdafaa, 
Maarif, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe en
cümenlerinden üçer âza alınmak.suretiyle Muhte

lit bir 
Kabul 
mistir | 

2. 
gönde, 
kında) 
Basve 

Rlj İS — Okuyoruz efendim. 

12 
yazı i 
lerderı 
rinin 
iadesi 
ca 
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Encümen teşkilini reyinize arz ediyorum. 
edenler... Etmiyenler... Teklif kabul edil-

- Yabancı memleketlerden hediye olarak-
ilen inhisar maddelerinin yurda ithali hak-

kanun lâyihasının geriverilmesine dair 
âlet tezkeresi (1/562, 3/525) 

ede I İm 

ÜT. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
X . 1956 tarihli ve 71-440/3449 sayılı 

> takdim edilmiş olan, yabancı memleket-
hediye olarak gönderilen inhisar madde]e-

f-urda ithali hakkındaki kanun lâyihasının 
e müsaade buyuru! masını saygılarımla ri-

Başvekil 
Adnan Menderes 

R] İS — Geriverilmiştir. 
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5. — SUALLER 

A _ ŞİFAHİ SUAL 

1. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal" m, 
Suriye hududu boyunca kaçakçılığın önlenmesi 
maksadiyle memnu mıntaka olarak ilân edilen 
sahaya dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/348) 

REİS —.Mehmet Kartal buradalar. Dahili
ye Vekili yoklar, deprem mıntakasındalar. Suali 
gelecek İnikada talik ediyoruz, efendim. 

2. — Kars Mebusu Mehmet Hazer''in, Anka
ra mebuslarından bir zatın Hükümet ve bel erliye 
icraatı hakkında radyoda yaptığı konuşmalara 
dair simline Devlet Vekili Celâl Yardmıcı'nm, şi
fahi cevabı (6/357). 

REİS — Mehmet Hazer buradalar, suali oku
yoruz, efendim. 

27 . I.V . 1957 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Son zamanlarda Ankara mebuslarından bir 
zatın Devlet Radyosunda Hükümet ve belediye 
icraatı hakkında propaganda konuşmaları yap
tığı öğrenilmiştir. 

1. Adı geçen mebusun yaptığı bu konuşma
lar mukabilinde bir ücret alıp almadığının, al
makta ise miktariyle hangi idare bütçesinden 
aldığının, 

2. Teşriî vazife ve salâhiyeti haiz bir Mec
lisin üyesi olan ve Hükümeti murakabeye de 
yetkili bulunan bir mebusun icra kuvvetinin em
rinde istihdam olunmasının Anayasamızın mak
sat ve ruhuna aykırı mütalâa edilip edilmedi
ğinin, 

3. Anayasamızın 23 ncü maddesi ve Seçim 
Kanununda yapılan son tadilât * karşısında bu 
mebusu istihdam edenler hakkında kanuni mua
mele yapılıp yapılmadığının Basın ve Yayın iş
lerini tedvire memur Devlet Vekili tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 

,saygılarımla rica ederim. 
Kars 

Mehmet Hazer 

REİS — Devlet Vekili Celâl .Yardımcı,-bu
yurun. 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDİMCİ 

VE CEVAPLAR 

LEK VE BİR CEVAP 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, Mehmet Hazer 
Beyefendi arkadaşımızın sorularına cevaplarımı 
arz ediyorum : 

Radyoda konuşan arkadaşımızın para alıp 
almadığını soruyorlar. 

Para almıyorlar. Memleketin imarı hakkında 
tetkikleri ve müşahedeleri vardır, bunları rad
yoda vatandaşlara bildiriyorlar. Radyoların bir
çok. sözcüleri vardır. Kurumların, teşekküllerin 
sözcüleri, ve bunların konferansları vardır. Şe
hir saati vardır, şiir saati vardır, edebiyat, sanat 
saatleri vardır. Memleketin muhtelif bölgelerini 
gezip vatandaşlara bunları anlatan arkadaşlar 
vardır. Bu arkadaşımız da şehirlerimizin imarı 
hakkında tetkik ve müşahedelerini radyodan va
tandaşlara anlatıyor. 

İkinci suallerinde arkadaşımız, «Bu konuş
maları Anayasanın 23 ncü maddesi ile nasıl te
lif ediyorlar?» buyuruyorlar. 

Efendim, 23 ncü madde; «milletvekili ile Hü
kümet memuriyeti bir kişide birleşemez,» diyor. 
Arkadaşım bu suali Anayasanın bu maddesi ile 
niçin* birlikte mevzuubahsediyorlar? Bunu anla
mak benim için hakikaten müşkül oldu. 

3 ncü suallerinde ise; Seçim Kanununda son 
yapılan tadilâta nazaran, bu mebus arkadaşın 
•konuşmasından dolayı, onu istihdam eden ilgi
liler hakkında kanuni takibata geçilip geçilme
diğini soruyorlar, bunu da anlıyamadım. Seçim 
Kanunu ile, bu arkadaşın radyo konuşması ara
sında ne gibi bir münasebet vardır? Onu da izah 
buyururlarsa yine arzı cevaba hazırırm, efen
dim. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar. Hükümet tarafından cevaplandırılan 
sualimin maksadı hakkında peşinen bâzı nokta
ları tavzih etmeyi lüzumlu görmekteyim. 

Birisi, bu suailm şahsiyat yapmak, bir mebu
sun şahsı hakkında konuşmak maksadını istihdaf 
etm'emektedir. Ne usulümüz, ne mûtadımız böyle 
bir tarza müsait değildir. Maksadımız tamamiyle 
objektif, umumi prensiplere, kanunlara ve tatbi
kata münhasırdır. 

Bu sualin bir maksadı da şudur : Hükümet 
icraatı hakkında yapılan bu konuşmada belki 

• 
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muhalefet aleyhine yaratılan havanın bertaraf 
edilmesi endişesiyle böyle bir sual verildiği hatı
ra gelebilir. Asla böyle bir niyetimiz de yoktur. 
Çünkü vatandaş bu kabîl propagandaları sabah 
akşam dinleye dinleye, artık bıkmış bulunmakta
dır. O itibarla muhalefetin böyle bir endişesi de 
yoktur. 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhalefet na
mına mı konuşuyorsun? 

MEHMET HAZER (Devanda) — Hem ken
di namıma konuşuyorum; hem de muhalefete 
mensup bir mebus olarak konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Vekilin verdik
leri izahatı dinledik. Benim sualimi anlamazlık
tan geldiler. Ben de itiraf edeyim ki, verdikleri 
cevaptan hem bir şey anlamadım, hem de; tatmin 
olunmadım. Sualin ifadesi basit ve acıktır. Di
yorum ki, imar işleri bir belediye hizmeti, bir 
Hükümet hizmetidir. Bu hizmetin ifası baklan
daki konuşma teşriî sıfatı haiz, icrayı, Hüküme
ti murakabe yetkisi olan bir mebus tarafından ya
pılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu işin icra işi olup ol
madığını anlamak için evvelâ bu hizmeti tesis 
eden kanuna ve bu arada Anayasamıza bakmak 
lâzımdır. Anayasamız, hepinizin bildiği gibi Mec
lisi, mebuslardan ibaret olarak tarif ve tavsif et
mektedir. Bir maddesinde de «memuriyet ile ya
ni, icraya taallûk eden bir hizmet ile mebusluk 
bir arada içtima edemez» deniyor. İşbu hizmet 
icraya taallûk eden bir hizmettir, imar müdürü 
değil, imar hizmeti görmekte, imarın propagan
dasını yapmaktadır ve o hizmet Basın - Yayın ve 
Turizm Umum Müdürlüğünün teşkiline dair olan 
kanıma göre tamamiyle icranın kontrol ve mura
kabesine tâbi olan bir hizmettir, işin esası sureti 
tavsif değil, ifa edilen vazifenin esas ve mahiye
tidir. Bu hizmet idaridir, icraidir, bir teşriî va
zife değildir. Anayasanın birçok maddeleriyle ic
ra ile teşriî organların vazifeleri ayrılmış bulun
maktadır. Bu hizmet bir defaya mahsus olmayıp 
arızi olarak da ifa edilmekte değildir. Devamlı, 
muayyen saatlerde istenen zamanlarda yapıl
maktadır. Bunun paralı olup olmaması ifa edi
len hizmetin mahiyetini asla değiştirmez. Demek 
ki, bu muhterem arkadaşımız bu hizmeti bedelsiz 
olarak yapmaktadır; istanbul'a gitmek, yapılan 
işleri mahallinde tetkik etmek ve bunun için de 
•para almamak suretiyle yapılan bir işe hakika
ten memnun oldum. Bu kadar devamlı bir hiz-
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metıi bir mebus tarafından, hele Hükümeti mn-
rakaİe edecek heyete dâhil olan bir mebus tara
fından, yapılması Anayasanın ruhuna, maksadı
na ukrmaz. «Seçim Kanununda yapılan tadilâtla 
burnşı ne alâkası vardır?» diyorlar. Seçim Ka
nununda yapılan tadilâtta bu kabîl propaganda
larını asla yapümıyacağı ve ancak Hükümetin hiz
metinde ve emrinde bulunanların böyle propa
gandalar yapabileceği ifade olunmuştur ve 46 ncı 
madfjoye bu hüküm konmuştur. Konulan hükme 
göre bu kabîl konuşmaların Hükümet işlerinde 
vazife alanlar tarafından yapılacağı sarahaten be
yan Milmektedir. Bu muhterem mebus arkadaşı
mız Hükümet adına vazife alan kimselerden mi
dir, şeğil midir? 

MÎRUZAN TEKÎL (istanbul) — Seçim za-
zamanı değil. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Yalnız se
cim zamanına münhasır değildir. Seçimden gay
ri zamanlarda da bu kabîl konuşmalara Hükü
met müsamaha etmemektedir. Hattâ o kadar ki, 
«Bâİ gazete ve mecmuaların muayyen maksat
larla yaptıkları ilân ve reklâmlar bile âraıme iş
lerine, Devlet işlerine zarar verir» denmektedir. 
Şimdi; Hükümet aynı şeyi bir mebusa müker
rere». yaptırmaktadır, öyle ise aynı işler hak-' 
kında bendenize de birkaç dakika müsaade et
sinler, ben de aynı Meclisin bir âzası olarak ve 
bir aak olarak bunu istiyorum. Ben de yalnız 
imaı hakkında ve imara münhasır olmak üzere 
noktai nazarımı arz edeyim. 

SABRI DİLEK (Trabzon) — Metni önceden 
vermek lâzım. 

HElS — Arkadaşlar; müdahale etmeyiniz. 
Menim et Boy, siz devam ediniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) -— Muhterem 
arkapaşlar; bu, yalnız umumi hak bakımından 
böyî* olmayıp aynı zamanda eşitliği ihlâl eden 
bir muameledir. 

Bu yapılan konuşmalar mücerret, bitaraf, 
umuina malolmuş bir hizmetin ifası mahiyetin
de Jeğil, propaganda mahiyetindedir. Eski ik
tidara zemmeden, yeni iktidarı metheden taraf
ları Ma mevcuttur. Bunun hakkında tafsilât 
vermek istemiyorum ama yapılan konuşmalar 
müc|rret bir Hükümetin tarafsız icraattı değil
dir. Hattâ böyle dahi olsa, asıl mevzu bugün 
partiler arası kabul edilmiş müşterek bir mevzu 
halime gelmiş değildir. Aynı mevzuun kabul 
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edilmiyen tarafları mevcuttur. Bu bakımdan da 
mütalâa edilirse bu konuşmalar kanunlara ve 
Anayasanın maksadına uygun değildir. 

Arkadaşlar; mâruzâtımı bitirmeden bir nok
tayı tavzih etmek ihtiyacını duyuyorum. Bu 
takriri verdikten bir veya iki gün sonra, De-
mokrat Partili bir arkadaşım bana aynen şunu 
söyledi: «Çok iyi bir mevzua temas ettin, în-
şaallah buna mâni olurlar, mesele kalmîız. Fa
kat bunu yaparlarsa sana teşekkür ederim, dedi. 
Yapmazlar da bu iş perçinlenir ve böyle devam 
ederse vebali senin boynuna.» dedi. Huzurunuz
da o arkadaşa şunu ifade edeyim: Ne bu ko
nuşmayı ihdas ve devam ettiren benim, ne de 
ona mâni olabilecek benim. Vebali de, mesuli
yeti de bu konuşmayı ihdas eden ve bir mebu
sa yaptıranlardadır. Binaenaleyh bu suali ver
mekle bendeniz hiçbir vebal altında değilim. 
Bilakis noktai nazarımı bitaraf, mücerret umu
mi bir esas dâhilinde arz etmiş bulunmaktayım. 

Hükümetin propaganda olarak yaptırdığı 
bu konuşma kanuni değildir. Demin maksadı
mın ne olduğu anlaşılmamıştır denildi. Halbuki 
maksadımı gayet sarih ve açık olarak arz ettim, 
anlaşılmıyacak bir tarafı yoktur. 

Hulâsa muhterem arkadaşlar, eğer bu me
selenin Hükümet, başka bir hukuki veçhesini 
ifade etmezse; bu mesele bu haliyle Şûrayı Dev
lete müracaat edilecek ve Şûrayı Devletçe ip
tal edilecek kadar kanuna aykırılık taşımakta
dır. Fakat bugünkü şartlar altında Şûrayı Dev
lete böyle bir dâva açıp. bunun peşinde koş
makla müspet bir netice alınacağı kanaatinde 
değilim. (Soldan; gürültüler) o itibarla yalnız 
Yüksek Meclise müracaat etmekle iktifa ediyo
rum. (Sağdan; alkışlar) 

REÎS — Celâl Yardımcı. 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Muhterem arkadaşlar, evvel emirde Şû
rayı Devlete ima yoliyle vâki olan atıf ve vebali 
olduğu gibi kendilerine iade ediyorum. Şimdi 
arkadaşım bâzı• sualler sordu, ben de cevaplar 
verdim ve bir kısım suallerinin yerinde olmadı
ğım ifade ettim. Arkadaşım, cevabımın anlaşıl
madığını ve kendisinin tatmin olunmadığını ifa
de buyurdular. Kısa bir mâruzâtta bulunayım: 
Ya birimizden birimiz söylenenleri anlamamaya 
veya anlaşmaya müsait değiliz veyahut birimiz
den birimiz mutlaka söylenenleri anlamamak ve 
tatmin edilmemek kararındayız. 
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Şimdi arkadaşlar, arkadaşımın sordukları 

sual şudur : Bir mebus arkadaş radyoda konuşu
yor, bu konuşma bir ücret mukabili midir? Ha
yır dedim, para almıyor. Burada anlaşıyoruz 
zannediyorum. ' 

İkincisi; buyuruyorlar ki, «bu arkadaşın 
radyoda konuşmasını, Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 23 ncü maddesiyle nasıl telif ediyorlar?» 
Bendeniz cevaben dedim ve diyorum ki, Esas 
Teşkilât Kanununun 23 ncü maddesi, «memuri
yet ile'mebusluk bir^kişide imtizaç edemez, bir-
leşemez» diyor. Maddedeki hüküm bu. 

Şimdi bu arkadaşın, mebus olan bu arkada
şın, radyodaki konuşmasını memuriyet telâkki 
ediyorlarsa, hakikaten Mehmet Hazer Beyle ko
nuşacak dâvam kalmıyor. Memuriyet nerede, 
mebusluk nerede, Esas Teşkilât Kanununun 23 
ncü maddesi nerede? 

Şimdi diyorum ki, Esas Teşkilât Kanununun 
23 ncü maddesine aykırı bir hareket yoktur. 
Çünkü bu mebus arkadaş bir memur değildir. 
Bilmem anlaştık mı? 

Şimdi üçüncü nokta : Mebusluk teşriî bir va
zifedir, radyo konuşması bu ise hükümet ieraa-
tiyle ilgilidir. Nasıl olur da bir mebus mura
kabe ile mükellef bulunduğu hükümetin icraa
tı hakkında çıkar, radyoda konuşur? Yani bir 
mebus, teşriî vazifesini ifa için mutlaka hükü
meti tenkit mi edecektir? Bununla mı mükel
leftir? Onun işi, vazifesi bu mudur? Hükümetin 
iyi bir icraatını bir mebus hiç yazmıyacak mı, 
radyoda konuşmıyacak mı, söylemiyeeek mi? 
Binaenaleyh, «teşriî murakabe ile bu kabili te
lif midir?» İfadesinde isabet yoktur. 

«Seçim Kanun hükümleri dâhilinde bu, muci
bi tahkik midir, değil midir?» Diyorlar. Hayır 
efendim, mucibi tahkik değildir. Peşinen arz 
edeyim ki, bu mebus arkadaş her hangi bir par
tinin propagandasını yapmıyor, Hükümetin ic
raatı hakkında, daha doğrusu memleketin iman 
hakkında müşahedelerini, bilgilerini vatandaşla
ra duyuruyor. Biz bütçe müzakereleri sırasında 
da yine radyo mevzuunda konuştuğumuz zaman 
sarih olarak arz etmiştik; parti propagandası baş
ka, hükümet icraatı hakkında mütalâada bulun
mak başkadır. 

Şimdi bundan bir mâna çıkarabilirler. «Efen
dim, hükümetin icraatı; hükümet bir partinin 
iktidarı olduğuna göre onun icraatı binnetice 
partiye mıızâftır.» şeklinde telâkki ediyorlarsa Q 
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vakitte bir partiye mensup bir hükümetin yaptığı 
iyi işlerinin partisine muzaf olması kadar tabiî 
bir şey olmıyacağmı göz önünde bulundurmak 
iktiza eder ve memleketin bu parti ile iftihar et
mesi lâzımgelir. 

«Eşitlik ihlâl ediliyor» diyorlar. Şimdi bura
da müsaadenizle bir tezada işaret etmek istiyo
rum. Kendileri diyorlar ki, «muhalefet adına 
zannetmeyin, bir propaganda mahiyetinde muha
lefet partisine müessir oluyor diye va'llahi, billa
hi vermedim.» Eğer eşitsizlik eski iktidarı zem, 
yeni iktidarı methetmekse ve bunu propaganda 
sayıyorlarsa bu icraat binnetice icraatı, binııetice 
Demokrat Partinin, kendi partisinin aleyhinde 
hükümler tesis ettiği yolunda ise ve bundan do
layı endişe ve üzüntü duyuyorlarsa duymasınlar. 
Bu bir memleket işidir, memleket, hepimizindir. 

Bir Demokrat Partili arkadaşımız temas et
mişler. «Bu bir veba] ise birisinin omu/unda ka
lır» eliyorlar. 

Arkadaşlar, kendilerinin ifade ettiklerine 
göre, sözlü soruda da sarih olarak yazıldığı üzere, 
memleket imarına ait meseleleri radyoda beyan 
etmek hiçbir zaman vebal değildir. Eğer kendi
leri bunu bir vebal telâkki ediyorlarsa bu vebali 
kendi omuzlarına alıyor ve kendilerini bu vebal
den uzak tutuyorum. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Aziz arkadaş. 

larım; evvelâ Devlet Şûrası hakkındaki ko
nuşmamın yanlış anlaşıldığını ifade etmek 
isteri}m. (Soldan ooo sesleri) Devlet Şûrasına 
dâva açıp onun peşinde koşmaya lüzum ve 
mahal görmediğimi ifade ettim. «Aslında bu 
iptal edilebilecek bir idari tasarruftur. Bu 
itibarla dâva açmak lâzım ve mümkündür» de
dim. Fakat bunun peşinde koşmaya lüzum 
görmedim. (Soldan gürültüler) Açsam ne olur 
sanki? Konuşturmayın beni. 

Sayın Vekil tezada düştüğümü ifade etti
ler. Ne imiş tezat? Birincisi, bu propaganda mak-
sadiyle yapılıyor ama tesiri yoktur demişim. 
İkincisi; müsavat şartları ihlâl ediliyor demi
şim. 

Arkadaşlarım; müşahedelerim olarak arz 
ederim ki, bu gibi konuşmalar başlar başlamaz 
radyoların düğmeleri kapanmaktadır. Bunu bi
leşeniz. (Soldan yok yok sesleri) Ben samimî 
olarak müşahedemi arz ediyorum. Binaenaleyh 
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propaganda tesiri bu bakımdan yoktur demek
le ıç.utlaka bu hizmetin propaganda mahiye
tinde olmadığını ifade etmez. Ben diyorum ki; 
madem ki böyledir, bir mebusa bu imkân ve
riliyor ayni mevzuda konuşmak için başka bir 
mebusa, yani bendenize de müsaade edi)n.» Bi
naenaleyh; tezat halinde, tezat içinde olan ben 
değilim. Sayın vekil benim konuşmalarımı ken
di mjksadma göre mânalandırırsa o zaman çı
karacağı mânayı ben tahmin edemem.- Konuş-
malafım sarihtir, vazıhtır, böyle bir mânaya 
da gllmez. 

S|ura buyurdular ki, mebus mutlaka Hükü
meti Jenkid eder ve mütemadiyen hırpalar mı? 
Hiç ıjıedhü sena etmez mi? Elbette eder. Ama 
Devlet radyosunda tek taraflı konuşmalarla bu 
hizmtt yapılmaz. Radyo Devlet malıdır, gaze
tesi i ardır, orada propagandasını yapsın. 

Hur zaman radyonun Devlet malı olduğu
nu1 aiıcak Hükümetin konuşabileceğini söylü
yorlar. Şimdi, soruyorum : Sayın mebus Hü-
kümff; midir? Elbette değildir. Hükümet de
ğilse konuşmayı nasıl yapıyor? Hükümet, imar 
hakkında objektif umumi konuşmalar yaptır
mak istiyorsa, vatandaşı tenvir etmek istiyorsa, 
bu hususta sahibi salâhiyet kimseler vardır, 
mütehassıslar vardır, fikirlerinden istifade edi
lecek kimseler vardır; onlar konuşturulmalıdır. 
Eğer bu mevzu politik hüviyeti olmıyan kim
selere bırakılsaydı böyle bir sual takriri ile 
huzurunuza gelmezdim. Nitekim radyoda buna 
benzet konuşmalar oluyor. Objektif, umumi ma
nada konuşmalar yapılıyor, fakat bu konuşma
lar sifasi hüviyeti olan bir mebus tarafından 
yapılıf sa, Hükümet icraatı bu şekilde methedi-
lirse tu , Anayasanın maksadına ve ruhuna uy
maz. 

Bqçı kendilerinden bir şey daha soruyorum. 
Radyiia konuşan bu muhterem mebus vazife ifa 
ettiği şurada bir suç işlerse bu suç muvacehesinde 
bu zafın durumu ne olacaktır? Kendisi memur 
m udu), mebus mudur, yoksa bir vatandaş mıdır? 
Binaenaleyh bu işten para almadığını tekrar et
tiler. Ben para aldığında ısrar etmedim. Alıyor 
mu, almıyor mu diye tenevvür için sormuştum. 
Bunu lekrar etmelerine lüzum yoktur. Anlaşıl-
mıyacık bir tarafı olan bu konuşmanın, benim 
maksadımın dışında.. 

N | C A T İ ÇELtM (Aydın) — Asıl anlaşdmı-
yan sdıin konuşmandır. 
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MEHMET HAZER (Devamla) — Benim ko

nuşmamda anlaşılmıyacak ne var? Anayasanın ru
huna, maksadına aykırı olan bu konuşmalar bi
taraflığı ihlâl etmekte ve vatandaşları hakikaten 
bijktınmış bulunmaktadır. (Gürültüler). 

REİS — Mümtaz Faik Fenik. 
SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Üstat, 

şu imarı bir die buradan anlat... 
MÜMTAZ FAİK FENÎK (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım, şahsi bir mesele için huzu
runuzu işgal ediyorum, zannetmeyiniz. Hakika
ten bu meselenin Heyeti Aliyeniz önünde daha çok 
aydınlanması, daha çok vuzuh kesbetmesi lâzım
dır.. Biraz evvel Sayın Devlet Vekili Celâl Yar
dımcı Mehmet Hazer Beye gereken cevapları 
verdi. 

Mehmet Hazer Bey, bu gayet mukni izahat 
karşısında hiç olmazsa sükût etmesi lâzımdı. Ama 
yapmadı; tekrar söz aldı. Tekrar eski ileri sür
düğü iddialarda ısrar etti. insan hayatında, he
le siyasi hayatında bir yanlışlık yapabilir, bel
ki de bir teşvikle bilmeden bir maceraya atılabi
lir. Ama hareketinin yanlış olduğunu anlayın
ca, bundan geri dönmesini bilmelidir. (Sağdan, 
senin gibi, sesleri) Evet benim gibi ama sahte 
raporla değil. Bu şekilde hareket o harekete ta-
saddi edeni küçültmez, bilâkis yükseltir. Çünkü 
yanlış hareketlerden nükûl de bir meziyettir. 

Mehmet Hazer Bey bu kadar sarih izahat 
karşısında, evvelce yanlış hareket ettiğinin far
kına varamadığını zannedemem. Gerçi kendisiy
le yakın arkadaşlığımız yoktur, ama, uzaktan 
onu çak zeki bir insan olarak tanırım. O halde 
hatada hâlâ ısrar etmesini neye hamletmek ka
bildir? Bu ısrarı bir partizanlık gayretinden 
başka nasıl tefsir etmek kabildir? 

Mehmet Hazer Bey, takririnde, benim radyo
daki konuşmalarımı Anayasa ile kabili telif gör
müyor. Eski Akhisar kaymakamının Anayasa 
meseleleriyle fazla meşgul olduğu anlaşılıyor. 
Bu görüşünün, yani benim mebusluk safatımla, 
radyoda konuşmamın kabili telif olmadığı hak
kındaki görüşünün ne kadar sakat olduğunu bir
az sonra izah edeceğim. Ama şimdilik bıraka
lım bunu bir yana ve esaslı bir nokta.... 

MEHMET HAZER (Kars) — Namuslu adam-
sa rapor meselesini tavzih eder. 

MÜMTAZ FAÎK FENlK (Devamla) — Onu 
da izah ederim. Namuslu adamım, ederini. 
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Anayasa mevzuunda bu şekilde konuşan Meh

met Hazer Bey, elbetteki bir mebusa asla sual 
tevcih edilemiyeceğinin farkında olmak lâzım-
gelir Çünkü mebusa sual tevcih edilemiyeceği 
yine bizzat Anayasanın hükümleri icabıdır. 

Gerçi diyebilir ki, ben ona sual sormadım. 
Ben Devlet Vekiline, sual sordum. Ama Sayın 
Devlet Vekiline sorduğu sual, dolayısiyle bana 
müteveccihtir, bir mebus arkadaşınıza mütevec
cihtir. O sual ile endirekt beni istizaha çekmek
tedir. Ben de ayni hataya düşüp kendisine sual 
sormıyayım ama, değerli Anayasa mütehassısı 
bu hareketini Anayasa ile nasıl kabili telif bul
maktadır? 

.Muhterem arkadaşlarım, belki Başkanlık Di
vanının böyle bir sual takririni heyeti âlinizin 
huzuruna getirmemesi bile gerekirdi. Ama Baş
kanlık Divanına bendeniz şahsan müteşekkirim. 
iyi ki getirdi de bir yandan Mehmet Hazer 
Beyin ve temsil ettiği zihniyetin mahiyeti anla
şıldı. Öbür yandan birtakım hakikatler ortaya 
çıktı. O hakikatlerin başında şu vardı : Demek 
sayın muhalif arkadaşımız Hükümet icraatının 
halk tarafından bilinmesini istememektedir. Bu 
icraatın halk tarafından bilinmesi, ortaya dö
külmesi kendisini rahatsız etmektedir, üzmekte
dir. Şurada bir yol mu yapılmıştır; bu sayın ar
kadaşımıza göre bir dağı derundur. Her açılan 
meydan kendilerine pek dar gelmekte ve kendi
lerini pek sıkmakta, pek sıkışık bir hale getir
mektedir. Şurada bir köprü mü yapılmıştır? Bu 
köprü gerçi s^atandaşları rahat ettirir ama, mu
halefet için pek tehlikeli bir sırat köprüsüdür. 
Şehirlerimiz imar mı ediliyor? Aman felâket,... 
Yeni fabrikalar mı açılıyor, aman facia... Bıra
kalım vatandaşlarımız dar sokaklarda mı sürün
sünler? Hiçbir sıhhi şartı haiz olmıyan bina
larda -mı otursunlar? Dar kavşaklarda kazalar 
devam edip gitsin mi?-Zahir sayın muhalif ar
kadaşımıza göre hiçbir şey yapılmasın, yapılan
lar da halk tarafından bilinmesin ve bu zihni
yette olanlar, 1958 de ellerini, kollarını sallaya 
sallaya millî vazifemizi yaptık diye kemâli şevk 
ve şetaret?e Büyük Millet Meclisini şereflendir
sinler. 

Muhterem arkadaşlarım, şehirlerimiz imar 
görür ve memleket kalkınırken, sayın muhalif 
arkadaşlarımızın'da zihniyetlerini imar etmek ve 
onları görüşlerinde kalkındırmak vazifemiz olma
lıdır. (Sağdan, gürültüler) Ben işte bu vazifeyi 
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karınca kaderince ifa etmek için burada söz al
mış bulunuyorum. 

REİS — Mümtaz Bey, suali Mehmet Hazer, 
mebus olarak sordu. Bu itibarla ona göre konu
sun. (Soldan, devam, devam sesleri) 

MÜMTAZ FAİK FENİK (Devamla) — 
Mehmet Hazer Bey.. Y arttı 3üyük Millet Mecli
sine bir takrir vererek meselâ meteoroloji rapor
larının dahi radyoda okunmasının yasak edilme
sini istiyebilirsiniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Palavracı, pa
lavra yapıyorsun. 

MÜMTAZ FAİK FENİK (Devamla) — Ba
ğırma kardeşim, bağırma. Bağırma şekerim, ba
ğırma. (Sağdan, bağrışmalar, gürültüler) Serçe 
var karşında, bağırma kartal, bağırma. (Soldan, 
gülüşmeler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Palavracı oldu
ğunu herkes bilir. 

MÜMTAZ FAİK FENİK (Devamla) — Ba
ğır kardeşim bağır. Ne yapayım... 

RKİS — Rica ederim, karşılıklı konuşursanız 
devam ettirmem. İkaz ediyorum. Cevabı mebus 
olarak Mehmet Hazer Beye verin. 

MÜMTAZ FAİK FENİK (Devamla) —Meh
met Hazer Bey soruyor, bu radyodaki konuşma
ları nidan para alıyor mu imiş. Alıyorsam kaç 
para ahyormuşıım? 

Mehmet Hazer Bey, Gelir Vergisi memuru ol
sa idi böyle bir suali osrmaya hakkı olabilirdi 
ama değildir. Tahsildar da değildir, öyle ise" 
böyle bir suali sormaması gerekirdi. Yoksa ben
denizi radyoda konuşmaktan menetmek isti yen 
zihniyetin sahipleri yarın da Büyük Millet Mec
lisi Riyasetine bir takrir vererek meselâ meteo
roloji raporlarının dahi radyoda okunmasının 
yasak edilmesini istiyebiliıier. Çünkü, meteoro
loji raporları, hele son günlerde, hele şükür 
memleketin her tarafında feyizli yağmurlar yağ
dığını haber vermektedir Ve yağmurun bere
keti de maalesef bu zihniyette olanlar için bir 
felâkettir. İşte buna bir nokta koymak lâzımdır. 

Mehmet Hazer Bey soruyor, ben radyodaki 
konuşmalarım için para alıyor mu imişim? Alı
yorsam kaç para ahyormuşıım? Eğer Mehmet 
Hazer Bey dostumuz, Gelir Vergisi memuru olsa 
böyle bir suale belki hakkı vardır. Ama değildir. 
Gelir Vergisi memuru değildir. Tahsildar değil
dir. O halde böyle bir sual sormaması lâzımdır. 
Ama mademki sormuş, ben cevap vereyim : Taki 
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at kalmasın âlemde Allah'ım nihan. Ga-

ih olarak ifade edeyim : «Bir hakikat kal-
Allah'ım âlemde nihan!» Ben bu radyo 

ifnalarım için para almıyorum, Hükümeti-
a atını kemali fahr ile, hiçbir karşılık bek-

ahnadan anlatıyorum. (Soldan, bravo 
alkışlar) Ve bundan sonra da aynı şekli

min döndüğü, gücümün yettiği kadar an-
a devam edeceğim. 

•JIIMET HAZER (Kars) — Hükümet mi
sin-? 

Ama 
Meslafci 
rim. 
lar b 
Londra 
yolar| 
ğim 
mıyof 
sidec| 
alan 
mıv 
tâ ya 
de ç 

B 
ym H 
mur 
mim 
zamnt 
ben ? 
ğum 
için 
bâzılak' 

Mi 

'OfLl 
yşıı 

rum 

Hem 
mesır| L 
rim i 

tesi 

İyi, I 
Ben 
gi ta; 
leri 
milleti 
diye 
ta m. 

344 — 

MÜMTAZ FAİK FENİK (-Devamla) — 
alın iş olsam ne çıkar? Ben bir gazeteciyim. 

m yazı yazmaktır. Radyoda konuşabili-
ünyanın her tarafında, radyoda konuşan-
konuşmaları mukabilinde para alırlar; bu 
Radyosunda da böyledir, Amerikan Rad-

nda da böyledir. Ama biraz evvel söyledi-
ibi ben bu konuşmalara karşılık para al
tım. Ben kaside yazmıyorum. Ben eski ka-
şaiıier gibi, her kasideye bir kese altın 

nsanlardan .değilim. Evet, Ben kaside yaz-
m. Sadece yapılanları anlatıyorum. Hat-
lanları tamamiyle aksettiremediğim için 
kere üzülüyorum. 

n Hükümet memuru değilim. Basın - Ya-
mum Müdürlüğü kadrosunda değilim. Me

lisaydım muayyen maaşım olurdu. Bare-
}lurdıı. Emeklilik hakkım olurdu. Çocuk 
ı alabilirdim. Hayır, muhterem arkadaşım 

ece bir milletvekiliyim. Milletvekili oldu-
ç.in ve gazetecilik de esas meslekim olduğu 

ijadyoda konuşuyorum. Bu konuşmalarım 
mı rahatsız ediyorsa kabahat benim mi? 

SHMET HAZER (Kars) — Dinlemiyo-
ıfcaten. 

FAÎK FENİK (Devamla) — 
nlemiyorum, diyor, hem radyonun düğ-
çeviriyorum diyor, hem de benim sözle-

nırada bülbül gibi tekrar ediyor. 
SHMET HAZER (Kars) — Zafer Gaze-

or. 

MÜMTAZ 
ı ı 

m 
Jazıy 

MÜMTAZ FAİK FENİK (Devamla) — 
vdeyse Zafer'i oku da fikrin inkişaf etsin. 

propaganda yapıyormuşum. Dünyanın han-
afmdâ, hangi demokrasisinde milletvekil-

yoda konuşamaz, diye bir kayıt vardır, 
ekilleri Hükümet icraatından bahsedemez, 
ir kayıt vardır. Hangi Anayasa bu hususr 
ni bir kayıt koymuştur? Eski iktidar za-

*ıd; 
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nıanıııda milletvekilleri radyoda konuşmazlar mı 
idi? Hattâ bol bol para ve atiyeler almazlar mı 
idi? 

Daima hürriyet, hürriyet diye haykıran ve 
hürriyetsizlikten şikâyet edenlerin şimdi böyle 
bir takrirle konuşma, söz söyleme hürriyetine 
sansür koymaya kalkmaları cidden hazindir. 

Evet, hürriyetsizlik diye bağırmak için hür
riyet.. Ama, müspet işler, vatandaşın hayrına 
olan işler için sansür!. Bu ne garip bir hürriyet 
anlayışıdır. 

MEHMET HA ZER* (Kars) — İyi hazırlan
mamışsınız. 

MÜMTAZ FAİK FENİK (Devamla) — Za-
tıâliniz çok güzel hazırlanmışsınız. Dinledim, 
aniadımsa arap olayım. (Umumi gülüşmeler) 
Ben de anlamadan cevap veriyorum, kusura 
bakmayın. 

Sayın muhalif arkadaşımıza tavsiye ederim. 
Hatta, muhalefetin iyiliği, hayrı için tavsiye 
ederim. Bu bir kardeş nasihatidir. Kabul eder
se bu bir ağabey nasihati'dir. Bu nevi sualler 
kendileri için zararlı oluyor. Sonra dilin kemiği 
yok, işte böyle el oğlu çıkıp olanı biteni bir bir 
açıklıyor. Onlara da mahcubiyet düşüyor. 

Hazer Bey, bu nevi hareketlerden tevakki 
etmenizi size halisane tavsiye ederim. Dostça 
tavsiye ederim. Tekrar ediyorum, iyi olmuyor. 
Tekrar ediyorum, Hazer Bey, bu nevi hareket
lerden el hazer.. El hazer Hazer Bey!, El ha
zer!.. (Soldan, şiddetli alkışlar, gülüşmeler) 

MEHMET HAZER (Kars) — Aziz arkadaş
larım, mevzuu böyle-bir vadiye getirmek istemi
yordum. Bunu konuşmalarımın peşinde ifade et
miştim. Fakat Mümtaz Faik Fenik'in bu konuş
ması beni bilmecburiye bu vadiye getirdi. 

Bir rapordan bahsettiler, izah et diye bağır
dım, cevap vermediler. Şimdi tekrar soruyorum 
bu rapor nedir, namuslu adamsa gelip burada 
izah etsin. Ben evvelce memuriyet yaptım, bü
tün sicilim Hükümetin elindedir, ne varsa açık
ça söylesinler. Eğer bu kürsüden sarih olarak 
bu rapor m'eselesini açıklamazlarsa vebal altın
dadır, mesuliyet altındadır. Benim hamdolsun 
bütün hayatımın her safhasının hesabı açıktır. 
Ne sahte rapor, ne sahte beyan, ne de sahte fiil 
benim hayatıma karışmış' değildir. Benini hiz
met gördüğüm yerleri sana teker teker söyliye-
yim. O bölgelerin mebusları da aramızdadır, on-

1957 C \ İ 
lara sor. Onların vicdanına hitabederek diyo
rum ki : Sahtelik değil, bitaraflıktan ayrılmayı 
ifade eden bir tek hareketimi dahi gprmüşlerse 
söylesinler, Bunu iddia ve ispat ederlerse me
busluktan istifa edeceğim. 

Ben demin de ifade ettiğim gibi bir raporun 
gölgesine sığınıp takibattan kaçan adam deği
lim. Şunu da- söyliyeyim; mürettep bir hareket 
karşısında olduğumuzu yazılı konuşmasından 
anladım. Bakın arkadaşlar ne diyor; «bu icra
atı Akhisar Kaymakamı... filân» kaymakamlık 
ayıp bir şey değil ki. Ben kaymakamlık yap
tığım zamaftları iftiharla yâdederim. Mümtaz 
Bey, sağ yarımızda oturan Lûtfi Bey benim kay
makamlığımı bilen arkadaşlardan birisidir, ona 
sorun. Ayıptır arkadaş! 

Gelelim methiye yazmaya, kaside yazmaya. 
Seni dinliyenlerin çoğu, «o bizim eski mumdur 
diyor, sıkıştırdıkça yumuşar, yumuşadıkça is-
tediğifı kalıba sokarsın» diyor. Bunları biliriz. 

Sonra sen, bir âmme hizmeti ifa ettiğini söy
lüyorsun. Bugüne kadar bir defa olsun teşriî 
vazifeni yaptın mı! Bir gün geldin, burada ça
lıştın mil? Hani mebusluk, hani memuriyet? 
Ayıp, ayıp. 

Muhterem arkadaşlar, imar hareketlerinden 
koeunuyormuşuz. Bu vatanın evlâdı, bu vatan
da yapılan imar hareketlerinden ancak ve an
cak sevinir. Ama imar vesilesiyle bir politika
cının bu imar hareketlerine gölge düşürmesine 
kimsenin gönlü razı olmaz. Maaş almıyormuş, 
ücret almıyormuş. Belki de mebusluk vai'di al-» 
mistir, belki de başka bir şey. Fahrî olarak böy
le bir hizmeti yapacak bir insan olmadığını bu
rada ifade etmek isterim. Bizim zamanımızda da 
aynı hizmette kullanılmıştın, biliyoruz. O gün 
nasıl methiye yazmış isen, şimdi de aynını ya
pıyorsun. Yarın başka bir iktidar, gelirse yine 
mikrofonun [»aşında Mümtaz Faik'i göreceksi
niz arkadaşlar. Ben bugün de yarın da yalnız 
alnımın teriyle kazanan bir insan olarak kala
cağımı. 
- Sonra arkadaşlar, bir memuriyet yalnız alı

nan maaşla, çocuk zammiyle ölçülmez. İdare 
hukukumuzun, umumi prensiplerinin ifadesine 
göre idarenin tesis ve teşkil ettiği hizmetin ifası 
memuriyettir. Asıl olan sureti tavsif değil, ifa 
edilen hizmetin mahiyetidir. 

Bu konuşmalar yapılmasın demedim ben, 
Hattâ tasrih ettim, bu iş, bu konuşmalar memur 
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olanlar, mütehassıslar tarafından yapılsın, böy
le yapılırsa daha doğru olur dedim, öyle değil 
mi arkadaşlar? 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlar, kanaati
me, umumi-hukuk anlayışına, kanunların sarih 
hükümlerine göre bu hizmetin icraya mütaallik 
bir hizmet olduğu merkezindedir. Nitekim Be
lediye Kanununun 70 nci maddesi imarı bele
diye hizmetlerinden saymaktadır, teranm tesis 
ettiği hizmetleri ifa eden memurlar değil midir, 
o icra hizmetini yapan memur değil midir? Bi
naenaleyh memurlar ancak bunu yapabilir, me
murdan gayrisi yapamaz. Mebus «ancak buraya 
gelir çalışır, kanunun kendisine verdiği vazife
leri yapar. 

Daha fazla şöylemiyeeeğim, çünkü Sayın 
Başkan bilhassa ihtar ediyor, yalnız bir şeyi 
burada tekrar edeceğim arkadaşlar : Bir rapor 
meselesinden bahsettiler, eğer bunu tavzih et
mezlerse Türk Milleti huzurunda, Büjriik Mil
let Meclisi huzurunda kendileri şaibe altındadır
lar, vebal altındadırlar; mesuliyet altındadır
lar. Benim hayatımda hiçbir nokta karanlık de
ğildir. Rapor ancak memuriyet hayatında mev-
zuubahsolabilir, memuriyet hayatıma ait dosya
lar, siciller ise Hüküm'etin elindedir, tetkik ede
bilirler. 
' Bahsetmek istedikleri, hatırımda kaldığına 

göre; 1955 senesi Dahiliye Vekâleti bütçesinin 
konuşulmasında" Sayın Dahiliye Vekili, «Meh
met Hazer arkadaşımız adaylığı koyduğu sırada 
bir rapor almıştı» gibi bir şey söylemişlerdi. 

Eğer rapor almak işi, bu ise bir memur için 
bu kanuni bir haktır, (soldan, gülüşmeler) bun
dan tabiî bir şey .olamaz, bundan başka bir şey 
kasdetmek istiyorlarsa (soldan, gürültüler, gü
lüşmeler) gelsinler burada tasrih etsinler. Bu 
rapor da Isalâhiyetli bir doktor tarafından ve
rilmiştir, bunun gibi başka raporlar da vardırv 

Eğer başka bir şey biliyorlarsa gelsinler, söy
lesinler, cevap vereyim. (ıSoldan, gürültüler) 

Şimdi diğer bir mevzua dönüyorum : 
Arkadaşlar; bir mebus, bir mebusa sual so

ramaz diyorlar. Ben kendilerine bir sual sorma-
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<iım; Hükümetten sordum. Diyorlar ki; «imar 
icraatı vatandaşlara duyuruluyor». 

Hijkümetten soruyorum, Sağır ve Körter Ce
miyeti vardır, bu cemiyet âmme menafime ha
dim İŞr cemiyet olduğu halde muhalif bir me
bus tqpafmdan bunun konuşmasına radyoda na
sıl izim vermezsin de bir mebusun bu şekilde 
konuşmasına müsaade edersin. Biz buna itiraz 
.ettik. (Koksa hizmet ifasına değil. 

RHtS — Celâl Yardımcı. 
D İ V L E T VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

Efendim; tyir noktanın tavzihi için 
iş bulunuyorum: 
yoda muhtelif teşekküllerin konuşmaları 

tadır. Çocuk Esirgeme Kurumuna, mü-
edilirse izin veriyoruz. Sağır ve Körler 
i-için bir müracaat vâki olmuş da müsa

ade ecfilmemişse Hazer Bey arkadaşımız, ben bu
nu kejidileri tarafından vâki bir ihbar telâkki 
eder \# üzerinde tetkikat yaparım. Kadınlar Bir
liği, Miylü saati, hâsılı namütenahi misaller var
dır. ifayır işleri ifa eden derneklerin birçokla
rına mayolarımızda senei devriyeleri münasebe
tiyle, jponferansnları, telkinleri münasebetiyle 

yer verilmektedir. Ben Sağır ve Kirler 
B gibi hayatın bütün nimetlerinden ve le
yi mahrum kalmış vatandaşlar şöyle dur-

Jsanlarm hayrı için çalışan bir derneğin 
tası hakkında vâki olmuş bir talebin redde-
fceğine asla kaani değilim. 
tS — Sual cevaplandırılmıştır. 

jJMTAZ FAÎK FENİK (Ankara) — Reis 
Bey, söz istiyorum, cevap vereceğim. 

RjEjlS — Karşılıklı birbirinizi itham ettiniz. 
EsaseJ sarih bir şey konuşulmadı. Yanyana gelip 
anlaşıl 

II 
3. I 

içinde 
hangi 
Zirmi 

- Trabzon Mebusu Sabri Düek'in, bu yıl 
Hthal edilen suni gübrenin miktarına ve 

Vilâyetlere tahsis ve tevzi edildiğine dair 
İktisat ire Ticaret Vekillerinden -şifahi 

suali m/359) 

S — Sual sahibi Sabri Dilek burada. 7A-
Iktisat ve Ticaret vekilleri yok. Sual ge-

.. RH 
raat v | 
lecek filikada bırakılmıştır. 
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6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Erzurum Mebusu Esat Tuncel'in, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 
32 nci maddesinin tefsiri hakkında takriri ve 
Nafıa ve Adliye encümenleri mazbataları (4/250) 
(1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 

REİS — Tefsir fıkrasını da okuyoruz, efen
dim. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanu
nunun 32 nci maddesinin C» fıkrasının tefsiri 

6235 sayılı Kanunun 32 nei maddesinin «O» 
fıkrasındaki yıllık kazançtan kasıt meslekin icra
sından hâsıl olan kazançtır. 

REİS — Tefsir fıkrası hakkında söz istiyen 
var •mı? 

Fıkrayı reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmıyenler... Tefsir fıkrası kabul edilmiştir. 

• 2. — istanbul Sarıyer Dildur sokak 300 sayı
lı hanede kayıtlı Muharremoğlu 1 . YHI . 193i 
doğumlu Hayri Uymaz'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi ve Aq\liye 
Encümeni mazbatası (3/511) (1) 

- Mazbata hakkında söz istiyen var 
mı? fYok sesleri) • 

Efendim; maalesef ekseriyetimiz yoktur. Maz
batayı kararlarınıza, tasviplerinize arz edemiye-
ceğim. ' 

29 Mayıs 1957 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere fnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 16.10 

B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, Ada
pazarı kazasına bağlı 86 köyün içme suyu ihti
yaçlarının bir an evvel karşılanması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili Eteni 
Menderes'in, tahrirî cevabı (7/317) 

8 . IV . 1957 
T. B. M. Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki suallerimin Nafıa Vekili tarafından 
ve yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini
zi saygılarımla rica ederim. 

Kocaeli 
Ekrem Alican 

1. Sakarya vilâyetinin Adapazarı kazasına 
bağlı 86 parça köye Değirmendere mevkiinden 
içme suyu getirilmesi hakkında 1952 yılında te
şebbüse geçilmiş ve Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünce temin olunan kırk küsur kilometre
lik boru, Î954 umumi seçimlerine takaddüm eden 

•(1) 203 sevyı\ı mazbata zaptın sonundadır. 

günlerde Adapazarı'na getirilip depo edilmişti. 
1954 yılından bu yana üç yıllık bir zaman, geçtiği 
halde, bu içme suyu şebekesinin tesisi yolunda her 
hangi bir faaliyete raslamamaktayız. 

86 köyü içme suyuna kavuşturacak şekilde 
tasarlanmış ve tatbikine geçilmek üzere bulunul
duğu bildirilmiş olan bu projenin, bugüne kadar 
tatbika konulmamış olmasının sebebi nedir? 

2. Adapazarı ovasındaki elli bini mütecaviz 
nüfusu muhtevi 86 köy halkının, hayati bîr ma
hiyet almış bulunan içme suyu ihtiyaçları, bugü
ne kadar, yukarıki projeden bahsolunarak geri
ye bırakılmıştır. 

Projenin tatbiki gecikecek veya kuvveden fiile 
çıkması imkânları tahakkuk edemiyecek ise, bu 
vatandaşların yıllardır bir ümide bağlanmak su
retiyle karşılanmıyan içme suyu ihtiyaçlarının 
acele karşılanması ve kaybedilen zamanın telâ
fisi hususunda Nafıa Vekâletinin her hangi bir 
tasavvuru mevcut mudur? 

(1) 200 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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T. C. 

Nafıa Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı : 442 

23 . V . 1957 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
10 . IV . 1957 gün ve 7-317-4039/18482 sayılı' 

yazıları karşılığıdır : 
Adapazarı kazasına bağlı 86 köyün içme suyu 

ihtiyarlarının bir an eyvel karşılanması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Kocaeli Mebusu Ekrem 
Alican tarafından verilen tahrirî sual takririne 
hazırlanan cevâbın ilişik olarak sunulduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Nafıa' Vekili. 
E. Menderes 

Adapazarı kazasına bağlı 86 köyün içme su
yu ihtiyaçlarının bir an evvel karşılanması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Kocaeli Mebu
su Ekrem Alioan tarafından verilen tahrirî sual 
takriri aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1. Sakarya vilâyetinin Adapazarı merkez ka
zasına bağlı 80 parça köye, Değirmendere mev
kiinden içme su teminine 1952 yılında teşebbüs 
edilerek bir taraftan menba sarfiyatı mesahası
na, diğer taraftan 80 köye yapılacak isale gü
zergâhlarının etüdüne geçilmiştir. 

3 - 4 milyon lira sarfiyle vücuda getirilmesi 
düşünülen bir tesisi besliyecek membaın verimi 
hakkında katî bir fikir edinmek üzere sarfiya
tının bir iki sene müddetle rasat edilmesi ivab-
eder. Bu itibarla, dere sarfiyatı etüd edilmiş 
ve gittikçe bir azalma görülünce başka memba-
lar aranmasına tevessül edilmiştir. Ayın vadide 
yeraltı sularından istifade için bir kuyu açılmış 
ise de, suya tesadüf olunamaması üzerine Değir
mendere isalesinden vazgeçilmiştir. 

2. Adapazarı ovasında 50 000 i mütecaviz 
nüfusun hayatî ve medeni ihtiyacı bulunan su
yun temini için başka mernbalar aranmasına ge
çilmiş ve Akçay vadisinde Acısıı, Mağara ve Gü
müş membaları bulunmuştur. Bu mernbalar in 
tahlilleri yaptırılarak içmeye elverişli bulunduk
larının anlaşılması üzerine isale plân ve profil
leri tanzim edilmiş ve 1 514 000 liralık bir ke
şif hazırlanmıştır. Bu keşfin içinden 360 000 li
ralık-kısmı teşkil eden isale hattı, boru ferşi iş
çilikleri, toplama odası, kaptaj, maşlah ve müş
temilâtı işi, Sakarya vilâyetince 10 . V . 1957 
tarihinde mütaahhide ihale edilmiştir. 

C..-: 1 
D i ğ # kısmı isale hattında kullanılacak bo

rulara Ifdolup bu borular vilâyetçe temin edile
cektir. 

•2. -
du Beleş 
ne ve af 
nıeleye 
dik'in 

Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Or~ 
iye Reisinin müstafi sayılması sebepleri-
l belediye reisi tâyini için yapılan nma-

$air sualine Dahiliye VeJâU Namık Ge-
%Jırin cevabı (7/335) 

beplere 
takîbettjjfe 
ler ha""" 
hiliye 
dırılmasf 

14 . V . 1957 
Tüıijdye Büyük Millet Meclisi Yükseli 

Reisliğine 
Ordı|j Belediye Reisi Ali Rıza Cfürsoy'un Be

lediye Meclisi tarafından müstafi addedilerek 
yerine ipvelâ özel idare müdürünün vekâleten 
tâyin ecfjldiği ve bilâhara da Belediye Meclisine 
asil bir (reisin getirildiği iddia edilmekte oldu
ğundan 

1. Ordu Belediye Reisinin müstafi sayılma
sını gerektiren sebepler nelerdir? 

2. Belediye meclisleri reislerini müstafi sa
yabilir # İ : 

3. 
başkan 
lisi öne 
ten biris| 
reisi tâ; 

# 

Belediye reislerinin gaybubeti halinde 
^pkilliği yapacak şahısları Belediye Mec-

en tâyin ettiği halde vilâyetçe hariç-
nin vekâleten ve bilâhara asıl belediye 
ni için seçim yaptırılmasının hangi se-

payanmakta olduğunun ve hâdisenin 
i seyre göre kanunsuz hareket eden-

.klffnda ne gibi muamele yapıldığının Da-
i tarafından yazılı olarak cevaplan

ma tavassutlarını saygı ile rica ederim. 
Elâzığ 

Selâhattin Toker 

Vİkili 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 27. 'V. 1957 

OAft -

İ U . M . 
2. D. fes, M. Ş. M. 

Sayı: 6Ş1 - 302 - 9/12207 
Özü : Ordu Belediye Reisliği 
hakkında. 

Türkçe Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
16. Vİ[ 1957 tarihli ve Umumi Kâtiplik, Ka

nunlar Müdürlüğü 7-335/4175-19072 sayılı 
yazıları İle alman Elâzığ Mebusu Selâhattin 
Toker'in! Ordu Belediye Reisi Ali Rıza Gürsoy'-
un Belediye Meclisince müstafi sayılmasını ge
rektiren ikebepler ile Belediye Reisvekili nasbi 
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ve reis seçimi yaptırılması hususlarının istiııad- I 
ettiği mevzuat ve bu konuda cereyan eden mu
ameleye dair tahrirî sual takriri tetkik olundu. I 

5 . XI . 1956 tarihinde Belediye Reisi izin al
madan Ankara'ya gitmiştir, 

20. XI . 1956 günü Belediye Meclisi fevka
lâde toplantısında Belediye Reisi hakkında is
tizah takriri verilmiş, Reisin bulunmaması se
bebi ile takrir görüşülememiştir. Belediye re
islerinin ayrılmalarında belediye incelisinden 
izin almaları icabetmektedir. 

Meclis bu lâzımeyi yerine getirmiyen bele- | 

1957 C : 1 
diye reisini müstafi addetmiş, bu suretle reislik 
inhilâl etmiş olduğndan Belediye Kanununun 
90 neı maddesi gereğince reisvekili nasb olun
muş ve bilâhara da 89 ncu madde gereğince be
lediye reis secimi yapılmıştır. 

Belediye Meclisinin, Belediye Reisinin müs
tafi addedilmesi yolunda verdiği karar tasdika 
mütevakkıf bulunmadığından bu hususta idari 
vesayet yolu ile yapılacak bir muamele yoktur. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Dahiliye Vekili 
Dr. N. Gedik 



T. B. M. M. Matbaası 



Devre : X 
içtima : 3 S. SAYISI oo 

İstanbul Sarıyer Dildar sokak 306 sayılı hanede kayıtlı Muhar
remoğlu 1 . VIII . 1934 doğumlu Hayri Uymaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 

mazbatası (3 /511) 

T. e. 
llnsvekâht U .V . 1957 

Zat ve Yazı îş!"ri T~mum Müdürlüğü 
II. No : 5/1-1156 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

14 . III . 1054 tarihinde 194S doğumlu Meryem'i, ırzına geçtikten sonra boğarak öldürmekten 
maznun İstanbul Sarıyer Dildar sokak 306 sayılı hanede nüfusa kayıtlı Muharremoğlu Nebiye'den 
doğma 1. V I I I . 1934 doğumlu Hayri Uymaz'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında İstanbul 1 
nci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün' tasdikine ve sonraki kanuni muamelenin Büyük 
M-illet Meclisince yapılmasına dair olup Adliye Vekâletinin 24. IV . 1957 tarih ve 11027 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 81 . T. 1957 tarih ve esas: 2800, karar: 853 sayılı ilâ-
miyLe bu ist1 ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No : 3/511 
Karar No : 43 

21 . V . 1957 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Büyükdere'de Memi.ş kızı Nozahet'-
ten doğma beş yaşında sağır ve dilsiz Meryem 
Uzun'un ırzına geçtikten sonra boğarak öldür
mekten maznun İstanbul Büyükdere Dildar so
kak 13 numarada oturur ve sicilli nüfusta İstan
bul Sarıyer kazası B. Dere mahallesi Dildar 
sokak hane 306, cilt 22,. ve sayfa 88 de kayıtlı. 
olup l.VITT 1934 doğumlu bekâr, sabıkasız, ber
ber çıraklığı yapar Muharremoğlu Nebiye'den 
doğma Hayri Uymaz hakkında İstanbul Birinci ' 
Ağır Ceza Mahkemesince Türk ("eza Kanunu
nun 450 nci maddesinin 9 ncu bendi gereğince 
idam cezası verilmesine mütedair 28.VI.1956 gün 
ve 956/98 esas, 956/107 karar sayılı hükmü Teni
yiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 31.1.1957 

gün ve 2800 esas, 353 karar. 8447 tebliğ sayılı 
ilâmı ile tasdik olunmuş ve mütaakıp kanuni 
muamelelerin ikmali için dosya Başvekâletin 
11..V.1957 tarih ve 5/4 - 1156 sayılı tezkeresi mu
cibince Riyasetçe encümenimize havale edilmiş 
bulunmakla muhtevası birer birer incelendikte : 

Maznun Hayri Uymaz'm, 14.111.1954 tarihi
ne raslıyan Pazar günü öğleden soıu/a çalışmak
ta bulunduğu berber dükkânı lâvobalarmı te
mizlemek ve aynı zamanda radyoda maç dinle
mek maksadiyle dükkânı açtığı sırada maktule 
Meryem Uzun'la küçük Hüseyin'in geldiklerini, 
bir aralık küçük Hüseyin'in maznuna bir Yeni
ce sigarası alıverm esini mütaakıp Meryem'i dük
kânda bırakıp ayrıldığı, bu esnada mecmualar-
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daki açık kadın resimlerini seyreden suçlunun 
aynalara bakmakta bulunan beş yaşındaki Mer
yem Uzun'u içeri götürüp kasanın arkasına ya
tırdığı. ve bir eliyle sesini çıkarmamasını temi-
nen ağzını kapayıp diğer eliyle de küçüğün ki
lolunu sıyırıp ı r ana geçtiği, bu sırada kan ak
tığını görmesi üz-erinc hâdisenin fecaatini kav-
rıyan maznunun .imlediği, suçu gizlemek, delil 
ve emarelerini ortadan kaldırmak ve İm suretle 
de cezadan kurtulmak maksadiyle küçük Mer
yem'i öldürmeyi tasarhyarak boğazını sıkmaya 
başladığı ve yarım kiloluk su şişesini ba
şına vurduğu ve yüzünü yumruk! adı ğı 
ve hattâ maksadını katiyetle temin ede
bilmek için o civarda bulunan -bayrak ipini 
küçüğün boğazına iki defa dylayıp boğduktan 
sonra öldüğüne tam kanaat getirmesi üzerine 
dükkânı kilitliyerek istanbul'a gittiğini ve gece 
saat 24 sıralarında maktuleyi civardaki kayık
lara götürmek için dükkâna geldiğinde cadde
den geçmekte bulunan otomobil farından şüp

helenerek yürümeye başladığı sarada polisler ta
raf mdajsı yakalanarak karakola götürüldüğü an
laşılmış! cezanın tadil ve hafifletilmesini müstel-
zim bii4 cihet görülmemiş olduğundan Teşkilâtı 
Esasiyej Kanununun 26 nci maddesi mucibince 
idam cjjzası hükmünün infazı hususunun Umu
mi Heyetin tasvibine arz olunmasına 20 V.1957 
tarihinize ittifakla karar verildi. 
Adliye tuncum eni Reisi Bu Mazbata Muharriri 

Konya 
2'. F. Baran 

Aydın 
C. Ülkü 

CanaJ:kale 
/S*. Skzçfin 
Çanl$ırı 

C. Bâ/nuk 
Eskişet ir 

/ / . tfe'şen 
'Koıİ ya 

II. A'ğdmer 

• * * — f 

Aydın Bingo i 
N. Geveci N. Araş 

Erzurum E rzıı rum 
Z. Çavuşoğlu A. Eryurt 
Hatay Samsun 

A. F. Atahan E. O. Gümüşoğlu 
Malatya, Yozgad 

N. Ocakcıoğlu M. Ataman 
Zonguldak 
FJ. Sayar 

( S . Sayısı : 200 j 



fievre : 3£ 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Erzurum Mebusu Esat TuncePin, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununun 32 hci maddesinin tefsiri hakkında 
takriri ve Nafıa ve Adliye encümenleri mazbataları (4 /250) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 32 nci maddesindeki odaların 
gelirlerine ait hususlar bâzı odalar tarafından yanlış anlaşılmakta ve odaların tatbik şekilleri bir
birlerine uymamaktadır. Bu yüzden meslekdaşlar arasında birtakım huzursuzluklar doğmaktadır. 

32 nc.i maddenin bütün odalarda müştereken tatbikini sağlamak için ilgili encümenlerde ve 
Heyeti Umumiyede tefsirini saygılarımla arz ederim. 

30 . XI . 1956 
Erzurum Mebusu 

Esat Tuncel 

Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 5 . IV . 1957 
Esas No. 4/250 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

Erzurum Mebusu Esat Tuncel'in, Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 32 
nci maddesinin tefsiri hakkında takriri encü
menimizde ilgili vekâlet temsilcilerinin iştira
kiyle tetkik ve müzakere edildi. 

6235 sayılı Kanunun ruhu ve ihtiva ettiği 
hususlar bilfiil mühendislik ve mimarlık yapan
ları istihdaf ettiğinden aynı kanunun 1 nci 
maddesinde ise Türkiye hudutları içerisinde 
meslek ve sanatlarını icraya kanunen salahi
yetli olup da meslekî faaliyette bulunan bütün 
sivil ve askerî yüksek mühendis, yüksek mimar 
ve mühendis, mimarları teşkilâtı içerisinde top-
lıyan hükmi şahsiyeti haiz (Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği) kurulmuştur, denildiği
ne ve keza aynı kanunun 33 ncü maddesinde, 
Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri 
mensupları mesleklerinin icrasına iktiza ettiren 
işlerle meşgul olabilmeleri ve meslekî tedrisat 
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yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir Odaya 
kaydolmak ve âzalık vasfını muhafaza etmek 
mecburiyetindedirler, esası kabul edildiğine gö
re 32 nci maddenin (C) fıkrasında derpiş olu
nan gelir de azanın münhasıran meslekî kazan
cını taallûk eden kısma aidolması iktiza eder. 

Esasen kanun, meslekî faaliyette bulunmı-
yanları Odaya kaydedilmesini mecburi tutma
dığına ve yalnız meslekî faaliyette bulunanları 
mecburi kıldığına göre, 32 nci maddenin (C) 
fıkrasında «âzamn o yıl içerisindeki kazancının 
Gelir Vergisine matrah olan kısmının binde 
beşi» meslekî kazançtan alınması hakkaniyet 
esaslarına uygun olacağı, esasen kanunun he
yeti umumiyesi encümenimizde görüşülürken 
adı gecen fıkra bu mülâhaza ile kabul edildiği 
cihetle bu defa da aynı noktai nazar kabul edil
miş bu kazancın meslekî kazanç olması lâzım-
geldiğine eneümenimizce ittifakla karar veril-
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miş ve ilişik tefsir fıkrası hazırlanmıştıı. Bursa Çoruh 

Havalesi gereğince Adliye encümenine tev- A. F..ÛYücet. M. Bumin 
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arz olu- | Denizli 
nur. . p , Akşit 
Nafıa En. Reisi Bu Mazbata M. Kâtip İmzala bulunamadı 

Gazianteb Denizli Erzurum . İ\ Urfa 
S. Kuranel O. Ongan E. Turiccl p. Oral 

Nafıa Encümeninin tefsiri fıkrası 

Türk Mühendis ve Mimar Odalara Birliği Kanu
nunun 32 nci maddesinin «C» fmrasının tefsiri 

6235 sayılı Kanunun 32 nci 
fıkrasındaki yıllık kazançtan 
icrasından hâsıl olan kazançtır. 

Çorum 
Ş. CHirses 

Erzurum 
8. Erduman 

Zonguldak 
H. Hüâlci 

maddesinin «C» 
kjjjsdm meslekin, 

Adliye Encümeni majjpatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 4/250 
Karar No. 47 

Yüksek Reisliği 

22 . V . 1957 

Erzurum Mebusu Esat Tuncel'in, Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 
32 nci maddesinin tefsiri hakkında takriri, Na
fıa Encümeni mazbatası, teklif sahibinin huzu-
riyle encümenimizde tetkik ve müzâkere edildi: 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanununun sureti tedvininde esas olarak çöz 
önünde bulundurulan gaye muayyen meslek ve 
sanatla iştigal eyliyenlerin faaliyetlerini tan
zim bulunduğuna göre işbu faaliyeti idame et
tirecek teşekkülün de bu kabîl kimselerin mad
di ve mânevi müzaheretine bağlı kalacağı bedi-
hidir. Mezkûr kanunun gerek birinci ve gerek 
alâkalı mütaakıp maddeleri de bu hususatı sa
rahatle tebarüz ettirdiği gibi geliratın sureti 
tertip, tahakkuk ve cibayetinin de yine bu ka
nuna tevfikan âza olacak meslek müntesipleri-
ne' aidiyeti tabiî bulunmaktadır. Bu itibarin 
Nafıa Encümeninin de bu noktaya matuf nok-
tai nazarı ve kanunun ihtiva eylediği ruh ve 

mânam göre teklif sahibinin de yerinde görü
len tefsir isteği encümenimizce de muvafık gö
rülmüş bulunmaktadır. '6235 sayılı Kanunun 
32 nc | maddesinin (C) bendinin tazammun ey
lediği! mânanın Nafıa Encümeninin kabul eyle
diği tifsir fıkrası şeklinde aynen kabulüne ka
rar verilmekle Umumi Heyetin tasvibine arz 
olunrrjjkk üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adime Encümeni Reisi Mazbata M. 

;• • Aydın Çanakkale 
C. Ülkü S. Sezgin 

Çorah Erzurum Erzurum 
M. (mal Z. Çavuşoğlu A. Eryurt 

I&kişehir Konya, 
/f. Sezen H. Aydıner 

imzada bulunamadı 
Ifonya Kütahya Malatya 

T. m Baran 8. 8. Nasuhoğlu N. Ocakcıoğlu 
AyMın Zonguldak Zonguldak 

N, (Spveci N. Kirişcioğlıı E. Sayar 

• • * • » 
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