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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine 

dair olan Başkanlık tezkeresi okunarak onandı. 
Vergi Usul Kanunu tasarısının maddeleri gö

rüşüldü ve 
Birleşime ara verildi. 

îkinci Oturum 
Vergi Usul Kanunu tasarısının bilinci gö-

Atyoıı Karahisar Milletvekili Kemal Özço-
haıı'ııı. Hâkimler Kanununa aykırı bir işlem ya
pılıp yapılmadığına dair sözlü sorusu. Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. 

Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özeo-
ban'ın. Ziraat Bankası tarafından çiftçiye yapıl
makta olan kredinin dağıtılma usulü hakkında-

Teklif 
1. — Bolu Milletvekili Lûtıi Gören'in, Hay

vanlar Vergisi Kanununun 3343 sayılt Kanunla 
değiştirilen 2 nci maddesinin (C) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi (2/169) 
Tarım ve Bütçe Komisyonlarına); 

önerge 
2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu ve 

Bafıkesîr Milletvekili Hilmi Şeremetli 'nin, Di
lekçe Komisyonunun 13 . V . 1949 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 2272 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/153) 
(Dilekçe Komisyonuna); 

rüşülmesi bitirildi. 
) 16 . V . 1949 Pazartesi günü saat 14,30 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
F. F. Düşünsel V. Ak»u 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

JV. Afal ay 

ki sö&iü sorusu, Ekonomi ve Ticaret ve içişleri 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. 

Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özço-
ban'm, Sinanpaşa, Çobanlar ve thsaniye Bucak 
Müdürleri hakkındaki şikâyet üzerine ne işlem 
yapıldığına dair sözlü sorusu, İçişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. 

Raporlar 
3. — Askerî Şûranın Teşkilât ve Vazifeleri 

hakkındaki 636 sayılı Kanunun 2 nei ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/537) 
(Gündeme); 

4. — İller Kanunu tasarısı ve Adalet, Ba
yındırlık, Çalışma, Dışişleri, Ekonomi, Gümrük 
ve Tekel, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Ulaştırma 
Komisyonlarının düşünceleri hakkındaki rapor
lu rîa içişleri Komisyonu raporu (1/340) (Günde
me); 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,40 

BAŞKAN — BaşkanvekUi Cevdet Kerim tncedayı (Sinob) 

KÂTtPLEB : Sait Koksal (İsparta), Naim Atalay (Çorum) 

«*•» 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

Oturumu açıyorum. 

4. — Malatya Milletvekili Şefik Tugay'in, M.llî Korunma Kanununun 5020 sayılı kanunla de
riştirilen 30 nou maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 

teklifinin geri verilmesi (2/160) [1] 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İBRAHİM 
RAUF AY ASLI (Ankara) — Millî Korunma 
Kanununun 30 neu maddesinin tadili hakkın
da Gemici Komisyona tevdi edilmiş olan teklif
lerden üç tanesi geri alınmıştır. Meselenin ye
niden tetkikma lüzum hâsıl oldu. Encümene 
iadesini diliyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız; gündemin be
şinci maddesinde, bulunan ve komisyonların
dan çıkmış olan tasarıyı, serdettikleri sebep
lerden dolayı yeniden tetkik için geri istiyor
lar. Bunu komisyona geri veriyoruz. 

ORHAN SEYFÎ ORHON (Zonguldak) — 
Bu hususta Meclisin karar vermesi lâzımdır. 
(Hayır, hayır sesleri, lüzum yok sesleri) 

BAŞKAN — Bu hususta Meclisin karar 

vermesine lüzum yoktur. 
Komisyon, B. M. Meclisin görüşülmesine 

arz edilmek üzere getirdiği tasarıyı gündem
den geri istiyor. 

Komisyon Sözcüsü diyor ki, şu sebeplerdeu 
dolayı tasarıyı tekrar tetkik etmek üzere geri 
istiyoruz. 

ORHAN SEYFİ ORHON (Zonguldak) — 
Usul hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim; arz. ettim. Mesele 
anlaşılmıştır. Bunun dışında usule ait bir şey 
yoktur. Esasen bir usulsüzlük de yoktur, Riya
set usul içinde cereyan eden bir muameleyi eda 
ile mükelleftir. (Doğru sesleri) (Gürültüler) 

Efendim, tasarı komisyona geri verilecektir. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Türk - Fransız Parlâmento Orupu ia-
raftndan vâki olan ve Fransa Millî Meclisi Baş
kanlığınca teyit olunan davet üzerine Fransa'
ya Milletvekillerinden bir heyetin- gönderilmeni 
hakkında Başkanlık Divanının Kamutaya bildi-

BAŞKAN — Arkadaşlar; Türk Fransız 
Parlâmento Grupu tarafından B. M. Meclisi-

1| 188 saydı bammayazı tutanağın sonunda-
dvr. 

mizdeki mütenazır grupa vâki olan davet, 
Fransa Millî Meclis Başkanı Mösyö Heriyo ta
rafından Türkiye M y ü k Millet Meclisi Baş
kanlığına gelen bir tezkere ile teyit edilmiştir. 

Fransa'ya da ingiltere'ye olduğu gibi bir 
heyet gönderilmesini Başkanlık Divanı tensip 
etmiş bulunmaktadır, keyfiyeti Yüksek tasvi
binize arzediyorunı: Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyorum. 

ı. — Burdun Milletvekili Ahmet Ali Çınar'
ın, Zonguldak Limanı hakkında önergesi (4/162) 

447 — 
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Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak limanının münakaşası/, olarak 
bir ecnebi firmaya verilmesi dolayısiyle iki söz
lü soru vermiş, fiyat ve netice bakımından-bu 
işin memlekete zararlı olacağını izah etmiştim. 

Bakanların izahatı meseleyi aydınlatma mis
tir. İçtüzüğün 177 nei maddesine tevfikan bir 
Meclis Heyetince tetkikini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Burdur Milletvekili , 

Ahmet Ali Çınar 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Etendim, 
Zonguldak Limanı meselesini iki defa sözlü 

soru olarak ..yüksek huzurunuza getirdim. Fa
kat Bakanların cevabı hâdiseyi iyice aydınlata
madı. 

Bu işin Meclisçe teşkil edilecek bir komis
yonda tetkikini rica ve istirham ediyorum ve 
bu hususta da takdiriniz mevzuubahis olduğu 
cihetle yeniden mücmelen ve hulasaten vaziye
ti arzedeceğim. 

•'Efendim.-son defaki konuşmada gerek Ba
yındırlık Bakanı, gerekse Ekonomi Bakanı hâ
diseyi sarih olarak izah edemediler. Bendeniz 
10 milyon civarında memleketin bir zararının 
mevzuubahis olduğunu beyan ettim ve bu zara
rın mevcut olduğu üzerinde de ısrar ettim. Ba
kanlar bu hususta sarih olarak cevap vereme-
dileı*. Binaenaleyh bendeniz hâdiseyi hulasaten 
yine arzedeceğim. Bakanlar bu zararın olmadı
ğı. hususunda beyanlarda bulunurlarken fiyat-. 
hıra temas ettiler. Bu fiyatlardan bâzılarının 
indirildiği hissi bendenizde hâkim oldu. O se
beple sayın Bakandan şu noktanın izahını rica 

bi t in i . 

Taş dökme işi asgari fiyat 8, âzami fiyat 11 
lira olarak konuşmağa başlanmıştı. 1 lotanda 
firmasiyle. Bu fiyatlar değişmiş midir değişme
miş midir? Bu hususun bir daha izahını kendi
lerinden rica edeceğim. 

Eğer bu. fiyatlar değişmemişse bu fiyatlar 
iki-,inişli, .civarında pahalıdır. Bugünkü şartla
ra göre iki misli pahalıdır. Şöyle ki Ereğli'de 
Devletin yaptırdığı liman bütün özellikleri ve 
bütün hususiyetleriyle, taş mesafeleri, taş dök
me şartlariyle. hepsi dâhil olmak üzere üç bu
çuk, dört buçuk liradır. Halbuki Zonguldak'da 
8-1.1. liradır ki iki misline yakındır. 

Yalnız burada fark 4-5 milyon civarındadır. 

Hakanla! buyurdular ki Ereğli Limanında 
makineleri Devlet vermiş. Bu makinelerin 
amortisman lan vardır dediler. 

. Bendeniz bu amortismanları da hesap ede
rek fiyatlara aksettirdim ve hesabı geniş, 1arj 
tuttum, buna rağmen aradaki fark kapanma
maktadır Zira amortismanlarla yapılan hesap
ta Ereğli Limanında taşın metre kübü 4 - 5,5 
lira olduğu halde Zonguldak'da 8 - 1.1 lira ara
sındadır. Bu da 4 - 5 milyon lira farketmektedir. 
Kaldı ki; Ereğli Limanındaki durum da müta-
ahhide geniş fayda sağlıyacak vaziyettedir. 
Ereğli Limanında da Türk müteahhitleri geniş 
mikyasta kâr yapmaktadırlar. Böyle olduğuna 
göre ecnebi firmaya verdiğimiz liman- işini 
Ereğli'den iki misli pahalıdır. Bayındırlık Ba
kanlığı yeni limanlar ihale etmiştir, bunlarda 
da taş dökme isi 2,5 - 4,5 lira arasındadır. 
Burada büsbütün fark büyümektedir. Ben bir 
kalemini arzettim. Toprak hafriyatı bir buçuk 
milyon metre mikâbı, toprak hafriyatı vardır. 
Zonguldak'da 210, Devletin yaptırdığı Ereğli 
Limanında ise Yetmiş kuruşa mal olmakta
dır. Binaenaleyh burada birkaç milyon lira 
farketmektedir. Bunlar toplana, toplana 30 mil
yon liraya baliğ olmaktadır. 

Sonra şöyle, umumi olarak Büyük Meclisin 
ıttılaına şunu arzetmek isterim ki; Ereğli Li
manı, Zonguldak Limanından daha büyük bir 
limandır, Hacım itibariyle. Bu liman için Dev
let 13,5 milyon lira sarf etmiştir. Bu limandan 
kullanılan aletlere beş milyon lira sarfedilmiş-
tir. Aletlerin burada imhasını kabul etsek bi
le 18,5 milyon lira olur. Kaldı ki, bu aletler 
başka limanda da kullanılabilecek vaziyettedir. 
Bu aletlerin faiz ve amortismanı % 30 kabul 
edilse aşağı yukarı bir buçuk milyon lira eder 
ki, 13,5 milyon liraya bunu da ilâve edersek 
15 milyon lira eder. 

, Halbuki, Zonguldak Limanı 27 milyon liraya 
yapılmaktadır. Binaenaleyh Zonguldak'tan daha 
büyüğünü biz 15 milyon liraya yaparken 27 mil*. 
yon liraya Holânda firmasına .vermemiz mem
leketin zararmadır. Bayındırlık Bakanı bizimle 
bu hususta, beraberdir dediler. Bu hiçbir şey ifa
de etmez. Fiyatlar hakkında birşey söylenilme-
m ektedir. Esasen Bayındırlık Bakanlığı limanlar 
idaresi tasdik edemez ve etmemelidir. Çünkü bir 
fiyat tesbit edilirken Nafıanın bir usulü \ardır. 
Fiyat tahlili yapılır her hizmetin karşılığı konu-

44C 
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lur; taşın ihracı şu kadar mesai ve şu kadar para, 
nakliye şu,' kadar para, dökülmesi şu kadar para 
diye bir fiyat tesbit edilir. Binaenaleyh, tahlil 
yapılmadığına göre Bayındırlık Bakanlığı hiçbir 
fiyatı tasdik edemez ve etmemiştir de. Yani fiyat 
hususunda Bayındırlık Bakanlığı Eti Bankla aynı 
fikirde değildir. 

iş ne şekilde yapılmalı idî?. Ereğli Limanında 
olduğu gibi Devlet, Marşal Plânı gereğince gerek
li makinaları getirmeli idi, Marşal Plânı zaten 
bu esasa göre tanzim edilmiştir. Makina getirte
bilirdi, bu aletler geldikten sonra bir münakaşa 
açılmalı ve bu münakaşaya Türk, ecnebi bütün 
mütaahhitler girmeli idi ve memleketin menfaati 
hangi yönde tecelli ediyorsa iş o mütaahlıide ihale 
edilmeli idi. Zira bu ihalede Türk mütaahhitleri 
bertaraf edilmişlerdir. Hiçbir, ssbep yokken mü-
nakasaaya alınmamışlardır. Bu sebepten elbette 
ecnebi firmalar yüksek fiyat teklif edeceklerdir. 
Esasen bu işin % 50 sinin döviz olarak dışarıya 
çıkarılması şartı, mukavelede bu kaydın bulun
muş olması mütaahhidin '% 50 kâr edeceğinin de
lilleridir. Biz esasen bu noktalar üzerinde ısrar 
ediyoruz. 

~ Dediler ki, bu liman ihtisasa dayanıyor, hu
susiyetleri vardır. 

Arkadaşlar, limanın hususiyeti projede naza
rı dikkate alınır, proje yapılırken mütahassıs ge
tirtilir, öyle yapılır. Ve nitekim öyle yapmışlar
dır. iş ihaleye konulurken mütaahhidin yanında 
ecnebi bir mütahassıs bulundurmaya mecbur ede
riz. Sonra Devlet Kendi kontrolünü yaparken yi
ne ecnebi bir mütahassıs getirtir, ve işi böylece 
kontrol eder. 

Sonra % 50 si döviz olarak dışarıya gidecek
tir. Dövizin ne derecede kıymetli olduğu mey
dandadır. Biz bu dövizlerle âlet getkelim, bu 
aletleri iki, üç, dört limanda kullanalım, sonra 
kalırsa yol işlerinde kullanalım. Çünkü bu alet
ler bu karektercle aletlerdir. Binaenaleyh bu dö
vizlerden âzami istifadeye bakalım. Bu bakımlar
dan bu işin bir komisyonca ele alınmasını teklif 
ediyorum. 

KEMAL ZEYTlNOÖLü ( Eskişehir ) — 
Efendim; görüyorsunuz ki, bu gibi büyük inşaat 
işleri her zaman Yüksek Meclisi meşgul etmekte 
ve hariçte dedikoduları mucip olmaktadır. Bunun 
sebebinin prensipler üzerinde aranması benim 
kanaatimce daha doğru olur. Her zaman, Bayın-
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dirlik Bakanlığı bütçesinde belirttiğimiz gibi. 
büyük inşaatı tek elde toplamak zarureti vardır. 
Hakikaten Eti Bank gibi bir müessese karşımıza 
çıkıyor ve bize, size 25 milyon liralık liman ya
pacağım diyor. Her ne kadar bu limanı yapar
ken beynelmilel şöhreti haiz müşavirler, müte
hassıslar kullanılmakta ise de, Bayındırlık Ba
kanlığının öteden beri liman işleriyle meşgul bir 
liman dairesi vardır. Bu gibi işlerde daha salahi
yetli ve kifayetli olan bu dairenin yapmasında 
ne gibi mahzur mütalâa ediliyor ? Şayet 2490 
ve Muhasebei Umumiye Kanunları bu işe mân» 
ise yani bu kanunlarla mahdut eksiltme yapmak 
imkânı yoksa bunu da bir Bakanlar Kurulu ka
rarı ile halletmek kabildir. Eti Bank gibi, bu 
kabîl mevzularda salâhiyet ve kifayeti az ve hattâ 
mesuliyeti olmıyan bir müesseseye 25 - 30 milyon 
liralık liman inşaatı yaptırmanın doğru olmıya-
cağına heri de kaani bulunuyorum. Bilhassa bü
yük inşaatı muhtelif Devlet teşekküllerine ser
piştirmenin bu memleket daima zararını görmek
ledir. Nitekim geçenlerde Çağlayık barajının 
servis yolu için 590 000 lira sarfedildiğini Ba
kan bu kürsüden ifade etmişti. Bu para heder 
edilmiş demektir. Çünkü Çağlayık barajından 
vaz geçilmiştir. Bu da önceden esaslı tetkikler 
yapılıp burada mutlaka barajın yapılmasına ka
rar verilmemesinden doğmuştur, ve esas hakkın
da kat î karar alınmadan yapılan bu servis yolu
na sarf edilen 590 000 lira da bu suretle prensip 
noksanlığı yüzünden heder olmuştur. Bu para 
aşağı yukarı 100 köy okulu demektir. Bugüne 
kadar diğer heder edilen milyonları da nazarı 
itibara alacak olursak büyük devlet inşaatının 
Bayındırlık Bakanlığından, mütehassıs teknik 
elamanların tetkikmdaıı geçirilmek suretiyle pi
yasaya, müşteriye arzedilmesi daha iyi olur kana
atindeyim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Arakadaşlar, 
ben şöyle bakıyorum da, biz şöyle 30 sene geri
sine gidiyor gibi geliyor. Bir vakitler demiryol
ları yaptırırken mutlaka italya'dan amele ge
tirilmezse, köprü ve temeller yaptıramayız den
mişti. i talya'da faşist harekâtı başladığı zaman 
galiba biraz amele falan gelmişti. O zaman çalı
şırlarken taş, maş düştü, kimisi 'hasta oldu. O 
zaman ismet inönü Başvekil iken geldi oraya, 
vaziyeti gördü, amelenin yaptığını anladı, de
di k i ; yapalım, yıkalım, tekrar yine yapalım, 
fakat kendi elimizle yapalım. Ozaman Nafıa 

— 449 — 
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Vekili merhum Süleyman S im Beydi, Başveki- j 
ün bıı cevabı karşısında onun ozanı an ecnebi j 
işçilere yaktırmak hevesi kırıldı. Türk işçisinin ı 
ve Türk amelesinin, benimdir, kıyamete kadar ı 
gitsin diye yaptığı bu işlerden hakikaten hiçbir I 
tünelde hiçbir 'köprüde zerre kadar bir arıza ol
madı . 

Bu kadar yetişmiş mühendis ve mütaahhit-
1 erimiz varken gidip de c/c 50 fazlası ile baş
kasına yaptırmayı aklını almıyor. Türkiye'de 
yetişen Tür'k işçisinin elindeki parayı, ben na
sıl olsa alırım, nasıl olsa o para benimdir. Fa
kat buna döviz vererek, bilmem ne vererek, 
yüzde elli fazla pam vererek bunu yapmak de
mek, ne bileyim ben, otuz sene geriye gitmek 
demektir. 

Efendim; Holândalı efendi, Amerikalı paşa, 
Vallahi insana vicdan azabı veriyor. İşittiğime 
göre bu Amerikalı mütehassıs Holândalıları 
tavsiye etmiş. Efendi, parayı sen vereceksin 
ama, benim de mütehassıs amelem var, mühen
disim var, mütaabhidim var, bunları biz yapa
rız.. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) Yapamazlar, 
yapamazlar. 

EMİN SAZAK (Devamla) - - Nasıl, yapa
mazlar? Senin gibi düşünenler olursa bu mem
leket ta Hazreti Âdem devrine gider. 

Bu mesele ınüştere'k millî bir derttir. Yalın, 
insaf edin, bu kadar olmaz. 

Bir kere döviz vermek ne demektir:' Kendi 
milletinden mühendisin, mütaahhidin var, mu
kadderatını sana bağlamıştır, kendi paranı alıp 
başının üstüne 'koyuyor. Bu dururken ben döviz 
vereceğim diyor. Herif döviz çıkarmıyayım di
ye İngiltere iki şekerle çay içiyor. Onların va
ziyetini de biliriz, ecnebilerin en büyük firma-
lariyle beraber çalıştık, onların v,/r 20 ile aldık
ları işlerden kaybettikleri oldu, onlardan aldık 
ve biz 10 - 15 le kazandık. Yabancı yerde iş 
yapmak masrafı büyütüyor, masrafa boğuyor 
ve senin mütaahhidin, bu, benimdir, bundan 
dan sonra evlâdü a'hfadıma kalacak diyor. 

Şimdi, bu işi Holândalılara verelim, Türke 
vermiyelinı dersek, hiç bedbin bir adam değilim 
ama, memleketin istikbali hakkında bedbin ola
cağım. Efendim denilebilir k i ; şu işlerin başına 
bir mütehassıs koy. 'Bu işten beş milyon lira kâr 
varsa bes bin liravı avda mütehassısa ver. Bu 
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kadar yüksek bir paranın memleekl dışına çı
karılmasına Allah razı olur mu"? Sultan Aziz 
zamanına mı dönüyoruz ki, kendi paramızla 
yaptığımız yolun imtiyazını başkasına vereceğizf 
Bu çok kötü bir şey. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAÎD BARLAS (Gazianteb) -Arkadaşlar, Emin 
Sazak arkadaşınım hakkı var. 30 sene geriye 
gidiyoruz- doğru. 

Birinci Büyük Millet Meclisinde tevhidi 
kııva vardı. İcra salâhiyeti teşriî kuvvet ile 
beraberdi. Fakat' onu da tamamen tatbik etmez
lerdi. Bugün cereyan eden müzakerede bir 
ihale şartnamesi teknik safahatına kadar Büyük 
Millet Meclisine soruluyor. Neredeyse el kal
dırmak suretiyle ihale yapılıyor, bu bakımdan 
'•)() sene geriye gidiyoruz. Yani vaktiyle artır
ma ve Eksiltme Kanunu dolayısiyle işler yürü
müyordu ve biliyorsunuz bu bankalar kuruldu. 
Bu bankalar kurulduğu zaman Artırma ve. Ek
siltme Kanununun memleketin ihtiyacına kâfi 
gelmediği görüldü. Gerek 2805, gerek 34(>0 sa
yılı kanunlar mucibince bu büyük müesseselerin 
verecekleri işler, Artırma ve Eksiltme Kanunun
dan muaf tutuldu. Bunun sebebi birtakım ta
ahhüt işlerine en ucuz fiyatla giren firmaların 
bu işlerde teminat yaptırmalarına rağmen, mem
lekete yapmış olduğu zararların bu teminattan 
çok yüksek olmasıdır. Nitekim bu tenıinaA irat 
kaydedilmesine rağmen Anteb Demiryolu hat
tının bugüne kadar yürümemiş olmasıdır. Temi
nat irat kaydedilmesine rağmen yapılmamış ve 
harekete gelmemiştir. 

Bunun ikinci acıklı misali de Eskişehir ba
rajının manzarayıdır. 

üçüncü misal olarak Ağaçlı > linyitlerinin 
işletilmesi mevzuunu arzediyoruz. Bu işi en 
ucuz fiyatı teklif eden firmaya verelim, dedik. 
Yani Eti Bank işi bu firmaya yaptırmayı karar
laştırdı. Ertesi gün bu firmanın âtide temin 
edeceği istihkakına 150 bin liralık bir haciz 
kondu. Banka ne yapacağını, diyor, leminat 
mektubunu irat kaydedeceğim, ama bana Ha
zirana kadar işe başlanmasını söylemiştiniz, Ey
lül veya Teşrine kadar gecikecek ve kaydetti
ğimiz teminat da, linyit istihsali bakımından 
hiçbir fayda temin etmiyecektir. Bunu neden 
böyle yaptınız, deyince; ey Bakan diyorlar, de
fi mefasit, celbi menafiden efdaldir, kaidesine 
ayak ııydurmıya mecburuz, diyor. 
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Şimdi arkadaşlar, hâdise hakikaten prensi]) I 

bakımından mühimdir. I 
Evvelâ kendi fikrimi arzedeyim, ondan son- I 

rada hâdise hakkında hâtıralarınızı canlandı- I 
racağım. I 

Burdur Milletvekili Ahmet Çınar, bu liman I 
inşaatı hakkında soruşturma yapılmasını iste
mektedir. Ben şahsan bu soruşturmanın ya
pılmasını kendi görüşüm noktasından faydalı I 
görmek faskat şahsan bunu faydalı bulmak- I 
la beraber, bu soruşturma, bizim iktisa- I 
di kalkınmamız ve bu gibi işler üzerinde yapa
cağı menfi tesirle Marshall Plânı mucibince 
memlekette sermaye emniyetinin, ecnebi ser- I 
mayesinin münselip olacağını söylemek ve on- | 
dan sonra da hâdiseye Yüksek Heyetin dikkat I 
nazarlarını çekmek isterim. Tabiî takdir Yük- 1 
sek Heyetindir. I 

Evvelâ, hâdisenin kısaca bir hulâsasını ya- I 
payım: I 

Geçen sefer de arzetmiş olduğum gibi Zon- j 
guldak limanı işleri doğrudan doğruya [Şaştır
ma, Bayındırlık Bakanlıkları ile Eti Bank ve 
Millî Savunma Bakanlıkları teşkilâtından mü- I 
rekep bir komisyon tarafından, işin hususiyeti I 
dolayısiyle doğrudan doğruya Eti Bank tara
fından yapılması tensip edilmiştir. Yani bu I 
Komisyon mesaileri neticesinde 32 firmadan I 
teklif istemişlerdir. 32 firmadan sekiz firma I 
bu teklife müspet cevap vermişler ve bu sekiz I 
firmadan cevap geldiği zaman Amerika'nın I 
en büyük firması olan Snare müşavir olarak I 
bunun tetkikma memur etmişlerdir. I 

Bu sekiz firmanın verdikleri cevaplar üç I 
yönden nazarı itibara alınıyordu: Proje emniye
ti, liman inşaatı emniyeti ve sakin deniz emni- I 
yeti, bu, limancılıkta hususi bir şeymiş. I 

Proje emniyeti bakımından yapılan projele- I 
T-iıı tecrübe lâboratuvarlarıudan geçirilmesi la
zımmış. Vaziyet tetkik ediliyoi' ve bunlardan I 
iki Türk firmasının İm işte kifayetsizliği tes-
bit ediliyor ve bu işin üç firmaya inhisarım tek
lif ediyor. Teknik heyet; buna rağmen, bu söy
lediklerim protokolle tesbit edilmiştir. Ulaştır
ma, Bayındırlık, Millî Savunma Bakanlıkları ve 
Eti Banktan mürekkep olan Komisyon işin da
ha geniş- tutulması için mahdut münakaşaya I 
6 firmanın iştirak etmesi teklifinde bulunuyor. 
Altı firma münakaşaya iştirak ediyor bunların I 
tekliflerini müşahit firma yeniden tetkik edi- I 
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yor ve bunlardan tecrübesi dolayısiyle evvelâ 
"Holânda firması arkasından bir Fransız firma
sına bu işin yaptırılması tavsiye ediliyor. Bizim 
Amerikan firmasına, yaptırdığımız tetkikten an
lıyorum ki, arkadaşımızın temas erttiği doğrudan 
doğruya bu işin bütçeden temin edilecek bir pa
ra ile yapılacağı noktasıdır. Halbuki bu doğru
dan doğruya Marshall yardımı plânından temin 
edilen dış kredi dolayısiyle Marshall Plânından 
verilecek, kredinin emniyeti cihetindedir. Bu
nun üzerine Eti Bankın îdare Meclisi tarafın
dan tetkik ettiriyor ve firma ile anlaşıp işe ait 
mukaveleyi parafe ediyor. Ondan sonra da söz
lü soru mevzuu oluyor. îdare Meclisi Reisi ile 
Eti Bank Banka Müdürü işi bana getiriyorlar. 
Ve biz işi buraya kadar getirdik, Meclis kürsü
sündeki müzakereden ve saireden dolayı biz ar
tık bu kabîl mukaveleleri imza edecek durum
da değiliz diyorlar. O vaziyetteyiz ki, bizim ya
pacağımız şey, yarm bizi doğru veya yanlış 
herhangi bir müşkül durumlara sokabilir. Bi
naenaleyh ben de bu mukaveleyi imza edin diye 
herhangi bir şeyi empoze edecek durumda deği
lim. 

Benim için matlup olan, ister Eti Bank tara
fından, isterse Bayındırlık Bakanlığı tarafın
dan olsun, liman işinin derhal başlaması ve 1952 
senesi zarfında bitmiş olmasıdır. Fiyat (hususun
daki mukayeseleri yapmışlardır. Müddet ve 'tec
rübeleri bakımından herhangi bir Türk firması 
bu hususta ehliyet sahibi değildir diyorlar. 
Ereğli Limanının ecnebi firmasına verilmiş ol
ması bir esas teşkil etmemiştir. Zonguldak Li
manı gayet mühim olduğu için ecnebi firma lü
zumlu bütün garantileri temin etmektedir. 
Ereğlideki yapılan ihale doğrudan doğruya bir 
kesene ihalesidir. Halbuki Zonguldak'taki ihale 
doğrudan doğruya ihtisas ve emniyet, teminat 
mukabili yapılan ihaledir. Eğer mevzuat, mü
sait olsaydı ben bugün vakit geçirmeyi nazarı 
itibara almıyarak bu işin Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından yapılmasında hiçbir mahzur görmez
dim. Fakat vaziyet öyle değildir. Bu işte benim 
Bakanlığıma bağlı olan Eti Bankın gerek bu
rada oturan arkadaşlar, gerekse diğer teşkilât
ta çalışan bütün arkadaşlar en büyük hassasi
yetle çalışmışlardır. Amerikan firması, bu işin 
bundan daha titiz bundan daiha temiz bir şekil
de ihzari mümkün olmadığı kanaatindedir. Bi
naenaleyh benim için bugün mevzuubahis olan 
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Marsihall Plânının ya tatbik edilmesi ya tatbik 
edilmemesidir. Ben şahsan dediğim gibi Marshall 
Plânının tatbik edilmemesi ve bu işin Soruştur
ma Komisyonuna gitmesine, tarihî mesuliyeti bu 
işe sebebiyet verenlere ait olmak şartiyle, taraf
tarım. 

Binanealeyh arkadaşlardan ricanı; ellerini 
vicdanlarına koyup verecekleri kararda Mars-
lıall kredisinden istifade etmeyi düşünürken, 
bir taraftan da benim arzumu nazarı itibara al
malarıdır. Verecekleri karar, ibu memlekette ya 
imar hareketi devam edecektir veyahut dükkâ
nın kepen'klerini indireceğiz ve rahat rahat için
de oturacağız. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Bir sual 
soracağım, fiyatlar hususunda. Tasın asgari 
fiyatı 8, âzami fiyatı 10 idi. Bunlarda umumi 
bir düşüş olmuş mudur?. Umumi fiyat 27 milyon 
idi., bu fiyatlarda düşme olmuş mudur';. 

EKONOMÎ VE TİCARET BAKANI ("EMİL 
SAÎD BARLAS (Devamla) — Ahmet Bey, ev
velâ prensip olarak şunu arzedeyim; ben teknisi-
yen değilim.. Teknisiyenlerin yaptığı tetkikte on
ların bana verdikleri rakam, geçenlerde Sayın 
Bayındırlık Bakanı da söylediği gibi, Ereğli fi
yatları.. 

AHMET Ali ÇINAR (Burdur) — Düşme var 
mı?. Onu istiyorum. 

EKONOMÎ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Devamla) - - Ben si/e bugün 
tesbit edilen fiyatı söylüyorum, 8,45 kuruş. Bu 
8 lira 45 kuruş da amortisman, sigortn ve nakli
ye dâhildir. 

öteki işe gelince; yani taramaya gelince : 
Zonguldak'da 210 kuruş, Ereğli 76 kuruştur. Bu
na mukabil Ereğli işinde 76 kuruş dâhilinde 7 
milyon 100 bin Türk lirasına malolacak teçhizat 
mevcuttur. 76 kuruşa verildiği takdirde Hükü
metin buna 7 milyon Türk lirası mukabili teçhi
zat mubayaa bedeli eklemesi icabedeeektiı. 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Konuşma 
başladığı zaman şirket ile Eti Bank arasında fiyat 
8 - 11 lira arasında idi. Bendeniz sözlü soruyu 
getirdiğim anda fiyatlar bundan ibaretti. Bu so
rumdan sonra fiyatları ne kadar düşürdünüz/. 
Düşüş varsa bundan memleket ne kadar fayda 
temin etmiştir . Bunu öğrenmek istiyorum. 

EKONOMÎ VE TİCARET BAKANI CEMÎL 
SAÎD BARLAS (Cazianteb) — Bu gibi müza-
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I kerelerde, yani iki firma arasındaki müzakere, 

sizin sözlü soru vermenizden evvel başlıyan mü
zakerelerde, iki firma arasında bir pazarlık ve 

i fiyat kırma mevzuubahis idi. 
Vaktiyle, yani sizin sözlü sorunuzdan evvel 

başlıyan müzakerelerde iki milyon lira bir fiyat 
tenzilâtı olmuştu. Bu, sözlü soru ile ilgili bir dâ
va değildir. Dâva, beş, on kuruş dâvası değildir. 
Yüksek Mecliste, Ekonomi ve Ticaret Bakanı ola
rak arzedeyim ki; büyük bir itminan ile arzede
yim ki, bu müessesenin mukavelesi en ince ve en 

I hurda teferruatına kadar tetkik edilmiş, hesap 
I edilmiştir. İmzasız mektuplara inanmamamız lâ

zımdır. Bu iş bütün teferruatına kadar iyiden iyiye 
hesap edilmiştir. Bunu bu şekilde bilmenizi arzu 
ederim. 

Bana dediler ki, bu mukavele feshedildiği tak
dirde bu işin arkasında olan bir firma şurada bu
rada bu işi üzerine alacağını söylüyor, dediler. 

j Ben bütün bunlara rağmen, sarih olarak, tam bir 
itminan için bu arkadaşların vazifesini yaptı
ğına inanıyorum, bu bakımdan bu mukavelenin 
imzasında fayda olduğuna kanaat getiriyorum. 
Fakat kendi şahsi isteğimle bu soruşturmanın 
açılmasını, istiyorum. 

İngiliz Dizbağı nişanında şöyle bir ibare yazı
lıdır; «Suizan edenler utansın». Ben diyorum ki, 
süizam edenler utanacaklardır, soruşturmayı aça-

I l ı m 

[ BAŞKAN — Bakandan sual soracak arkadaş-
i 1ar var. Buyurun özçoban. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Buyurdunuz ki, biz kendiliğimizden para sar-
fetmiyerek, M arsal plânı gereğince temin etti-

; ğinıiz krediden sarf ediyoruz. Şimdi bu kredi 
j Türkiye'nin kendine verilmiş değil midir? Ken-
j di paramızdan bir farkı yoktur. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMÎL 
SAÎD BARLAS (Devamla) — Marşal plânında 
iki safha vardır, biri dış finansman ote
lci de iç finansmandır. 

Bu firmalara dış finansmanı bakımından 
para veriliyor, ve firmalar malzeme getiriyor
lar 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) -
M'arsal plânı gereğince yapılacak işlerde bir 
plânın tatbik edilmemesinden bahis buyurdu
nuz. Bu yapılacak işin muhakkak ecnebi bir fir
maya yaptırılması hususunda bir taahhüdünüz-

1 mü vardı? 
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EKONOMİ VE TİCARET BAKANİ CEMİL 
SAlD BARLAS (Devamla) — Bu iş o ba

kımdan baltalanmış değil, şu bakımdan balta-
lanmıştır. Halen mevcut ve Marşal plânının ta
hakkuk ettirilmesi yolunda teşekkül etmiş fir
malar yoktur, dışardan malzeme getirecek fir
malar yoktur. Binaenaleyh biz bunu, arkadaş
larımın istediği ve dilediği tarzda, firmalara 
vermeye kalktık mı 2-2,5 sene bu malzemenin 
teslimi için vakit geçecektir. Kaldıki bizim fir
malarımız, ekarte ettiğimiz iki üç firma, liman 
hususunda yaptığımız lâboratuvaı tecrübeleri 
göstermiştir ki bu işlerde şayanı tevdi firma 
değildir. Bu ihtisas işidir. Ben arkadaşlarıma 
itimat ediyorum, bu hususta bunların verdiği 
teminat beni tatmin etmiştir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — İzahatınız sı
rasında demek istediniz ki vakit o kadar dar-
ki biz bu işi soruşturmaya götürürsek iş aksı-
yacaktıı*. Bunun mesuliyetini bu işi çıkaranla
ra yüklemek veya üzerimize almak mümkündür. 
Bu müddet ne zamandır? Yani... 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAlD BARLAS (Gazianteb) — 30 Haziranda 
mukavelenin imza edilmiş olması lâzımdır. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Şu halde bu 
işin uzatılmasından ve muallâkta bırakılmasın
dan mütevellit bir ihtimali düşünerek bu ana 
kadar bırakılmasında, tehir edilmesindeki me
suliyet kime racidir? 

İki buçuk, üç ay evvel bu Marşal plânı mü
nasebetiyle Yüksek Meclisten çıkarılmış iki ka
nun var idi. O zaman ileri ' sürülen sebepler 
aynı mucip sebepler olduğuna göre, bu vaktin 
darlığı hesap edilerek gerekli muameleler ev
velce tutulamaz mıydı? Bir gün evvel bu şekil
de bir mesele getirerek işi başka yönden tut
mak suretiyle bir çıkmaza sürüklemede fayda 
mülâhaza eder misiniz? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANİ CE
MİL SAlD BARLAS (Gazianteb) — Evvelâ 
şu ciheti kendilerine aızedeyim ki bir çıkmaza 
sürüklenmiş vaziyet yoktur, iş bugüne kadar 
talik edilmemiştir, tetkik edilmiştir. Ancak 15 
gündür talik ediliyor. Banka bu sözlü sorular 
münasebetiyle bunu 15 gündür talik etmekte
dir. Bundan evvel tetkik safhasını geçirmiştir. 
Biliyorsunuz, bu iş benim zamanımda başlama
mıştır, Cavit Ekin arkadaşım zamanında baş-

5.1949 O : 1 
ladı. Ben geldim gördüm ki; iş yolundadır, ti
tizlikle üzerinde durulmaktadır. Arzettiğim gi
bi bu işin gecikmesi yoktur, yalnız sözlü soru
lar münasebetiyle parafe edildiği halde 15 gün 
kadar tehir edilmiştir. 

Sözlü sorudan sonra da bu iş imzalanmış 
değildir. Yani ortada gecikmiş bir vaziyet 
yoktur. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Bu arada 
bankanın mesul makamlarının vazife ve salâ
hiyetleri haricinde güttükleri bir nokta da var
dır, ondan çekinmişlerdir ; işte bu noktayı 
Yüksek Meclis anlamak istemez mi? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CE-
MlL SAlD BARLAS (Devamla) — Evet var
dır. O noktayı Yüksek- Meclise arzediyorum. 
Biz savunmada aciz olarak daima Meclis kür
süsüne tenkidden başka bir mükâfatımız yok
tur. Binaenaleyh bu çeşit konuşmalarla, aklına 
geleni söyleyip çekilip gidiyorlar diyorlar. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) -? Arka
daşlar, bâzı meseleler vardır ki üzerinde her han
gi bir yanlış anlayışın cereyan etmesi memleke
te zarar getirir. Evvelâ Marşal Plânının mem
leketimize temin edeceği imkânları baltalamak 
fikrini Mecliste her hangi bir arkadaşa atfet
mek böyle bir tesir altında kalacağını hatıra 
getirmek beyhude gayrettir. Bâzı ecnebilerden 
bahsediliyor ister Holânda'lı olsun, ister Ame
rika'lı olsun kanun ve nizam huzurunda gös
terilen hassasiyeti, zannediyorum ki bizim 
I^konomi ve Ticaret Bakanından daha iyi an
larlar. Binaenaleyh eğer bir milletvekili mem
leket menfaatini gördüğü bir noktada hassa
siyet gösteriyorsa bu Amerika ile dostluğumuz 
ve Marşal plânı üzerinde menfi tesir değil, bel
ki müspet tesir yapacak bir faktördür. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı misaller verdi: 
30 sene evvelsine gidiyoruz: işte Antep yolu, 
işte Ağaçlı linyitlerine ait mevzuat, dediler. 

Arkadaşlar, Ağaçlı linyitleri, bu işin fen ta
rafını anlıyanların anlattıklarına göre, Eko
nomi Bakanlığı bir sene küsur ay için bize 
Ağaçlı linyitlerini işletme müsaadesi veriyor, 
diyorlar. Bir sene küsur aylık zaman içinde 
orada yapılacak tesisat, getirilecek aletler 
amorti edilemediği için cazip bir şey değildir. 
Anlaşılıyor ki, Bakan ağaçlı linyitlerini derhal 
işleteceğim demişti. Eti Bank gibi müessese bir 
banka olduğu halde Bakanın beyan ettiği gibi 
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ağaçlı linyitini çıkaramıyacağını anlayınca bir 
sene küsur ay gibi bir müddetin tesisler yapım-
ya fennî aletler getirmiye müsait olmayınca, 
ağaçlı linyitini hususi teşebbüslere veriyoruz. 
Meclisin temayülüne uyuyoruz diye nihayet ek
siltmeye çıkarmış bulunması Gazianteb ve diğer 
bâzı işlerin 7 Eylül kararları dolay isiyle mahke
meye düşürülmesi zaruretlerinden doğmuş olma
larını, ne yapayını biz dükkânların kepenklerini 
kapatmıyacak, imar yapacağız gibi bir müdafaa 
yoluna giderek eksiltme müessesesinin aleyhinde 
bulunmaya imkân yoktur, iktisadi Teşekküllerin 
eksiltme şartlarının haricindeki işleri bu gibi 
şeyler değildir. Bu yola gidilecek işler zannetmi
yorum ki, ele aldığımız husus senelerce evvel ihti
yaç olduğu bilinen Zonguldak limanı gibi fennî 
tetkikat istiyen, intacı milyonlara bağlı olan ve sü
kûnetle tetkiki ve yapılması icap eden işler için 
değil, ticaret işleri için, zamana ihtiyaç ve lüzum 
bırakmıyan işler içindir. Rica ederim Zonguldak 
limanı Eti Bank plânında ve Ekonomi Bakanlığı
nın mesai plânında kaç. yıldır mevzuubahistir de 
Bakan onu getirmiştir? Sözlü soruya telmihle me
suliyetini unutarak Meclisin dahi aydınlanması 
mümkün olmıyan bir hava içinde demiştir ki 
« görüyorsunuz ki, eksiltme işleri işlemiyor. » 

Arkadaşlar, Bakan bizi, vazife görenleri kö
tümser göstermekle itham ettiler. Arkadaşlar 
içimizde memurlar hakkında mevhum mesuliyet
ler ortaya koyacak kimse yoktur. Bilhassa gerek 
Ahmet Çınar arkadaşım ve gerek bu hususta 
fikir dermeyan eden arakadaşlarımızı, vazifesini 
hüsnüniyetle yapan insanları ne küçümsemeye 
ne de küçültmeye gitmemişlerdir. Memleketin 
velev bir milyonunun dahi zarar olduğu kanaati 
hâsıl olur, da bunu Meclise getirmezsek asıl o 
zaman vazifemizi yapmamış oluruz. Diyorlar ki, 
bu soru yüzünden idare meclisi imza etmedi. Bu 
kadar enerjik Ekonomi ve Ticaret Bakanı, bu işte 
imzadan tevakki bu işle alâkadar memurları ne
den Bakanlık emrine almıyor. Yaptığı işlere 
inanan kimseler imza atmaktan çekinmezler. Ni
tekim Ekonomi ve Ticaret Bakanı kendisi diyor 
ki ben arkadaşlarımın bana verdiği malûmata 
inanarak bu işin mesuliyetini deruhde ediyorum. 
Ne diye bu işin mesuliyetini deruhde etmiyen 
Eti Bank İdare Meclisi âzalarının işinden uzaklaş-
tırmamıştır ? Dâva gecikiyor diye burada müda
faada bulunan mesuliyet bize raci değildir diyen 
Bakan, işi uzatanları ve imzadan çekinenleri 
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şimdiye kadar vekâlet emrine almamış olmakla 
tezat içine düşmektedir. 

Arkadaşlar; Marşal plânı imkânı bu ihalenin 
khindedir. Çünkü Hükümetin yaptığı büyük iş
lere dikkat ederseniz mukavelelerinde daima 
Hükümet döviz meselesini deruhde etmez der. 
Pek nadir ahvalde getirilecek şu malzemeler 
için, döviz verilecektir, der. 

Halbuki bu işte doğrudan doğruya paranın 
dörtte üçü hariçten temin edildiği için alacak 
mütaahhitler her türlü fennî malzeme için döviz 
imkânına maliktir. Görüyoruz ki, Marşal Plâ
nı ile yapılması taahhüt lehine bir unsurdur. 

Arkadaşlar; geçen yıl ki, bu yıl ki bütçe 
müzakerelerinde Kemal Zeytinoğlu arkadaşımı
zın da sarahatle işaret ettiği gibi bu nevi fennî 
büyük inşaat işlerinin Bayındırlık Bakanlığında 
toplanması lüzumuna işaret edilmiş ve Bütçe 
Komisyonu raporunda yer alan bu cihet Mec
lisin de iştirak ettiği bir prensip olmuştur. 

Zonguldak Limanı işi de aylardan beri mev-
zuubahis olan bir iştir. Sonra Bayındırlık Ba
kanının söylediği gibi mahdut bir ihaleye git
me imkânı Bayındırlık Bakanlığı için de müm
kündür. 

Rica ederim; Ekonomi ve Ticaret Bakanı işi, 
mevzuubahis ettikleri şekilde Bayındırlık Ba
kanlığına gidip gelip vakit zayi edeceğine Mec
lisin ve Bütçe Komisyonunun temayülüne uya-
ıak bunu vaktinde Bayındırlık Bakanlığına in
tikal ettirebilirdi. Etibankın da mühendisi var
dır, fakat biliyorsunuz ki, bunlar tamamen 
maden mühendisidir, bunların içinde diğer 
mühendisler pek azdır, diğer taraftan Devletin 
bir liman dairesi vardır. 

Arkadaşlar; siyasi mesuliyetler nasıl tebel
lür eder; iş bölümü dâhilinde her iş cereyan 
ederse. Bayındırlık Bakanlığının Limanlar Dai
resinden ovakit biz istediğimiz gibi malûmat ta
lep edebiliriz. Cemil Said Barlas arkadaşımız 
Bayındırlığa gidip, bu zahmeti ihtiyar edecek
lerine, vaktinden evvel bu işi oraya intikal et
tirebilirlerdi. 

Kendileri de Meclisçe bilgi edinilmesi için 
Komisyon teşkilini arzu ediyor. Ahmet Çınar 
arkadaşımızın önergesi bu işin imzasını durdur
maz. 

Arkadaşlar; ben tekrar ediyorum, yaptık
larına inanan arkadaşlar varsa, müesseseler 
varsa işi yürütsünler nihayet bir Meclis Komis-
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yonunda inceleme yapılması hiçbir zaman işi 
durduracak bir mesele değildir. Binaenaleyh 
mukavele imzalanır bizim tahkikatımız da de
vam eder. 

Bakan bir noktayı sarahatle ifade etmediler. 
Ahmet Çınar arkadaşımız bu hususta vazifesini 
okadar iyi yapmıştır ki, takririni vermesi fi
yatlar üzerinde, gerek mesulleri ve gerekse ta
ahhüt edecek firmayı harekete getirmiş ve şim
diden belki memleket birkaç milyon lira kazan
mış bulunmaktadır. 

Hal böyle iken bir Bakanın dizbağı nişanı
nın meşhur ibaresini buraya getirip, bir firma 
varmış, imzasız mektuplar alıyormuş, gibi söz
ler sarfetmesi bilmiyorum ne dereceye kadar 
yerindedir. Biz, Türkiye 'de imzasız mektuplarla 
harekete geçecek Bakan tasavvur etmiyoruz. 
Cemil Said bilirler ki, bu sözlerin açık mânası, 
işte Ahmet Çınar imzasız mektup yazan firma
nın izini takip ediyor. Nasıl kendisi biz yolu
muzda yürüyeceğiz diyorsa Ahmet Çınarda 
gerek iş hayatı ile gerek 3 senelik Meclis haya
tı ile nasıl hakikatlar üzerinde durmak kud
retinde olduğunu göstermiştir. Böyle imalarla 
dizbağı nişanından bahse kalkmak doğru değil
dir. Durumu ifade ederek kendi ata sözleri
miz var. 

Yaptıkları şeye inanıyorlarsa Eti Bank'm 
İdare Meclisine işten el çektirsin. Yoksa B. M. 
Meclisini böyle müphem hava içinde bırakmak 
bir Bakanın yapacağı iş değildir. 

BAŞKAN — Sırrı Day. 
SIRRI DAY (Trabzon) — Muhterem arka

daşlar ; mühim bir konu üzerinde bulunduğumuz 
için fikirlerimi arzetmeyi faydalı telâkki et
tim. Bayındırlık Komisyonunun Başkanı olarak 
komisyonu topladîm. Memlekette yapılacak Ba
rınaklar tasarısını görüşüyorduk. 

Sayın Ahmet Çmâr arkadaşım da, geldi. Fa
kat maalesef arkadaşım, küçük barınaklar 
mevzuuna ait bir tek kelime konuşmadılar. Bü
tün konuştukları Zonguldak Limanına ait ma
lûmat almaya inhisar etti. Komisyon tasarı 
mevzuu içinde kalmak zaruretine rağmen ar
kadaşlar, kendisine karşı azçok müsamaha ekti
ler. Fakat o, işi gücü bırakıp Ekonomi Bakanı
nı çağıralım, şunu çağıralım bu meseleyi öğre
nelim diyordu. Dedim ki, İçtüzüğümüz var şa
yet Zonguldak Limanı hakkında malûmat isti-
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yorsanız hususi olarak Bakandan, alâkadarlar
dan malûmat alabilirsiniz, sual sorabilirsiniz, is-
tizalh yapabilirsiniz; fakat bu konuda komisyo
nun bu işle meşgul olmaya vakti yoktur, içtü
zük de müsait değildir. Bunlara rağmen arka
daşım ısrarla bu mevzu üzerinde kalmak istedi 
ve sonra da komisyonu terkedip gitti. Bendeni
zin arkadaşlarımla şaihît olduğum manzara bu 
idi. Daima Zonguldak'ta ne oluyor, Ereğli'de şu 
kadar uzunlukta bir dalgakıran yapılıyor, Zon
guldak'ta ne yapılacak?. 

Ne Ereğli, ne Zonguldak Limanı asla bizim 
konuştuğumuz mevzua dâhil değildi. Nihayet 
arkadaşlarımı günlerce sabra mecîbur edip 
mevzu harici işlerle işgal etmeye de İçtüzük mü
sait değildi. 

Bütün oradaki beyatından kısmen bu müza
kerelere kendi gıyaJbmda iştirak eden Bayındır
lık Bakanına, alâkalı 'bakan olmamalarına rağ
men, arkadaşımızın Zonguldak Limanı üzerin
deki endişelerinden bahsettik, Alâkalı balkanın 
Meclisi tenvir etmesinin, fena propagandalara 
mâni olması bakımından faydalı olacağını söy
ledim ve Bayındırlık Bakanı dediler ki, ben Ti
caret Bakanı olsaydım Eti Bankın bugün yap
tığını ben yapacaktım. 

Şimdi bilmiyorum, çarşıdan insan ayrı ayrı 
iki kilo et alsa bu iki kilo et arasında bile 
kendi hususiyetlerine göre farkı fiyat alabilir. 
Zonguldak Limanının hususiyeti ile, Ereğli Li
manının hususiyeti nedir? Bunlar birer birer 
mukayese mevzuudur. Kaldıki, arkadaşların 
bâzıları ve Ahmet Çınar arkadaşımız, niçin bu 
işi Bayındırlık Bakanlığı yapmadı, diyor. Sual 
bu olunca, müsaade ederseniz ben de sorayım. 
niçin Sümer Bankın, Eti Bankın binalarını Ba
yındırlık Bakanlığı yapmadı? Evet Meclisin 
temayülü muayyen işlerin, muayyen vekâletler
de toplanmasıdır, ama, değil Devlet Bütçesi 
haricindeki bu teşekküllerin binalarına henüz 
Umumi Muvazeneye dâhil olanların bile yapa
cağı binalara Bayındırlık el koyamamaktadır. 
Kanunlar onlara bu imkânı vermiştir ve iş böy
le gitmektedir. Temenni ederim ki; bunların 
hepsi Bayındırlık Bakanlığında toplansın. Eti 
Bank kendi bünyesindeki bütün inşaat meya-
nında Zonguldak Limanını da kendi inşa etmek
tedir. Hattâ o dereceye kadar ki, ayrı Kanun 
olmadıkça acaba Bayındırlık Bakanlığı Eti 
Bank kendisine tahsisat verse bu limanı yap-
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inak salâhiyetini haiz midir ? Suali 'de kolay ce
vaplanmaz yalnız âzami hüsnü niyet gerek 
Vekâlet gerekse Eti Banka hâkim olmuştur. 
Ekonomi Bakanlığında Bamdırlık Bakanı tek-
nisiyenlerini davet ettiler en salahiyetli adam
larla bu işi uzun uzadıya etüt etmişler ve bâzı 
ana kararlara varmışlar işin Holânda firmasına 
ihale edilmiş olmasının sebeplerini Ticaret Ba
kanı arkadaşımız izahatiyle tenvir etmiştir Ruz-
nameye dâhil olmıyan iş olmakla beraber Ne 
Ahmet x\li Çınar ve nede diğer arkadaşlarımız 
Hükümetin yaptığı bu işi de gaflet veya suiistimali 
işrap edecek mânada hiçbir şey almadım. Olsa 
olsa o fiyat ucuz, bu fiyat pahalıdır, deniliyor. 
Fakat o fiyatın ucuz bu fiyatın da pahalı olması 
işlerin hususiyeti, şartnamelerin icabı âmiller 
olabilir. Ereğli Limanı için lâzım olan birçok 
sabit malzemenin evvelce tamamen Devlet tara
fından temin edilmiş olmasına rağmen muktazi 
levazım Zonguldak Limanı için hariçten sureti 
mahsusada Zonguldak Limanı için getirilecek
ler varsa fiyat pahalılığında bunlar da sebep 
olabilir. . 

Arkadaşlar, Yüksek Heyetiniz her şeye ka
dirdir fakat bu iktidarını muhtelif şahısların 
muhtelif şahsiyetlerin şerefini haksız yere teh
likeye uğratmak için kullanılacağına ve buna 
imkân açacağına asla ihtimal vermiyorum. Ka
naatim odur ki, biz, her işi hiçbir sebep olmak
sızın burada istizah, hattâ sual mevzuu haline 
getirirsek bu, Hükümeti münhasıran jandarma 
kuvveti haline getirmekten başka bir şeye ya
ramaz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlar, kısaca arzedeceğim. "Bir defa 
Eskişehir Barajının kötü olduğunu huzurunuz
da beyan ettiler. Eskişehir barajı, idari kusur
ları bir tarafa, Türk Mühendisinin muvaffaki
yetidir, hiçbir ecnebi mühendisi karışmamıştır, 
tamamen Türk mühendisi bunu yapmıştır. 

Sonra, fiyat düşme meselesi .sizlere izah 
edeceğim; bendeniz sorumu buraya getirdikten 
sonra firma 2 milyon lira tenzilât yapmıştır, 
bunu kendileri beyan ediyorlar sözlü sorum 
memlekete 2 000 000 kazandırmıştır. Bakınız 
şu beyanlarından anlıyacaksınız ki bu iş bu
raya gelinceye kadar işin durumundan bakan 
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haberdar değildir. Bakınız ne diyor, kendi söz
lerinden okuyacağım; 

(Ortada bu ayın 25 nde yapılacak bir iha
le vardır..) Arkadaşlar ihale değil o tarihlerde 
mevzuubahis olan Holânda firmasiyle karşı 
karşıya yapılmakta olan pazarlık vardır. Ho
lânda firmasiyle karşı karşıya yalnız Eti Battk 
konuşmaktadır, thale diyorlar. Sonra «Ben bu 
şekilde, ihale yapılmadan evvel Millet kürsü
sünde mevzuubahsedilmesinin bu ihaleye gi
ren adamlar üzerinde menfi tesirler yapacağı
na kaniim» diyorlar, ihale diye konuşuyorlar. 

Nihayet bu işten bihaber olduğunun sarih 
delili olarak şunu okuyorum: «Ecnebi firma
larla, Türk firmaları arasında asla bir tefrik 
yapmak niyetinde değiliz. Memleketin hayrı 
için ve memleketin iktisadi tekniği ve kalkın
ması bakımından gelecek Türk ve ecnebi fir
malara kapılarımız açıktır..» Yalnız Holânda 
firmasiyle görüşme yapılırken bunu söylemesi 
bu işten bihaber olduğunu göstermektedir. Söz
lü sorum 23 Martta konuşulmuş 25 Martta iş 
Holânda'lılara verilecektir sözlü sorum üze
rine bu mesele durmuştur. Bunun üzerine iki 
milyon lira firma düşmüştür. Memleketime bu 
suretle iki milyon lira kazandırmış olmakla 
n t üf tehirim. 

Bu firma olmasaymış, gizli mektuplar geli
yormuş, başka bir firma alacakmış. Bakan, en 
ciddî meselelerde dahi işi şahsiyete dökmekten 
çekinmiyor. Bu da Meclisin dikkat nazarından 
kaçmamıştır. 

Şimdi, muğlak, karışık ve şahsi bir şekilde 
Bakanın konuşmuş olmasına işaret edeceğim. 
. Bendeniz iş hayatında, siyasi hayatımda 
bütün ömrümce maddi, mânevi neyim varsa 
hepsini seferber ederek, hattâ gençliğimi dahi 
feda ederek memleketime hizmet etmeye çalış-
mışımdır. Ve bu vatan aşkı içinde gençliğimi 
yakmışımdır. Eğer bu zan ve bu mânada söy-
lemişlerse; kendilerini ben de itham ediyorum 
ve sözlerini kendilerine reddediyorum. Bun
dan sonra bu Meclis kürsüsünde bu şekilde ko
nuşmalarını mânâsız buluyorum. Bir bakana 
yakışmıyacak şekilde konuşuyorlar. Başba
kandan d a ricam kabinesinde böyle bir Bakanı 
tutmasın artık. (Soldan, gülüşmeler, hafif gü
rültüler). Memleketin en mühim meselesini bu 
şekilde polemik yaparak, suizanlar tevlit ede
rek konuşan bir Bakana yalnız teessüf edilir. 
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Sırrı Dav da benim komisyonda bu işe te- j 

maşımı doğru bulmadılar. Elbette bir Millet
vekili olarak malûmat alacağını. Nat'ia Vekâ
letine malûmat almak için gidiyorum. Sayın 
Bakan diyor ki, sizi Nafıaya girerken tesbit 
etmişler. Biz kendimiz için değil arkadaşları
mız için endişe ediyoruz. Bizimle konuşan ar
kadaşlar, zan altında tutuluyor. 

Sonra Ticaret Bakanı kendileri söylediler. 
Geçen gün Eti Banktan şu suali sormuştum; 
fiyatlarda bir düşme var mı! Sözlü sorumu ge
tirmeden. Eti Bank Umum Müdürü dediler ki. 
ben bu hususta cevap veremem Pazartesi günü 
bildiririm. Halbuki salı günü iş veriliyor. 

Bakan bu kürsüde Ahmet Çınar bankalar
dan malûmat alıyor, bize gelmiyor. Ekonomi 
Bakanı bu sözleri kendisinin buradaki konuş
masına müdahale ettiğim, yersiz olan bu ko
nuşmasına mukabil cevap verdiğim zaman söy
lemiştir. Konuşmasında o kadar münasebet 
yoktu ki, bâzı tipik bilmeceler vardır; deve ile 
yumurta arasındaki münasebet nedir diye so
rarlar, ikisi de ağaca çıkmaz diye cevap verir
ler. Bu cevabı da Bakanın bu kadar gariptir. 

Şu halde biz buralardan cevap alamayınca, 
Bakanları bulamayınca, şüphesiz Komisyonda 
limanlar meselesi konuşulurken malûmat ala
caktık, bunu rica ettik. Çünkü bu memleektin 
en mühim meselelerinden biri idi, konuşulan 
şey küçük limanlar meselesi idi. 

10 senede 15 milyon lira veriliyor, bu işte 
Komisyon hassasiyet gösteriyor, mühim bir me-
meseledir, daha fazla para verelim diyor. 
Buna karşılık Maliye Bakanı imkânsızlık be
yan ediyor. Binaenaleyh, on beş milyon lirayı 
on senede sarfedeceğiz diyor. 

Bendeniz dedim ki; memleketin malî duru
mu şu merkezde iken on milyon civarında za
rar mevzuubahis olan liman işini de burada 
msvzuubahis edelim. Masraflarımız üzerinde 
durulurken paralarımızı iyi bir şekilde sarfe-
delim. Ben bu meseleyi bu şekilde mevzuuba
his ettim; fakat konuşturmadılar. Komisyon 
Başkanı bu ciheti kendileri beyan ettiler. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
EKONOMt VE TİCARET BAKANİ CEMİL 

SAÎD BARLAS (Gazianteb) —- Efendim; evvelâ 
Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'a hatırla
tayım ki, bir tane firma, bunun ismini söyle
mekte mahzur yoktur, telgraf çekti, ve mev- | 
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zuu tetkik etmeden bir milyon kıranın dedi, bu 
firma yol yapı firmasıdır. Ondan sonra çıkan 
bir firma daha var, ismini kendilerine kori
dorda arzedebilirim. Binaenaleyh bu mevzuda 
da ben muğlak lâf söylemiş değilim. 

ikincisi, benim Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğı vazifesini ifa etmem, bağlı bulunduğum Par
ti (Jrupunun itimadına bağlıdır ve onların be
nim çalışmama göre verecekleri reylere bağlıdır. 

Arkadaşlar; bu Zonguldak Limanı meselesin
de bugün mümkün olsa hakikaten Bayındırlık 
Bakanlığına geçmesinde ben zerre kadar mahzur 
görmem. Fakat demin de arzettiğim gibi vazi
yet bu şekildedir, bugünkü mevzuat buna mü
sait değildir. 

Ahmet Ali Çınar arkadaşım, bana diyor ki 
Eti Banka niçin emir vermiyorsunuz? Bu bir de 
mânevi tazyiktir. Memurlara tazyiki yapacak kı-
ratte adam değilim. Onlar vazifelerini yapmıştır. 
Mukaveleyi parafe ettikleri halde tutmak
tadırlar. Mânevi tazyik yapmak mûtadım 
değildir. Yalnız haklı gördüğüm meselede 
kendi dâvam gibi müdafaa ederim. Bugün on
lar karşımızda 6 durumdadırlar. 

Arkadaşlar; Meclisin soruşturma açmasını 
ben istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Emin Sazak. 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar; 

bir vakit bir Holânda şirketi, bir tsveç şirketi 
ile bir demiryolları mukavelesi yaptık; gayet 
büyük iş yaptı diye sevindik. Bendeniz iş içinde 
bulunmak itibariyle bunun ne kadar bir çıkmaz 
yol olduğunu ve memlekette demiryolculuğumu
zu eııgelliyeceğini söyledim. Vaktiyle şimdi Ce
mil Barlas'tan gördüğümüzü orada da görmüş
tük. Hakikaten kendilerinden bâzı şeyler ümit 
ederdim ama. okadar^hilâfı vâki birşey de 
(»kadar insanları şey altında bırakmak gibi işin 
esas müdafaasının dışında; tuttu Eskişehir Ba-
ıajından bilmem neden bahsetti. Bunun ne mü
nasebeti vardı.' Eskişehir Barajını bu hale geti
ren bugün Cemil. Said Beyin söylediği gibi oza-
maıı da söylenen sözlerin söylenmiş olması idi 
ve bugün de bir Amerikan gelmiştir, bu adanı 
varken, yanında bir mütahassıs varken. Bilmi
yorum bunu neye getiriyor? Yani elhamdülillah 
bütün iş hayatımda ne kimseye simsarlık yaptık 
ne de birşey. Acık açık mütaahhit oldum, öyle ar 
kadan ayrı, önden ayrı iş görmedim. Hovardalığa 
sığan birşey yapmadım. Bundan Cemil Said Bey 
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memnun olabilirler, inşallah bundan sonra böy- • 
le şey yapmazlar. i 

Arkadaşlar; gençtim, şimdi ihtiyar oldum. Bü
tün ümidimiz bu gençlerde idi; şunlar tutsun biz
den iyi yapsın, diyorduk. Beni hasta eden zihniyet 
kendi memleketinin adamını tutmamaktır, ona 
kıymet vermemektir. Her millet kendi işi için 
kendi adamını yetiştirmek ister. Hatası olur, 
savabı olur, o milleti kalkındıracak kendi işi
ni kendi adamı ile yapmaktır. Bu zihniyeti İk
tisat Vekili olduğu halde kavrıyamamasını ve 
muazzam döviz gideceğini Ticaret Vekili olduğu 
halde anlamamasını hakikaten insan hazmede
miyor. 

HACIM ÇARIKLI (Balıkesir) — Sizin kadar 
zeki değildir, mânası budur. 

EMÎN SAZAK (Devamla) — Benim zekili-
£im nene lâzım? 

Bu memleketi kalkındırmak için bu memle
ketin evlâdını ihmal etmemeli ve bunu ihmal 
edecek zihniyeti yıkmalıdır. Döviz muazzam bir 
iştir, nasıl olur? Senin evlâdın bu işe raptı kalp-
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etmiştir. Halbuki sen dövizle iş yaptırmak için 
para sarfediyorsun. Vallahi insanın elini aya
ğını bağlarlar deli diye tımarhaneye atarlar. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Müsaa
denizle önergeyi tekrar okutacağım. 

(Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — içtüzüğün 177 nci maddesini de 
okutuyorum : 

« Madde 177. — Meclis bir iş hakkında doğ
rudan doğruya bilgilenmek isterse bir soruştur
ma komisyonu kurar, yahut Meclis Komisyon
larından birini bu işle ödevler. 

Bu gibi soruşturmalara girişilmesini ya mil
letvekilleri, yahut komisyon teklif edebilir. » 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Yani, Meclisin bir komisyonu vasıtasiyle soruş
turma yapılması işini kabul edenler... Etmiven-
ler... Kabul edilmedi. 

Soruları, geçen Birleşimde aldığımız' karar 
mucibince gündemin sonuna bırakıyoruz. 

6. — GÖBÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Devlet Demiryolları ve Limanlan İşlet
me Umumi tduresi Memurları Emekli Sandığı 
hakkındaki Kanuna ek 2904 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesinin yorumlanmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Ulaştırma, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (3/202) [ l j 

BAŞKAN — Yorum fıkrasını okutuyorum: 

Yorum fıkrası 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü Memurları Emekli Sandığı hakkın
daki 2454 sayılı Kanuna ek 2904 sayılı Kanunun 

13 ncü maddesinin yorumu 

2904 sayılı Kanunun .13 ncü maddesinin (Bi-
!âhara tekaüde sevkedilecek olurlarsa bu vazi
yette devam eden hizmet senelerine göre son al
dığı aylık esası üzerinden hesap edilecek ikinci 
bir tekaüt maaşı eski tekaüt aylığına ilâve edi
lir.) Hükmünü kapsıyan son fıkrasındaki (bu 
vaziyette) ibaresi (bu takdirde) anlamında bu
lunmakta ve bu anlama göre (devam eden hiz-

[1] 200 sayılı basmayanı tutanağın sonunda-
dır. 

met seneleri) ifadesi de memurun geçmiş bütün 
hizmet sürelerine ait bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Bu yorumu yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 
cetvelinin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında
ki tercümanlık kadroları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu (3/360) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde geçen Oturum
da görüşmeye başlamıştık, söz ihsan Hâmid 
Tigrel'indir. 

Evvelâ içişleri Bakanının burada olup olma
dığını anlıyayım, içişleri Bakanı buradalar mit 
(Burada sesleri) Buyurunuz. 

İHSAN HÂMÎD TlGREL (Diyarbakır) — 
Efendim, geçen hafta müzakeresine başladığı
mız bir mesele, vaktin gecikmesi hasebiyle bu
güne bırakılmıştı. îki arkadaşımız Bütçe Komis
yonunun ekseriyetinin vermiş olduğu karara mu
halif olarak burada mütalâalarını söylediler. 

Mesele şudur, kısaca arzedeceğim ; 
Malûmu âliniz, Meclisi Âli Şubat ayında ver

miş olduğu bir karar mucibince gerek Hüküme-
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tin ve gerek Bütçe Komisyonunun tasarruf 
maksadiyle veya ıslahat maksaddyle teşki
lât kanunlariyle mevcut olan memuriyet
leri ve memurları (L) cetveline alamaz. 
Meclisi Âlinin vermiş olduğu bu karar 
üzerine Bütçe Komisyonu Sözcüsü arkadaşımız 
bu karar mucibince, bu karara ittiba etmek üze
re evvelce gerek Bütçe Komisyonu tarafından 
ve gerek Hükümet tarafından (L) cetveline 
alınmış yani memuriyeti muvakkaten kaldırıl
mış olan arkadaşların listesini okudu, biliyor
sunuz. Müsteşar muavini, tetkik heyetleri, bâ
zı doktorlar ve bir iki memur bu suretle (L) 
cetvelinden çıkarıldı ve tahsisatları da bütçeye 
kondu, bu listenin içine iki memurun konulma
dığı sonradan anlaşılıyor. Meclisi Alinin verdi
ği karar üzerine memuriyetleri başında ifayı 
vazife etmekte olan bu memurlar maaş almak 
için müracaat ediyorlar, bakıyorlar ki, bunlar 
(L) cetveline alınmış. Yani Meclisi Âlinin ka
rarı hilâfına bunlar vazifelerinden çıkarılmış 
görünüyor. 

Vaziyet vekâletlerde dolaştıktan sonra ni
hayet Bütçe Komisyonuna geliyor. Bütçe Ko
misyonu şöyle bir karar veriyor : Bunda bir ha
ta vardır, bu hatayı Meclisi. Âli tashih buyur
sun. Bunların haklarının iadesinde Meclis Büt
çe Komisyonu müttefiktir, bunda ihtilâf yok
tur. Ancak arkadaşlarımız diyorlar ki, bütçe, 
bir kanundur. Kanunun şu veya bu hükmü an
cak kanunla ilga ve tadil edilebilir. Bu kararla 
kanun hükmünün kaldırılması doğru değildir. 
Arkadaşlarımın mutlak olarak 'hassasiyeti ye
rindedir, ona itirazımız yoktur. Ancak vaziye
tin hususiyeti şudur : Meclisi Âli diyor ki ; ey 
komisyon ne sen, ey Hükümet ne de sen hiçbir 
memuru, özel kanun yapmadan vazifesinden 
çıkaramazsın. Meclisi Âli bu kararı veriyor. Bu 
karar hilâfına olarak bu iki memur hataen cet
vele ithal edilerek vazifesinden çıkarılıyor. 

Şimdi arkadaşlar diyorlar ki, vazıı kanuna 
hata isnat olunamaz. Eğer hata isnat olunursa, 
bu, vâzıı kanuna karşı şüphe ve tereddüt uyan
dırır. Onun için vâzıı kanıma hata isnat etme
den ba^ka bir yoldan bunun bir çaresini araya
lım ve bu iki memurun haklarını iade edelim. 

Şimdi hatai madî isnat olunamaz gibi mü
cerret bir mütalâadan ziyade esasa bakmak lâ-
zımgelirse hakikat şudur ki, işte bir hata var-
dir. Bu hata nasıl olmuştur? Bu, Maliyenin cet-
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I veli tam olarak vermemesinlen mütevellit bir 

hatadır. Meclisi âliniz bu hatanın tashihi hak
kında bir karar verirse aylardır vazifelerine, 
maaş almaksızın, devam eden bu memurlar ma
aşlarını alabileceklerdir. Arkdaşlarımm noktai 
nazarlarına hürmet ederim. Ama biz bu yola 
gitmeyip de, yani derhal kararınızı vermediği
niz takdirde vaziyet şu olacaktır; bunlar vazife
leri başında kalsınlar diye heyeti celilenu ka
rar verdiği halde, bu memurlar uzun müddet 
maaş almak imkânından mahrum kalacaklardır. 

Muhalif arkadaşlarımız diorlar ki, bunu ka
nun yolu ile, tesis yolu ile halledelim. Kanunu 
yapacak kimdir? Efendim, içişleri Bakanlığı 
kanunu getirecek. İçişleri Bakanlığının bir id
diası yoktur, bana bu memurlar lâzımdır, de
miyor. Esasen lâzım değildir diyor. Lâzım de
ğildir dedikten sonra, Meclisi âli hayır? Teşkilât 
Kanunu yapmadan evvel bunu kullanacaksın 
diyo.\ İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığına 
bu cetveli verirken bâzılarının isimlerini unut
muş, bunda bu vatandaşların ne kabahati var
dır? Bunu kanun yolu ile halledelim diye tehir 
ettiğimiz takdirde bunların hakları ne olur? 

İçişleri Bakanlığı girmesine taraftar değil 
kullanmak istemiyor ama Meclisi âlinin emrine 
ittibaen bunu yapıyor, yapmak mecburiyetinde 
kalıyor, yeni Teşkilât Kanununda vazifeleri il
ga edilinceye kadar. 

Bir noktaya daha geleceğim: 
Değerli fikirleri ile bizi her zaman irşat 

eden sayın Kurdoğlu arkadaşımız burada tena
kuza düşüyorlar. Diyorlar ki ; Bütçe bir kanun
dur ve kanun hükmü ancak ikinci bir kanunla 
ilga olunur. Bütçe kanununa bağlı olan bir cet
vel ancak başka bir kanun ile kaldırılır. 

Halbuki, Şubat ayı içinde arkadaşımız, bâz« 
memurların L cetveline alınmasına itiraz eder 
ken, mütalâaları arasında, bütçenin bir kanuıv 
olmadığını; bir idari tasarruf mahiyetinde ol
duğunu, şimdi okuyacağım, ifadeleriyle iddia 
etmiş bulunmaktadırlar. 

Arkadaşım, Bütçe Komisyonu veyahut Hü
kümet, memurları L cetveline alır mı, almaz 
mı? noktasında mütalâalarını serdederlerken, 
alamaz, çünkü Anayasa muhaliftir ve çünkü 
mesele bütçe hukuku bakımından tetkik edil-

I diği takdirde bütçenin bir kanun değildir neti-
] casine varmış bulunmaktadır. 
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1949 Bütçe raporunun 261 nci sahii'esinde 1 

aynen şöyle demektedirler. Burada sadece, I 
bütçe bir "kanun mudur, değil midir? Meselesi I 
etrafında teessüs etmiş noktai nazarları hulâ- I 
satan hatırlatmak istiyoruz, buyuruyorlar. Fi- I 
kirlerini bilindiği veçhile üç grupta toplanmış- I 
tır. 

Bütçe Kanununun diğer kanunlar gibi tam I 
bir kanun olarak kabul ederler, bir. Sonra ilâve 
ediyorlar bunlar aynı merasime ve intikalen I 
Meclisin reyine iktiran etmekte, olmasına ? I 
istinat ederler hukuken bir kanun karekterinin I 
teşekkülü için bu kadarının kâfi gelmiyeceği I 
tabiîdir. I 

İki, Bütçe Kanununun masraf kısmı asla ka- ı 
mın olmayıp bir ödeme müsaadesi, bir idarî I 
âkıd tasarrufudur, diyorlar I 

Üçüncü olarak; Bütçe Kanunu ki, asıl fikir- I 
leri burada temerküz etmektedir. Bütçe Kanunu I 
hakikatte asla bir kanun değildir, idarî bir ta
sarruftur; fikrini kabul edenler. I 

leze'in de kaydettiği veçhile medeni mem- I 
leketlerde hukukçuların büyük ekseriyetinin I 
kabul ettiği budur. I 

Arkadaşım bütçenin kanun olmadığını orada I 
izah ederken burada bir kanundur tezadına dü- I 
şüyorlar. I 

Bütçe bir kanun mudur, idarî bir tasarruf I 
mudur? Bunu müellifler münakaşa etsinler ancak. I 

Muhakkak ki, bütçe bir devekuşu değildir. I 
İşimize geldiği zamanda kanundur, işimize gel- I 
mediği zaman da kanun değldir diye aynı mü- I 
talâayı iki ay fasıla ile beyan etmekte, bilmem, 
benim kavrıyamadığım bir nokta var. Beni ir- I 
şat ederlerse memnun olurum. Şimdi işin hu- I 
kuki cihetinin münakaşısmı bırakalım arka
daşlar. Bu akademik bir meseledir, üzerinde I 
günlerce konuşmak mümkündür. İşin tatbika- I 
tma geçelim: 

Biz bir kararla, Meclisi Âlinin verdiği ka
rar şudur yeni meşgul memuriyetler «L» cet- I 
veline alınamaz, karara rağmen alınmış olma- I 
sim bir hata kabul ederek vereceğimiz bir ka- I 
rarla bunu «L» cetvelinden çıkaralım. Bu ci- I 
heti kabul buyurulmadığı takdirde bunun 
neticei fiiliye ve tatbikiyesi ne olacaktır? Ka
nun getirilsin deniyor. İçişleri Bakanı ben ka
nun getireceğim demiyor zaten. Buna lüzum 
görmüyor. Böyle olunca bu arkadaşlar verdi- | 
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I ğimiz karar hilâfına aylarca maaş alam^yacak-

;U'. 
Kanun tedvinini kabul etsek dahi, Dahiliye 

Vekili kanun ne diye getirecek? Bana lâzım
dır. bunları tekrar iade edin diyecek. Hayır sa
na lâzım olmadığını iki ay evvel söylemiştin 
diyeceğiz. 

Sonra bu kanun İçişleri, Bütçe komisyonla
rına gidecek, o komisyonlardan geçecek, heye
ti celilenizden geçecek. Bu devreye yetişmesi
ne imkân ve ihtimal yoktur. 

Böyle olunca bunun bir sehiv ve hata oldu-
> ğunu kabul etmek lâzımdır. İnsanlar hatadan 

kurtulamazlar, insan lâyuhti değildir. Ve bir 
; cemiyeti teşkil eden insanlarından mürekkep 
R bir heyetin hata etmesini tabiî görmek lâzım

dır. Vâzıı kanuna hata isnat olunamaz şeklin
deki dogmatik bir hükümle meseleyi bertaraf 
etmiye imkân yoktur. 

Arkadaşlarımız dediler ki ; tahsisatı konu
şulurken bunlar nazarı itibara alınmamış. Mec
lisi âli karar verdikten ve bunların eski pren
sip kararına ittibaen vazifelerinde çalışmala
rına, lüzum gösterildikten sonra, tahsisat mese
lesini münakale suretiyle tasarruf suretiyle ve
ya her hangi bir suretle temin etmek mümkün-

I dür. 
I Üçüncü olarak Muammer Eriş arkadaşımız 
I iki misal getirdiler. Aynen okuyorum efendim 
I misal bir: 
I Diyor ki; «Hatırlarsınız 1948 bütçesi mü-
I zakere edilirken Başbakanlıktan 12 bin liralık 
I bir indirme kabul buyurmuştunuz... Bu mikta-
I rın yekûndan indirilmesi büroca unutulmuş-
I tur. Meclisin 30 . I . 1948 tarihli karariyle bu 
I 32 000 lira yekûndan indirilmiştir. 

Demek ki; Meclisi âli bu kararı tashih et-
I mistir. 

İkinci misal; Türkiye ile Yunanistan ara
sında Seyri sefain mukavelesine ait liste ki ta
rife numarası 12 . V . 1947 dir. 26 numaralı ta-

I rif'e Kanununun bir tek numarasının tashihi 
I için kanun çıkarılıyor. Şimdi arkadaşlar bu mi

sallerle demin arzettiğim vaziyet arasındaki 
I münasebeti bendeniz anlıyamadım. 

Bunda Meclisi Âlinin bir karar hilâfına ya
pılmış bir muamele yoktur ki. ötekini Meclisi Âli 
sarahaten diyor, siz meşgul memuriyetleri hiçbir 
suretle (L) cetveline alamazsınız dediği halde 

I sehven almışlar. Bunun tashihi için kararınızı 
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verirsiniz. Bunun için formaliteye ihtiyaç yok
tur. Mayısın 10 -17 sine vardık. 2,5 aydır bu 
arkadaşların bürokrasi yüzünden hâlâ mesele
leri halledilememiştir. Biz içtimai bünyemizi ke
miren bu hastalıktan bahsederken bir takım hu
kuki mülâhazalar yüzünden daha aylarca ve ay
larca bunların maaş alamamalarının önüne geçe
memek ve ferdin hakkını aramakla mükellef ol
mamak bizim şiarımızla kabili telif değildir. Bi
naenaleyh Bütçe Komisyonunun verdiği karar, 
vatandaşın hakkına hürmet bakımmdan gayet 
yerindedir. Şu veya bu formaliteler yüzünden 
bunun geri bırakümasını asla doğru olmadığı 
kanaatindeyim.. 

Arkadaşımın bâzı mütalâatı hukukiyeleri da
ha var Anayasa kanunlarının tadili bakımmdan. 
Onu burada münakaşa etmek çok uzun sürer 
Bertelmi'yi lütfen tetkik buyursunlar, bunun 
münakaşası çok uzun süreceği için uzatmıyorum. 
Hulâsa amelî bakımdan Bütçe Komisyonu ekse
riyet kararının muvafık olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Nazmı Poroy. 
MEHMET SADIK ETl (Malatya) — Efen

dim, geçen celsede İhsan Tigrel arkadaşımızdan 
sonra bendeniz söz almıştım. Hatırlatırım. 

BAŞKAN — Af buyurun efendim, bana bı
rakılan not bunu gösteriyor. Size arkadaşmıızdan 
sonra söz veririm. 

NAZIM POROY (Tokad) — Siz zaten her 
zaman bana takaddüm edersiniz. 

BAŞKAN — Efendim söz sizindir, devam. 
ediniz lütfen... 

NAZIM POROY (Tokad) — Efendim alın
mış söz takaddüm eder, demek istedim. 

Muhterem arkadaşlar; ihsan Tigrel arkadaşı
mız, bunun hukuki tarafını bir tarafa bırakalım, 
hukuktan ziyade hususi mahiyetini düşünelim 
dediler. 

Bendenizee bu bir hukuk meselesidir, başka 
bir mahiyeti yoktur. Vaziyet şudur : Kanunda 
bir hatâ yapılmış, bu hatanın tashihi nasıl ola
cak. Tabiî bu tashihin bir merasimi ve kendine 
göre bir şekli bulunması lâzımdır. 

Şurası gayet vazıhtır ki bir meselei hukukiye, 
Hâttâ bir mütearife kabilinden diyebiliriz. Eva-
miri Hükümet arasında, Devletin yaptığı işler 
arasında ve bunların mebnasını teşkil eden vesaik 
arasında bir hiyerarşi vardır: Başta Anayasa var
dır, sonra organik denilen Devletin teşekkülüne 
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ait kanunlar gelir, sonra umumiyetle diğer kanun
lar gelir ve nihayet nizamlar, talimatlar gelir.. 
Bir hiyerarşi diyebileceğimiz bu sıra kendinden 
daha kuvvetli olan bir emrin, kendinden daha az 
kuvvetli olan bir emirle tadil veya tashih edile
memesini icabettirir. 

Bir misalle ne demek istediğimi gayet vazıh 
olarak anlatacağım : Biliyorsunuz, bir Devletin 
ümmülkavanini Anayasasıdır. Anayasanın evve
lâ tedvini sonra tadili bir takım usule tâbidir. 
Anayasa diğer kanunlar gibi yapılmaz. Ya bir 
Meclisi Müessisan tarafından yahut da şu ka
dar ekseriyet tarafından talep edilmesi ve şu ka
dar mevcudun hazır olması şartiyle yapüır. Bu 
eşkâl dairesinde müzakere edilmiyen bir Anaya
sa tadili yapılamaz. Anayasayı yapmaya salâhi-
yattar olan bir ekseriyetten, daha küçük olan, 
kuvvet itibariyle diyebiliriz, alelade bir kanunu 
yapar. Şimdi bunun hilâfına olarak bir heyet, 
yine dediğim gibi, karar da verebilir. Fakat bu 
heyet bir kanunu tadil etmek vaziyetinde olduğu 
zaman o kanunun yapılmasını icabettiren, yapıl
ması hususunda riayeti lâzımgelen merasim mev
cut ise yapabilir. Eğer değilse yapamaz. 

Şimdi Meclis her şeyi yapmaya kaadirdir. 
Âmenna. Fakat B. M. Meclisi kendini, öteden beri 
mevcut ahkâmı kanuniyeye riayetle yaptığı bir 
kanunda, eğer o kanunun mahiyetinde veya tatbi
katında bir hata görmüşse; hata olmaz mı?. Pek 
âlâ olur, kanunlarda hatayı maddi caiz ve kabil
dir; bu vaziyette o kanunun yapılmış olduğu me
rasime riayet etmek lâzımgelir. Yalnız bu karar 
ile o kanunun tadili cihetine gidilemez. 

Yine aynı merasim ile, aynı eşkâl dairesin
de.. Filhakika bir şekil meselesidir, fakat şek
lin bunda çok büyük bir ehemmiyeti vardır, 
eğer bu yola gidersek hatalı ibir çığır açmış 
oluruz. Aynı şekle gidilerek hatayı maddiyi ka
nunla tadil etmek mec'buriyeîtiııdeyiz. 

Şimdi, ihsan Hâmid Tigrel arkadaşımız di
yor ki, bunu böyle yapmıyalım, böyle olmaz, 
hukukan caiz değil, içişleri Bakanlığı bu me
murları zaten istemiyor, binaenaleyh, kim gön
derecektir bu kanunu? 

içişleri Bakanlığı, Meclisin, Büyük Meclisin 
izhar ettiği karara, yapmış olduğu kanuna, on
dan evvel cereyan etmiş olan müzakereye ria
yetle mükelleftir. Nitekim içişleri Bakanlığı bir 
tezkerei mahsusa yazarak; Başvekâletten bu ci-
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hetin tashihini talep etmiştir ve tezkere de eli
mizdedir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — En
cümen o tarafı tadile kalbedefbilir. 

NAZIM POROY (Devamla) — Evet Fehmi 
Beyefendi, bu şekilde usule riayet etmekle be
raber meseleyi o kadar uzatmıyalım demek is
tiyorum. . Kanunda yapılmış olan hatayı tashih 
etmek doğru olur. Haltta uzun bir müzakereye 
değer bir yeri de yoktur kanaatindeyim. Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Muh
terem arkadaşlar; bu mevzu epey konuşuldu. 
Ben, sizi yormadan kısaca maruzatta bulunma
ya çalışacağım. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, bu L cetveli mü
essesesinin gerek Hükümetin, gerekse Meclis 
adına Bütçe Komisyonu tasarrufunun taraftarı 
bir arkadaşımız olarak, bugün benim için hazin 
bir tecellidir ki, evvelce müdafaa ettiğim fikir
lerin aksine olarak L cetveli müessesesinin mü
dafaasını yapmaya çalışacağım. 

Bir kere; mu'hterem Nazını Poroy üstadımız, 
kanunun tatbikinin eşkâl bakımından, mutlaka 
tesis edilen bir kanunla konulan hükmün yeni 
bir kanunla kaldırılması lüzumu hususunda İs
rar buyurdular. Ama bütçenin hukuki hüviyeti
ne temas buyurmadılar. Bütçenin karakteri 
(hakkında hukuk uleması müttefik değildir. 
Bütçe nedir? Bütçenin hukuki tarifine gelince : 
Bütçe masrafların icrasına mezuniyet veren bir 
hüccettir, kanun değildir. Yani hukuk uleması... 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA ER
TEN (Mardin) — 126 ncı maddeyi lütfen oku
yun. 

MEHMET SADIK ETİ (Devamla) — Mü
saade buyurun başkanım, sizin encümeniniz, 
zatı âlinizin riyaset ettiğiniz komisyon namına 
«bir tezi müdafaa eden bir arkadaşın sözünü 
kesmek size yakışmaz. Ben tezimi söylüyorum, 
zatı âliniz gelir aksini söylersiniz. 

Binaenaleyh arkadaşlar, vaziyet şudur : 
Meclisi Âli kararlarına hâkimdir. Meclisi Ali 
burada bu meseleyi tahrik etmiş olan, (L) cet
veli müessesesine gerek komisyonca gerek Hü
kümetçe tasarruf edilemiyeceği meselesini tah
rik etmiş olan Kurdoğlu ve öteki arkadaşları
mızın verdiği bir takriri nazarı dikkate alarak 
L cetveli müessesesinde meşgul kadrolar tasar-

1949 O : İ 
ruf edilemez demiştir. Bu karar vacibülittiba-
dır. Bu karar muvacehesinde bir hatayı mad
di olmuştur. İçişleri Bakanı diyor ki ; benini 
evvelce L cetveline alınmasına lüzum gördü
ğüm bu iki kadro esasen teşkilât kanununda 
mevcuttur. Teşkilât kanununda iki yeni tercü
manlık mı teklif edeceğim? Çünkü teşkilât ka
nununda bunlar fiilen mevcuttur. L cetveli 
müessesesi hangi kanuna müstenit olarak yü
rüyor bunu bilen yoktur. 

Binaenaleyh esasında kanuna, yani hususi 
bir kanuna dayanmıyan bir müessesede tadil
ler, tashihler yapmakta Meclisi Âli kendi teş
riî kararları ile hâkimdir. Burada Meclisi Âli
nin vâzıı kanun fonksiyonu üzerinde duracak 
değilim. Meclis yalnız kanun yapmakla kal
maz aynı zamanda tefsirler ve teşriî kararlar 
da verir. Komisyonumuz çoğunluğunun görü
şü Kamutayca tasvip buyurulursa mesele mah-
lûldur. Şayet uyulmaza şöyle bir hüküm tesis 
edilebilir, kanuna gitmeden: 

«L cetveline bunların alınmış olmaları ke-
eıılemyekûndür.» kararma varılır ve mesele 
neticelenir. 

Binaenaleyh Mecliste uzun uzadıya müza
kere etmektense iki şıktan birine gitmek lâzım
dır : Ya bizim arzettiğimiz mazbatanın kabulü
nü yahut da (L cetveline alınmaları keenlem-
yekûndür) şeklinde bir teşriî karar verilmesini 
rica ediyorum. 

Karar Yüksek Heyetindir. 
MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Ko

misyondan bir sual sormak istiyorum. 
Esasa taallûk eden bir sual değil. Meclisi 

Âliden ve komisyonlarından çıkan kararların 
redaksiyonu bakımından bir şey gördüm, di
yor ki efendim mazbatasında; kanunun me
tinlerinde ve bağıtlarında. Bağıt akdin karşılı
ğıdır, bunu nereden bulmuşlardır? Lütfen iza
hını rica ediyorum. 

KOMİSYON ADINA MEHMET SADIK 
ETİ (Malatya) — Efendim, bu hatayı maddi 
içinde bir hatayı maddi daha olmuştur. «Bağ
lantı» denilecekken, bir hata eseri olarak bağıt 
denmiştir, «Bağlantı» olacaktır. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Arkadaşlarım; en salahiyetli ağızlar müttefikan 
burada dediler ki; bir hatayı maddi vardır. Ben 
korkuyorum ki; kararımızı bir an evvel verme-
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inekle bir ikinci hata daha işlemiydim. Benim 
kendi nazarımda bu ikinci hata birinciden de 
mühimdir. Çünkü hata, insanlar tarafından 
daima sâdır olabilen birşeydir. içinde suiniyet 
olmadığı zaman beşerî, tabiî bir zaıftır. Fakat 
bunu bildikten sonra iki zavallı vatandaşımızın 
bugünkü bildiğimiz binbir türlü hayat sıkıntı
ları içerisinde uğraştığını, çalıştığını öğrendik
ten sonra bu iki celseden beri, şu insanlara ve
rilecek iki kuruşun tâyini noktasında bu kadar 
ince ve uzun faaliyet sarfedilmesini doğrusu 
mucibi teessür bulurum. Hiç <?üphe yok ki hu
kuki ve malî endişelerle ayrı ayrı kıymeti olan 
ve hepimizce bu hususta muteber mülâhazalar 
serdeden arkadaşlarımız bu sahada kendi kom-
petanlıklarından dolayı bizi kendi meslekleri 
adesesinden tenvir etmeleri teşekküre şayandır. 
Fakat bununla beraber bizim de ilk borcumuz 
bu zavallı arkadaşları bu acıklı felâketten bir 
an önce kurtarmaktır. 

Arkadaşlar; bir kere soruyorum: Muasır 
devlet ne demektir? Devletin efrat karşısındaki 
vezaifi hukukiyesi nerede başlar, nerde biter? 

İşte bugün yeni devlet, halk devleti dediğimiz 
teşekküller için en büyük endişe mevzuu budur. 
Ferdin karşısında kendi hakkının hududunu bü
yük sarahatle tâyin etmek kendi hata, kendi 
amalinin kendi şu veya bu kusurundan doğan 
cezası hiçbir mesul olmıyan zavallı insan
lara çektirmemek endişesi birinci mevzuubahis 
olan dâvadır. Şimdi tahmin buyuruyorsunuz, 
bu dâvanın üzerinde duracak olursak söy
lenecek pek çok şeyler vardır. Daha fazla 
durmıyorum. 

Gelelim vâki olan tekliflerin mütalâasına; 
bendenizin temennim, mevzubahis olan kararı 
hemen tasdik buyurmanızdır. Bu, en kısa yolu gös
terir. Fakat mademki münakaşa mevzuu olmuştur 
ve yine mademki bildiğimiz bir umdei huku
kiye hiçbir kanunun kanunsuz değiştirilemi-
yeceği mahiyetindedir. * tafsilâtı bırakarak, bu 
lüzumsuz münakaşayı bırakarak hemen kanun 
> apılması taraftarıyım. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
TAHSÎN COŞKAN (Kastamonu) — Sayın 

arkadaşlarım, ihsan Hânıid Tigrel arkadaşın1 

Bütçe Komisyonunun çoğunluğu namına etraf
lı izahatta bulundular onları tekrar izah ede
cek değilim. Bütçe Şubat ayında görüşülürken 
Bütçe Komisyonunun o zamanki, ekseriyeti bâ-

. 1949 O : 1 
zı memurları (L) cetveline, almıştı. Bendenizle 
beraber yüzü mütecaviz arkadaş Başkanlığa 
önerge sunmuş ve Yüksek Heyette konuşulmuş, 
Yüksek Heyetiniz de kanunları yaşıyan kadrolar 
Bütçe Kanuniyle (L) cetveline alınamaz diye 
karar vermiş Bütçe Komisyonuna havale olun
muş, Bütçe Komisyonu buna uyarak yeni ka
rar almıştı. 

Şimdi esas itibariyle ne Hükümet, ne de 
Bütçe Komisyonu hususi kanunları değişmedik
çe (L) cetveline alamaz; diye karar altına alın
mıştı. Şimdi görüşülen 2 mütercim Emniyet 
Genel Müdürlüğü kadrosundadır, ve bunların 
Teşkilât Kanunu mevcut kadroları da bağlıdır. 
Sayın Nazım Poroy Anayasanın Ümmülkavanin 
olduğundan bahis buyurdular Anayasa da 
hakikaten böyledir. Anayasanın 93 neü mad
desi bütün memurları himayesi altına almış ve 
bunun için de ayrıca iıususi kanunlar neşredil
miştir. içişleri Bakanlığının da gerek kendisi
ne, gerek kendisine bağlı olan Emniyet Genel 
Müdürlüğüne ait Teşkilât kanunları halen 
yaşamaktadır. Binaenaleyh Heyeti Umumiyede 
görüşülmüş ve kabul edilmiş olan bu esastan 
ayrılmış değildir, iki memur unutulmuştur. 
Esas kanun itibariyle unutulmamıştır, o esas 
kanun yaşamaktadır. Bunlar Devlet Şûrasına 
müracaat etseler Yüksek Meclisin bu kararı 
karşısında haklarını alacaklardır. Esasen B. M. 
Meclisinin verdiği bu kararla teyit edilmiş bu
lunmaktadır. Demin Nazım Poroy arkadaşım 
kanunlar ne suretle Meclise gelir izah ettiler. 
Kanuna uymak lâzımdır. Kanunda müphem 
nokta olursa tefsire gidilir. Bâzı işler de var
dır. ki, Tigrel arkadaşım bu hususta bâzı mi
saller verdiler, kanuna aykırı olmamak şartiyle 
bunun düzeltilmesi mümkündür. Nihayet ko
misyonun yaptığı mazbata Heyeti Umumiyede 
okunur, - buna benzer birçok işler vardır, - Bu 
itibarla Bütçe Komisyonu ekseriyetinin Yüksek 
Heyetin vermiş olduğu karara uyarak bu iki 
memur hakkında ittihaz ettiği kararın kabul Du
yurulmasını rica ederim. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaş
lar; bundan evvelki toplantıda bir hayli uzun 
maruzatta bulundum, mütaakiben de tafsilâtlı 
bir önerge takdim ettim. Bugün hiç söz almak 
niyetinde değildim. Fakat ihsan Tigrel arkada
şım bana atfen bütçe konuşmaları tutanağın
dan birkaç satır okudular. Anlaşıldığı üzere bu 
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okuyuşlarından da ben orada bâzı büyük müel
lif] eı-in, fikir adamlarının Bütçe Kanunu karşı
sındaki mütalâalarını hulâsa ediyorum. Daha 
aşağısını ela okusalardı benim bu fikirlerden 
Bütçe Kanununu, idari karakteri galip bir ka
inin olarak kabul edenlere iltihak etmekte ol
duğumu da görmüş olurlardı. Kendileri işin 
hukuk cihetini bırakalım, birtakım mütalâatı 
hukukiyeyi tatmin ile uğraşmıyalım dediler. 
Bence medeni bir milletin Meclisi, bir hukuk 
Devleti manzumesi ve medeniyetin mânasını 
intizam, kanun, muayyen usuller dâhilinde te
lâkki seviyesine yükselmiş bir milletin teşriî 
meclisi en başta gelen vazifeniz budur. Bu tıp
kı Meclis politika ile iştigal etme gibi tuhaf, 
anlaşılmaz bir şeydir. 

Ben şimdi 1049 yılı Bütçe Kanununun, 5350 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesini okuyacağım : 

Madde çok kısadır. 
«30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunla 

eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1949 
yılında kullanılmaz.» 

Bu, Meclis Heyeti Umumiyesitıce kaimi edil
miş, neşredilmiş ve tatbikma başlanmış olan bir 
kanunun âmir hükümlü bir maddesidir. 

Şimdi biz yani Bütçe Komisyonu çoğunluğu 
ne yapıyoruz? diyoruz ki, faal vaziyette bulu
nan memurları ne Bütçe Komisyonu, ne de Hü
kümet (L) cetveline alamaz, prensip kararını 
Meclis verdikten sonra Maliye Vekâleti, Dâhi
liye Vekâleti ilâ., bu tarzdaki tasarruflarının 
listesini verirken hata etmiş Emniyet Umum 
Müdürlüğünün iki memurunun ismini bildirmiş. 

Bir kere bu şekli, ifadeye göre Meclisin 
sinesinde Meclisi bünyesinde dâhil olan bir ko
misyonu sinesinde hadis olmuş değil bir idare 
makamının Meclisin prensip kararma nazaran 
vermekle mükellef olduğu listeyi vermekteki zü
hulü ile doğmuş bir hata. Bu vaziyet karşısında 
Dahiliye Vekâleti kendi yapmış olduğu idari 
hatayı düzeltmek için maddi hata diye Başba
kanlık kanalı ile Meclise müracaat etmiş ve 
Bütçe Komisyonu da bade! müzakere çoğunluk
la ittihaz ettiği kararı Yüksek Huzurunuza 
sunmuştur.- Bunu bu tarzda kabul edecek olur
sak Meclisin teşriî hayatında tarihinde, böyle 
bir emsal yoktur, Meclisin bütün ehemmiyeti ile 
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doğacak ilk misal olacaktır. Bunu kabul etti
ğimiz takdirde, bundan sonra böyle sarih ka
nun hükümlerini, bir tezkere ile, hatayı maddi 
diye tashih yolunu açmış olacağız. 

Bir kere ,hatayı maddi denilebilir mi? Bir 
Meclis olarak hukuk nizamını tesis >eden ve 
onun muhafazasını vazifelerinin en başında gö
ren, B. M. Meclisi olarak, hatayı maddi keli
mesinden ilk anlıyacağı mâna, kanunlarda bu 
Meclisin İstılah olarak, hatayı maddi kelimesi
ne verdiği mânadır. Bu anlama göre ki bu bir 
hatayı maddi faili meclis olmıyan idari bir ha
tadır. Bunu düzeltmek mevzuubahis olduğu za
man şüphesiz Meclisin salâhiyeti namünahidir, 
yalnız kadını erkek yapamaz, sözü bihakkın bi
zim Meclis için de söylenebilir. Fakat Meclisin 
şuuru ve temsil ettiği milletin kemali onu ica-
bettirir ve Meclis onu yapar ki kendi koyduğu 
usulün ve kendi yaptığı kanunun dışında ha
reket etmez. Eğer icabediyorsa iptidaen o usul
leri o kanunları değiştirir. 

Şu halde bu idari hatayı Meclis ancak ken
di usulleri dâhilinde tashih etmesi lâzımdır. 
Bunun şekli de gayet basittir, encümende de 
konuşuldu; (B) cetveline alınmış şu kadrolar 
fa al la kadroya iade edilmiştir diye, küçük bir 
madde ile olur. Bunun dışında yapılacak her 
tasarrufun akibeti, hesaplanamıyacak kadar 
tehlikeli bir yol olur, tehlikeli tatbikata mes
net olur, kötü bir misal olur. Kaldı ki vâzıı 
kanuna bu şekilde hata da isnat edilemez. 

Bu tarzdaki hatalar kanun vâzıma isnat 
edilemez. Vâzıı kanun hiç mi hata etmez. Vâzıı 
kanunun koyduğu kanunlarda, usullerde hata 
görülür ve memleket ihtiyaçları bakımından 
değiştirilmesi gerekirse yeni bir karnınla tadil 
edilir. Biz her şeye kadiriz diye sumettedarik 
Jhsan Beyin dediği gibi kanun gelse ne olacak 
o kanun da Bütçe Encümenine sonra buraya 
gelecek değilmi, ha kanun gelmiş, ha mektup 
tarzı izahı. Bu memleketin bugün vâsıl olduğu 
seviyenin anlıyamıyacağı bir mütalâadır. Bu, 
buraya ancak kanun tasarısı halinde gelebilir. 
Mevcut olan usul ve kanunlar dâhilinde tetkik 
edilerek kabul veya ret olunur. 

Diğer hukuki sebepleri takririmde kısmen 
hulâsa ettim. Fazla vaktinizi almıyayım. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA 
ERTEN (Mardin) — Bendeniz esas mesele 
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hakkında maruzatta bulunacak değilim. Yalnız 
Sadık Eti arkadaşım, bu mesele yani Bütçenin 
bir kanun olup olmadığı hakkındaki muhtelif 
mütefekkirlerin veyahut hukuk şinaslarm nok-, 
tai nazarlarını beyan ederken, idari tasarruf
tur, şudur, budur diyenler de vardır dediği za
man; bendeniz de yerimden bu «Kanun» dur 
demiştim. Onun üzerine Bütçe Komisyonu Baş
kanının çoğunluğun kararı üzerinde lâkırdı 
söylemesi doğru değildir diyerek ihtarda bu
lundular, teşekkür ederim. Ben hakikaten azın
lıkta kalmış olan arkadaşlardan birisiyim. 
Azınlıkta kalmamın sebebi de Bütçenin bir ka
nun olması hakkındaki kanaatimdir. Nitekim 
İçtüzüğümüzün 126 ncı madesinde de Bütçe 
Kanunu cümlesi sarih olarak yazılmıştır. 

İHSAN HÂMİD TÎGREL (Diyarbakır) — 
Anayasada da öyledir. 

RIZA ERTEN (Devamla) — İşte bunu ar-
zetmek istedim. Yoksa çoğunluğun kararına 
karşı ağzımı açmış değilim. Bütçe Kanununun 
126 ncı madesinde de, şimdi arkadaşım Kur-
doğlu okudu, L cetveli o maddeye bağlıdır ve 
o madede L cetveliyle beraber oya sunulmuş 
ve kabul edilmiş ve Meclisi âlice bir kanun 
metni olarak tesbit edilmiştir. Binaenaleyh bu 
ııun tadili için de mutlaka bir kanun lâzımdır. 

BAŞKAN — Tahsin Balta. 
TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Efen

dim, meseleyi kısaca hulâsa etmek işin tavazzu
hu bakımından faydalı olur. 

Bir defa mevzuubahis olan kadroların (L; 
cetvelinden çıkarılıp serbest bırakılmasında ko
misyonun bir ihtilâfı yoktur. İhtilâf bunun ya
pılması şeklindedir. Şekli nasıl olmak lâzımdır. 
Komisyon ekseriyeti bir Meclis kararı ile bu ya
pılabilir mülâhazasmdadır, biz ekalliyet de bir 
kanunla bu işin düzeltilmesi lâzımgeleceği noktai 
nazarındayız.- Bütçenin bir kanun olduğunda hiç 
bir kimsenin şüphesi yoktur. Arkadaşlar, birta
kım hukuk ilminden ve kitaplardan bahsetmek
tedir, kitapların muhtelif mütalâalarını burada 
tahlil etmeye imkân yoktur. Fakat şekil bakımın 
dan bütçenin bir kanun olduğunda da şüphe ol
mamak lâzımdır. Bütçe bir kanundur ve şimdi
ye kadar Bütçe Kanununda yapılan tadiller de 
yine bir kanunla yapılmaktadır. Bu nokta zan
nederim ki, münakaşam evzuu olmıyacak kadar 
açıktır. Meclisin adı bir kararı ile tashih yapa-

açıktır. Meclisin âdi bir karan ile tashih yapıla
bilir mi? Yapılamaz mı? Yapılamaz. Kanun tadili 
yoluna gitmek lâzımgelir. Arkadaşlarımız, Mecli
sin L cetveli hakkında bütçe müzakereleri sıra
sında vermiş olduğu bir ara karardan bahsetti
ler. B. M. Meclisinin öteden beri bir teamülü var
dır. Bu karar komisyona bir direktif mahiyetin
dedir. Teklif edilen metinleri komisyon isterse 
kabul eder, istemezse kabul etmez. Kendi metni
ni müdafaa eder. Hâdisede bu teklif yapılma
mıştır, Mevzuubahis olan L cetvelinden bu kad
ro çıkarılmamıştır. Bunu bir hatayı maddi olarak 
gösteremezler. Bu nihayet Bütçe Kanununun ta
dili yolu ile telâfi edilebilir. Başka türlü hare
ket etmek mümkün değildir. Arkadaşlarımız 
eğer arzu ederlerse meseleyi bir kere de Anaya
sa Komisyonuna tetkik etmek üzere gönderebi
lirler. Fakat orada bu tetkik uzun süreceği tabi
îdir. İhsan Hâmid Bey arkadaşımız buyurdular 
ki, işi uzatır, uzatmaz. Komisyona gelmiş, ko
misyon bunu bir kanunla mı, yoksa alelade bir 
kararla mı yapsın? Alelade bir kararla tadil edi-
lemiyeceğini burada izaha lüzum yoktur. Bu yol
da bir takririmiz vardır, kabul edildiği takdirde 
yarım saat içerisinde bir metin hazırlar, getiri
riz. Şimdiye kadar Büyük Millet Meclisnde cari 
olmıyan bir usulü ihdas yoluna gitmeyiz. 

BAŞKAN — İhsan Hâmid Tigrel. 
İHSAN HÂMİD TİGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, benim endişem, vazifeleri 
başında kalmalarına karar verdiğimiz iki memu
run bu kararımız hilâfına ve vazifelerinde çalış
tıkları halde uzun müddet maaş alamamalarıdır. 
Eğer bu, şu veya bu şekilde temin edilirse buna 
bir itirazım yok. 

Yalnız bir iki noktayı izah etmek isterim. 
Nazım Poroy ve Kurdoğlu arkadaşlarımız benim 
hukuki ciheti bir tarafta bırakalım dediğimi ileri 
sürdüler. Ben, hukuki ciheti bir tarafa bıraka
lım demedim hukuki münakaşaları bir tarafa bı
rakalım, dedim, aksi iddia benden nasıl beklenir? 
İşi amelî cihetten tetkik edelim, dedim. 

Sonra, muhalif arkadaşlarımız iki misal getir
diler, Faik Kurdoğlu, emsali yoktur, dediler, 
diğer bir arkadaş iki misal veriyorlar. Nazmı 
Poroy arkadaşımız; vâzıı kanun hata yapar de
diler Faik Kurdoğlu arkadaşımız da vâzıı ka
nun hata yapmaz, dediler. 

Bu gibi hukuki münakaşalar üzerinde dur-

- 4 6 8 -



B : 87 İ6. 
mıyalım, ameliî cihetten yürüyelim, bu adam
ların hakkını verelim. Benim kanaatımca Meclisi 
Âlinin vermiş olduğu prensip kararı hilâfına 
hata olarak sehven neşredilmiş olan bir şeyin bir 
kararla çıkarılmasında hiçbir mahzur yoktur. 
Ama formaliteye uyduralım diye düşünülürse 
o başka. Bence komisyon kararında kanuna, Ana
yasaya muhalif bir ciheti yoktur. Mesele Meclisi 
Âlinin kararını vermiş olduğu bir kararın yeri
ne getirilmesinden ibarettir. 

BAŞKAN — îki önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzuubahis olan tashihin kanun şeklinde 

yapılması için komisyona iadesini ar/ ve teklif 
eyledi?,. 

Mardin Ankara Riz€ 
R. Erten M. Eriş T. B. Balta 

BAŞKAN (Kurdoğlu'na) — Siz bu önergeye 
iltihak ediyor musunuz? 

FAlK KURDOĞLU (Manisa) — Esası okun-
sa da. Meali aynıdır. Mamafih iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Onda şartlarınız var, ayrı ayrı 
reye koyacağım. Fakat esası tatmin ediyorsa si-
zinkinf"okutmaya hacet yok. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Tatmin edi
yor efendim. 

BAŞKAN — O halde okunan önergeyi oya 
sunuyorum. Nazarı itibara alanlar... Almıyan-

BAŞKAN — Oturum açıldı. 
Buyurun Sinan Tekelioğlu. 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, Kocaeli Milletvekili Fuad Balkan 
arkadaşımız, bana Millet kürsüsünden milletin 
kendi tarihini söylemek fırsatım verdiğinden 
dolayı kendilerine teşekkür ederim. Bugüne 
kadar Sinan tekelioğlu, Sinan Tekelioğlu kim 
dir diye herkeste bir tereddüt vardı. Şimdi 
ben size, milletin tarihi elimde... 
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lar... Nazarı itibara alınmıştır. Buna göre mua
mele yapılması için koomisyona gönderiyoruz. 

3. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beka-
ta'nın. Bankalar Kanununun 14 ncü ve 17 nci 
maddelerinin Bina Yapımını Teşvik Kanununun 
uygulanmasını tahdit edip etmediğinin yorum
lanmasına dair önergesi ve Geçici Komisyon ra
poru (4/149) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i. — Kocaeli Milletvekili Fuad Balkan'ın, 
Askerî ve Mülki\T ekaüt Kanununun 25 nci mad
desinin son fıkrasının yorumlanmasına dair öner
gesi ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Komis
yonları. raporları (4/68) [2] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı;'. 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Pekâlâ. Yalnız müsaade ederse-
niz saat 17 dir. İkinci oturumda konuşunuz. 

15 dakika dinlenmek üzere oturuma ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 17,5 

BAŞKAN — Müsaade edilniz Sinan Tekeli
oğlu. Konuşmanızda serbestsiniz. Yalnız şunu 
da tavzih edeyim, huzurunuzda bulunan gün
dem Sinan Tekelioğlu meselesi değil, falan ka

fi] 198 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

[2] 202 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

»&•<( 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 17,25 

BAŞKAN — Baskanvekili Cevdet Kerim încedayı 
KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Naim Atalay (Çorum) 
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minim tatbikatına ait bir yorum meselesidir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
Başkanın emir buyurdukları gibi bu mesele 
hakikaten 1683 numaralı Tekaüt Kanununun 25 
nci maddesinin 4 ncü fıkrasının tefsirine ait
tir. 

Fakat hepiniz ve bütün Türk Milleti duy
muştur ki, belki Sayın Başkanın haberi yoktur; 
bu iş tefsirden çıkarak Sinan Tekelioğlu işine 
dönmüştür ve bu Matbuata kadar intikal etmiş, 
merdiven altlarında Sinan Tekelioğlu Müda-
fc'ai Milliye dosyasından evrak çalmış, cephe 
kumandanı olmuş, 50 bin lira almış, 100 bin lira 
almış diye dedikodular olmaktadır, belki Sayın 
Başkan da gazetede okumuştur ve bunu Mec
liste duymuştur. Binaenaleyh bir Milletvekili 
olmak itibariyle, suçsuz ve günahsız bir insan 
sıfatiyle huzurunuza gelmek, bu hususta hem 
sizleri, hem de büyük Türk Milletini tenvir et
mek benim için bir borç olmuştur. 

Onun için Sayın Başkandan çok rica ediyo
rum; müsaade buyursunlar, mesele Tekaüt Ka
nununun 25 nci maddesinin dördüncü fıkrası
nın tefsiri için değil, İstiklâl Harbinde Kilik-
ya Cephesinde, Adana Cephesinde hiç kimse 
yokken, kumanda etmiş bir arkadaşınızın şah
sına tecavüz olmuştur, onu tavzih maksa-
diyle söz almış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, bu kanun Emekli Kanununun 25 
nci maddesinde, sarahaten şöyle der; İstiklâl 
Harbine, orduya veya kolordudan, büyük cephe
ye (kuvvete değil), cepheye bilfiil kumanda 
edenlerin (kumanda edip muvaffakiyet almış 
bulunanların) almakta oldukları tekaüt tahsi
satlarına ayda 150 şer lira zammedilir. 

Şimdi burada görülüyor ki, arkadaşlar şart 
üçtür. Bir, 1683 sayılı Kanun çıkmazdan evvel 
tekaüt olmuş bulunmak lâzımdır, bunu almak 
için. 

İki, İstiklâl Harbine, orduya, (Ordu kuman
dam olarak) veya kolordudan büyük sahaya ku
manda eden, fakat ne suretle kumanda eden? 
Bilfiil kumanda eden, karşısındaki düşmanı mağ
lûp ederek Türk Devletini tanıtacak şekilde ya
pılan bir cepheyi muvaffakiyetle idare etmek 
meselesi de mevzuubahis olmak şartı ile bilfiil 
idare edenler tekaüt olduklarına göre bir cemi
le olmak üzere; ben şahsım itibariyle 35 lira ile 
tekaüt oldum. 150 de sonradan verilince 185 li
ra oldu. 
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Arkadaşlar; buraya kadar olan mâruzâtım 

budur. Sayın Balkanın buyurdukları gibi tef
sir mevzuuna geçeceğim. 

Arkadaşlar; elimizdeki Anayasa ve onun için
den çıkmış olan İçtüzük. Komisyonlara verilen 
vazifeyi sarahatle tarif eder. 

Arkadaşlar; heyeti umumiyenize sorabilirim 
ve arzedebilirim ki; acaba herhangi bir komis
yon Büyük Millet Meclisi âzasından olan bir ada
mın ismen dahi mevzuubahis olmadan bir komis
yon tarafından onun bütün sicilleri ve dosyaları 
bütün geçmişleri gerek kendi mensup olduğu 
vekâlet, gerek diğer vekâlette bir komisyon ta
rafından tetkik ettirilebilir mi acaba? Soruyo
rum. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Ettiremez. 
(İcabederse ettirir sesleri). 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — 
Ettiremez, katiyen ettiremez. Çünkü ben 

kendi şahsım itibariyle sizler gibi Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bir âzasıyım. Bir vilâye
tin değil, bütün memleketin vekiliyim. Benim 

[ teşriî masuniyetim vardır. Benim hakkımda 
en ufacık bir tahkikat yapmak için Heyeti Aliye-
lerinin karar vermesi lâzımgelir. Soruyorum 
Bütçe Komisyonu Reisinden, benim hakkımda 
tahkikat yaptırmak için, kendisi kimden emir 
almıştır? Eğer yapmadım derse, benim elimde 
yapıldığına dair vesikalar vardır, gösteririm. 
Arkadaşlar, beni en çok müteessir eden budur. 
ben, bütün Türk Milleti bilir ki, hiçbir menfa
at gözetmiyerek çok genç yaşında hayatımı, ço
luk çocuğumu ve bütün varlığımı feda ederek 
Kayseri'de - Kayseri'liler bilirler - o zaman ne 
Heyeti Temsiliye vardı, ne de bir şey. İdama 
mahkûm olmuş bir arkadaşınızdım. Yaşun 25 ti. 
Çoluk çocuğumu dağ başlarında bırakarak fe
lâkete uğramış olan mileltimin bana vermiş ol
duğu ekmeğin, ilmin, irfanın borcunu ödemek 
üzere dağlara çıkmış formalarımı Heyeti Tem-
siliyenin tâyin etmiş olduğu Şûrayi Askerî önün
de bırakmıştım. Fakat hiç düşünmedim ki, bir-
gün gelecek de bu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde 150 lira maaş aldığımdan dolayı sigaya 
çekileceğim. Ne acı değil mi arkadaşlar? 

I Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Politi-
| kada her şey olur, aldırma. 
i SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Za

ten bu arkadaşınızı içinizde tanımıyan hiçbir 
I kimse yoktui'. Hiçbir menfaat düşünmeden yal-
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toi2 Türk Milletinin hakiki bir kölesi olarak ça
lışan bir arkadaşınızım. Bu, sizin gibi bana da 
tevcih edilen bir vazifenin tecelliyatından baş
ka birşey değildir. 

Arkadaşlar; hayatını tehlikeye koymuş ve 
çoluğunu çocuğunu perişan bir halde bırakmış 
bir insana, Yüksek Reisicumhurumuzun ufacık 
bir irşadı ile yapılan bir kanunla 150 lira maaş 
verilirse ve acaba bu insan bugünkü şu vazife
sinden çekilirse ihtiyarlık halinde perişan bir 
vaziyete düşmez mi? 

Arkadaşlar; ben beklerdim ki, Meclis arka
daşlarım bilhassa hocam Puad Balkan, hocam 
diyorum bana ilmü irfan verdiğinden dolayı 
değil, jimnastik hocamdı, askerî rüştiyesinde. 
Ben filvaki bu bakımdan hocamın hakkını ödi-
yemem. Benim bu borcu ödemekliğim, kendi
sine her suretle teşekkür etmekten ibarettir. 
B\ıad Balkan kanun adamıdır ve Milletvekili * 
bulunmasına rağmen tahsili âli görmüş bir 
adamdır. Kendisinin bu haktan istifade etmi-
yeceğini pekâlâ bilir. Fuad Balkan bir cephe 
kumandanlığında fiilen bulunmamıştır. Yani 
bir cepheyi fiilen müdafaa etmemiştir. Trak
ya cephesinde Kumandan Cafer Tayyar çok 
kısa bir mukavemetten sonra esir düşmüştür. 
Bunu hepimiz biliriz. Fuad Balkan tabiî, o da 
evvelden bozulmuş ve oradan çekilmiştir. Bi
naenaleyh bu vaziyette bu zatın bu kanundan 
istifade etmiyeeeği mutlaktır. Bu bakımdan 
maksat bir binbaşı neden alsın, paşalar alacak, 
doğru bir iş. Hocama soruyorum; ozaman ora
da bulunan arkadaşlarım bilirler. Kayseri de 
bir İngiliz binbaşısını tevkif etmiştim, mahfu-
zen kumandanlığa göndermiştim. Bu İngiliz 
binbaşısı, Mareşal Titodur. Evet Mareşal Ti-
to'yu tevkif ettim, 1335 senesinde. Bu, İngiliz 
üniformasını giymiş o formaya bürünerek mem
leketimizde ihtilâl çıkarmaya gelmişti. Ben de 
ozaman jandarma kumandanı olmaklığım dola
yısıyla tevkifine emir verdim. Fakat maiyetim-
deki zabit; şimdi Albay İrfan Beydir, İstanbul 
Jandarma Komutanlığındadır; tahrirî emir ver
mezsen yapmam, dedi, Tahrirî emir verdim. 
bağlattım, kumandana götürdüm. Bilâhara 
kumandan beni çağırdığı zaman hata ettin de
ğil mi bu yanlış oldu, dedi ve bırakmak istedi. 
Ben bıraktırmadım yine bağlattım fakat yolda 
kaçtı Rusya'ya, gitti sonra Tito oldu geldi ma
reşal olarak, 
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Şimdi bu mevzua girişimin sebebini de arze-

deyim, ben bir tarihten bahsediyorum. Bu ta
rih ki, Türk Milletinin bekasını temin etmek 
maksadiyle yapılmış olan Millî Mücadelenin 
ufacık bir kısmıdır. 

Heyeti Temsiliyenin tasvip ve tensibiyle Kay
seri'ye bir şûrayi askerî geldi. Cephe kuman
danlarını, kumandanları seçiyordu, benim de 
ismim geçmiş. Garbi Kilikya mıntakası için. O 
Titoyu teslim ettiğim arkadaş miralay; bu hem 
genç hem de deli demiş. Dün bir lııgilizin elini, 
kolunu bağladı gönderdi, bu adamı oraya ve
rirseniz Fransızları arkasına takar, Konya'ya, 
Kayseri'ye getirir demiş. Ona sen git demişler, 
ben nasıl giderim demiş kuvvet yok demiş. 
Gece saat birdi. İdama mahkûm edilmiş bulun
duğum için tehlike benim için çoktu. Evden çı
karken karım inzibat neferine: «Kolla oğlum. 
belki yolda öldürürler» dedi. 

Arkadaşlar; kusura bakmayın, çok heyecan
lıyım. (Haklısın sesleri). Tasavvur eder misiniz 
ki, ben isteğimle huzurunuzda böyle mâruzâtta 
bulunayım. Ne vakit gideceksin sualine şuracıya 
yarın giderim dedim, derhal formalarımı 
çıkardım ve protokolü imza ettim. Malûmuâli-
niz protokol ihtilâl devirlerinde kanun ma
hiyetindedir. 

Bundan evvel Kayseri'de, Kayseri mebus
ları, bilhassa Faik Bey ve Taşçıoğlu Ömer, hep
si, bilirler, Ulucamide halkın huzurunda halkı 
isyana teşvik ettim. Üniformalı bir zabittim. Be- * 
ni derhal tardettiler, idama mahkûm ettiler. Fa
kat biz Kayserililerle silâhlandık, silâhlı kuvvet
lerimizin başlarında bir beyaz külah, ortasında 
ay yıldız, ya ölüm, ya istiklâl yazılı. Kuvvetleri 
şehre indirerek idamdan kurtuldum. Bir müddet 
sonra heyeti temsiliye teşekkül etti. Büyük Ata
dan emir aldım, emir hurdadır. Tarih sizindir, 
yazılmıştır. Maalesef çok sıkıntılı zamanımda ve
saikime 16 bin lira verdiler fakat satmadım. Şim
di benim için çok kıymetli olan bu vesikaları Bü
yük Milleti temsil eden sizlerin de huzurunda 
açıklıyorum. 

Arkadaşlar;, Kayseri'den çıktım. Başmıda bir 
eski fes ve sarık, sırtımda eski bir ceket, ayağım
da bir çarık ve yanımda dört arkadaşını 
olduğu halde yola revan olduk. Niğde'ye 
geldik. Kayserililer gibi Niğdeliler de bi
lirler. Gerek Niğde lilere ve gerek Kayse
ri 'lilere, Kilikya'lüar, Cenuplular için akLa ha-
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yale gelmedik hizmetleri için bu fırsattan istifa
de ederek onlara teşekkür etmeyi kendim ve Türk 
Milleti için bir borç bilirim. 

Arkadaşlar; bir tek jandarma neferiyle Ada
na'yi kurtarmaya gittim ve tam 11 saatte Bul-
dutuzu beli aştım; muhtelif zamanlarda karlar 
içinde boğuldum. Gittim; hemşehrilerim hazır
dı; bir cephe kurduk. Ve bütün dünyayı hayret
lere verdik 

Arkadaşlar; ben kendi kabiliyet ve kudretimi 
çok iyi biliyordum. Fakat o zaman insan olarak 
tehlikeye atılmak mümkün değildi. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Tarih 
yapar.... 

SINAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Beni 
iş yapsın diye gönderdiler. Ben o işi yapmak 
için yürüdüm, gittim. O zaman ne olurdu benim 
hocam kalksaydı da deseydi ki, arkadaşlar bu za
vallı çocuk ölüme gidiyor, 25 - 26 yaşında ölü
me-gidiyor, benim talebemi göndermeyin desey
di de beni kurtarsaydı muhterem hocam. Keski 
o zaman beni kurtarsaydı da tarihte bulunan bu 
şerefi bana vermemiş olsaydı. 

* işte sayın hocam sen Bulgaristan'da iken biz 
Cenuplular bütün Anadolu'lularla beraber mem
leketimizi kurtarmak için kükremiş arslanlar gi
bi ortaya atılmıştık. Cephane yoktu arkadaşlar, 
silâh yoktu arkadaşlar, top yoktu arkadaşlar. 
Topların kamaları tahtalardan, tüfekler meka-
nizmasızdı, yalnız bir güvendiğimiz şey vardı; o 
da; Türk Milletinin yenilmez, yıkılmaz azmi idi, 
imanı idi. Dün mağlûp olmuş bir ordu, tefessüh 
etmiş bir idare vardı, hepiniz biliyorsunuz. Bunu 
yoktan var etmek lâzımdı. îşte Sivas'ta doğan o 
güneş milletin üzerinde şöyle bir tesir yapınca 
ölmüş zannedilen Türk Milleti birdenbire diril-
miş bütün âlemi husumete karşı silâhla karşı koy
muştu. Biz Cenuplular, memleketin en tehlikeli 
olan bir mmtakasmda, karşımızda Fransız ordu
su vardı, General Goru'nun idaresinde bir kuv
veti vardı. Buna tahtadan tüfekle topsuz olarak 
bunlara karşı koymak mümkün mü idi acaba? 

Arkadaşlar; biz o zaman, Allahın azameti
ne, Türk miletinin imanına güvenerek onlara 
karşı koymuştuk. Herkes hayret içinde kal
inisti. 

Arkadaşlar bir müddet sonra düşmanlar bi
ze aman dediler, öyle, arkadaşların dediği gi
bi, uydurma bir kuvvet değildik. 27 tane grupu-
muz vardı, beheri birer tabur kuvvetti. Ordu | 
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yoktu, Türk Devletinin tek bir fırkası vardı; 
o da 11 nci fırka idi. Beher taburu 35 nefer 
mevcutlu idi. 

Hiç ihtisası olmıyan işlerde, yalnız bir le
vazım subayı Bütçe Komisyonunda kanunu tef
sir ediyor ve diyor kî, efendim; Milis kuvvet
leri alamazmış-

Arkadaşlar, hepsi milis, Türk milletinin or
dusu milis, başka ordu yok* Esasen Sayın Rei
sicumhur'un işaret ettiği bu değil mi? Büyük 
Mîllet Meclisinin kuruluşuna kadar, meselâ fi
lân, filân, hatırıma, gelen bunlardır diyor, o 
vakit Cafer Tayyar Paşa, Kâzım Paşa, Kâzım 
Karahekir Paşa, Refet Paşa, Ali Fuad Paşa 
almıştır. Şimdi bu tefsir çıkarsa hiçbiri ala
maz. Çünkü ordu yoktu. 

Gl. REFET ALPMAN (Aydın) — Hayır, 
hayır. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Pa
şam siz hatırlamıyorsunuz, ama hemşertaı bi
lir. 

Şimdi arkadaşlar, geçelim Anayasaya ve 
elimizde mevcut olan îçtüzüke. Diyorki; eğer 
bir teklif veya tasarı muhtelif encümenlere gi
derse o encümenler ihtisaslarını alâkadar eden 
noktalarda müd*<?aa edebilir. Millî Savunma 
Komisyonu bu m? 'Jenin tefsire tâbi olmadığı
nı söylüyor. Maiiye Kömiayunu Sayın Hasan 
Ataç'm riyasetindeki o komisyon bizim teknik 
bilgimizin uaricmdfKİir tef.vir- tâbi değildir, di
yor. Fakat Bütçe Komisyonu içlerinde bir leva
zım zabiti olan bu komisyon biz yaparız diyor, 
bu işi yapıyor. Şimdi de kalkıp benim teklifimi 
okuyacaksınız diyor. 

Arkadaşlar, bu teamüle aykırıdır. Teklifi 
okursak ne olur. Sinan Tekelioğlu'nun nıa&şı 
kesilir siz münasip görüyorsanız alın Fuad Be
ye verin, o benden muhtaçtır, ben 180 lira alı
yorum onun çiftliği var beniln yok aradaki 
fark budur. 

Şimdi arkadaşlar, İçtüzüğün o maddesini 
okuyayım. Belki Sayın Bütçe Komisyonu bun
da zühul etmiş olabilirler, (istemez, istemez 
sesleri) 

Pekâlâ. Şimdi Maliye Komisyonu, Millî Sa
vunmanın, Genelkurmayın temsilcilerini çağı
rıyor; temsilciler diyorlar M, Sinan Tek«Moğ-
lu evvelâ Müdafai Millîyeden reddedilmiştiın 
sonra Sinan Tekelioğlü Askerî Temiyiz Mâhke* 
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meşine müraeaat etmiş, orada dâvayı reddet
mişler, ondan sonra Sinan Tekelioğlu ikinci bir 
vesika almış ve o vesika ile vaziyet tekevvün 
ve taazzuv etmiş netice itibariyle Sinan Teke
lioğlu'ya merasimi kanuniyeyi geçerek bu pa
ra verilmiştir, bizim için bu maddenin tefsiri
ne lüzum yoktur diyor. 

Millî Müdafaa da öyle söylüyor. Binaena
leyh Maliye Komisyonu-Millî Müdafaa Komis
yonundan bahsetmeye lüzum görmüyorum çün
kü oradakilerin hepsi askerdir, tefsire muhtaç 
mıdır değil midir onu bizden çok iyi bilirler - fa
kat Maliye Komisyonu sivil olduğu halde tefsire 
muhtaç değildir diyor, çünkü bizim ihtisasımı
zın haricindedir diyor. Geliyoruz buraya. Büt
çe Komisyonu o komisyonların verdiği kararla
rı telhis ettikten sonra Sayın tsmet İnönü'nün 
l)iı teklifindeki kaydı ele alıyorum. 

«Arkadaşlar, bu maddeyi mütalâa buyurur
ken, bir noktaya bilhassa lütufkârlığınızı cel-
betmeyi vazife saydım. Burada Büyük Millet 
Meclisinin teessüsüne kadar dikkatiniz uzatıl
mış bulunuyor. Harb esnasında büyük kuman
da mevkiinde bulunmuş üç, dört zat vardır 
ki;» Dikkat buyurulursa üç, dört zat diyor. De
miyor ki, falan falan ve filân zatlar, yalnız üç, 
dört zat vardır ki ; diyor. 

«Onlar bu madde ile bir suretle müstefit 
olamıyacaklardır ve onların bir suretle istifa
delerini temin etmek sizin için hem bir kadir
şinaslık, hem de bir lütufkârlık olacaktır. 
Onun için riyasete bir takrir takdim ediyorum. 

Şark ve Garp cephesi ordu kumandanlıkla
rında - hatırladığım bunlardır - Demek ki da
ha hatırlamadıkları vardır. Bulunanlar içindir, 
tensip buyurursunuz ümidindeyim. Bâzı vazi
feler vardır ki her mülâhazanın fevkinde ola
rak icra mevkiinde bulunanların ifa etmeleri 
J azimdir.» diye bu fıkra ile kimleri kastettiği
ni açıklamış bulunuyorlar. İlâve edilen fıkra
nın gerekçesini teşkil eden bu beyan fıkra hük
münün ancak muvazzaf kıtalardan mürekkep 
ordulara ve kolordularla büyük cephelere ku
manda edenlere mahsus olup millî küvetler ku
mandalarına teşmiline müsait olmıyacağı de
recede vazıh ve sarih olduğundan tatbikatta 
buna aykırı bir işlem yapılmışsa kanun yolla-
riyle düzelmesi zaruri bulunduğuna ve bu se
beple maddenin yorumlanmasına ama yorum-
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I luyor yukarda mahal olmadığına Komisyonu

muzca karar verildi. 
Şimdi arkadaşlar, bu kararı hepimizden 

evel Sayın Refet Paşa Tekaüt Şubesine gitmiş
tir, benim dosyalarımı karıştırmıştır. Sayın Re
fet Paşa Millî Müdafaa Vekâletine gitmiştir, 
Zatişlerinde benim dosyamı karıştırmıştır. 
Sayın Refet Paşa yine Sayıştaya da gitmiş ora
daki dosyalarımı da karıştırmıştır. 

Şimdi arkadaşlar, kanunlara vukufsuzluğum 
dolayısiyle bilemiyorum, Tekaüt Kanununun 25 
nci maddesinin tefsiri istenirken bir milletveki
linin, Sinan Tekelioğlu 'ıran vaziyeti tetkik edile
bilir mi acaba? Sinan Tekelioğlu bu maaşı kanun
suz almışsa bunun için gidilecek kanuni yollar 
vardır. Sinan Tekeloğlu'nu teşhir etmekte, kâ
ğıt çalmaktı, 50 bin lira para aldı demekte mâna 
yoktu. Sinan Tekelioğlu'ıran aldığı para 17 900 
liradır. Bu parayı da ben, kanun çıkar çıkmaz 
müraeaat ettiğim için müruru zamanı katettiğin-
den dolayı kanunun neşri tarihliden itibaren ba
na verilmiştir. Ama arkadaşlar bu kanun neşre-
dilinceye kadar, ben bu maaşı alıncaya kadar bu 
zavallı arkadaşınız sabahleyin ağzına bir lokma 
ekmek koyabilmek için akşamlara kadar sokaklarda 
aç dolaşmıştır. Vatana yaptığımız hizmetin kar
şılığı bu mudur? Şimdi yine aynı vaziyete aynı 
şekilde düşürülmek için kanunun tefsiri yoluna 
gidilerek muamele yapılmak isteniyor. Arkadaş
lar, mecbur olduğum için söylüyorum, bunlar 
olur işler midir? Sinan Tekelioğlu Fransız ordu
sunu mağlûp etti ise 23 Nisanda Büyük Millet 
Meclisi burada toplanmıştır. Şimdi gidiyorlar, 
Sayıştaya, Danıştaya araştırıyorlar, millî müda
faadan soruyorlar. Bunlar olur işler midir? Si
nan Tekelioğlu Fransız kuvvetlerine karşı koy
du, onları mağlûp ettiyse, 23 Nisanda Türkiye 
Büyük Millet Meclisini Fransa'ya resmen tanıt-
tıysa fena mı etmiştir? Arkadaşlar, Çukurova 'nın 
kahraman halkıyla beraber, onların yanında bü
tün dünyayı hayrete düşüren bu vatan evlâtları
nın fedakârlığına katılan bir arkadaşınıza bunu 
yapmak mı lâzımdı? Lazımsa, işte Devletin mah
kemeleri var, o yoldan gidilir, bu adam fazla 
para almıştır, denir. 

Gelelim Askerî Temyiz Mahkemesine mürca-
atıma : Temyiz Mahemesinin verdiği karar şu
dur • Millî Müdafaa Vekâleti kendisine benim 
hizmetine dair dosyalar ve tarihî harb cerideleri 

I olmadığı için cephe kumandanı değildir demiş. 
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Cephe kumandanı ama bizim istediğimiz gibi 
değil demiş. Netice itibariyle Askerî Temyiz 
Mahkemesi muhakemeye lüzum görmeden be
nim dâvamı reddetmiştir. Hüküm vermiş değil, 
çünkü ortada dâva mevzuu yoktur, diyor. Ge
nelkurmay Başkanlığı Adana Cephesi kuman
danı Sinan Tekelioğlu'nu Başvekâlete inha edi
yor. Başvekâlet bunu Maliye Bakanlığına gön
deriyor. Maliye Bakanlığı bu evrakı Müdafai 
Milliye Vekâletine gönderiyor. Millî Savunma 
tekrar Genelkurmaydan soruyor. Genelkurmay 
muvafık cevap veriyor. Müdafai Milliye Ve
kâleti Genelkurmaya uyarak karar alıyor. Çün
kü kanunları yapan Meclis, tatbik eden Hü
kümettir. icraya memur olan Heyeti Vekiledir. 
Heyeti Vekile onu icra ediyor. Bir adamın cep
he kumandanı olduğu ve onun yapmış olduğu 
hizmetleri kim bilecek? Genelkurmay Başkan
lığı. Çünkü .orada dosyalar, ceraiti harbiye var, 
gelen giden emirler var. Bunları çıkarmışlar, 
bir dosya halinde vermişler. Sinan'ın cephesi 
150 kilometre. Arkadaşlar, bir kolordunun cep
hesi 30 kilometreden fazla değildir. Benim as
kerliğim kısadır ama, öyle işittim. 

Sonra arkadaşlar, benim arkama 11 nei fır
ka geldi, bir defa da iskelet halinde 41 nci fır
ka geldi, onları ben teşkil ettim, bu fırkaların 
alayları benim emrimde vazife gördü. 21 tabur 
vardı. 

Arkadaşlar, karşıda Fransız askerleri, bun
dan başka da 28 ermeni alayı vardı. Ben bun
larla harb ediyordum. Tasavvur eder misiniz ki, 
bu kadar kuvvette olan düşmana bu miktarda 
bir kuvvetle karşı çıkılsın? Bir de Bozantı 
Cephesi vardı. Soruyorum buradaki arkadaşla
ra, bunu muhasare eden kuvvet ve 35 kilomet
relik cephe tutan bu yerin muhafazası için ne 
kadar kuvvet lâzım ? Bin değil, iki bin değil, ü<; 
bin de olmaz. Netice itibariyle orada mevcut 
Fransız kuvveti 1200 kişiden 200 ü maktul, 200 
de mecruh olmak üzere 600 esir idi. 8 makineli 
tüfek, 48 otomatik tüfek 3 top vardı. Arkadaşlar, 
rica ederim o zaman Büyük Millet Meclisi teşek
kül ederken hangi cepheden böyle bir muvaffa
kiyet görülmüştür ? 

ZIYA AĞCA (Erzincan) — Şark Cephesin
de. 

StNAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Be
nim dediğim 1335 senesidir. Şark cephesi o za
man başlamamıştır ? 
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[ Gl. F İKRÎ T Î R K E Ş (Sivas) — Onlar hava

ya mı silâh atıyorlardı. 
SINAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Zati 

âlinizle beraberdik, siz binbaşı Recep beyin em
rinde idiniz, benim de emrimde idiniz, fakat ne 
yapalım, şimdi öyle oldu, zati âliniz orduda kal
dınız. (Gülüşmeler) Paşa oldunuz, ben binbaşı 
kaldım. Hani kahvede buluşmuştuk, iki sene yer 
bulamadığınız için, zati âliniz yüzbaşı olarak gel
miştiniz, hatırlıyorsunuz değil mi ? Paşam; etme, 
aynı kapının mandalıyız. Bir birimize çatarsak 
bizi kimse himaye etmez. 

Şimdi arkadaşlar; bütün vesaik* tekemmül 
etti, sonra Başbakanlıkta, Sinan Tekelioğlıı'nuıı 
25 nci maddeden istifade etmesi mutlaktır diye 
Başbakanlık karar verdikten sonra Millî Savun
ma Bakanlığına geliyor, orada mevzuubahis olu
yor. Nereye gidecek, mahkemeye mi gidecek. 
Yeri kalmadı ki, mahkemeye gitsin. Evrak Millî 
Müdafaa Vekâletine geliyor, bu mesele Millî Mü
dafaa Vekâletinde mevzuubahis oluyor. Şimdi 
nereye gidecek ? Mahkemeye mi t Yeri kalmadı 
ki, çünkü tekemmül etti, çünkü ben mahkemeye 
gitsem de alacağım, gitmesem de alacağını, çünkü 
Heyeti Vekile benim cephe kumandanı olduğumu 
ve 25 nci maddeden istifade edeceğime karaı* 
verdi. Olmasa idi gidecektim, çünkü mahkeme
nin verdiği ortada bir hüküm yok, reddetti, yeni 
vesika ortaya çıkıncaya kadar, ben o vesika ile 
iadei muhakeme yoluna gidecektim, ama tahsis 
yoiuna girdi, tekemmül etti. Millî Müdafaa Ve
kâleti müşavirlerine danıştı. Mahkemeye gitse 
alır. Oraya gitmeden Millî 'Savunma da verebilir 
dediler. Şimdi Hasan'ı, Hüseyin'i ele alarak yok, 
Sinan Tekelioğlu'nun evrakında şey varmış, te
kaüt şubesinde bu yokmuş, zaten bunun tekaüt 
şubesiyle alâkası yok ki, sonra o zaman şimdi 
okuyacağım. Malî Kontrol Genel Müdürü olan 
zat bu kanunun 25 nci maddesinin tefsire muhtaç 
olmadığını imzası ile benim evrakıma işaret edi
yor. Bu defa şu emvali metruke meselesinden 
sonra bir de tahrirat falan yazılıyor ondan sonra 
tefsire muhtaçtır diyor. O Malî Kontrol Umum 
Müdürü evvelce niçin söylemedi de şimdi söylü
yor. Neden dolayı böyle geliyor da tefsire muh
taçtır diyor. Daha evvel kendisi muhtaç değildir 

• demiştir, altında imzası vardır. îşte arkadaşlar, 
görüyorsunuz ki bunda muhakkak olan bir an
laşmazlık vardır. Başka türlü birşey tarif ede 

! miyeceğim. Her halde birşey vardır. 
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Şimdi ben size kendimi arzediyorum. Ben İs- j 

iiklâl Harbinde Mersin'den Ceyhan'a kadar olan 
cephenin kumandanıydım ve bu kumandanlığı 
ancak Çukurova'nın kahraman çocuklarının fc 
dakârlığı sayesinde yaptım. Kendi şahsım itiba
riyle söylüyorum, ilmi, irfanı kısa olan bir insa
nın yapamıyacağı bir işi ben yapamazdım, fakat 
o kahraman insanlar bana yaptırdı, ben Sinan 
Paşa oldum, onun mazbatası da buradadır; hük
mi karakuşi değil. (Oku oku sesleri) 

Okuyacağım hepsini, okuyacağım. Bu müşte
rek bir tarihtir. Bu tarihi inkâr etmek kimsenin 
haddi değildir. Bu, milletin tarihini kendisine 
\ermektir; milleti tarihi ile övündürmek bizim 
için bir borçtur. 

Arkadaşlar, sizi çok rahatsız ediyorum ama 
büyük bir tarihî vakadan da behsediyorum. 
(Devam devam sesleri) 

Şimdi müsaade ederseniz Mustafa Kemal, 
o zaman, sonraki Gazi ve Atatürk, memleketin 
kurtarıcısı olan o zatla aramızdaki geçen mu
habereler, bir de Genelkurmay Başkanlığı ile 
aramızdaki geçen muhabereleri okuyacağım. 
öyle Fuat Balkan efendinin tasavvur ettiği gi
bi Sinan Tekelioğlu sümmettedarik dağ başına 
çıkmış, bir eşkıya değildi. Sinan Tekelioğlu Tür
kiye'nin yeni baştan temelini atan Heyeti Tem-
siliyenin yapmış olduğu protokolle cephe ku
mandanı olmuştur. Sinan Tekelioğlu Fransızlar 
tarafından cephe kumandanı olarak tanınmış
tır, Sinan Tekelioğlu ingilizler tarafından cep
he knmandanı olarak tanınmıştır, Sinan Teke
lioğlu Amerikalılar tarafından cephe kuman
danı olarak tanınmıştır. Bunlar hep tarihtir. 
eskidir, okuyacağım. 

Benim bir arkadaşım, yerime gelen arkada
şım Bcrut'a gitti, benim namı hesabıma. Adana 
cephesi hesabına mütareke ahkâmını tatbik 
için o adamla biraz aramız açıktı, Adana'lılar 
beni severdi, alâmeti farikam da vardı o zaman 
her kim görürse sakallıyı kalkar hürmet eder
di, çocuk büyük hepsi. O da benim arkamdan 
gelirdi, o kumandan arkadaş bir kaç defa çattı, 
bana. Sonra bir gün dedi ki; sen asker değil-
misin. Sen niçin siyasetle iştfgal ediyorsun? 
Orada bulunan bir adam dedi ki; o bizim paşa-
mızdır o iştigal edebilir, Hükümet de biliyor 
onun siyasetle iştigal ettiğini. O arkadaşım Be-
rut'n gittiği zaman kendisine her gün ziyafet 
vermişlerdir. Döndükten sonra geldi bana ben- | 
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den. çok büyüktü, yaş itibariyle. Fuat Balkan 
gibi değildi, hakikaten benim hocamdı. Bejıden 
af diledi. Hep senin şerefine ziyafet çektiler 
seni aradılar Fransızlar dedi. Bunu Ahmet 
Remzi Yüreğir bilir ve bütün. Çukurova'lılar da 
bili,'. Sinan Tekelioğlu'mm kellesi yarım mil
yon lira idi. Hiçbir sakallı kalmadı hepsini kes-
diler. W Fransızlara götürdüler. Şimdi sizlere 
o zamanki Sinan Paşayı takdim ediyorum. (Al
kışlar) fşto Sinan paşanın esir ettiği 1200 nefer 
makinalı tüfeıık ve toplariyle beraber. Büyük 
Türkiyenin banisi ve Kilikya'nm kumandanı. 
Ve onlara ait levhalar. Tarihî hâtıralar. 

Ayıptır utanırım söylemekten beni Kilikya 
kiralı, yapmak istediler. 

ATIMED ULUS (Giresun) — Bu işleri ya
pan büyük Türk milletidir, Sina'n Tekelioğlu 
değildir. (Devam sesleri, gürültüler) 

SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Sen 
bilmezsin, senin akim ermez. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Lütfen 
cevap vermeyin devam edin. 

SİNAN' TEKELİOĞLU (Devamla) Peki ben 
Başkanımın sözlerini dinlerim. 

Arkadaşlar, bana o zamana kadar Fransız-
« Commendant de la force generale de Cilicie J> 
diyorlardı. Üç kişi getirdi, bana Fransızlar. 
10 milyon lira veriyorlardı. Beş milyonu pe
şindi. Arkadaşlar geri gönderdim, ben başlı 
başına hareket eder bir kumandan değilim, be
nim kumandanım Mustafa Kemal'dir, Bana vâ-
detmiş olduğunuz bu para benim için on milyon 
yılandır bana yapışır, benimle beraber istiklâli
ne kavuşmak istiyen Türk Milletini ademe sü
rükler, dedim. Bunlar tarihtir, buradadır. 

Fransızlar buraya müracaat ettiler, Musta
fa Kemal, Heyeti Temsiliyeden vazgeçerek Bü
yük Millet Meclisini Meclisi Müessesesan t a r 
zında 15 gün için topladı. Fransızların müra-
caati üzerine, bir Hükümet şeklinde görünmek 
için burada toplandı. Ben ve arkadaşım Remzi, 
ikimizin imzasiyle buraya 19 mebus gönderdik. 
Kendimiz de gelebilirdik fakat gelmedik. Çün
kü çok mühim vazifemiz vardı. Eğer gelseydik 
çok fena olurdu, siz gidin, dedik, ne yapalım, 
milletin bize itimadı vardı. Orada milletin hiz-

. metinde kaldık. Eğer ben de buraya geleydim 
Birinci Devre mebusları gibi maaşımı alacaktım, 
şimdi burada bu 150 lira için mücadele etmiye-
cektim. 
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Şimdi arkadaşlar, size o zamana ait bir ga

zete, o zamana ait verdiğim emirler, aldığım 
emirler, yaptığım işlere ait vesikalar, mücmelen 
kısaca arzedeceğim. (Bunlara lüzum yok, ina
nıyoruz sesleri). Şu yazı Genel Kurmay Başkanr 
lığının Tekelioğlu'nu injıası, Genelkurmay Baş
kanlığı Sinan Tekelioğlu'nu buna lâyik görmüş 
ve inhasını yapmıştır. Yoksa o zaman ne mev
ki sahibiydim, ne de bunu nüfuzumu kullanarak 
kudretimle almışımdır. Lâalettâyin bir adam
dım, lâyik görmüşler vermişlerdir. Arzu eder
seniz tamamını okuyayım. (Yalnız inhayı oku
yunuz sesleri). 

Genel Kurmay Başkanlığı 
Adlî Müşavirliği 

Sayı : 6914 
21.X.1943 

Yüksek Başvekâlete 
Zata mahsus 
Millî Mücadelede Adana cephesinin kurucu

larından olup bundan evvelki devrede Sey
han Mebusu sıfatiyle Büyük Millet Meclisine 
iştirak eden ve ordunun emekli subaylarından 
bulunan Tekelioğlu Sinan (Eski asıl adı Ali 
Ratip'dır). Eski Askerî Tekaüt ve İstifa Ka
nununa göre ve binbaşı rütbesinde tekaüt ola
rak ordudan ayrılmış olduğundan bugünkü 
günde pek cüzi bir maaşla geçinmek mecburiye
tinde kalmıştır. Yüksek bilgileri dâhilinde bu
lunduğu üzere 1683 sayılı Tekaüt Kanununun 25 
nci maddesinin 3 ncü bendi «İstiklâl Harbi es
nasında orduya veya kolordudan büyük cephe
ye fiilen kumanda etmiş olanlardan tekaüt ol
muş bulunanların almakta oldukları tekaüt tah
sisatlarına ayda 150 lira zam olunur...» diye 
yazılı bulunmaktadır ki; buna dayanarak is
tiklâl Harbinin ordu ve kolordudan büyük 
cephelere fiilen kumanda etmiş ve tekaüt ol
muş bulunan komutanları da bu haktan istifa
de eylemişlerdir. 

Eskiden asıl adı Ali Ratip olan Tekelioğlu 
Sinan, geçen büyük harb mütarekesinde niza
miye ordusundan jandarmaya verilmiş ve Kay
seri Jandarma Bölük Kumandanlığını yaptığı 
sırada Sivas Kongresi toplanmış, bu zat da Kay
seri'de hamiyetli bâzı insanlarlabirlikte kurdu
ğu bir cemiyetle çalışmaya koyulmuş ve Sivas 
Kongresini mütaakıp teşekkül eden Heyeti Tem-
siliye ile temasa geçmiş ve yaptığı müracaata 
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2. XI. 1335 tarihli ve Mustafa Kemal imzalı 
müspet cevabı olarak faaliyete başlamış ve Ada
na civarında Millî teşkilâtı kurmaya ve bunu 
tevsi ederek Millî bir ordu teşkil ve ihzarını ve 
içerde kalmak imkân haricinde kalırsa çık
ması ve müstear adının Tekelioğlu Sinan olması 
ve mmtakasının Seyhan Nehri ile Mersin arasın
dan ibaret bulunması esasları dâhilinde filiya^ 
ta girerek ve evvelen kendisinden başka fe
dakâr üç arkadaş daha bularak Adana içeri
sine girmiş ve etrafı dolaşarak Karaisalı'da 
yakalanacağı sırada tekrar Niğde civarına kaç
mış ve ilk defa teşkil edebildiği 100 kişilik bir 
müfreze veya çete ile Adana hududunu aşarak 
Fransız kollarını dağıtmış ve fiilen o cephe 
veya mıntakanın kumandasını eline almış ve 
gün geçtikçe teşkilâtını büyütmüş ve maiyetini 
yüzlerden binlere kadar çıkarmış ve bütün o 
havaliye değil, yalnız ozamanlar, hattâ bugün
lere kadar (Sinan Paşa) adiyle anılacak kadar 
büyük hizmetler görmüş ve etrafa kendini böy
le tanıtmıştır. 

Silâhlarını, ahaliden bastıkları Fransız ve 
Ermeni askerlerinden ve nihayet o mıntakaya 
en yakın olan ve karargâhı ozaman Niğde'de 
bulunan 11 nci Tümenden (Fırka) kalan bu va
tansever insanlara yine mezkûr tümence tüfek, 
makinalı tüfek ve hattâ top ve batarya verildi
ği gibi bu zatın emrine tabur halinde de asker 
verildiği Harb Tarihi Encümeninde mevcut ve
sikaların okunması ile anlaşılmakta ve ozamana 
ait hâtıralarımızda mevcut bulunmaktadır. 

1336 senesi Nisan ayında Haçkırı, Kelebek 
ve Bilmedik mevkilerini alan Tekelioğlu Sinan 
kuvvetleri bu mevkide iki yüzden fazla Fran-
sızı esir ve birçok ganimetler elde ettikleri gibi, 
Mayıs ayında da Bozantı'yı zorlamış bulunu
yorlardı. Bozantı'da Fransızlar tahkimat yap
mış ve kuvvetle tutunmuşlardı. Millî kuvvetler 
burayı da sıkıştırınca Fransızlar 27 Mayıs 1936 
tarihinde bir huruç hareketi yapmışlar ve kıla
vuzun sevkettiği Sarpkar boğasına girerek 
Millî kuvvetlerin pususuna düşmüşler ve yüz
lerce esir ve pekçok ganimetler bırakmışlardır. 

1335 (1919) senesi sonlarında başlıyan ve 
adı vakit vakit Garbi Kilikya cephesi, Garbi Ada
na veya Kilikya mıntakası, Garbî Adana 
Kuvayi Milliyesi kumandanlıkları adları ile ya-
dolundukları yine Harb Tarihi Encümeninde 
mevcut ozamanki vesikalardan anlaşılan bu 
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mmtakanm Tarsus çayı ile deniz arasındaki 
Mersin kısmını bir müddet sonra Emin Ars-
lan veya Emin Resa adlı bir Kuvayi Milliye Ku
mandanının kumanda ettiği ve Mersin'den Sey
han neshrine kadar olan bu mmtakanm 133G 
senesi Haziran ayından evvel merkezi Niğde'de 
bulunan on birinci Tümene (Fırka- bağlı ol
duğu ve tümenin (Düzce - Bolu) isyanını bas
tırmak üzere o mmtakadan alınması ve Bozan-
tı 'nın da Fransizlardan kurtarılması üzerine 
Konya'dan Bozantı'ya kadar gönderilen 41 nci 
Tümene bağlndığı anlaşılmıştır. Fakat bu 
bağlantıların daha ziyade efrat, malzeme ve es-
liha ikmalini temin ve geri ile olan alâka ve ir
tibatı muhafazada mutavassıt bir rol oynamak 
için yapıldığı ve cephelerde esas emir ve kuman
danın tamamen kuvayi milliye reislerinin elle
rinde olduğu Harb tarihinde mevcut ve 1336 se
nesi Haziran ayından sonra Kilikya cephesi ku
mandanlığını yapmış olan ve şimdi emekli bu
lunan G-l. Salâhattin Adil'in yazılarından öğ
renilmektedir. 

Tekelioğlu Sinan 1337 senesi Mart ayına ka
dar Adana cephesinde daha birçok hizmetler 
gördükten ve nizami ordu teşekkül edinceye ka
dar mmtakasmı düşmana karşı muhafaza ettik
ten sonra (Sinan Pş. ) veya Adana müfrezesi 
adı ile tanılan müfrezesi ile ve İkinci İnönü 
Muharebesini mütaakıp Afyon mmtakasma alın
mış ve Sakarya muharebesinden birkaç ay son
ra bu müfreze de nizami orduya kalbedüince Te
kelioğlu Sinan bu müfrezenin başından ayrıla
rak Ankara'ya gelmiş ve binbaşı rütbesinde oldu
ğu halde kendi isteğiyle tekaüt olup askerlikten 
ayrılmış ve muhtelif işlere girmiş, kaza kay
makamlığı yapmış ve hukuk tahsili görmüş ve 
nihayet 1939 seçiminde mebus olmuş ve bu defa 
mebus olmıyarak halen Ankara'da oturmakta 
bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıp Hükü
met teşekkül ettikten ve cephelerde sadece fii
len değil, resmen de elini uzattıktan sonra 1336 
senesi Haziran ayında Şark, Garp Elcezire ve 
Kilikya cepheleri kurulmuş ve bunlara sırasiy-
le Gl. Kâzım Karabekir, öl . Ali Fuad Cebe-
soy 've Gl. Nihat Anılmış ve o zaman Albay 
şimdi Emekli General Salâhaddin Âdil tâyin 
edilmişlerdi. Bu sonuncusu ile Fırat Nehrinden 
Akdeniz'e kadar uzanan ve o zamanki Adana 
Vilâyeti ile Niğde - Kayseri - Kozan - Cebeli-
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bereket - Maraş ve Gazianteb livaları ve Ereğ
li kazasını havi olan bu nııntakada bütün as
kerlik işleri tevhit ve gerek düşmana ve gerek
se dâhili Ermeni isyanlarına karşı yapılan 
ve yapılacak olan harekât ve asayiş işleri hiç 
olmazsa zahiren olsun Müdafai Milliye ve 
Erkânı Harbiyei Umumiyeye merbut birer ma
kama bağlanmış oluyordu. Çünkü o zamana ka-
kada-r bu mmtaka dâhilinde bulunan ve düş
manla çarpışan Kuvayi Milliye kumandanları 
(Umum Kilikya Kuvayi Milli Kumandanı, Şar
ki Kilikya Kuvayi Milliye Kumandanı, Anteb -
Maraş, . . . . ilâ) Adana (Kilikya) Cephesi Ku
mandanlığı emrine girmiş olurdu. Emekli Ge
neral Salâhaddin Âdil 'in sonradan İkinci Kol
ordu Kumandanlığı namını alan bu cephe ku
mandanlığının teşekkülü ve faaliyeti hak
kında yazdığı ve elyevm Harb Tarihi Encüme
ninde mahfuz bulunan tarihçesinin ikinci say
fasında Adana mmtakasının hali aynen ve 
şöylece hulâsa olunabilir. 

(Fransız'larla temasta ve binaenaleyh cep
hede bulundukları mahalle veya kumandanları-
na tavsiyem Mersin ve Kuvayi Milliyesi, Teke
lioğlu Sinan Paşa Kuvvetleri mevcut 41. Firka 
Kumandanlığmca grup ve mmtakalara tefrik 
edilmiş olup evvelce 11. Fırkadan ve bilâhara 
kısmın 41 e. Fırkadan verilmiş bâzı makineli 
tüfenkler ve cebel topu ile cephe takviye edil
mişti. Mevcutları pek zayıf ve kıymetsiz iki alay 

kuvvayi nizamiyede ihtiyat olarak cephe gerilerine 
memur edilmiş bulunuyordu. Esasen cephede 
hareket Kuvayi Milliye müfrezesi ve bu kuv
vetlerin iaşe ve sairesini temin deen Müdafa-
ayi Hukuk cemiyetleri elinde idi. Fırka ekseri
ya bunlara mutavaat mecburiyetinde kalan bir 
nâzım ve Hükümetçe tavassutu icabeden husu-
sat da bir mutavassıt olmaktan gayri bir nüfu
zu âmiriyete veya emir kumanda serbestisine 
malik değildi . . . ) 

Tekelioğlu Sinan Kuvvetlerinin 3 bin tüfenk 
iki top 6 ağır makineli 7 otomatik tüfenkten 
ibaret olduğu 41. Tümene bağlı iken çıkarılan 
kuvvelerden anlaşıldığı gibi Adana ve Kilikya 
Cephesi Komutanı olan Emekli General Sa
lâhaddin Âdil tarafından verilen ve halen Harb 
Tarihi arşivinde mahfuz bulunan mezkûr cephe 
tarihçesine bağlı (1 Temmuz 1336) tarihli niza
mî harbde aynen: (Sol cenah nııntakası - Gar
bi Kilikya Kuvayi Milliye Kumandanı Sinan 
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Paşa 200 atlı 2000 yaya olarak) Gösterilmiştir. 
Diğer bir nizamî harbde Sinan Kuvvetlerinde 
top adedi 4 olarak ve diğer vesikada da 2000 
tüfenk 5 top 6 ağır ve 4 hafif makineli olarak 
görülmektedir. 

Afyon cephesine intikalden sonra halen 
Erzurum Mebusu bulunan Emekli General Ah
met Zeki Soydemir'in kumandasında olan mü-
rettep fırkaya bağlı olarak Sakarya Muhare
besine iştirak eden Sinan Paşa müfrezesinin. 
ikişer taburlu bir ve ikinci milis alaylarından 
ve bunlardan başka «105» atlı milis süvarisin
den terekküp ettiği ve iki ağır maksim maki
neli ve bir hafif bergman makineli ve dört 
Fransız otomatik tüfeği bulunduğu, harb ta
rihinde mahfuz mürettep fırkanın 3 Ağustos 
1337 tarihli kuruluşundan anlaşılmıştır. 

Tekelioğlu Sinan veya eski adıyla Ali Ra-
tıp, Adana cephesinde «Kilikya Garp mıntıka
sı, Kilikya Kuvayı Millîye, Kilikya Merkez 
mıntıkası ve Garbi Kilikya cephesi, Kilikya 
Garp mıntıkası ve Adana cephesi Umum Ku
mandanı» suretiyle attığı gibi, kendisine Bü
yük Millet Meclisi riyasetinden. Heyeti Temsi-
liyeden, Erkânı Harbiyei Umumiyeden yazılı 
kâğıt ve şifrelerde «Kilikya Kuvayı Millîye 
Kumandanı, Garbi Kilikya mıntıka kumanda
nı» unvanı ile hitabedildiği mevcut ve mahfuz 
yazılarda görülmüştür. 

Yine harb tarihi encümeni arşivinde mev
cut evrak ve meyanında bulunan Erkânı Har
biyei Umumiye Reisi «ismet» imzalı ve 2 Hazi
ran 1336 tarihli 11 nci fırkaya yazılan bir şif
rede aynen «Sinan Bey Kuvayı Milliyesine il
tihak etmek üzere sevk edildiği bildirilen 33 
alayın ikinci taburu ile bir makineli tüfek ta
kımı ve bir cebel topundan ibaret müfrezeye 
ne tarzda talimat verdiniz? Bu müfreze ku
mandanı ile Sinan Beyin yekdiğerine karşı va
ziyetini tasrih ettiniz mi? Her halde bu cephe
deki emri kumandanın Sinan Beyde bulunma
sı ve giden takviye kıtaatının onun emrine gir
mesi lâzımdır. Mütalâanızın işarı ve serian ce
vap itası mütemeımadır» denilmekte ve Sinan'
ın mevkii ve âmiriyeti belirtilmektedir. 

Ankara Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerine 

27 . V . 1336 
1. Cesur ve fedakâr Kuvayi Milliyemiz, Bo-
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zantı'dan huruç eden düşmanı Karboğazı namı 
mahalde sıkıştırarak bir müddet muharebeden 
sonra teslimi nefse mecbur etmiştir. 

2. Ağır ve hafif yüzü mecruh olmak üzere 
650 nefer bir binbaşı olmak üzere 23 zabit esir
dir. Yılanovası, Akarcaderesi; Tekir sırtları İa
şelerle doludur. Düşmanın 200 ü mütecaviz mak
tulü vardır. 

3. îki beş buçukluk top, sekiz makinalı tü
fek, kırk sekiz otomatik tüfek bin kadar esliha 
ve hayvanat iğtinam edilmiştir. Bozantı mesele
si hüsnü suretle halli fasıl edilmiş olduğundan 
öbür gün bütün kuvvetimle Tarsusa taarruz 
ederek kuvvei mâneviyesi tamamen bozulmuş 
olan düşmandan beldei mezkûreyi tathir edece
ğimi şimdiden tepşir ederim efendim. 

Garbî Kilikya Cephesi K. 
Tekelioğlu Sinan 

Karaisalı'da Garbî Kilikya Kumandanı 
Sinan Beye 

Fransızlarla icra edilen müzakerat netice
sinde berveçhiâti hususat kabul edilmiştir. 

29/30 . V . 1336 gecesinden itibaren Fransız 
Cephesinde Fransızlarla tatili muhasamat edil
mesi temin edilmelidir. 30 . V . 1336 sabahına 
kadar en ileri hattaki kıtaata tebliğ edilmiş ola
caktır. Takarrür eden mevadda kemali ciddi
yetle ve dürüsti ile tamamen riayet'edilmesini 
katiyen talep ederim. Emrin alındığı ve bütün 
cephenin haberdar edildiği bildirilecektir. 

Cepheler katiyen bırakılmıyacak ve kazanı
lan parlak ve şanlı muvaffakiyet elden kaçırıl-
mıyacaktır. 20 gün düşmana Adana'dan çekil
mesi için müsaade verilmiştir. Bu müddet zar
fında bilûmum sevgili evlâtlarımın daha hazır 
bulunmaları elzemdir. İnayeti hakla sevgili ev
lâtlarımın, 20 gün sonra Adana'da parlak bir 
ahenk yapacaklarını ümit ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerine 

Kahraman ve fedakâr evlâtlarımın göster
miş oldukları cesaret ve fedakârlıkla Pozantı'dan 
huruç eden düşman tamamen esir edilmiştir. Bu 
kahramanlıklardan sonra ve bundan evvel esasen 
Fransız kuvvetlerine hâkim bir vaziyette bulu
nan kıtaatım Adana ve Tarsus'u tahlise azim 
oldukları bir sırada mütareke emrinizi aldım. 
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Fransızlarla terki muhasamatı cephelere bildir
dim. Muzafferiyetten muzafferiyete yuvarlanan 
kahraman evlâtlarımı bin müşkülâtla emrolu-
nan hattâ tevkif edebilmiş isem de ahalinin ma
neviyatına bu haber suitesir etmiştir. Şu yirmi 
gün zarfında Adana vilâyeti tahliye edilmediği 
takdirde kanımızla mukaddes topraklarını yıkaı-
yarak esir vatanımızı kurtaracağımıza bütün 
Adana'lıların ahdü peyman etmiş olduklarını 
arzeylerim efendim. 

Garbı Kilikya Cephesi K. 
Tekelioğlu Sinan 

Kilikya K. Sinan Beye 

Muvaffakiyeti mütevaliyenizi tebrik eder, si
ze ve Kahraman Kuvayi Milliyenize selâm ve te
şekkürler ederim. Adana 'nm tahliyesi için te-
şebbüsatı lâzimede bulunulmaktadır. Fransız
larla yaptığımız muvakkat tatili muhasamat ka
rarnamesinden maksat esasen vatanmıızı öz 
memleketimizi düşmndan tathir etmek için ha
zırlanmaktan ibarettir. Ancak Devlet namı al
tında taahhüt edilen şeraite mutavaat lâzımdır. 
Fransızlarla müzakerata devam ediyoruz. Arzu
larımızı yerine getirmedikleri takdirde taarruza 
devam edilmesi için emir vereceğiz. Buradan 
emir almadan katiyen taarruz etmemenizi feda
kâr maiyetinize de keyfiyeti anlatarak inzibatın 
haleldar edilmemesi ile tatili muhasamat emrinin 
harfiyen icra edildiğini göstermek ve Avrupa'ya 
karşı sözünde durur şayanı itimat kuvvetler ol
duğumuzu ibraz eylemenizi hamiyeti müselle-
menizden bekliyorum. Cevabınıza muntazırım. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Garbi Kilikya Cephesi K. 

Tatili muhasamat devresi hitamını mütaakıp 
derhal Adana, Tarsus, Mersin'in zaptı için bü
yük mikyasta harekâtı taarruziyeye geçilecektir. 
Bu maksat için, tatili muhasemat devresinde 
esasen istihzarat yapılması katiyen matlûptur. 
Bütün eli silâh tutan o havali müslümanlarmm 
haberdar edilerek kendi yurtlarının tahlisine 
iştirakleri lâzımdır. Bunun temini ve taarruz 
için ne kadar silâh, cephane, topa ihtiyaç oldu
ğunun bilhesap hemen, işarı. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
İsmet 
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25 . VI . 1336 

Şifre : Garbi Kilikya K. 
Fransızlardan son aldığınız maazâbitan beş 

yüz otuz esirin şimdilik kemali emniyetle eliniz
de muhafazada bulunmaları lâzımdır. En evvel 
muhafazaları için tedabir ittihazını ve bize de 
muhafaza edildiklerinin işarını rica ederim. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
İsmet 

Garbi Kilikya K. 
1. — Fransızların tahmininiz veçhile kendile

ri çekilseler bile ermenileri üzerimize taslit için 
teşebbüsatta bulunduklarına şüphe olmadığı gibi 
yaptığımız tatili muhasemat müddeti bitmeden 
evvel de müsademeye başlamamız pek muhtemel
dir. Bu hali muhtemelden her halde tarafımızdan 
derhal taarruz emri verilecektir. Binaenaleyh ev
velce yazıldığı veçhile maiyetinizdeki kuvveti her 
an ve zaman için düşmanla- muharebe edecek bir 
vaziyette tutmaya Kuvayi Milliyeyi daima elde 
bulundurmaya büyük ehemmiyet vermenizi hali 
hazırdaki mevcudunuz tüfek, makineli tüfek, top 
ve cephane miktarı hakkında malûmat itasını ri
ca ederim. 

2. — Kilikya'da bütün ermenileri nefyedecek
lerini veyahut zarar vermiyecek bir hale ifrağiy-
le bize iltihak ettirmeniz hakkındaki işarınızdan 
sarih bir mâna çıkaramadım bu bapta sarih işa
rınıza muntazırım. 

3. — Fransızların tatili muhasemat ahkâmına 
mugayir hareketleri tarafımızdan protesto edil
mektedir. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
İsmet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Ke
mal Paşa Hazretlerine 

20 . VI . 1336 
Fransızlar pek çok sıkışmışlardır. Bendeniz

le görüşmek üzere Fransızlar tarafından Acem 
Şehbenderi Asaf Hanı Karaisalıya gönderecekleri 
bildiriliyor. Verilecek cevap malûm ise de berayı 
istizan arzolunur. 

Garbi Kilikya Cephesi K. 
Tekelioğlu 

Sinan 

Hariciye Vekâleti tarafından kaleme alınarak 
Erkânı Harbiyei Umumiyece imzamı koyarak 
Fransız Kumandanlığına gönderilmek üzere ir> 
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sal kılınan mektup suretidir. 

Şark Ordusu Birinci Fırka Kumandanı Gene
ral ? ? Şark Ordusu Birinci Fırka 
Erkânı Harbiye üçüncü Şubesinin iki numarası 
ile mersul mektubunuza berveçhi âti cevap veri
yorum. Benim kim olduğumu Garbı Kilikya 
Cephe Umum Kumandanı unvanının ne demek 
olduğunu bilmediğiniz iddiası garip olduğu ka
dar gayrivârittir. Hiçbir general tasavvur etmi
yorum ki, karşısında kendisi ile çarpışan düşma
nı tanımasın. Garbî Kilikya Cephesi Umum Ku
mandanı unvanının ne demek olduğunu siz bil
mek istemezseniz bile askerlerim ilerden beri size 
bunu pekâlâ bildirdiler. Tarafınızdan kimseye kar
şı ilânı harb vukubulmadığmdan ve oban hali har
bin ademimeveudiyetinden bahsediyorsunuz. 
Gayet tabiîdir ki, ilânı harb eşhas arasında ol
maz. Hükümetler ve milletler beyninde cereyan 
eder. Aynı zamanda bir nizamiye ordusunda 
muntazam bir mevkiiniz olduğu iddiasında bu
lunduğunuz için pekâlâ bilmeniz lâzımgelir ki, 
ilânı harb mutlaka iki tarafın isteğiyle de olmak 
lâzım gelmez. Bazan bir millet veya Hükümet mec
buren hali harbe girer. Nitekim burada da böyle 
olmuştur. Zatı âlinizin mektubunda bahsettiğiniz 
gibi tarafımızdan size karşı ilânı harb vukubul-
madığı keyfiyeti doğrudur. îlânı harbin tarafı
nızdan da vukuagelmediği keyfiyetine gelince; 
bu doğru olamaz. 

Nizamiye Ordusunda muntazam bir mevkie 
sahip olanlar çok iyi bilirler ki, kendilerine ait 
olmıyan bir ülkeye tecavüz etmek o ülkenin sa
hip ve sakinlerine karşı ilânı harb etmek de
mektir. Bu tecavüz tarafınızdan vâki olduğu için 
harbi de siz ilân etmiş oldunuz. Memleketimizi 
müdafaa etmek ise en sarih hakkımızdır. Hakiki 
asker oldukları iddiasında bulunanlar karşısın
daki düşmanın kıymet ve meziyetini tebdil et
meyi de hiçbir vakit kabul etmezler. 

Binaenaleyh yok edilmek istenen varlığı ve 
memleketin müdafaası için çarpışan Türk Ana
dolu'nun kendi halkından mürekkep Kuvayı 
Millîyesini ve onun kumandanlarını tanımamak 
üzerinize mal edindiğiniz sıfatı medeniye icabatı-
na tevafuk etmez. Kıtaatımız tarafından Pozan
tı 'da vukuageldiğinden bahsettiğiniz taarruzlar 
vâki değildir. Kıtaatımız hiçbir veçhile tarafta 
mütaarrız vaziyette bulunmamıştır. 

Askerlerimizi tavsif için kelime bulamıyacak 
kadar büyük bir haksızlık gösteriyorsunuz. Mem

leketlerini istilâ etmek iddiasında bulunan düş
manlara karşı memleketi müdafaa ve onu düş
man istilâsından kurtarmak onların vazifeleridir. 
Ve memleketimiz dâhilinde çarpıştıkça her za
man için müdafaa vaziyetindeyiz. Asıl taarruz 
edenler memleketi istilâ için uğraşanlardır. Lis
tesi pek uzun olacağından bahsettiğiniz fecayi ka
tiyen gayrivâkıdır Her Fransız asker ve zabiti
ne mukabil on Türk esirini idam edeceğiniz hak
kındaki ihtarınıza cevaben bizden almaya muhtaç 
olmadığınızdan bahsettiğiniz dersi medeniyete 
kemakân ihtiyaç göstermemeniz lüzumunu tav
siye etmek mecburiyetini hissediyorum. 

Kilikya Mıntakası Umup. K. 
Sinan 

Bunu tarihten aldım. Arkadaşlar, çok ama ne 
bende kudret, ne de sizde. 

Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ki, mesele Fu-
ad Balkan arkadaşımızın Bulgaristan'dan gördü
ğü gibi değildir. Türk bilâkaydü şart esaretten 
kurtulmaya karar vermiş, rütbe tanımamış ve 
mücadeleye devam etmiştir. Heyeti temsiliyenin 
verdiği karara göre Türk ordusunda rütbe yoktu. 
Cephelerin başında Anadolu kıdemi esas tutulu
yordu. îsmet İnönü'nün iki kırmızı, bir* yeşil yıl
dızla ifayı vazife etmekte idi. İstanbul'dan ge
len erkân ve ümera her ne rütbede olursa olsun 
iltihak ettikleri kıtaların kumandanlarının em
rine gidiyorlardı. Benim maiyetimde de miralay 
rütbesinde alay kumandanları vardı. 16 ncı ve 
19 ncu piyade alayları emrimde idi. Topçu alay 
kumandanı Sadık Bey emrimde idi. O mıntakaya 
ait olan Kayseri, Niğde, Konya muhiti çok alâ 
bilir, bütün Türkiye bilir. Fakat o Sinan Teke-
lioğlu'nu ölmüş bilirler. Çünkü o zaman beni 50 
yaşında zannediyorlardı, halbuki ben 26 yaşında 
idim. 

Daha fazla ileri gitmiyeceğim, okunacak çok 
vesikalarım söyliyecek çok sözlerim vardır, fa
kat daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Eğer 
bunları okursam ne siz nede benim kalbim taham
mül eder. Emrederseniz benim 150 liramı alınız, 
bana verdiğiniz paraları alınız. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Biz 
parasında değiliz paşam, şerefindeyiz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Fakat 
ben öyle biliyorum ki, siz Büyük Millet Meclisi 
Türk milletinin hakiki ve yegâne mümessilisiniz. 
Benim gibi memlekete hizmet etmiş insanları 
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siz hiçbir zaman küçümsemezsiniz. Ben ona güve
nerek şu kürsüden, saate bakmadım ama, çok ra
hatsız ettim. Siz bilirsiniz. Eğer Bütçe Komisyo
nunun raporunu kabul ederseniz bizim için bir-
şey yoktur, paraları vereceğiz. Fakat Millî Sa
vunmanın ve bizimle hiç alâkası olmıyan Maliye 
Komisyonunun raporunu kabul ederseniz mesele 
halledilmiş olacaktır. Benim hakkımda yapılan 
muamele haksızsa başka bir yolla tashih edilebilir. 
Fakat tefsir çıkarsa tefsirin dokunacağı bir çok 
noktalar vardır. Onun için Bütçe Komisyonu ra
porunu ret etmenizi Türkiye B. M. Meclisinden 
Türk milleti namına rica ediyorum. 

Affedersiniz;. 
BAŞKAN — Rıza Erten, buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA 

ERTEN (Mardin) —Arkadaşlar; meselenin 
esası hakkında sözcümüz icabeden açıklamayı 
yapacak ve cevabını verecektir. Bendeniz yal
nız Sinan Tekelioğlu'nun Komisyon Başkanı 
şahsa ait dosyayı nasıl tetkik ettirir, 
komisyon başkanı tahkikat yaptırmıştır, kim
den emir almıştır diye bir ifadede bulundular. 
Bendeniz buna cevap arzedeceğim. 

Komisyon Başkanı bir Milletvekili hakkın
da tahkikat yapsın diyerek hiçbir emir verme
miştir; zaten vermek salâhiyetini de haiz de
ğildir. 

Bir arkadaş hakkında tahkikatın nasıl ve 
hangi komisyonlar ve teşekküller tarafından 
yapılacağı ye buna ait kararların kimler tara
fından verileceği malûm ve sarih bulunduğu 
gibi, Bütçe Komisyonunun âciz Başkanı sıfa-
tiyle de bilmekteyim. Bunu da elbette takdir 
buyurursunuz. 

tik defa yorumlama teklifi Komisyonumuza 
geldiği zaman, âdet olduğu veçhile, bunu bir 
raportör arkadaştan rica ettik. Raportörün 
hazırlamış olduğu rapor üzerine, meselenin 
çok mühim olduğu anlaşıldı. Bunu yeniden ince
lemek lüzumunu hissettik ve bir tâli komisyo
na havale ettik. Bu tâli komisyon ilgili daire
lerden salahiyetli şahısları çağırarak lâzımge-
len izahatı almış. Bu izahat esnasında Fuad 
Balkan arkadaşımızın yorumlama teklifinde 
«Bu gönüllü kıtaların tuttukları cephe muka-
yesesiyle bu kanundan bâzı zevatın istifade 
etmiş olduğundan ben şahsan» diye bir cümle 
mevcuttu, arkadaşlarım bunu inceleme esnasın
da gönüllü kıtalara kumanda eden kimlerdir, 
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kimler bundan istifade etmiştir, bunu anlamak 
için bu işi incelemiş ve Sinan Tekelioğlu arka
daşımızın ismi de buraya karışmıştır. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın gerek ko
misyonda ve gerek burada verdiği izahattan 
anlaşıldığı gibi kendilerinin hizmetlerini inkâr 
edecek kimse yoktur. Memlekete yaptıkları 
hizmetler takdirle karşılanmıştır. Yalnız biz 
orada filân zatın vatana yapmış olduğu hizmeti 
değil bize havale olunan ve 1683 sayılı Kanu
nun 25 nci maddesinin yorumlanması ile ilgili 
bulunan teklifle meşgul olduk. Binaenaleyh ka
nunun bu maddesinin mâna ve delâlet ettiği 
mefhumu üzerinde durduk. Filân kimseye gay
ri kanuni bir surette para verilmiş diye tahki-
ka girişmiş olsa idik, bunu kayıt etmemiz lâ-
zımgelirdi. Binaenaleyh biz bu tahkikatı yap
madık ve esasen bize havale edilen mesele de 
bu değildi. 

Arkadaşımız buyurdular ki Bütçe Komisyo
nunun raporunu reddederseniz ben de yaptığım 
hizmetin mukabilini almış olacağım. Bütçe Ko
misyonunun raporunun diğer komisyonların yo
rumlanmasından başka olduğunu söylüyor. Ben 
Millî Savunma ve Maliye komisyonlarının ra
porlarından ne kastettiklerinin tavzih etmeleri
ni bu komisyon sözcülerinden rica edeceğim. 
Bu raporların netice itibariyle hep aynı olduğu
nu ve yorumlanmaya mahal bulunmadığı şek-
lindo bulunduğunu zannediyorum. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bir 
sual soracağım. 

Şimdi zatiâliniz diyorsunuz ki, öteki komis
yonlarla birdir. Ama siz de sarahaten orada 
bir mâna çıkarıyorsunuz; Kanunda bunun mun
tazam kuvvetler olması mevzuubahis diyorsu
nuz, hem tefsir ediyorsunuz, hem de aynidir 
diyorsunuz. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA ER
TEN (Devamla) — Sayın inönü tarafından 
vâki olan fıkra teklif edildiği zaman; bu fıkra
nın esbabı mucibesinin neden ibaret olduğunun 
anlaşılması karıştırıldı ve inönü bu fıkrayı tek
lif ettiği zaman dayandığı mucip sebeplerin, 
muntazam kıtalara kumanda eden, yüksek ku
manda mevkiinde bulunan ordu, veya kolordu
dan büyük cepheye şâmir bulunduğu anlaşıldı. 
Bütçe Komisyonu da bu anlayışla raporunu tan
zim etti. 
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&AŞKAN — Fuat Balkan. 
FUAT BALKAN (Kocaeli) — Efendim ben 

çok söyliyecek değilim. Arkadaşım kadar uzat-
mıyacağım. Ben biç çıkmak arzusunda değil
dim. Fakat ismimden o kadar çok bahsetti ki 
Bulgaristan'daki hyatımı da karıştırarak mü
dahale etmeye beni mecbur etti-

Bir kere Edirne Harbiyesinde kılıçla müba-
reze muallimi idim. Ali Ragıp efendi daha kü
çük yaşta olduğu için o sınıfların beden terbi
yesi hocası idi. Benim vazifem Harbiye Mekte
bi Kılıçla mübareze muallimliği idi. 

Ben hiçbir arkadaştan para kesilmesi gaye
siyle bunu vermedim. Millî Mücadelede burada 
size isimlerini okuyacağım, hizmet eden kuman
danlar olduğu kadar, millî kuvvetlerin de oldu
ğu ve onların da .mahrum edilmemesi temenni
sinde bulundum. Kendime bir pay çıkarmadım. 
Ben zaten Müdafaayı hukuk emrinde değildim, 
Erkânı Harbiyei- Umumiye emrinde idim. Bura
da şu kadar hizmet görmekle beraber hiç teşeb
büs etmediğimi de arzederim. 

Arzedeceğim bütün malûmatın hepsi Türk 
Hükümetinin Genelkurmayın tasdikli vesikala
rına istinat ettiğini arzederim, kendimden pek 
az bir şey söyliyeceğim. Bu vesikaları her isti-
yen görebileceği gibi, gazeteci arkadaşlar da 
görebilirler. 

Muhterem arkadaşlar; 
Müzakeresi yapılmakta olan İstiklâl Harbi 

esnasında orduya veya kolordudan büyük cep
heye kumanda edenlere tahiss edilen cephe zam
mının gönüllü kuvvetlere de tatbik edilip edil-
miyeceği hususundaki kararınızdan evvel bu 
hususta şahsi bir kanaatimi belirtmek isterim. 
Topraklarımızın coğrafi vaziyeti itibariyle dün
ya muvazenesi arasında ne kadar kuvvetli yar
dımcılarımız olursa olsun bu yalnız ordumuzun 
kuvvetine istinaden muhafazasının güç olacağını 
kabul ederek Millî mücadalede yaptığımız gibi 
bütün milletin kadın erkek, top yekûn vata
nın müdafaasında vazifedar kılarak Hükümetçe 
yapılacak bir teşkilâta bağlanmasını, Millî mü
cadelede milletin göstermiş olduğu mücadele ru-
hurunu daima yaşatmak taraftarıyım Ve bu 
uğurda hizmet gören bütün fedakârları bu kür
süden hürmetle tebcil ederim. Bu düşüncemi 
belirttikten sonra önergemdeki maruzatıma 
geçiyorum. 

Ben şahsan Müdafaai Hukuk emrindeki gö-
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ııüllü kıtaatta çalışmadım. Bu kısmı sonra 
izah edeceğim. 

Ben Türk Hükümetinin emrinde aldığım ta
limat dairesinde düşman toprakları içerisinde 
çalıştırıldım. Bunun kıymeti ben de değil beni 
çalıştıranlara aittir. Bu emir ve talimatı huzu
runuzda açıklamadan evvel Millî Mücadele 
safhası başlamadan evvel Harbi Umumideki va
ziyeti anlatmalıyım ki, Millî Mücadele faaliye
timiz tavzih etsin. Dünya ordularının hemen 
hepsi ordu nizam harblerine dâhil kuvvetler ka
dar gözükmiyen kuvvetlere de istinat ederek 
harb ederler. Türk Ordusu Balkan Harbinde 
gözüken kuvvetler kadar gözükmiyen kuvvetle
rin taaruzuna uğradığına hepimiz şahit olduk. 
Bunun için her halde misaller aramazsınız. 
Edirne'nin istirdadı için ilerliyen ordularımız 
kendisine tatbik edilen usul ile aynı silâhı kul
lanmak üzere harekete geçerek Midye - înöz hat
tının ilerisine geçmememizi istiyen hükümetlere 
karşı akıncılarımızın teşebbüsiyle £rarbi Trak
ya'da bir Hükümeti muvakkate kurulmasına 
imkân verilmiş oldu. On bin silâhlı kuvvetle 
müdafaaya kalkan bu fedakâr halk Edirne'nin 
Dimetoka hududiyle müstahkem bir kale ha
linde Türk hudutları içerisine bırakılmasının te
minine kadar Meriç ile Mesta nehirleri ara
sında Şimalden Arda nehri ile tahdit edilen bu 
vatanı müdafaa etti. îki taaruzu defeden bu 
fedakâr halk Edirne'nin istirdadından sonra 
Balkanlarda sulhun teessüsü için çalışan Türk 
Devletinin askerî murahhası olan Miralay Os
man Bey yani Cemal Paşa'nın delâlet ve ta
vassutu ile Garbi Trakya Hükümeti muvakka-
tesini lağvederek işgale boyun eğdi. Bu su
retle vatana birinci borcunu ifa etti. 

Harbi Umumide Bulgar ordusunun bizim sa
fımızda, Yunan ordusunun da itilâf Hükümet
leri safında yer almasını mütaakıp Yunan dör
düncü ordu merkezi olan Drama ilerîiyen 
Bulgar 37 nci alayı takviye ederek Darıova, 
Çaylak, mağnuz nammdaki Millî Türk kuvvet
lerinden mürekkep müsellah üç taburla Dra
ma 'nm muhasarası neticesinde, dördüncü kol
ordunun Berlin'e sevkedilmek şartiyle tesli
mini mütaakıp vazı peyda edilen esliha, mü
himmat ile umumi seferberlik yapılarak Mesta 
ile Ustroma arasında müstakil bir Türk idaresi 
kurulmuştu. Evvelâ üç tabur üç alaya inkılâp 
ederek 9 tabura çıkarılmış, Türk Erkânı Hajv 
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biyesinin zabit tâyinine verdiği salâhiyete isti
naden açılmış Küçük Zabit ve Milis Zabiti Ta-
limgâhlariyle kadroları tamamlandıktan sonra 
18 tabura yükseltilerek (Arkadaşımızın 27 ta
buru gibi değil hakiki kadrosiyle 18 tabur) 
iki fırkalık bir kuvvete iblâğ edilmişti. Türk 
Ordusunun Galiçya - Makedonya 'daki kuvvet
lerinin takviyesine 7 bin nefer, Yirminci Kolor
du ile ozamanki Gazze cephesine 10 bin nefer ve 
istanbul ve civarının emniyet ve asayişi için en 
son elde kalan üç taburla da bu hizmet ifa edi
lerek ordumuza ve vatana karşı olan borç ifa 
edilmişti. Bu mmtakamn fedakâr halkının, bu 
Makedanya harekâtının ogün müşahidi olan 
Yirminci Kolordu istihbarat ^Zabitidir. 
Meşum mütareke devresi başlayınca Türkler için 
yeniden bir çalışma devresi lüzum ve zarureti 
karşısında üçüncü bir teşkilât faaliyetine baş
lanıldı Bu mmtakadaki idare benim elimde idi. 
Ozaman bu salâhiyeti bana veren ve ordunun 
takviyesi noktasından gönderilen emir şudur : 

279/138 
8 .V.1333 

Dram ada Milis Kumandanlığına 
Eşrafı mahalliyeden rütbesiz olarak Milis Ta

burları kumandanlıklarında bulunanlara kı
demsiz yüzbaşı, bölük kumandanlıklarında bu
lunanlara mülâzimievvel ve takım kumandan
lıklarında bulunanlara mülâzimisani maaşının 
nısfının verilmesi ve rütbei askeriyi haiz olan
larla müstafi veya mütekaidinden olacakların 
da kendilerine rütbeleri maaşı tamamının itası 
ile mütekaidinin tekaüt maaşlarının katettiril-
mesi iktiza edeceği Levazımatı Umumiye Dairesi 
Riyasetinin 25 Mart 1333 tarih ve 107 numaralı 
tahriratı aliyelerinde iş'ar buyurulmuş olmakla 
olveçhile ifayı muktezası tavsiye olunur. 

Yirminci Kolordu Kumandaı 
Mirliva 

Daha Anadolu'da bir Hükümet faaliyete geç
meden Garbi Trakya ve Makedonya'da mukabil 
bir tedbire tevessül edilmesini o günün mukad
deratını idare eden kumandanlardan Şişli 'de mer
hum sağır Vasıf 'in evinde Çolak Kemal, Seyfi 
Paşa ve bugün müsaadelerini almadan ismini 
açıklıyamıyacağım daha başka iki muhterem ku
mandandan tebellüğ ettiğim emri ifa için vazifem 
başına gittim. Bana talimat olarak yalnız şu em
ri verdiler. Kuvvetine güvenip de sakın iki Hükü-

1949 O : 2 
mele birden harekete geçmemekliğim emri oldu. 
Anadolu'da Hükümet kurulur kurulmaz Hükü
metin noktai nazarını ve emirlerini almaya gel
dim. Aldığım emir sureti Millî Mücadelede yapı
lan işleri tebarüz ettirmek için söylüyorum. Çün
kü beyefendi benim Bulgaristan'dan geldiğimi 
söyledi. Ben Türk Devleti namına Bulgaristan'
da ne yaptığımın emrini okuyorum. (Gürültüler, 
devam devam sesleri, bunları okumaya lüzum yok 
sesleri) 

VASFI GERGER (Urfa) — Bununla bir 
alâkası yoktur. Yorumun ya lehine, ya aleyhine 
konuşmanız lâzımdır. (Devam sesleri, gülültüler) 

FUAD BALKAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
bir ordunun muvaffakiyet için ne yaptığını, ne 
gibi esaslar dâhilinde çalıştığının, artık bugün 
mahremlikten çıkmış vaziyeti Heyeti Umumiyede 
tebarüz ettirerek Millî Mücadelede nasıl çalışıl
dığını tebarüz ettirmek istiyorum. Beyefendinin 
buyurduğu gibi Bulgaristan'da gezmek değil. 

«Trakya Heyeti Cevat, Şakir, Fuat beylerden 
mürekkeptiı. 

BAŞKAN — Müsaade edin. Arkadaşlar, eğer 
Sinan Tekelioğlu bu mesele dolayısiyle arkadaşı
nın şahsına ait söz söylememiş olsaydı bunları 
okutmazdım. Bu itibarla ve kısa olduğu için oku
tuyorum. 

FUAD BALKAN (Devamla) — Şakir Ke-
sebir'e verilen vazife. 

Şakir Kesebir, Eski Edirne Milletvekili Ce
vat ve Fuat beyler arasında sureti mahremanede 
vasıtai temas vazifesini ifa edecek ve aynı veçhile 
iki arkadaşının Anadolu ile muhaberat ve müna-
sebatına tavassut edecektir. Şakir Beyin diğer 
esas vazifesi de (Şarki Trakya) mıntakasında 
halkı zirdeki maddelerde zikredilen tafsilât mu
cibince irşat ve ahalii islâmiye arasında bir şebe-
kei ittihad vücuda getirmektir. Bu vazifenin pek 
büyük bir dikkat ve mahremiyetle ifası lâzımdır. 

Fuat Bey : (Garbi Trakya) ve (Makedon
ya) havalisinde harekâtı fiiliye ve kıyamiyeyi 
müstekillen idare edecek ve mesaisini tanzim 
ve tatbik hususunda tamamen serbest bırakıla
caktır. Trakya heyetine verilen tahsisatın en 
mühim kısmı Fuat Beyin idare edeceği hare
kâta tahsis ve tefrik olunmak icabeder. 

Hâtıra : Trakya heyeti emrine verilen pa
raların sureti sarfı Cevat, Şakir ve Fuat bey
lerin müşterek kararına istinat edecektir. 

480 
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Vezaîfi esasiye 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü-

metinin Trakya'da yapılacak olan teşkilâttan 
beklediği fayda: Biri hale, diğeri istikbale ra-
ci olmak üzere ikidir. 

A) Mümkün olabildiği kadar Yunan Ku-
vai Harbiyesini Anadolu ve meşgul edilen 

B) Dâvayı Millîyenin muvaffakiyetle hi
tamında esasen Misaki Millî hudutlarımıza dâ
hil bulunan Şarki Trakya'nın muntazam bir 
teşkilât hakkında tesellüm edilebilmesine ha
dim bir şebekei ittihat vücuda getirmek 

3. İkinci maddenin (A) kısmını temin için 
Bulgaristan'daki Yunan aleyhtarı olan zümre 
ile teşriki mesai ederek Yunan'lılarm tahtı işr 
galinde bulunan aksamı arazide tahrikat vücu
da getirmek küçük mikyasta ve fakat fazla 
miktarda teşkil olunacak çetelerle taraf taraf 
ve mümkün olursa hep bir zamanda bu tahri
katı canlandırmak, teşvik etmek lâzımdır. 

Bu meselede iki noktaya dikkat olunmak 
icabeder: 

1. Yapılacak teşkilât, tarhikât, propagan
da ve çete harekâtının doğrudan doğruya Yu
nandılar aleyhine matuf olduğunu izhar etmek 

2. Bulgar'lara da; Bulgaristan menafiinin 
tarafımızdan tamamen nazarı dikkate alındı
ğını ve kendi aleyhlerine hareket, olunmıyaca-
ğmı temin etmek 

4. Propaganda ve icraata ait olan işbu teş
kilâtın üç kısma tefriki ve her kısımda mmta-
kanın hususiyeti ahvaline göre ayrı ayrı usul
ler tahtında çalışılması muktazidir. 

Tabiî benim orada not tutmama imkân yok. 
Bana verilen emirleri toplamak mümkün de
ğildi. Geçen gün Genelkurmaya giderek bana 
ait bulduğum vesaiki aldım. Benim nasıl çalış
tığımın ufak bir misali şu nottur, müsaadenizle 
okuyayım. 

Refet Paşa kolordu kumandanı sıfatiyle İs
tanbul 'a gelince, Erkânı Harbiyenin emrinde 
bulunan ben Refet Paşanın emrine geçtim. Mü-
sadenizle buna ait evrakı okuyayım. 

" Babıâli 7 Kânunuevvel tarihinde 219 numara 
ile. 

Yunanlı ' lamı Garbi Trakya'da Gümülcüne 
ve şarkında tahşit etmekte oldukları altı fırka 
kuvvet ve Anadolu ile Şarki Trakya'dan ge
çen Rum ve Ermeni muhacirleri dolayısiyle Gar-
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bi Trakya'da halen faaliyette bulunmak müslû-
man ahali üzerindeki zülüm ve itisafı artır
maktan başka bir netice vermiyeceği bitteem-
mül Garbi Trakya ve Makedonya mıntakasmda 
öteden beri ierayi faaliyete memur Fuat Beye 
müfrezelerin hareketinin tehirini 18 Teşrini
sani 1338 tarihinde emreylemiştim. Bugün 
aldığım 2 . X I I . 1338 tarihli rapora nazaran 
emrin vürüdundan evvel ve 21 Teşrinisani 1338 
tarihinde takriben 400 tüfenkten mürekkep dört 
müfrezemiz Iskeçe'nin şimalinde Çalayerdi, 
Şakin, Mahkuva, Yeniören üzerinden dört kol 
ile taarruza başlamışlar ve Çalayerdi'de bir 
düşman bölüğünü kamilen imha eylemek ve di
ğer noktada da mevzii muvaffakiyetler ve Hoç-
kis bir otomatik, 16 mekkâri, mühimmat ve teç
hizat ve muhabere gibi bâzı ganaim elde edi
lerek düşman kuvvayi faikası karşısında hudu
dun şimaline çekilip Çalayerdi ve şarkında Ça-
laköy mıntakasmda, yeniden tecemmu ve Gü
mülcüne şimalinden hududa ilerliyen düşman 
kuvvetlerini vurmak hazırlığında iken 18 Teş
rinisani 1338 tarihli emir 27 Teşrinisini 1338 ta
rihinde Fuat Beye vâsıl olmuş ve taarruz tevkif 
edilmiştir. Müfrezelerin yeni tecemmu mmta-
kalarmda toplanmasını emri ahire kadar küçük 
müfrezelerle demiryolu ve telgraf hatlarının 
tahribatı veyahut münferit karakolların imha
sı gibi teşebbüsler yapılmasını islâm köylerinin 
felâketini intaç edebilecek hareketlerle büyük 
mikyasta taarruzlardan şimdilik içtinap edil
mesini bugün B. V. den emir eyledim. Bu mü
sademede biri Şahin Kol Kumandanı Mülâzım 
Abdürrazak Ef. dahi dâhil olmak üzere 14 şe
hit ve kayıp ile 10 mecruhumuz vardır. Garbi 
Trakyada'ki vukuat bundan ibarettir.. 

Fuat Beye mensup Dedeağaç havalisi ile Ma
kedonya havalisindeki ufak müfrezelerin düş
manın hututu ittisaliyesi üzerinde vazifei mev-
dualarını ifa etmekte oldukları ve bunlardan 
alınan malûmatın da ayrıca işar edileceğini Fu
at Beyden aldığım rapora atfen arzeylerim. 

İcravekilleri Reisi Hüseyin Rauf Beyefendi
ye, Bask. ve Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
setine arzedilmiştir. 

Refet 

Benim orada yaptığım işlerden bugün elde 
ettiğim şey. 

Efendim, ben orada ufak bir de Hükümet 
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kurmuştum. Bu hükümetin neden kurulduğunu, 
ne olduğunu 20 Kânunuevvel 1922 Çarşamba
sında ingiltere Avam Karamasında cereya eden 
şu müzakereden kolayca anlıyabiliriz. 

Hariciye Müsteşarı, Avam Kamarasında Gar
bi Trakya'ya dair vukubulan bir istizaha şu ce
vabı vermişti. 

Garbî Trakya'ya dair bir istizah : 
İngiltere Hariciye Müsteşarı Avam Kama

rasında Garbî Trakya'ya dair vâki olan bir 
istizaha şu cevabı vermiştir : (Garbî 
Trakya'da bir isyan çıktığına ve bir hü
kümeti muvakkate teessüs ettiğine dadr 
Türk membalarından verilen haberler mübalâ
ğalıdır. Yunan Hükümeti Türk zabitlerinin, 
idaresi altındaki birtakım çeteleri Bulgaristan'a 
kaçmaya mecbur ettiğini iddia etmektedir. 

Çete teşkilâtı ile meşhur olan Puad Bey de 
bu meyandadır. Müttefiklerin talebi üzerine 
Bulgaristan Fuad Beyi hudut haricine çıkarmış-
sa da yeniden Bulgaristan'a geldiği söylenmek
tedir. Bizim Trakya'da mümessilimiz yoktur. 
Fakat İstanbul, Sofya ve Atina'daki mümessil
lerimiz vasıtasiyle vakayii takip ediyoruz). 

Bu, orada kurulan, Hükümetin oraya aksi. 
Arkadaşlar, sulh oluncaya kadar çalıştım. 

Sulh olduktan sonra Genelkurmay bana şu 
mükâfatı gönderdi: 

No. 1131 18 Temmuz 1339 
Fuad Beye; 
Rumeli'deki kardeşlerimizin yabancılar ta

hakkümünden tahhlis emeli vatanperveranesiy-
le etrafınızda toplanarak aylardan beri müca-
hede eden kahraman efrat ve zâbitanmıza Şark 
sulhunun tahakkuku dolayısiyle vatanın en kal
bi şükran ve takdirlerini bildirmeyi bir vazife 
addeylerim. 

Büyük Millet Meclisimizin pişi tetkik ve tas-
dikma arzedilen muahedenamenin emri istihsa
linde hiç şüphesiz herkesten ziyade o kahraman
ların hizmet ve gayretleri sepketmiştir. Tama
men hür ve müstakil olarak kurulmak ve yaşa
mak hakkı bütün cihanca teslim edilen yeni 
Türkiye Hükümetinin temelleri, onların; o efrat 
ve zâbitanm terleri ve kanlariyle kurulmuş ve 
sulanmıştır. Vatanın ve milletin dar ve sıkıldı
ğı zamanlarda onun daima imdadına yetişen bu 
kahraman evlâtlarını son defa hürmet ve tak
dirler selâmlarken; içlerinden rahmeti rahmana 
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kavuşan mukaddes şehitlerimize fatihalar ithaf 
eyler; bilûmum müslümanlara Allâhın tevfikini 

* dilerim. 

(İmza kimin sesleri). 
Fevzi Paşanındır efendim. 
Arkadaşlar, ben orada bir Hükümet kur

dum, benim de orada Hükümet erkânım vardı, 
tabiî oyuncak. Çünkü onlar burada Pontüs 
yapmak istiyorlardı, biz de orada onu yaptık. 
Yanımda müsellâh adamlar vardı. Bunları ne 
yapacağım, diye sorduğum zaman, Erkânı Har
biye İskân Vekâletine şu emri verdi: 

Ankara 
5 . I I . 1339 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Aded 

108 
Mübadele İmar ve İskân Vekâleti Celilesine 

Garbî Trakya ahalisinden merbut listede 
isimleri muharrer zevat Yunanlılar tarafından 
Trakya'nın işgali sıralarında Yunan İdaresini 
ret ve protesto ederek Gümülcüne'de bir hükü
met ve teşebbüsü fedakârane ve istihkarı nefs 
ile ifa eden bu zevatın vesaiki tasarrufiyelerine 
Garbî Trakya 'da Yunan İdaresi mevcut bulun
dukça bunların oraya avdeti mümkün olamıya-
cağı aşikârdır. Mumaileyhimin İstanbul 'da zaruret 
ve perişan içinde yaşadıkları ve Yunanlıların 
ahiren bunları firari addederek emval ve emlâk
lerini müsadere ettikleri bildirilmektedir. Bina
enaleyh tarafımızdan lüzum gösterilen her hiz
met ve teşebbüsü fedakârane ve istihkarı nefsi-
le ifa eden bu zevatın vesaiki tasarrufiyelerine 
göre terfih ve iskânları bizim için bir şeref me
selesi teşkil eder. Garbî Trakya'ya mensup nüfusun 
hududumuz dâhilinde yerleşmeleri yalnız bunla
ra münhasır kalmak ve bu husustaki memnuiyet 
kemakân devam etmek üzere Vekâleti Celileleri 
tarafından icabeden evamiri muktaziye ita ve 
muktezasmın ifasına müsaade Duyurulmasını ri
ca ederim efendim. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
Müşir : Fevzi 

Kıtaatımın terhis emrini alınca mümkün ol
duğu kadar mahallinde kalabilecek gibi olanları 
bırakarak kalmasına imkân olmıyan 200 kadar 
efradımı memlekete getirip Hükümetçe Trakya'-
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da iskânları tensip edildiğinden hepsi ikdar edil
diler. 

Ben şahsan ordu hizmetinden hariç hizmet
lerde çalıştırıldığımdan Cumhuriyet Ordusunun 
talep edeceği faaliyeti yapabilecek kuvveti ken
dimde bulmadığımdan dolayı tekaütlüğümü talep 
ettim. 33 sene hizmet itibariyle binbaşılıktan 
1660 kuruşla tekaüt oldum. Memlekete yaptığım 
naçiz hizmetimden dolayı Edirne Vilâyeti halkı 
iki devredir. Son defa da Kocaeli halkı Millet
vekilliği ile taltif buyurdular. Bu gördüğüm ka
dirşinaslığın lûtfiyle badema memleketime ya
rarlı olmaktan başka bir gayem yoktur. Bir bin
başıdan Türk Ordusunun cephe kumandanlığı 
unvanını kesbetmeye kalkışacak derecede şuuru
mu kaybetmedim. Kurdurduğum hükümetler, 
topladığım kuvvetler Türk hudutları dışındadır. 
Türk Ordusunda üst hizmet alınacak sicil ile 
gösterilecek liyakatle olur. Bu mülâhazalarla hiç
bir mafevkime böyle bir kanundan faydalanmak 
mülâhazasiyle müracaat etmedim. 

Şimdi Müdafai Hukuk kuvvetlerinden bahse-
ceğim : 

Kuvayı Milliye müfrezelerinin sureti teşekkü
lü. 

(Atatürk'ün nutkundan sayfa 40). 
Cemiyetler Kanununa tevfikan ilmühaber ita

sı zımnında Erzurum Vilâyeti makamına verilen 
24 Ağustos 1335 tarihli beyanname ile heyeti 
temsiliye azasının isim ve hüviyetleri cemiyetin 
ismi Şarki Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti 
olarak tescil edildi. 

Sayfa 52 : 
4 Eylül 1335 Perşembe günü Sivas Kongre

sinde Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemi
yeti oldu.Heyeti temsiliye vatanın heyeti umumiye-
sini temsil eden şekilde tadil edildi. Ve heyeti temsi-
liyeye daha altı âza ilâve edildi. Bu suretle Mü
dafai Hukuk emrinde Millî müfrezelerimiz ta-
azzuv etmiş oldu.» îşte taazzuvun başı budur. 

Şimdi arkadaşlarım Kocaeli, Bolu, böyle mü
teferrik yerlerdeki müfrezeleri hariç bırakır
sak, Ayvalık mmtakası, Soma mmtakası, Akhi
sar mmtakası vardır. Bilhassa Ayvalık mmta-
kasmda makineli tüfekleriyle diğer teçhiza-
tiyle birlikte büyük hizmetler ifa etmiş kuman
danlar vardır, ki başta 172 nci alay kumanda
nı Ali Bey (Ali Çetinkaya). Bu mmtakalarm 
umum kumandanı 61 nci fırka kumandanı Kâ-
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zım Özalp Bey. Aydın mıntakasında 57 nci fır
ka kumandanı miralay Şefik Bey, erkânı harbi 
Salâhattin Bey, Fırka kumandanı topçu kuman
danı binbaşı Hakkı Bey... Nazilli, Salihli, Söke 
mıntakalarında muhtelif müfreze kumandanla
rı. Bütün bu kuvvetler gibi Adana mıntakası
nm da kadrosu var: 

Adana mıntakasında, sağ cenahta Şemset
tin Bey, Mersin grupunda Emin Bey, Tarsus 
grupunda Tekelioğlu.. Nazarı dikkatinizi celbe-
derim o Tekeli bu Tekeli değildir, Tarsuslu 
başka • Tekelidir. Bu Tekelioğlu ise o zaman 
Kara îsalı ve Kurt Tepe mevkileri ku
mandanı Ratip Efendidir. Bu kumandanların 
heyeti umumiyesi 41 nsi fırka kumandanı Erkâ
nı harb kaymakamı Nuri Conker'in emrindedir. 

Nihayet İslâhiye mmtakası var, kumandanı 
Aıslan Bey. Maraş mıntakasınm kumandanı 
Ali Bey ve Adana cephesi kumandanı ise mira
lay Salâhattin Âdil Beydir. Gerek 41 nci fırka
nın gerek Adana cephesi umum kumandanı Sa
lâhattin Âdil Beydir. Bu iş nasıl oluyor? Millî 
kuvvetlerde hizmet eden efrat ve zâbitanı ko
rumak için 408 numaralı bir Kanun çıkarılıyor. 
Bu kanunda bakınız ne diyor; 

7 Şubat 1340 tarihli ve 408 numaralı Kanun: 

Mücahedei Milliyede şehit olan gönüllü ve ku
vayı milliye zabıtan ve efradı ailelerine maaş 

tahsisi hakkında kanun 
1. — Muharebatta nizamı harbe dâhil kıta

at ve müessesata münferiden müracaatla ifayı 
hizmet eyliyenlere gönüllü, sahibi nüfuz ve ha
miyet bir zatın emir ve kumandasında olarak 
millî müfrezelerde ifayı hizmet eyliyenlere de 
(erkek, kadın) Millî Efrat ıtlak olunur. 

2. — Lâakal elli kişiye kumanda edenlere 
kuvayı milliye zabiti tesmiye olunur. 

3. — Elli kişinin âmiri mülâzimi sani, yüt 
kişinin âmiri mülâzmi evvel, yüz elli kişinin 
âmiri yüzbaşı, altı yüz kişinin âmiri binbaşı iti* 
bar olunur. 

Müstakillen bir cephenin müdafaasına me
mur olup lâakal bin kişiye kumanda etmiş 
olanlara Kuvayı milliye kaymakamı ve bin ki
şiden fazlaya kumanda etmiş olanlara kuvayı 
milliye miralayı namı verilir. 

4. — Birinci ve üçüncü maddelerdeki sara
hat veçhile fiilen istihdam kılındıkları alelusul 
musaddak bulunanlardan malûl ve şehit olanla-
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rın kendilerine, ailelerine Askerî Tekaüt Ka
nununun 35 ve 36 ncı maddelerine müzeyyel 
14 Eylül 1330 tarihli kanun mucibince tekaüt 
ve aile maaşı tahsis olunur. 

Şimdi Sinan Efendi, müstakillen bir cep
henin kumandasına memur olup bin kişiden 
fazlasına kumanda .edenlere kuvayı millî mira
layı namı verilir hükmüne dayanarak 
diyor ki, bu kanun hükmüne göre bin kişiden 
fazlasına kumanda eden bu kanun hükmü mira
laylığa kabul ediyor. Ben de 2 000 tüfekle hiz
met ettim, rütbemi miralaylığa çıkarınız. Di
ğer kanunun 25 nci maddesine istinaden de 
cephe kumandanlığı zammını istiyorum, diyor. 

Şimdi iki talep var. Bu iki talebi Millî Mü
dafaa ret ediyor. Sonra askerî yargıtaya mü
racaat ediyor. Şimdi size askerî yargıtayın ka
rarını okuyacağım. 

Askerî Yargıtay Başkanlığının 25 . I I I . 1940 
tarih ve 784 sayılı ilâmı suretidir : 

İcabı müzakere olundu. 
1683 sayüı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu 

nun 25 nci maddesinin hakkında tatbiki ile milli 
bir cephe komutanı olduğunun künyesine şerh 
verilmesi ve tekaüt maaşının .408 numaralı Ka
nunun 3 ncü maddesine tebean tahsisine karar 
verilmesi talebiyle vekâleti celile aleyhine idari 
yoliyle kanuni müddet içinde dâva açan Seyhan 
Mebusu Emekli Bnb. Sinan Tekelioğlu'nun dâva 
arzuhalleri ve vekâleti celilenin cevabi lâyiha-
lariyle Müddeiumumiliğin yazılı mütalâası okun
duktan ve iş anlaşıldıktan sonra : 

1683 sayılı Tekaüt Kanununun 25 nci mad
desinin 4 ncü fıkrasında (istiklâl Harbi esnasın
da orduya veya kolordudan büyük cepheye fii
len kumanda etmiş olanlardan tekaüt olmuş 
bulunanların almakta oldukları tekaüt tahsisat
larına ayda (150) lira zammolunur.) denilmekte 
olup bu fıkradaki cephe tâbiri ordu ve kolordu
dan büyük yüksek sevk ve idare birliklerinin 
işgal ve komuta etmiş oldukları muharebe mınta-
kasıdır. Cephe tâbiri dar ve geniş mânasiyle or
dumuzda bir ıstılahı askerî olarak kullanıldığı 
gibi kanunlarımızda da yer almıştır. Bu kelime
nin mânası çok defa kendisinden evvel gelen ke
limenin mânasiyle tâyin ve tahdit olunur. Bahis-
mevzuu olan kanunda da or ve kor kelimelerinin 
delâlet ettiği mânalarla tâyin ve tahdit olun
muştur. Binaenaleyh buralarda cephe tâbiri arazi 

. 1949 O : 2 
nispetiyle değil kuruluşundaki kuvvetlerle ölç
mek icabeder ki bu da fıkrada çok açık olarak 
or ve kor kelimeleri zikredilmek suretiyle yüksek 
büyük sevku idare birliklerinin işgal ve komuta 
ettikleri cephe kasıt ve ifade olunmuştur. Bu iti
barla müddeinin bu noktaya matuf talebi varit 
olmadığı gibi 408 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
de millî kuvvetlere kumanda eden sivil zevata 
emirleri altında bulunan millî erat adedine göre 
Kuvvei Milliye Teğmen, Üsteğmen, Yüzbaşı, Bin
başı, Yarbay, Albay namı verildiği yazılı olup 
bu namları ihraz eyliyenlerden .malûl ve şehit 
olanların kendilerine, ailelerine tahsis olunacak 
Tekaüt maaşı mezkûr kanunun 4 ncü maddesin
de gösterilmiştir. Maddede tahsis olunacak Teka
üt maaşı tahdidi olup umumi bir mahiyet arzet 
mediği gibi, müddeinin subay bulunması itiba
riyle de kanunla bir alâkası bulunmadığı anlaşı
larak bu noktaya mütaallik talebi varit görülmedi. 

Serdolunan esbaptan dolayı her iki talebinin 
reddine ve kalan (Üçyüz) kuruş ilâm harcının 
davacıdan alınmasına 25 . I I I . 1940 tarihinde söz 
birliğiyle karar verildi. 

Tasdikli suretin benzeridir. 
Zat tş. D. XI. Ş. Md. . 

P. Alb. As. Temyiz Mahkemesi Rs. 
Şevket Erolcay A. Nihat 
Resmî mühür Resmî mühür 

Ve kendisine de bu hükmü imza ettirdiler 
orada. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Şahsa ait 
şeylerdir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — îlâm infaz 
edilmiş ini? 

FUAD BALKAN (Devamla) — Arzedeee-
ğirn. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Kesinleşmiş 
mi? Hüküm yerine gelmiş mi? 

FUAD BALKAN (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar işin hangi tarafını açacağımı şaşır
dım. Ortada şaşırılacak gibi de bir vaziyet var. 

Bu zat 41 nci fırka emrinde. Emin Arslan 
Bey sağ cenahta. Merkezde Tekelioğlu var. 
Bu da onun sol cenahı. Aradan zaman geçip 
de beş sene sonra Fethiye Sulh Hâkimliğinde.. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Efendim; 
bu kanun ne kanunudur? (Gürültüler) (Kâfi 
sesleri) 
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BAŞKAN — Bir arkadaşımız hakkındaki I 

tefsirdir... 
FUAD BALKAN (Devamla) — Ben Erkânı 

Karbiyenin yazdığını okuyacağını. 
BAŞKAN •— Müsaade buyurun, tik defa 

ben söyliyeyim, sonra siz devam buyurursu
nuz. 

Efendim, bu kanun falan kanunun tatbiki
mi mütaallik bir tefsirdir. Nitekim Sinan Te
ke lioğlu arkadaşım buraya geçip de Fuad Bey 
ve İm eephe vaziyetlerinden falan bahsettiği 
zaman Yüksek Heyetin malûmu ki kendi şah
sı için değil, kanunun şu maddesinin tefsiridir 
bu esas içinde kalalım dedim. Fakat arkada
şım bu tefsirin istenmesinden gaye benim şah
sımı istihdaf ediyor ve Fuad Balkan tarafın
dan tahrik edilmiştir şu şu falan dedi. Binae
naleyh arkadaşımın söylediği şeyler demin di
ğer arkadaşımın söylediklerine karşılıktır. Ve 
bunun için müsaade etmek mecburiyetinde kal
dım. I 

Şimdi tefsire esas olan mütalâalar içinde
yiz. 

TEZEK TAŞKİRAN (Kars) — Müsaade
nizle Sayın Başkan, tefsire ait olan mütalâalar 
içindeyiz, fakat arkadaşımız doğrudan doğru
ya Sinan Tekelioğlu'ndan bahsetmektedir. (O 
da bahsetti sesleri) 

BAŞKAN — İşte arzettinı, iş buraya dö
külmesin, diye arkadaşımdan sırf mevzuun 
içinde kalmasını rica ettim. 

Buyurun devam edin. 
FUAD BALKAN (Devamla) — Efendim, 

1928 senesinde Fethiye Hukuk Hâkimliğince 
isim değiştirmek suretiyle Raşit olan babasınıu 
ismini Behçetoğlu Ali Sinan yaptıktan sonra 
Tekelioğlu soyadını da alıyor ve hakiki Tekeli-
oğlu'nun bin tüfeğini kendi iki bin tüfeğine 
ilâve ederek üç bin yapıyor. İşte Erkânı Har-
biyenin kendi yazıları vardır. Kendi lehine 
olan kısmı okudular asıl maksadı teşkil eden 
son kısmı, okumadılar. Ben okuyacağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Fuad Bal
kan, yalnız o kısmı okuyun Komisyona ait 
kısmın müdafaasını Komisyon Sözcüsü yapa
caktır. 

TEZER TAŞKİRAN (Kastamonu) — Bu me
sele- şahsi bir vaziyet aldı rica ederim, burada 
şahsiyat mevzuubahis olamaz. | 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun Hanımefen

di. (Gürültüler ve okuma sesleri). 
FUAD BALKAN (Kocaeli) — Müsaade bu

yurun arkadaşlar ben şimdi Erkânı Harbiyenin 
yazdığı kısmın neticesini kendileri okumadığı 
için yalnız o kısmı okuyacağım. 

«Maksat bu fedakâr arkadaşı sürünmekten 
kurtarmaktır. 

1683 sayılı Tekaüt Kanununun yukarda ar-
zedilen 25 nci maddesinin 3 ncü bendineki (kol
ordudan büyük cephe kumandanlığı) kayıt ve 
sarahatine karşı ise elde mevcut vesikalara na
zaran mumaileyh biv kolordu cephesinden bü
yük bir sahaya kumanda etmiş olmakla bera
ber (Daha ne sesleri). Bir kolordu kuvvetinden 
büyük bir kuvveti emir ve kumandası altına al
mamış olduğu da görülmektedir. Bununla be
raber ozamanki kolordu mevcutlarının da pek-
çok olan noksanlığı hatırda bulunmakta ve bu 
vaziyet karşısında Genelkurmayca mumaileyh 
hakkında leh ve aleyhte katî bir karar ittihazı 
na da imkân görülmemektedir. 

BAŞKAN — Başka var mı ? 
FUAD BALKAN (Devamla) — Mâruzâtım 

bu kadardır. 
Dr. FAHRf KURTULUŞ (Rize) — Adana 

mebusları konuşacaksanız konuşun. Yoksa biz 
de konuşalım. 

BAŞKAN — Ahmet Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar; bugün gayet nazik bir tefsir 
talebiyle karşı karşıyayız ve maalesef Bütçe Ko
misyonunun, tefsir tekniğine, hukuk anlayışı
na ummıyan bir mazbatasiyle karşı karşıyayız. 
Bir taraftan, Bütçe Komisyonu, tefsire ma
hal yoktur dedikten sonra diğer taraftan da 
mazbatasına öyle bir fıkra ekliyor ki... Şimdi 
anlıyoruz ki, bir şahsa ait bütün dosyaların bir • 
şahsın elinde bulunması teşkil edilen Tâli Ko
misyonun Bakanlıklarda yaptığı tetkikat mu
ayyen bir hedefi istihdaf etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar insanlık, tarihinin ya
zıldığı günden beri Türk tarihinden kahraman
lık dersi alıyor. Türk tarihinin hususiyetlerin
den birisi <Je kahramanlarının adsız oluşudur. 
Bu memlekette dalâlete düşmiyen herkes vatan 
müdafaasında ileri atılır... Eğer Fuad Balkan 
buraya Millî Mücadelede hizmeti geçmiş kahra
manların bir kaçına daha maaş tahsisine daiv 
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bir teklifle gelmiş olsaydı bu tasarının lehinde 
ilk rey verecek Tahtakılıç'ti. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; ben 13 yaşında Millî Mücadele
yi idrâk ettim. Evimde tarihe intikal edecek 
kahramanların hâtırasını saklıyorum. Ve Millî 
Mücadelenin tarihi yazıldığı zaman Türk Mille
ti bunu iftiharla okuyacaktır. 

Arkadaşlar; rica ederim belki milletler acı 
günlerini unuturlar, fakat ibret almak için fe
lâket günlerini de unutmamak gerektir. Biz 
bu memleketin bütünlüğünü ve istiklâlimizi her 
tehlikeye karşı korumaya azmetmiş, iç ve dış 
politikasını buna istinat ettirmiş bir milletiz. 
Bu sebepten İstiklâl mücadelesinin, Millî müca
delesinin destanında yer almış en küçük ferdini 
hiç kimsenin istihfaf etmeye hakkı yoktur. 

Sinan Tekelioğlu'nun adı, bir kanunun keli
meleri arasına, şu veya bu maksatla kendisine 
maaş tahsisi doğru mudur, değil midir diye 
karıştırılmaktadır. Büyük Akif'in, «Göme
lim gel seni tarihe desem sığmazsın» dediği gibi 
Millî Mücadelenin kahramanlıkları da kanunla
rın lâfızları arasına sığmıyacak kadar geniştir, 
büyüktür. 

Muhterem arkadaşlar; tahsis edilmiş bir 
maaş, Sinan Tekelioğlu gibi, veyahut Ali gibi 
Vel igibi bir kimseye, hattâ Puad Balkanoğlu'-
ııa tahsis edilmiş olsaydı, bu maaş ileri sürülen 
vesikalar ne olursa olsun Millî Mücadeleye cep
hede, geride veya başka bir Devlet toprağında 
hizmet etmiş bir adama maaş tahsis edilecek diye 
münakaşa edilmemelidir. Eğer Türk Milleti bü
tün bu vazife görenleri teker teker ele alıp da 
onları manen veya maddeten tatmin edememişse 
veya mükâfatlandıramamışsa bunu milletin tak-
dirsizliğine değil, fakirliğine bağışlamak lâzım
dı?. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Biraz da 
teşkilâtsızlığına, memlekete hizmet eden adamları 
kay d edememişiz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar, Türk vatanı kadar toprağın vatan ol
ması için kan yoğrulmuş bir toprak yoktur, öy
le olduğuna göre geçmiş devirleri bütün hususi-
yetelri ve incelikleriyle hatırlıyalım. Bir jan
darma subayının Kayseri'den kalkıp da yer yer 
koşup nihayet bir mmtakada cephe kurması, ta
savvur edildiği kadar basit değildir arkadaşlar. 

Binaenaleyh, ben eğer kanun maddesi kelime
leriyle Sinan Tekelioğullarmm hizmetlerini kar-
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şılıyamûmışsa bunu, bir tedvin noksanı telâkki 
ederim. Müsaade ederseniz bu okuduğu vesikalar
dan dolayı kendi hizmetlerini de tebarüz ettirme
sinden dolay) Fuad Balkan'a teşekkür ederim. 
Fakat şimdi anlıyoruz ki, bu tefsir muayyen bir 
şahsı istihdaf ederek ileri sürülmüştür adalet
sizlik yapıldı ise, rica ederim bu kanundan 
istifade edecek isimler versinler. Bunlara 
da bu fakir millet; haklarını seve seve vermeyo 
katlanır. Fakat, çok rica ederim, bir arkadaşın 
mahrem dosyalarını tetkik edip. maa§ tahsisi dos
yalarına kadaı gitmeyi istihdaf eden zihniyet 
lalettayin biı zihniyet değildir. Şereflere tevec
cüh etmiş, şerefli hizmetlere teveccüh etmiş bir 
harekettir. Duyduğum ıstırap bundan ileri gel
mektedir. 

Gl. FİKRÎ TÎRKEŞ (Sivas) — Efendim, İs
tiklâl Harbindeki hidematından dolayı kendi
sine bir cephe kumandanlığı maaşı tahsis edil
diğini burada uzun uzadıya nefsini müdafaa 
eden Sinan Tekelioğlu arkadaşımız eğer bu söz
leri söylememiş olsaydı ben ne söz alacaktım ve 
ne de size birçok hakikatleri söyliyecektim. 

Diyor ki, o sırada insan bulunmıyordu, kim
seler yoktu, cephelere gidecek adam bulunmu
yordu. Rica deerim, 5 Mayısta Ege mmtakasın-
da kopan tufan, sonra Maraş'ta 14 Kânunu
sanide kopan ateş; Urfa'da kan, kemik birbi
rine karışmış Gazianteb yanıp yıkılıyordu. O za
man Sinan Tekelioğlu Kayseri'de idi. Kendisi 
hangi tarihte gittiğini hatırlamıyorsa ben onu 
hatırlatayım. Fuad Cebesoy Sivas Kongresinden 
dönerken kendisini alıp götürüyor. O mmtaka-
lar yanıp yıkılıyordu. Bütün Türk'lerin istik
lâl, hürriyet uğruna, henüz harbden çıkmış, 
şanlı sancağım kalbine gömmüş, yaralı bir ars-
lan gibi yatan Türk'ler koşuşuyordu. Fakat 
Sinan Tekelioğlu bu hakikatleri hatırlamıyor
lar, insan yoktu diyorlar. Ne kelimedir bu"? 
(öyle değil sesleri, o mânada söylemedi sesleri) 

Efendim; zabıt meydanda, insanlar bulun
muyordu, dediler. 

Seni Ali Fuad Paşa Kayseri'den alıp götür
düğü zaman, Maraş'ta kadınlar, gelinlik kızlar 
boyunlarındaki altınları çıkarıp, evlerde tahas
sun etmiş düşman askerlerini yaktırmak için, 
bu evi yakın diye altınlarını vererek yalvarı-
yorlardı. Urfa'da kopan isyan, ihtilâl. Düşmanı 
önüne kattı, ta Urfa'nm garbine attı. Oradaki 
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arkadaşları kendisinden aşağı mı hizmet etti? 
O da bir Jandarma mülâzımı idi. 

Atatürk daha Samsun'a gelmeden 45 nci 
Alay Makineli Tüfek Zabiti Hamdi Pontus çe
telerini mahvetmek, memleketin istiklâl ve 
hürriyetini kurtarmak için dağa çıktı. Bun
lar insan değil mi? Niçin böyle hakaret edi-
yorla? 

Ali Fuad Paşa Tekelioğlu'nu abpta Kayse
ri'den getirdiği zaman Cemil Cahit Toydemir 
Maraş'ta Cenup cephesi Kumandanı idi, eğer 
hatırlamıyorlarsa hatırlasınlar. Toydemir Ma-
raş Cephesini terkettiği zaman Salâhaddin Âdil 
Paşa geldi. 

Neymiş cephe kumandanı, demek ki, koskoca 
bir orduyu henüz imanı sarsılmamış bir ordu
yu yok etmek bu Meclisin huzurunda yok gibi 
göstermek yakışır mı? insaf edin. • 

Sıonra komutanlık dâvasına gelince. însan 
anasından komutan doğar. Hâdiseler onu ye
tiştirir. Neticede o kendini gösterir. Komutan
lık öyle yerden, çıkmış gibi değildir. 

Kolordudan büyük kuvvetlere komuta etmek 
dâvasına gelince: 

Arkadaşlar, bunu kemali hicapla söyliyeyim. 
13 ncü Kolordunun kuvvei umumiyesini önüne 
alan bir adam tutuyor diyor ki, 13 ncü Kolordu
nun muharip kıtalarının silâh mevcudu 2 800 
dür; Sinan Tekelioğlu'nun tüfenk mevcudu ise 
3 400 dür; şu halde kolordudan büyüktür. İn
saf edin arkadaşlar Bir kolordunun muharip 
kıtalarının mevcudu, marş dediği zaman önüne 
katacağı kuvvettir. Yedek Subay Okulunda bir ay 
okumuş bir subayın önüne koysalar derhal ha
kikat görülür, bu kolay bir iş değildir; 2 800 
tüfek, 28 ağır makinalı tüfek 18 tane sahra to
pu, 4 tane ağır obüs topu, 10 tane de cebel to
pu vardı. Ve başında da Nihat Paşa gibi bir 
kumandan vardı. 

Şimdi bu şahsi meselede kendisini müdafaa 
ederken ordunun maneviyatı üzerinde tesir ya
pacak^ şekilde ve bütün mesuliyet taşıyan arka
daşları adam yoktu gibi, insan yoktu diye tavsif 
etmek insafsızlıktır. Eğer kendisi buraya bir 
mareşal tezi vermek üzere çıktı zannediyorsa yağ 
ma yoktur, öyle. 

Sonra arkadaşlar, meselenin kanuni cephe
sine gelince, Millî Savunma Bakanlığı sorum
ludur. Askerî Yargıtayın verdiği 1940 tarih-
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li kararı dosyadan çıkarmışlar. Sinan Tekelı-
oğlu 1943 te Ali Rıza Artunkal Millî Savunma 
Bakanı olunca harekete geçmiş, Maliye Bakan
lığı kanalı ile başlamış işini yürütmeye. Maliye 
Bakanlığından sorulan suale Millî Savunma Ba
kanlığı bunun kıtası 13 ncü Kolordu'dan yük
sektir, gibi bir cevap vererek meseleyi iğlâk 
etmiştir ve netice olarak da.bu Askerî Yargıta
yın kararını sağlamak suretiyle bu maaşın tah
sisi cihetine gidilmiştir. Fakat bu maaş tahsis 
edildikten sonra tahassul eden vaziyet şudur: 
Bu dosyayı saklıyan ve hâlâ da Millî Savunma
da çalışan adam getiriyor bu dosyayı mesul ma
saya verdiği zaman, o mesul masa müdürü bu 
kararla burada bu işi nasıl yaptınız, dediği za
man Bakana gidiyorlar, Bakan da ben bu yol
da tahsis yapın, dedim diyor. Şimdi doğrudan 
doğruya bu işte Sinan Tekelioğlu'ndan ziyade 
mesul olan Millî Savunmadır. - • 

Yalnız, Tekelioğlu'ndan çok rica ederim, 
kumandanları, şahısları unutmasınlar. Kendisi
nin ta Akdeniz'den Ceyhan'a kadar kumandan ol
duğunu kafasından çıkarsınlar. Çünkü iki can
lı şahit oturuyor. Toydemir buradadır. Nihat 
Paşa da hayattadır. Çok rica ederim, ben ka
tiyen şahsi işlerle uğraşmanın ne kadar nefret 
verici olduğunu bildiğim için şu sözleri beni 
yaralamıştır ve bu sözleri geri almazsa ben 
tekrar kürsüye çıkacağım.. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (îstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, raporu okudum. Bu rapor bir kanu
nun maddesinin tefsirine lüzum olmadığına mü
tedair bir mütalâadan ziyade bir mahkûmiyet 
kararıdır. 

EKREM ORAN (tzmir) — öyle icabediyor-
sa ne yapalım. 

SALAMON ADATO (Devamla) — Bu mah
kûmiyet kararı bir cezaya değil, bir paranın tah
siline mütedairdir. Filhakika raporun son fıkra
sında : «Kanunun hükümleri hilâfına bir para 
ödenmişse kanuni yollarla, yani mahkemeye mü
racaatla, bu paranın tahsili zaruridir» diyor ve 
bir yol gösteriyor hem de zaruretten bahsediyor. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA 
ERTEN (Mardin) — Diğer komisyon raporla
rından aldık. 

SALAMON ADATO (Devamla) — Diğer ko
misyon raporlarında olanı almakla mükellef de
ğildiniz mademki raporunuzda vardır bu esbabı 
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mucibeyi kendini?; de kabul ediyorsunuz demek-
tir. 

Biliyorsunuz ki, bir hatanın tashihi daima 
mümkün değildir. Hata bazan hiç 'tashih edil
mez veya kısmen tashih edilebilir. Buna dair 
mevzuatımızda açık hükümler vardır. Eğer bu 
rapor Yüksek Heyetinizce aynen kabul edilecek 
olursa alâkadar Bakanlık mahkemeye müracaatla 
diğer tarafın kanuni müdafaasını dinlemeden 
paranın tahsiline karar alabilecek vaziyettedir. 
Çünkü bu raporun son fıkrasında birkaç kelime 
yazmışlardır. (Kanunun yollariyle) deniliyor. 
Yalnız mahkemeye müracaat etmek kâfi değil
dir. Dâva edilen istima edilmeli, kanuni ve mü
dafaa sebeplerini, meselâ müruruzaman ve sa-
ireyi tabiî dermeyan edebilmelidir. Bu rapor 
olduğu gibi kabul edildiğ takdirde alâkadarı ka
nuna dayanarak müdafaa yapmaktan menetmiş 
olacağız. Bu itibarla raporun son fıkrasında (ka
nunun umumi hükümleri dairesinde) kelimeleri
nin ilâvesinin doğru olacağı kanaatindeyim. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz yalnız yorumu hukuki noktai 
nazardan biraz tahlil etmek istiyorum. Çünkü 
tartışma Sinan Tekelioğlu ve Fuad Balkan ara
sında Millî Mücadeledeki hizmet işine inhisar 
etti. 

İş, 1683 sayılı Kanunun 25 nei maddesinin 
yorumlanmasına dairdir. Esasen yorum sahibi 
Fııad Balkan, bu maddenin kendisi için de tatbik 
edilip, ondan kendisinin de faydalanıp faydala-
namıyacağı mülâhazasiyle bu yorumu istemiştir. 
Diğer komisyonlar yoruma lüzum yoktur demiş. 
Halbuki 408 sayılı Kanun işi zaten halletmiş du
rumdadır. Millî mücadele senelerinde hizmet 
edenlerin ne gibi fayda temin edebileceklerini 
göstermiş oluyor. O da ancak fiilen istihdam 
kılındıkları alelusul musaddak bulunanların 
maluliyetleri halinde kendilerine ve vefatları 
halinde ailelerine maaş bağlanmasını âmirdir. 
Şu takdirde Millî kuvvetlerin başında bulunup 
malûl olınıyanların maaş bakımından hiçbir 
hakkı yoktur. Maaş hakkının esasen kanunen 
tanınmamış olması ve 1683 sayılı Kanunun da an
cak muvazzaf memur ve askerlere şâmil bu
lunacağına göre bu maddeden istifade edip ede-
miyeceği ancak kanunun tatbikatına ait bir 
mesele halinde karşımıza çıkıyor. Kanun tat
bikatının tetkik ve tahlili ise Meclisin el ko
yacağı bir konu değildir. Tatbikatta hata olur-
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sa kanuni hataları düzeltmek için merci tâyin 
edilmiştir. Mercilerin vereceği kararlar aled-
deraeat tetkika tâbidir. Nihayet katiyet kes-
bederek tatbik edilir. Şu takdirde Bütçe Ko
misyonunun yoruma mahal olmamakla beraber 
Millî kuvvetlere kumanda etmiş olanlara bu 
maddenin hükmü şâmil değildir demesindeki 
sebep ve mâna bir türlü anlaşılmıyor. Çünkü 
408 sayılı Kanun Millî kuvvetlerin başında hiz
met edenlerin tekaütlük bakımından istifade 
şekillerini tâyin etmiştir. Burada bu kaydı koy
masının mânası kendiliğinden anlaşılmıyacak de
recede müphemdir. Kanunun tatbikmdaki aksaklı
ğı icra kuvvetlerine bırakmak mecburiyetindeyiz. 
İcra kuvvetleri kanunun tatbikatında leh ve 
aleyhte çıkacak neticeleri tetkik ve tahkik 
ederek karara bağlar. Bu tetkikatta bir akasak-
lık görülür ve kanunun değiştirilmesini mucip 
biı**cihet görülürse ancak Hükümet bir tesis ile 
gelebilir. 

Dikkat buyurursanız, 1683 sayılı Kanun 
1930 da meriyete girmiştir, 1930 dan bugüne 
kadar bu kanunun bu maddesinin tatbika
tında tereddüt edildiği hakkında Hükümetten 
gelmiş bir teklif yoktur. Bir teklif olmadığına 
göre tatbikattaki tereddüt nereden geliyor? Bu 
Yüksek Meclisin meçhulüdür. (Şahsi sesleri). 

Hükümet bir beyanda bulunmamış, Meclise 
bir yorum teklifi ile gelmemiştir. Gelmediğine 
göre eğer bir tesis mevzuu yapılmak isteni
yorsa, bunu herhangi bir arkadaş da teklif ede
bileceği gibi, Hükümet de getirebilir. Tatbikat
ta tereddüt olmadığına göre müstakillen ve tat
bikatta tereddüt vardır diye Meclisi Âlide yo 
ram sekline sokmak doğru değildir, yoruma 
mahal yoktur. Binaenaleyh bir önerge takdim 
ediyorum kabulünü rica ederim. (Bravo sesleri). 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET 
SADIK ETİ (Malatya) — Muhterem arkadaş
lar; bilhassa başta Sinan Tekelioğlu olduğu 
halde birçok arkadaşlarımız Bütçe Komisyonu
nun diğer komisyonlar hilâfına Milis ve Millî 
kuvvetlere komuta etmiş kumandanların bu 
zamandan müstefit olamıyacağı yolunda menfi 
bir mütalâa ile ve tefsire mahal olmadığı yo
lunda bir karara nasıl varmış olduğu üzerinde 
hayretlerini izhar buyurdular. 

Biz Komisyon olarak evvelâ 1683 sayılı Ka
nunun 25 nci maddesine eklenen ve ozaman Baş-
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vekil bulunan Sayın ismet İnönü'nün teklifini es- I 
babı mucibe olarak kanunun yani fıkranın ru
hunu ve mânasını anlamak için tetkik etmek 
zaruretinde kaldık. 

Bir arkadaş geliyor, diyor ki; eğer bu 
kanun, Milis kuvvetlerine de şâmil ise, ben ve 
benim gibi bundan müstefit olmak mevkiinde 
bulunan birçok adamlar vardır, bundan istifade 
edeceklerdir. (Gürültüler). 

VASFI GERGER (Urfa) — Meclis buna ka
rışamaz. 

MEHMET SADIK ETl (Devamla) — Sayın 
Gerger; ben sîzi dinledim. Siz de beni dinleyin. 
Siz bir tezi müdafaa ediyorsunuz, ben de antitez 
olarak bir fikri müdafaa ediyorum. 

Şimdi, dendi ki, sen bu kanundan müstefit 
olmak hakkını nereden buluyorsun, niçin Hü
kümete müracaat ederek, mesul makamlara 
müracaat ederek, alâkalı mercilere müracaat 
ederek hakkını almıyorsun da böyle bir tefsir 
talebinde bulunuyorsun. Biz de bunu dedik, 
l)iı arkadaş tefsir sahibi olarak şunu söylemiş
tir; Kuvayı Millîyeye iştirak etmiş birçok ko
mutanlar alâkalı mercilere müracaat ettikleri 
halde ret cevabı almışlardır. Ancak tatbikatta 
bir zata istisnai muamele yapılmıştır. Eğer bu 
istisnai muamele kanunun ruh ve mânasına uy
gun ise ben ve benim gibi kuvayı millîyeye iş
tirak etmiş, hizmet görmüş kumandanların da 
hakkıdır, bize de teşmil edin diye bir talep ile
ri atınca mevzu incelenmiştir. Yoksa Sinan 
Tekelioğlu arkadaşımızın dediği gibi hakların
da şahsi tahkikata girişilmemiştir. Komisyonu 
bundan tenzih ederim. 

Komisyon tatbikatın seyrini öğrenmek için 
alâkalı mercilerin mümessillerini çağırmış iza
hat almıştır. O komisyonda kendileri de bu
lundu. Maalesef hukuk anlayışı malûm ve mem
lekette hukuk hâkimiyetini herkesten evvel 
müdafaa etmek iddiasında bulunan muhterem 
arkadaşımız Tekelioğlu burada kendilerinin 
tahsisi mevzuunda hukuka aykırı harekette 
bulunmuştur. Muhterem arkadaşımızın dün 
olduğu gibi bugün de hizmetlerini Büyük Mil- | 
let Meclisi huzurunda kemali takdir ile tebcil 
ederim. Vatanperverliğini şükranla anarım. 
O ayrı bir dâvadır. Ama madem ki şahıslarının 
burada bir apolojisini yaptılar. Ben de buna 
karşılık derim ki bir Garp darbımeseli vardır: ; 

Netice eseri tetviç eder: • | 
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Bu hareketlerini' biz Komisyonda hukuk 

anlayışı ile kabili telif bulmadık. Çünkü 1930 
da çıkan bir kanun hükümlerinden müstefit ol
mak için muhterem arkadaşımız 1939 da Millî 
Savunmaya baş vurmuşlardır. Millî Savunma 
bidayette talebi reddetmiş, arkadaşımız haklı 
olarak kanun yoluna baş vurmuş, Askerî Ya r-
ğıtaya gitmiş, Askerî Yargıtay gerek davacı
nın ortaya koyduğu delâviH, gerek Millî Savun
manın savunmasını nazarı itibara alarak ve 
kendi anlayışına göre dâvayı reddetmiştir. 

Şimdi bu netice karşısında davacıya ne dü
şerdi? Şu düşerdi arkadaşlar: Kanun yollarına 
müracaat ederek iadei muhakeme yoluna git
mek. Arkadaşımız bunun başka bir yoldan 
tatbikatına gitmiştir. Ne yapmıştır! Gitmiştir 
Genelkurmay Başkanına. Genelkurmay Baş
kanlığı haklı olarak arkadaşımızın o zamanki 
kara günlerde kelleyi koltuğa alarak halk tâ
biri ile söylüyorum kelleyi koltuğa alarak 
yaptığı büyük fedakârlık ve feragati tesbit et
miş ve demiştir ki - mutlak bir hükümle söyle
memiş - ancak* bu arkadaşımızı 1685 sayılı Ka
nunun 25 nci maddesinden müstefit edin, eğer 
değilse bir tesise gidin, hayır pardon, bir tef
sire gidin ve bu madde buna müsait değilse 
bir tesise gidin ve buna da imkân yoksa - Baş
bakana hitaben yazıyor - zâti sâmilerince tak
dir Duyurulacak bir terfih yoluna gidin, bu ar
kadaşımızı bugünkü perişanlıktan kurtarın, diye 
Başbakanlığa bir tezkere yazıyor. Başbakanlık
tan bu tezkere bir taraftan Maliye Bakanlığına, 
diğer taraftan da Millî Savunma Bakanlığına 
bildiriliyor. Ve Mütalâaları soruluyor. Millî Sa
vunma Bakanlığına bu tezkere, geldiği zaman bir 
piyade binbaşısının dosyasında mahfuz olması 
lâzımgelen kıdemine tekaütlüğüne ait ilâm karşı
sında Millî Savunma Bakanlığı diyecekti ki, Er
kânı Harbiyenin ve Başbakanlığın mütalâası da 
budur, ama ben şu elimdeki ilâm muvacehesinde 
bunu yapamam, binaenaleyh Erkânı Harbiye bu 
muhterem arkadaşımızın hizmetlerini yeni de
lillere istinaden ortaya koyuyorsa, o halde iadei 
muhakeme yolu açılmış demektir. Binaenaleyh 
bu arkadaşımızın Askerî Yargıtaya müracaatla 
işte Erkânı Harbiyenin vermiş oldnğu yeni de
lillere malikim, iadei muhakemin bir sebebi ola
rak ortaya koyuyorum. Bunları Erkânı Harbiye 
rak ortaya koyuyorum. Bunları Erkânı Harbiye
nin arşivinden çıkartmış bulunuyorum demsi lâ-
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!?ımdı. Tanı ki deliller benim cephe kumandanı 
olduğumun en bariz burhanıdır demek icabeder-
di. Hem kıymetli askerî hem de kıymetli bir hu
kukçu olan arkadaşım bu yola gitmekten neden
se tevakki etmiştir.Millî Savunma kaziyei muha
keme halini almış olan ilâmından hiç bahsetme
den biz Erkânı Harbiyeyi Umumiye Riyaseti 
Oelilesinin mütalâasına iştirak ediyoruz diyor. 
Geliyor bu Maliye Bakanlığına; Maliye Bakan
lığı da evrakı Sayıştaya veriyor. Sayıştayın da-
irei mahsusası reddediyor. Şimdi burada bâzı ar
kadaşlarımızın Bütçe Komisyonunda görmedik
leri ihtisas mevzuunu Sayıştay dairei mahsusası 
kendinde görerek cephe kumandanlığını tarif 
ediyor ve bunun tesbitine çalışıyor. Ve neticede 
cephe kumandanlığını reddediyor. Karar dava
cıya ve alâkadar Bakanlığa tebliğ ediliyor. Bu
nun üzerine davacı Sayıştay Heyeti Umumiyesi-
ne müracaat ediyor. Sayıştay Heyeti Umumiyesi 
de Bakanlığın müdafaasını soruyor, ne diyorsu
nuz?. Diyor. Bakanlık verdiği cevapta: Bu ilâm
lardan hiç bahis yok; diyor ki, ben evvelki mü
talâalarımı değiştirecek bir sebep göremiyorum, 
evvelki mütalâamda musırrım. Şimdi Sayıştay 
Heyeti Umumiyesi diyor ki; efendim, dairei mah-
susanm kararı tutulamaz Çünkü bizzat Erkânı 
Harbiyci Umumiye Riyasetinin ve bizzat Millî 
Müdafaa Bakanlığının bu zatın cephe kumanda
nı olduğundan tereddütleri yokken bizim dairei 
mahsusa nasıl böyle askerî bir mevzuu tetkik ve 
tesbit edebilir?. Ve bir hükme varabilir?. Bina
enaleyh dairei mahsusa burada yanılmıştır diyor 
ve büyük bir çoğunlukla tahsise karar veriliyor. 

Şimdi biz hu meselede şimdiye kadar ki, 
tatbikat da mevzuubahsolunduğuna göre, Si
nan Tekelioğlu arkadaşımızın şahsı dahi raev-
zuubahis olmadan tetkikatımızı yapmak üzere 
Sayıştay Başkanını da çağırdık. Verdikleri iza
hatta demişlerdir ki, efendim, bir karar mer
ciinden verilmiş bir ilâm kespi katiyet edince 
Sayıştayın bunun üzerinde leh veya aleyhte ka
rar vermek salâhiyeti yoktur, hattâ müzakere 
mevzuu dahi yapamayız. Eğer bu tahsis hak
kında vaktiyle Askerî Yargıtayca verilmiş bir 
karar varsa biz buna bakamazdık. 

Şimdi bizim burada tatbikatta kanuna aykı
rılık varsa sözümü öteki komisyonlara kıyasen, 
onlara ittibaen onlar tarafından söylenmiş bir 
sözü bizim kaldırmamız bizi objektif olmaktan 
ayırır endişesiyle koymuş bulunuyoruz. Yoksa 
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! Siüan Tekelioğlu arkadaşımızın şahsı istihdaf' 

edilmemiştir. 
Millî Savunma Komisyonu da, Maliye Ko

misyonu da, hattâ bizim komisyon da diyor ki, 
tatbikatta aykırılık varsa kanun yollariyle dü
zeltilsin. 

Şimdi gelelim işin hukuki cephesine: Evvel 
ve ahir söylüyorum ki, dün de söyledim, bugün 
de söylerim. Kemali hürmetle, kemali şükranla 
tekrarlarım Sinan Tekelioğlu arkadaşımız bu 
memleketin çocuğu olarak Kilikya Cephesinde 
fedakârane ve feragâtkârane hizmetler etmiştir. 
Kendisini kemali hürmetle teycil ederim. Bu 
bir kere tahakkuk etmiştir. Şimdi dâva şudur: 
Geçenlerde burada, bir mahzur yoksa söyliye-
yim, gizli bir oturum cereyan etmiştir. O gizli 
oturumun mevzuu şu idi: Dilekçe Komisyonu 
bir karara varmıştı. Nasıp tashihi üzerinde muh
telif kararları vardı. Millî Savunma Bakanı 
arkadaşımız bu kararlara itiraz etti. Heyeti 
Umumiye bu meseleyi konuştu ve dedi ki; Ka
ziyei muhkeme halini almış ilâmlar muvacehe
sinde Dilekçe Komisyonu beyanı mütalâasından 
memnudur. 

Şimdi hakikaten garip bir tecellidir ki, Di
lekçe Komisyonunun Muhterem Sözcüsü bura
da hukuk anlayışını ifade buyururlarken, kendi 
encümenlerinin inkiyat ettiği ve prensip olarak 

I kabul ettiği bir esası Bütçe Komisyonu konuş
tu ise ve kanuna aykırı bir tatbikat var de
diyse bunu bu, tefsir haricindedir, gibi telâkki 

I etmelerini ben çok aziz arkadaşıma yadırga
dım. 

Binaenaleyh dâva mahlûldür; vaziyet bütün 
safahati ve seyriyle heyeti âliyenize arzedilmiş 

I bulunmaktadır. Karar sizindir; encümen sizin 
I bir vasıtanızdır. 

HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Yüksek huzu-
I runuza gelen bir kanun maddesinin tefsiri ol-
I duğunu zannetmiştim. Fakat baştan nihayete 
I kadar dinledim, bir arkadaşın başından geçen 
I mahkeme safahatı ve dosya bu teklifi yapan 
I arkadaş tarafından hakikaten çok incelenmiş-
I ve verilen kararları aynen zaptetmek ve huzu-
I runuza getirip göstermek suretiyle bunun zım-
I nında mündemiç, hukuki kaidenin dışında bir 
I vaziyet ihdas edildiğine kani oldum ve yüksek 
I Kamutay da buna kanidir. (Bravo sesleri) 
I Arkadaşlar, 19 sene evvel mevkii meriyete 
I geçen bir kanun var. Neden şimdiye kadar ge« 
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çen Hükümetler bu kadar tatbikat sahasında 
bu kanuna ilişmemişler de saym Fuat Balkan 
arkadaşımız nereden haber aldılar ilişiyorlar? 
Soruyorum; burası millî iradeyi nefsinde cem 
eden tek bir müessesei hukukiyedir. Fertlerin 
haklı veya haksız almış oldukları paraları baş
ka yollardan aramak icap etmektedir. Karar 
verecek merci burası değildir. 

Saatlerden beri önümüzde birkaç celseden 
bıraktığımız kanunları tekrar geriye bıraktıran 
şahıslar, şahsi dâvalar iştigal ediyor. Artık 
Meclis bundan sonra vazifesini bihakkın yap
maya katiyen karar vermiştir ve süratle yol al
maktadır. Yüksek Meclis aksülamelini bu işte 
göstermiştir. Arkadaşlar tefsirde miyiz, dâva
da mıyız? Muhakkak olan dâvayı hallediyoruz; 
tefsiri değil. 

îşte bu kanun, bu madde, istiklâl harbinde 
orduya kumanda etmiş bütün cepheye kuman
da etmiş diye cepheyi ele almıştır. 

Arkadaşlar, o günleri düşünelim, bir saniye 
için o devirleri yaşıyalım. Hangi kolordu, han
gi ordu vardı o zaman. Arkadaşlar, ben size bir 
vakıayı arz edeyim. O zaman ben esirdim; o 
sıralarda çıkan Tan gazetesini okudum. Kilik-
ya cephesinde düşman bozulmuş, kovulmuş. Bu 
yazıları okuduğumuz zaman tel örgülerin için
den şaha kalktık. Türk ruhunun o çöller içerisin
de aksini gördüm, Sinan Tekelioğlu'nun, Sinan 
Paşanın ismini orada duydum. 

Arkadaşlar biz Garp cephesinde Demirciler, 
Ali Efeler ve birçok adsız kahramanlar orada 
çalıştığı zaman ve onların - kahraman isimlerini 
işittiğimiz zaman onları muntazam kıtalar zanne
diyorduk. Fakat bunlar millî ruhun birer isya
nı ve aziz istiklâlini kurtarmak için bir araya 
gelmiş, ateşe göğüs germek için ortaya atılan bir 
avuç Türk kahramanı imiş. Bunu ancak geldiği
miz zaman gördük. 

Kilikya'da, Şarkta bu ruhla milletin elde 
edilmemiş hiçbir şeyi kalmamıştır. Hepsinde bu 
ruh vardı, o kahraman ruhun tecelliyatını paşa
lar yalnız kendi nefislerinde değil milletin ru
hunda tecelli ettirdiler. Zaferi kazanan millet 
terfi yapan paşalardı. Yalnız ona komuta mu
vazzaf kıtanın başındaki paşa mı idi. Sayın İnö
nü açık olarak diyor ki; 

(Bu tekliften maksadım bu kıtaların başında 
bu cephelere komuta eden öyle arkadaşlar vardır 

. 1949 O : fi 
ki, bunlar esasen askerdir. Bugün tekaüt olmuş
lardır bunları taltif edelim. Lütufkârlık yapmış 
olursunuz.) 

Kanunda lütufkârlık olamazdı, niçin yaptı. 
Çünkü tarihe mal olan bir komuta vardı ne paşa 
vardı ne er vardı. 

Yalnız ve yalnız millî ruhu nefsinde cemetti-
ren komuta mevkiindeki arkadaşlar idi. O günü 
hatırladığımız zamanda göreceğiz ve görüyoruz 
ki, şaha kalkan ruhların verdiği şüheda ile, ken
dilerini hizmetleriyle tarihe maletmiş olan mu
kaddesatı, şerefi unutarak, o günleri unutarak 
.bugün tefsir yolu ile onların haklarını karşılama
mak istediğimizde bu ervahı küçük mevkilere dü
şürmüş oluyoruz. (Sağdan alkışlar, bravo sesle
ri). 

Arkadaşlar, şühedaya, İstiklâl Harbi şüheda
larına hürmet edelim. Onların ruhu bizlerle be
raberdir belki de tenefüs ettiğimiz havanın içeri
sinde bizim vereceğimiz karara bakmaktadırlar; 
o şühedaya, rahmet, muhabbet ve sevgimizi su
nalım, bahşedilen haklarını da tasdik edelim ar
kadaşlar. 

BAŞKAN — Kasım Ener. 
KASIM ENER (Seyhan) — Sayın arkadaş

lar Türkün faziletlerinden birisi de övünmek
ten uzak mahviyetkâr olmaktır. Bugün Kavak-
lıhan ve Fadıl müdafaasından Karboğazı desta
nından bahsedecek değilim. Onlardan dostların 
tarihleri bahsetsin ve bizim tarihimiz Adana 
kahramanlığı diye yâdetsin. 

Fuad Balkan buyurdular, ki ismim mevzuu-
bahis olmasaydı Yüksek Huzurunuza gelmiye-
cektim. Fakat okuduklarından gördük ki, çok
tan hazırlanmışlar (Bravo sesleri). 

Muhterem General Fikri Tirkeş 3400 kişiye 
kumanda ettiğinden savaşçılar! küçümsediler. 
O 3400 kişinin kırk kişisi Karboğaz'mda 1000 
Fransızı Esir aldığına göre onlar., kahraman 
Adana'nm 340 bin neferi demektir. (Bravo ses
leri alkışlar). 

Muhterem sözcü arkadaşımız buyurdular ki, 
kanunen ve hukuken bu işi mütalâa etmek lâ
zımdır. Kendilerinden rica ediyorum ve soruyo
rum; biz Büyük Millet Meclisi olarak Bütçe 
Komisyonuna sen Sinan Tekelioğlu'nun sicilini 
tahkik et, onu Divanı Âliye şevket mi, dedik? 
Biz doğrudan doğruya bir tefsirin halli için 
Bütçe Komisyonunun raporunu bekliyorduk. Bu 
işte ihtisas komisyonu doğrudan doğruya kara-
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î'inı veriyor \:e Maliye Komisyonu da tasvip ile bu
nu Yüksek Huzurunuza gönderiyor. Bütçe Komis
yonu yetkisini aşacak kadar bu işte beni af bu
yursunlar, biraz ileri gitmiştir. 

Eğer hakikaten bu iş üzerinde durmak lâzun-
gelirse, kanun gayet sarihtir. Benden evvel 
Sayın Hulusi Oral arkadaşımız, gayet güzel 
beyan buyurdular. Sinan Tekelioğlu kolordu
dan geniş bir cephede bilfiil cephede kumanda 
etmiş olan bir arkadaşımızdır. Bendeniz oza-
manlar, iyi hatırlıyorum, 1920 de Fransız işga
linde Adana'da Ermenilerle Fransızlar teşriki 
mesai yaparak büyük zulümler ve korkular tev
lit ederlerken ozaman Türkiye'de Atatürk bizim 
cephede de Sinan Paşa ismi kulaklarımızda do
laşıyordu. (Alkışlar). 

Kaldı ki, 1920 de Adanalılar, esaretin, zulmün 
bütün acı hâtıralarını tekrar canlandıran kaç 
kaçta bu on binlerce Adanalın in bir gün 10 Tem
muzda Toroslara sığındığı gündür, Karaisalı, 
Tarsuslu erlerle birlikte başlarında Sinan Teke
lioğlu'nu gördüler. Sinan Tekelioğlu hatırladı
ğıma göre iki yüz kilometre uzunluğunda ve 
70 -80 kilometre genişliğinde bir cepheye hâkim
di. Sinan Tekelioğlu bu vazifesini yapmışsa 
vatani hizmetini yapmış olur. Ancak bunu tak
dir de yerinde bir kadirşinaslık olur. Bunu öde
mek lıenim borcumdur. (Bravo sesleri). 

Bütün bu şeylerden sonra bir takrir takdim 
etmiş bulunuyorum. Yüksek Meclisten rica ve 
istirhamım Maliye ve Millî Savunma Komisyon
larının kabul ettiği şekilde işin üzerinde du
rulması ve âdeta Divanı Âliye şevkini istiyen 
Bütçe Komisyonu mazbatasının reddidir. Bunu 
teklif ediyorum (Bravo sesleri, alkışlar). 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, 1683 sayılı Kanunun 25 
nci maddesi gayet sarihtir Bu madde : Kolor
dudan büyük ve ordu cephelerine kumanda et
miş olanların istifade etmesini âmirdir. Esa
sen Millî Mücadele ruhu bakımından bu kanuna 
Büyük Meclisin başka mâna verdiğini kabul 
etmek de mümkün değildir. 

Millî Mücadelemizin şerefli sahne ve sayfa
larında vazife deruhde eden vatanperverler 
hakkında Büyük Millet Meclisinin tefrik yap
mak suretiyle başka türlü düşünmesine ve baş
ka türlü bir kanun yapmasına da imkân yok
tu. Bütçe Komisyonunu bir arkadaşımız hak-
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kında, Sinan Tekelioğlu hakkında sanki Divanı 
Âliye sevkedecekm^ş gibi raporuna kayıtlar ilâ
ve etmesi yersizdir. Bu mütalâalar güdülen 
maksadı ifade etmesi bakımından hakikaten ha
zindir arkadaşlar. Bütçe Komisyonu raporunda 
takibat yapılmasına taallûk eden noktalar bu 
hususta hususi bir alâka ve hususi bir maksat
la hareket edenlerin bulunduğunu ifade edi
yor. 

Arkadaşlar; kanunun hükmü bu kadar açık 
olduktan sonra ortada hakikaten tefsire mahal 
olmadığı bütün komisyonların işaret ettiği gi
bi meydanda. Fakat tefsire mahal yoktur der
ken ... 

BAŞKAN — Komisyonun kusur ettiğine, si
zin kanatinize göre hatalı hareket ettiğine dair 
söz söyliyebilirsiniz. Fakat komisyonun maksadı 
mahsusla hareket ettiği sözünü tavzih buyrunuz. 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Maksadı 
mahsusu komisyona izafe etmiyorum. 

Arkadaşlar; bu kürsüden bu münasebetle Millî 
Mücadele tarihinde rol almış insanların manevi
yatını hırpalıyan ve bu millete büyük vazifeler 
ifa etmiş insanları zedelemeye matuf birçok söz
ler sarf edildi. Millî Mücadeleye karışmış ol atı 
adsız kahramanların isimlerini çok rica ederim, 
bu kürsüden politika mevzuu yapmıyalım. Çün
kü onlar bize bugün lâzım olduğu kadar bundan 
sonra da lâzımdır, ve bu milletin gelecek nesille
rine hediye edeceğimiz en büyük kıymetlerdir. 

Ben Millî Mücadele tarihinde 11 -12 yaşın
da bii' çocuk olarak Sinan Tekelioğlu ismini ef
sanevî bir kahramanın ismini hatırlar gibi ha
tırlıyorum. O zaman Afyon'da esirdik. Sinan 
Tekelioğlu Afyon cephesine sık sık akınlar yapa
rak, Afyonlular üzerinde büyük kahramanların 
bıraktığı tesiri bırakmış ve ismi her zaman büyük 
takdirle yadedilıniş bir adamdır. 

Arkadaşlar; memleketimizin her yerinde ismi 
bu derece temiz ve tesirli heyecanlar bırakmış 
olan bir arkadaşın hizmetlerini burada inkâr et
mek doğru birşey değildir. Bundan daima içtinap 
edelim. Bu, bizim Millî Mücadele ruhumuzu sız
latır. 

Arkadaşlar, sözüme başlarken ifade ettiğim 
gibi, ortada tefsiri icabettim* bir cihet yoktur. 
Bu kanun Millî Mücadele ruhu ile çıkmış bir ka
nundur. 

Bu kanundan Millî kuvvetlere kumanda etmiş 
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olanların da istifade etmesi ieabeder. Buna dair 
bir önerge takdim ediyorum, kabulü riea ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, daha Emin Soysal, 
Ali Rıza Artunkal ismi geçtiği için, Eminittin 
Çeliköz, Hamdi Şarlan, Vasfi Gerger söz almış 
bulunuyorlar, 8 de önerge var şimdi de bir ye

terlik önergesi geldi. Ancak Ali Rıza Artunkal 'a 
söz vermek mecburiyetindeyim, önergeler de var. 
Vakit de geçmiştir, onun için 18 nci Çarşamba 
günü saat 14,30 da toplanmak ve buna devanı 
etmek üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20 

DÜZELTÎŞ 

Bu Tutanak Dergisinin sonuna bağlı 198 sayılı basmaya zıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır 

Sahife Sütun Satır Yanlış Doğru 

2 2 10 tahdidatı ise tahdidatının ise 
> •» 16 maddesiyle maddesinin 





S. Sayısı: 188 
Rize Milletvekili Dr. Saim Ali Dilemre'nin, Millî Korunma Kanu
nun 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin C fıkrasının 
8 nci bendinin değiştirilmesine, Malatya Milletvekili Şefik Tugay'm, 
Millî Korunma Kanunun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu 
maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde eklenmesine, Bolu 
Milletvekili İhsan Yalçın ve beş arkadaşının, Millî Korunma Kanu
nun 30 ncu maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifleri ile 
Hatay Milletvekili Rasim Yurdman'ın, Millî Korunma Kanunun 5020 
sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin 7 nci fıkrası 2 numaralı 
bendinin yorumlanması hakkında önergesi ve Geçici Komisyon ra

poru (2 /97 ,160 , 163 ve 4 /103) 

Bize Milletvekili Dr. Saim Ali Dilemre'nin, Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 30 ncu maddesinin (C) fıkrasının 8 nci bendinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun teklifi (2/97) 

Yüksek Başkanlığa 

Apartman dairelerine ayrı ayrı su sayaçları konulduğu takdirde her kiracının havagazı ve elektrik 
misillü kendi su sarfiyatını da bizzat ödemesi ve bu suretle mülk sahipleriyle mevcut anlaşmazlıklara 
son verilmek için Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla değiştirilen (30) ncu maddesinin 
(C) fıkrasının (8) nci bendindeki «kiralıyan veya kiracı su sarfiyatını göstermek üzere ayrı bir sa
yaç koyduğu takdirde su sarfiyatı sayaçta gösterilen miktara göre kiracı tarafından ödenir ve zam
ma tâbi kira miktarının bu hallerde ne suretle bulunacağı Bakanlar Kurulu karariyle tâyin olunur». 

Cilt 29 sahife 5'•- 20/ şeklinde olan kanun metni içindeki şu ifade: (Zamma tâbi kira miktarının 
bu hallerde ne suretle bulunacağı Bakanlar Kurulu karariyle tâyin olunur) cümlesinin yerine (bu hal
lerde kira zammı ne mikdar ise o mikdar sabit kalır) cümlesi konulmak suretiyle tadili için ilişik ka
nun teklifimi sunuyorum gereken işlemin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 

16 . IV. 1948 
Rize Milletvekili 

Dr. 8. A. Düemre 
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EÎZE MİLLETVEKİLİ Dr. SAÎM ALÎ DİLEM-

RE'NÎN, KANUN TEKLİFİ 

Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin G fîkrasmm 8 nvi 

bendinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî 'Korunma Kanununun 
4648 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu radde-
«inin C fıkrasının 8 nei bendi aşağıda yazılı şe-
kildo değiştirilmiştir. 

Kiralıyan veya kiracı su sarfiyatını göster
mek üzere ayrı bir sayaç koyduğu takdirde su 
sarfiyatı sayaçta gösterilen miktara göre kira
cı tarafından ödenir ve bu halterde kira zammı 
ne miktar ise o miktar sabit kalır. 

MADDE 2. — Bu knun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu knunu Bakanlar Kurulu 
yürüt/ör. 

Malatya Milletvekili Şefik Tugay'm, Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 
30 ncu maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi {2/160) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

31 . III. 1949 

Millî Korunma Kanununun 21 Şubat 1947 tarih ve 5Û20 -sayılı Kamınla değiştirilen ve bâzı ilâ
veler yapılan 30 ncu maddesinin değiştirilmesine dair teklif ettiğim kanun tasarısı ve mu.ci]? sebep
leri ilişik olarak sunulmuştur. Ai t olduğu komisyonlara iıa valesine müsaadelerinizi arzederim. 

Malatya Milletvekili 
Ş&fik Tugay 

Gerekçe 

Millî Korunma Kanununun; bütün gayrimenkullerin bu kanunun uygulanmaya takaddüm 
eden yıl içindeki kira bedellerinden fazlaya kiralanmamasına dair hükümleri geçen on yıl içinde 
bilhassa konutlardan gayri olan gayrimenkuller üzerinde kanunun vaz'ı zamanındaki şartların de
ğişmesi yüzünden kuvvetini kaybetmiş ve tamamiyle sosyal ve iktisadi gayelerle tedvin edilen bu 
hükümlerin tatbikini cemiyet içinde fayda yerine zarar getirir bir hale gelmiştir. Bütün eşya fi
yatlarının 1939 yılma nazaran asgari dört misli arttığı bu zamanda her türlü meslek ve sanat er
babının kazançlarının buna göre tanzim edildiği ve bir muvazene hâsıl olduğu aşikârdır. Buna mu
kabil kira bedellerinin 1939 fiyatları üzerinde sabit kalması gayrimenkul sahiplerini müşkül du
ruma sokmuş âdeta tasarruf hakkını ihlâl eder bir mahiyet arzetmiştir. Buna mukabil kiracıla
rın (hava parası) mukabilinde işgal ettikleri gayrimenkulleri başkalarına kiralamak imkânlarını 

( S. Sayısı : 188 ) 



İmlmaİarı malaalıipleıû ve tasarruf kakkv aleyhine menfaatler temin etmeleri eemiyet içerisinde 
haklı bir infiale sebep olmaktadır. 

Öa£İ IcUı-e ve Belediye vergüerkıin..artması ve gayrimenkul tamirlerinin 'bugünkü fiyatlar muva
cehesinde. mühim bir yekûn tutması da ^ z önünde bııluıwlur,uluraa hu gayrimjenkulleriû hir irat 
temin etmek mahiyetim tamamiyle kaybettikleri ve malaahipl-erine ancak bix külfet tahmil ettik
leri göpülür. 

Sosyal bir zaruret netictsi koautlardaki tahdidatın adalete uygun bir gözden geçirmeden Ye ta
d i l d e sonra loşa bar müddet i ^ edilse hile konutlar haricindeki gayrimenkuller 
üıarindfiki tahdidatın kaldırılma» zamanı gelmiş ve hattâ, çoktan geçmiatir. 

MALATYA MİLUâlVEKlkt 9EFÎK TOÖAY'-
mKANUN TEKLM 

Mitti Kerunma Kanununun 21 Ş.ttbat İ947 tarih 
ve 5Ö8& sayüı Kmunla değiştirilen ve bâzı ilâve-
Ur yaptkm 30 ncu maddesi ve ilâve edilen 2 nei 
medde aşağıda yavüt olduğu ştkiMe değiştirü-

miştir. 

MADDE 3Q. — Millî Korunma Kanununun 
uygulandığı süre içinde şehir ve kasabalardaki 
konut olarak kullanılan gayrimenkullerin kira 
bedelleri» Millî Korunma Kanununun uygulan
maya konmasına takaddüm eden yıl içindeki ki
ra, sözleşmesiyle belli olan kira bedellerine ı% 
20 zam. ile bulunacak kira bedellerinden hiçbir 
suretle fazla olamıyacagı gibi söyleşme- şartları
na. kiracılar aleyhine değişiklik yapılamaz. 

Konut olarak kullanılmıyan ve her türlü 
meslek ve sanatın icrasına mahsus gayrimenkul-
lerle ticarethanelere ait kira bedelleri taraflar
ca serbestçe tâyin olunur. 

Evvelce konut olarak kiralandığı halde ki
racı taraf nidan bir meslek veya sanatın icrası 
için veya ticarethane olarak kullanılan gayri-
menkuller de bu hükme tâbidir. Kira sözleşme
lerinde kısmen konut olarak ve kısmen de başka 
bir şekilde kullanılmak üzere kiralanan gayri-
menkuller konut olarak kiralanmış sayılır. 

A} Kiraları sözleşme ile belli olmıyan veya 
Millî Korunma Kanununun uygulanmaya konul
masından sonra kiraya verilmeye başlanılan ya
hut kullanma tarzı tamamen değiştirilerek ki
ralanan konut gayrimenkullerin kiraları bele
diye encümenlerince o mahal veya semtteki mü
masilleri nazara alınarak 1939 takvim yılının 
rayicine göre takdir olunacak kiraya |% 20 si
nin zammı ile bulunacak miktarı aşamaz. 

B) Millî Korunma Kanununun uygulan
maya konulduğu tarihten sonra inşa edilmiş 

bulunan veya asli heyeti tevsi veya tebdil edi
lerek esaslı surette tadil edilmiş olan ve konut 
olarak kullanılan gayrimenkullerde Bina Ver
gisi Kanununa göre kati olarak tesbit edilen 
gayrisâfi iratlar kira olmak üzere kabul edilen 
ve sözleşme şartları emsali nazara alınarak, ma
hallî örfe göre Belediye encümenlerince tâ.yin 
olunur, Bu şekilde taayyün eden kira bedelle
rine % 20 zam yapjdamaz. 

C) Mobilye ile kiraya verilen konutların, yu-
karıki fıkralara göre tâyin, eden yıllık kira bedel
lerine möbilyeleriu belediyelerce takdir edilecek 
kıymetin % 20 si zammolunabilir. Şu kadar ki, bu 
suretle zammolunacak miktar kira bedelinin 
yıllık tutarını geçemez. Kira müddetinin hita
mından en az bir ay evvel yazı ile haber ver
mek şartiyle kiralıyan mobilyasını kısmen veya 
tamamen geri alabilir. 

D) Kira sözleşmelerinin ve Borçlar Kanu
nunun Millî Korunma Kanununa mugayir ol
mıyan vecibelerine kiracılar veya mirasçıları ve 
konutlarda ölen kiracı ile birlikte ikamet eden
ler tarafından tamamen riayet edildiği süreoe 
Millî Karunma Kanununun uygulanmadan kal
dırılmasından üç ay sonraya kadar kiracılar 
aleyhine tahliye dâvası mesmu değildir. Kira 
müddetinin bitmesinden en az 15 gün evvel ki
racı gayrimenkulu tahliye edeceğini kiralıyana 
yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı 
şartlarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Ancak 
kira bedeli sözleşme veya belediye encümenleri 

( S . Sayısı : 188) 
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kararı yahut iradı gayrisâfi ile taayyün eden 
gayrimenkul sonradan bu kira bedelinden nok
sanına kiraya verilmiş olsa dahi sözleşmenin hi
tamında sözleşmenin yenilenmesi veya bir baş
kasına kiraya verilmesi hallerinde yukariki 
esaslar dâhilinde belli olan kira bedeline çıka
rılabilir. 

E) Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun 
Millî Korunma Kanununa mugayir olmıyan ve
cibelerine riayet edilse bile aşağıda yazılı hal
lerde kiralıyan : 

1. Kiracı tarafından gayrimenkulun tah
liye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağ
men gayrimengul tahliye edilmezse icraya mü
racaatla tahliye ettirilebilir. 

2. Gayrimenkulu kendisi veya çocukları 
için konut olarak kullanma ihtiyacında kalırsa 
kira sözleşmesinin hitamında; 

3. Gayrimenkulu kendisinin veya çocuk
larının muayyen bir meslek veya sanatın bizzat 
icrası için kullanma ihtiyacında ise; 

Kira bedelini vaktinde ödememelerinden do
layı haklı olarak bir yıl içinde iki defa ihtar 
yapılan kiracılar aleyhine kira müddetinin hi
tamında ve ayrıca ihtara hacet kalmaksızın 
umumi hükümler dairesinde tahliye dâvası aça
bilir. 

G) Mal sahibi yukariki fıkrasının 
numaralarında yazılı sebeplerden dolayı tah
liye ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep olmak
sızın bir yıl içinde başkasına kiralıymaz. 

H) Bu madde hükümlerine göre açılacak 
tahliye dâvaları sulh mahkemelerinde görülür. 
Tahliye dâvası ile beraber açılmış bulunan taz
minat dâvaları hakkında sulh yargıçları ve taz
minat dâvası akabinde asliye mahkemelerine 
açılan tahliye ve fesih dâvalarında asliye mah
kemeleri tarafından görevsizlik kararı verile
mez. 

î) Kloriferli konutlarda kömür fiyatındaki 
değişikliklerin kira bedeline inikası nispeti ha
lin icaplarına göre bu kanun gereğince çıkarı
lacak Bakanlar Kurulu karariyle tâyin olunur. 

Kira bedellerine yapılcak zamların hesabın
da kömür bedel farkları nazara alınmaz. 

F) Su parası kira bedeli içinde gösteril
miş olan hallerde su sarfiyatının kira bedelin
den düşülmek suretiyle kiracı tarafından öden
mesi hususunda mal sahibi ile kiracı uzlaşamaz-
larsa % 20 zam bütün kira bedeli üzerinden 
yapılır. Kiralıyan veya kiracı su sarfiyatını 
göstermek üzere ayrı bir sayaç koyduğu tak
dirde su sarfiyatı sayaçta gösterilen miktara 
göre kiracı tarafından ödenir ve zamma tâbi 
kira miktarının bu hallerde ne suretle buluna
cağı Bakanlar Kurulu karariyle tâyin olunur. 

K) Kiracı sözleşmede aksine kayıt olma
dıkça konut olarak kiralanan yeri kısmen veya 
tamamen başkasına kiralıyamaz. Yahut kirala
nan yerden istifade hakkını veya kira sözleş
mesini başkasına devredemez. Veyahut kendisi 
hakikatta gayrimenkulu bırakmış olduğu hal
de her hangi bir sebeple bu yeri başka kimsele
re kısmen veya tamamen işgal ettiremez. 

Bu maddenin yürürlüğe girmesinden evvel 
kiraya verilmiş gayrimenkullerde kiracıya gay
rimenkulu başkasına kiralamak veya devret
mek hakkını veren sözleşme şartları bu madde
nin yürürlüğe girmesinden sonra kiralayanın rı
zası hilâfına devam edemez. 

Yukariki fıkralar hükmüne riayet etmiye-
rek bir gayrimenkule kiracı veya devralan sı-
fatiyle girenler veya bu gayrimenkulu işgal 
edenler hakkında hiçbir ihtara hacet kalmaksı
zın Sulh Mahkemesinde tahliye dâvası açılabi
lir. Fuzuli işgal edenler hakkında 2311 sayılı 
Kanun hükümlerinin tatbiki da istenebilir. 

Bu madde hükümlerinin uygulanacağı yerle
ri Hükümet tâyin eder. Bu yerlerde 2490 sayılı 
Kanunun bu maddeye aykırı hükümleri uygu
lanma?,. 

EK ÎKÎNCI MADDE — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte konuttan gayri olarak kul
lanılan bir gayrimenkul kiracı tarafından konut 
haline getirilmiş olduğu takdirde konutlara mü-
taallik hükümden istifade edilemez, 

( S. Sayısı : 18â ) 
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Bolu Milletvekili İhsan Yalçın ve beş arkadaşının, Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun teklifi (2/163) 

10 . IV . 1949 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun otuzuncu maddesinin değiştirilmesine ve bu maddeye 
bâzı fıkralar eklenmesine ve bâzı fıkraların kaldırılmasına dair Kanun teklifimizi gerekçesiyle 
birlikte sunuyoruz. 

Gereken işlemin görülmesine yüksek müsaadenizi saygılarla dileriz. 
Samsun Bolu Van Ordu Ordu Rize 

M. Köprülü 1. Yalçın t. Arvas Dr. V. Demir M. Furiun A. Zırh 

G r e k ç e 

ikinci Dünya Harbinin memleketimizi muhat olan, çeşitli zorlukları ve tehlikeleri karşısında iç
timai ve iktisadi emniyet ve nizamı korumak için kabul ve tatbik olunan Millî Korunma Kanununun 
kiralara mütaallik otuzuncu maddesi muhtelif tarihlerde muhtelif kanunlarla tadil edilmiş bulun
maktadır. 

Ancak, esas itibariyle, bütün eşya fiyatlariyle yiyecek ve giyecek maddelerini ve kira bedellerini 
de bir nizam altına tutmaya ve hayatı zorlaştırıcı yükselişleri, artışları önlemeye matuf olan Millî 
Korunma Kanunu hükümleri, ticaret ve sanayi maddeleriyle sair serbest meslek sahiplerinin mua
meleleri ve diğer ihtiyaç maddeleri üzerindeki yükselmeleri karşılayamamış ve bütün ihtiyaç madde
leri 1940 yılından itibaren tedrici bir şekilde artmıştır. 

Bu suretle, MiUi Korunma Kanununun kabulü sırasında derpiş olunan diğer esaslar arasında 
ticaret ve sanayi eşyalariyle yiyecek yakacak ve saire gibi maddelerin fiyatlarını tutmaya imkân 
kalmadığı fiili bir şekilde sabit olmuş ve mevzuubahis maddeler üzerindeki murakabe de kaldırıl
mış bulunmaktadır. 

Son zamanlara kadar yegâne tevzie tâbi tutulmakta olan pamuklu mensucat üzerindeki tahditle
rin kaldırılmasına tevessül edilmesi de, bu murakabe imkânsızlığını teyit eden en canlı bir delil olarak 
mütalâa olunmaktadır. 

Bu vaziyet muvacehesinde Millî Korunma Kanunu ile derpiş olunan esasların ahlâki kaide ve 
icaplarla birlikte adı geçen kanuna mutavaat ve riayet eden vatandaşlar üzerinde mânevi bir baskı 
halinde kalmakta olduğu şüphesizdir. 

Şu duruma göre, iktisadi ve içtimai nizamı korumak, iktisadi ve içtimai ahengi sağlamak için 
Anayasamız ile Medeni Kanunumuzun ve sair kanunların tasarrufa ve mal masuniyetine ait hüküm
leri karşısında dokuz yıldan beri bîr türlü temin edilememiş olan fiyat ahenksizliği önünde kira be
dellerini, 1939 yılı derecesinde tutmaya imkân olmadığına göre, mâkul hadler dâhilinde yükselt
mek ve bu işi bir intikal devresi geçirmek suretiyle tabiî seyrine bırakmak en âdilâne bir hareket ola
rak mütalâa edilmiş ve bu esasa göre kanun teklifimiz ihzar ve tevdi olunmuştur, 

( & Sayısı : 1Ö8} 



BOLU MİLLETVEKİLİ İHSAN YALÇIN Vld 
BEŞ ARKADAŞININ KANUN TEKLİFİ 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 30 ncu 
maddesinin değiştirilmesine ve bu maddeye bâzı 
fıkralar eklenmesine ve bâzı fıkraların kaldırıl-

masına, dair kanun 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 30. 1 - 5020 sayılı Kanunun yürür
lüğe konulduğu tarihten evvelce inşa edilmiş olan 
binaların bugün uygulanmakta olan .kira bedel
lerine konutlarda yüzde otuz, konut olmıyanlar 
da yüzde elli zammedilmiştir. 

I I - 5020 sayılı Kanunun yürürlüğe konul
masından önce yapılan ve kirası belli olmıyati 
binaların kira bedelleri yukardaki fıkrada yazılı 
esaslar göz önünde tutularak Belediye Encümen
lerince tâyin olunur. 

I I I - (Olduğu gibi bırakılmıştır). 
IV - (Olduğu gibi bırakılmıştır). 
V - Bu fıkranın dördüncü bendi altına şu 

fıkra eklenmiştir : 
Mal sahibi B fıkrasının 2, 3, 4 numaralarında 

yazılı hallerde kiracıya mevcut sözleşmenin hita
mından bir ay önce keyfiyeti yazı ile bildirir. 
Sözleşmemin sonunda mücbir bir sebeple gayri
menkulu tahliye etmiyen kiracıya gayrimenkulun 
tâbi olduğu Sulh Mahkemesi bir ay daha mehil 
verebilir. Bu müddetin hitanımda dahi gayri
menkul tahliye edilmezse mal sahibi umumi hü
kümler dairesinde icraya müracaatla tahliye 
ettirir. 

VI - (Olduğu gibi bırakılmıştır). 
VII - (Bu fıkranın birinci bendi olduğu gibi 

bırakılmıştır). 
(Bu fıkramn ikinci bendi kaldırılmıştır). 
VHI - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih

ten itibaren su, çöp ve ışık paraları kiracı tara
fından ödenir. Çöp ve ışık parası ile su sayacı 

bir olan apartmanlarda su paraları katlar ara
sında, oda, oda kiraya verilen yerlerde odalar 
arasında müsavaatan taksim olunur. 

IX - (Olduğu gibi bırakılmıştır) 
X - (Olduğu gibi bırakılmıştır). 
X I - Aynı şehirdeki belediye sınırları için

de ailesiyle beraber oturduğu yerden başka 
mesken hal ve vasfında bir yeri işgal eden kim
se Millî Korunma Kanununun tahditli kira hü
kümlerinden faydalanamaz. 

XI I - Aynı şehirdeki belediye şuurları içinde 
kendisinin veya beraber yaşadığı karısiyle ço
cuklarının hissesiz olarak sahip bulunduğu mes
keni alanlar dahi Millî Korunma Kanununun 
tahditli kira hükümlerinden faydalanamazlar. 

5020 sayılı Kanun ile eklenen dördüncü mad
denin son fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiş
tir. 

«Şimdiye kadar kiraya verilmemiş olan bi
nalar hakkında da bu madde hükmü uygula
nır» 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Korunma Ka
nununun kiralara ait hükümleri 1950 senesi Ha
ziran ayı başında yürürlükten kalkar. Şu kadar 
ki 1950 senesi basandan itibaren mal sahibiyle 
kiracı arasındaki sözleşmeler umumi hükümle
re tâbidir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tak
dirde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

( S. Sayısı : 188 ) 



— 7 — 
Hatay Mületvekffi Rasim Yıırdman'ın, Millî K-orunma Kanununun 5030 sayılı Kan«mla ti^ğiştfailan 
30 ncu maddesinin (V) nci fıkrası (2) ntramrah bendinin yorumlanması hakkında öacrgesi (4/1035 

16 . VI . İW§ 

c V 7 v ". " . ' ",'""."" Yüksek Başkanlığa 

Vaz'ettiği âmir hükümlerle ikinci Dünya Harbinim olağanüstü şartları içinde memlekette 
mesken, ihüyaemi müstakar 'bir düzen içinde tutmak istiyen Millî Korunma Kanununun 30 ncu 
maddesini tadil -eden, ahiren münteşir 5020 sayılı Kanunla, Büyük Meclisimiz tek gaye gütmüş ve 
bu da feykalâde zamanlara mahsus fevkalâde tedbirleri tahfif etmek suretiyle normal devreye av
det için ileri bir adım atmaktan ibaret bulunmuştu. 

Çünkü normal zamanlarda, kiracı ile kiralıyanm hukuki münasebet ve karşılıklı vecibelerini dü-
zenliyen Borçlar Kanununun icara ait hükümleri, Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesiyle, 
uzun zaman mefluç bîr hal almaş ve bunu d a millî ihtiyaç ve zaruret olduğu mucip sebebiyle, Bü
yük Meclisimiz kabul etmişti. 

Ancak îkinei Dünya Harbi sona erdikten sonra (dünya teşne buhmdıığsı tam T© hakiki Mramlh 
ve sükûna kavuşmuş olmamakla beraber) daha uzun müddet Anayasamızın kefaleti altmd* bu
lunan ferdî mülkiyet hakkını takyit mahiyetinde olan Millî Korunma Kanununun, bu, 30 mmm&â-
desini aynen ipka etmek doğru olamazdı. 

Bu lüzum ve saiklerdir ki, gerek hükümet ve gerekse Büyük Meclisimiz MİM Roanınma E/aaau-
numm 30 ncu maddesi1 hükümlerini, (mülk sahipleri) mucirler-lehine tadil ve şartların tahlif ih
tiyacını duymuş ve bunu da üç suretle yapmıştır. Şöyle kî : 

1. îcar bedellerinin muayyen nispetler dâhilinde artırılmasına imkân vermek, 
2. Tahliye sebeplerini mucirler lehine çoğaltmak ve genişletmek, 
3. Ve yeniden inşa edilecek binaları Millî Korunma Kanununun takyidatı dışında bırak

mak, 
Bu tadil kanununun bir senelik tatbikatı neticesinde, güdülen gayelerden büyük bir kramınm 

tahakkuk ettiğini T© semereli sonuçlar verdiğini ifade edersem, hakikattan başka birşey seyiemiş ol-
mıyacağıma inanmaktayım. 

Filhakika bu Kanununun kabuliyle memlekette (bilhassa İstanbul ve Ankara gibi büyük şehir
lerde) "bir inşaat seferberliği almış yürümüş, bina ve mesken ihtiyaçları kısmen olsun bu yeni inşaat
ların yardımiyle azalır gibi olmuş, ferdî mülkiyet hakkı kısmen de olsa himaye edilmiş olmakla içti
mai hak ve nısîet hisleri de tatmin edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak 5020 saydı Kanununun bu işaret ettiğim iyi neticelerine rağmen, tatbikatta tesadüf etti
ğim ve kanunun ruh ve lâfzına aykırı olduğuna inandığım bir noktayı Yüksek Meclise arzederek 
bunun tefsir yoliyle açıklanmasına lüzum olduğuna inanmış bulunuyorum. 

Filhakika gayriroenfcallere ait-icar - isticar işlerinde (kayıtlan kaldırıp serbest rejime avdet 
için ileri bir adım) teşkil eden 5020 sayılı Kanun, 4648 sayılı Kanunla muaddel 30 ncu maddenin 
eski metnindeki: (mesken olarak kullanmak mecburiyetinde kalırsa) ibaresini, (konut olarak kul
lanmak ihtiyacında kalırsa) şekline ifrağ etmiş ve Büyük Meclis bu değişiklikle güttüğü gayeyi Jge-
rek kanunun müzakeresi sırasında ve gerekse kanunim kabulünü lüzumlu kılan mucip •sebepleri meya-
nında sarahaten ifade etmişti. Bu değişikliğin tesadüfi olmayıp kasti bulunduğu (mecburiyet) 'ke
limesiyle (ihtiyaç) kelimeleri arasındaki vüsat ve şiddetle de bir kere daha açıklanmak istenmiştir. 

Ancak (mecburiyet) kelimesi olsun, (ihtiyaç) kelimesi olsun, bunların katî ölçüler olmadığını 
ve bunun takdirinin mahkeme vre hâkimlere mevdu bulunduğunu teslim ederim. Falrat Medeni Ka-
nımusran birinci maddesinde de kayıt edildiği üzere, kanunları tatbikle mükellef olan hâkimlerin, o 
kanunun (lâfza) ve (ruhu) na göre, hareket etmesi zarureti vardır. Kanunların ruhu ve gayeleri 
ise, kanunun metni, mucip sebepleri ve müzakere zabıtlanyle açıklanır. Bir kanunun lâfız ve ra
ini hilâfına tatbik sahası bulması, vazııkanunun gayelerine aykırılık teşkil eder. Nitekim 8© ncu 
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maddenin 4648 Sayılı Kanunla tadili metnindeki (Sükna mecburiyeti) tâbirine nazaran, 5020 sa
yılı Kanunla vaz'olunan (Kullanmak ihtiyacı) tâbirinde, mucirler lehine katî ve açık bir yumu
şaklık bulunmasına rağmen, mahkemelerce bu hükümlerin tatbiki sırasında, bu farklılığın kale 
alınmadığı ve aksine olarak yeni kanundaki (ihtiyaç) kelimesinin, eski kanundaki (Mecburiyet) 
kelimesinden daha dar mânada tefsir edilmekte olduğu görülmüştür. Meselâ : 4648 sayılı Kanu
nun meriyeti sırasında Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesince ittihaz olunan : 

(Oturduğu mülkünü satan kimse, başka bir apartmanının başka bir dairesine geçebilir. Tahli
ye sebebi doğrudur. 29 . I . 1945, E : 1093 - K : 918) 

(Tahliyesi istenen dairenin kirası 35 lira olduğunu ve kendisinin kira ile oturduğu yerde ise, 
60 lira aylık verdiğini ve bu nispet arasında her ay bir aile bütçesi için azımsanmıyacak derece
de olan farktan kurtulmak için müddeti biten kiralanan yere geçmesi kendisi için bir zaruret bu
lunduğu hade hilâfına mütalâa beyaniyle tahliye dâvasının reddine karar verilmesi yolsuzdur. 
9 . I I I . 1945, E : 2799 - K : 2505) 

Metinli kararlardaki (Mecburiyet ve (Zaruret) anlayışı ile, aynı Yargıtaym aynı dairesinin, 
5020 sayılı Kanunun meriyeti tarihinden ve karnındaki (Mecburiyet) tâbiri (İhtiyaç) olarak ta
dil edildikten sonra ittihaz olunan : 

(Davacının kira ile oturduğu evden çıkarılması hakkında mal sahibi tarafından aleyhine istih
sal edilmiş bir hüküm gösterilmemiş ve bu suretle konut zorunda kalmamış olduğu halde kirala
nan evin boşaltılmasına karar verilmesi yolsuzdur. 20 . XI . 1947, E : 14223 - Tî : 11216). 

Metinli kararlarından birincisinde mucirin kendi oturduğu evi birrıza satmasından sonra kira
da bulunan diğer bir evini tahliye ettirebilmesine, ikincisinde de mucirin kira ile oturduğu evin 
kira bedelinin kendi evinin kira bedelinden farklı ve daha fazla olması, müstecir aleyhine tah
liye dâvası ikame edebilmesine elverecek kâfi bir mecburiyet hali telâkki edilmesine mukabil, 
Yargıtayın aynı dairesi 5020 sayılı Kanunun neşrinden sonra ittihaz ettiği üçüncü kararında ise, 
mucirin (kendi kullanma ihtiyacı) tâbirini, ancak ve ancak (kira ile oturduğu ev sahibi tara
fından aleyhine istihsal olunmuş bir tahliye ilâmının mevcudiyeti) haline hasretmektedir ki, bu 
netice ve tatbikin, kiracı - kiralıyan münasebetlerinde normal hukuk devresine avdet 
için ileri bir adım olarak tasvir ve tavsif edilen 5020 sayılı Kanunun maksat ve gayesine 
aykırı olduğu gibi bu kanundaki (ihtiyaç) tâbirine de tevafuk etmediği kanaatindeyim. 

Şu hale göre, tatbikatta çeşitli ve yanlış yorumlara sebebiyet veren 5020 sayılı Kanunun bi
rinci maddesi V. fıkrası 2 numaralı bendindeki (Kendi kullanma ihtiyacı) tâbirinin her türlü 
tereddütleri izale edecek şekilde ve yasama yoliyle tefsir edilmesine lüzum olduğunu arz ve tek
lif ederim. 

Hatay Milletvekili 
Rasim Yurdman 

Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlardan seçilen 3 er üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 

T. BM. M. 
Geçici Komisyon 28 . IV . 1949 

Esas No. 2/97, 2/160, 2/163, i/103 
Karar No, "1 

Yüksek Başkanlığa 

Milli Korunma Kanununun 5020 sayılı Ka
nunla tadil edilmiş olan 30 ncu maddesinin bâ
zı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Bolu 
Milletvekili ihsan Yalçın ve arkadaşları ve Ri
ze Miletvekili Dr. Saim Ali Dilemre ve Malatya 

Milletvekili Şefik Tugay taraflarından verilmiş 
olan önergeler komisyonumuzca tetkik edilmiş 
ve üyelerden bâzılarının gayrimenkullere ait 
hükümlerin hemen kaldırılmasiyle bu kanunda 
hiçbir değiştirme yapılmaması hakkındaki iki 
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teklifi çoğunlukla reddedilerek kanunda bir re
vizyon yapılması kararlaştırılmış ye bu hususta 
dermeyan edilen diğer mütalaalar. göz önün
de tutularak bir rapor tanzimi için Su Komis
yonu teşkili münasip görülmüş ve bu komis
yon da vazifesini ikmal ederek keyfiyeti ra
por ile bildirmiş olduğundan komisyonumuzca 
<>sas hakkında tetkikat yapılmıştır. 

"Millî Korunma Kanununun 31 nci maddesiy
le verilen salâhiyete binaen yapılmakta olan 
fiyat murakabesinin işlemediği Hükümetçe gö
rülerek serbest bırakıldığı gibi deniz nakliya
tına konulmuş olan tahditlerin dahi bu defa 
ilga edildiğinden olağanüstü ahval mülâhazasiy-
le" on seneden beri gayrimenkuller üzerindeki 
sert ve hattâ mülkiyeti de zedeliyecek mahi
yette ki, tahdidatın günagün suiistimallere 
sebebiyet verdiği bin bir misallerle izah edil
mektedir. 

Tetkikatımız neticesinde vâsıl olduğumuz ka
naat mezkûr 30 ncu madde ile tadilleri artık 
faydalı, olmaktan ziyade muhtelif cephelerden 
zararlı olmaktadır. Bu itibarla kanun ömrü ta
biisini ikmal eylediğine kanaat getirilerek aşa
ğıda yazılı süreler ile kaldırılması gerektiği fa
kat bu süreler zamanında kanunla zam cihetine 
gi'dilmiyerek iki tarafı rızalariyle akde izinli 
kılmayı daha uygun olduğu mütalâa edilmiştir. 

Kanunun gayrimenkullere ait kısmı her iki 
taraf için de hava parası alıp vermek ve kiracı
ları çıkarmak veya başkalarına devretmek için 
muhtelif namlar altında şagillerin menfaat te
min eylemeleri için hileler tertip eylemek gibi 
umumi ahlâk üzerinde fena tesirler yapan ve ka
nun önünde suç teşkil eden hususları tecviz ve 
vatandaşların mubah addetmelerini mucip olmu.$ 
ve kiracılar ile mal sahipleri arasında bir husu
met membaı olarak niza ye cidali teşvik ve tevlit 
etmekle beraber çeşitli ijnvanlar ile dernekler 
teşkiline vesile olarak aralarındaki münafereti 
şiddetlendirecek bir mahiyet almaya da müsait 
görülmüştür. Kanunun gütmekte olduğu mak
sattan gittikçe uzaklaşması .hasebiyle halkın ih
tiyacını temin edememesi »ve mal sahiplerinden 
bir kısmının her hangi bir ^şekilde eline geçmiş 
olan gayrimenkulunu kiraya vermiyerek normal 
zamanın avdetine intizar eylemesi mesmuatımıza 
göre yalnız İstanbul'da iki bine yakın konut ol
maya elverişli binanın boş tutulduğu da mesken 

buhranına sebep olmaktadır. Bu hale göre tedri
cen serbest bırakmak ve bu suretle rekabeti te
min eylemek en faydalı ve en muvafık olduğu 
neticesine varılmıştır. 

Yukarda arzeylediğimiz sebepler dolayısiyle 
akarlar için 1950 senesi iptidası ve konutlar için 
dahi bir sene daha fazla bir müddet konulmuş 
ve bu müddet arasında uyuşmak yolları aranarak 
diğer hükümler aranılmış ve intikal devresinin 
ihtilâfları ortadan kaldırılacağı kanaatine varıl
mış ve bu kanaatle tanzim edilen tasarı Yüksek 
Makamınıza takdim kılınmıştır. 
Millî Korunma Kanunu 

Geçici Kom. Bask. Sözcü Kâtip 
Gümüşane Ankara Kütahya 

H.F. Ataç Î.R.Ayaşh Dr.A.Î. Gürsoy 
Ağrı Bolu Elâzığ 

A. Alpaslan î. Yalçın M. Arpacı 
Elâzığ Gazianteb 

F. Karakaya Dr. A. Melek 
Giresun Kayseri 

T. Ekmen S. A. Feyziöğlu 
İmzada bulunmadı 

Kırklareli Konya 
Z. Akın Dr. M. F. Dündar 

îmzada bulunmadı 
Konya Malatya Maraş 

H. Karagülle A. Taşangil . Dr. K. tdü 
Niğde Sinob Urfa 

H. TJlusoy L. Aksoy R. Soy er 
Erzurum Kars 

I. nci maddenin (A, B) Orhan Seyfi Orhon 'un 
fıkrasına muhalifim mütalâasına iştirak 
Ol. V. Kocagüney ediyorum 

Dr. E. Oktay 
Trabzon Trabzon 

(A, B) fıkralarına Orhan Seyfi Orhon'a 
muhalifim iltihak ediyorum 
A. R. Işıl M. R. Tarakçıoğlu 

Zonguldak ' 
Millî Korunma Kanununun mesken ve 

akarlara mütaallik hükmünün kaldırılması pi
yasada hercümerç, mühim bir yekûn tutan ki
racı vatandaşlar arasında heyecan ve şiddetli 
sıkıntıya sebep olacağı gibi mahkemeleri tahli
ye dâvalariyle altından çıkılamıyacak bir hale 
getirecek, pahalılığı artıracaktır. Bu mahzur
larından ötürü 1, 2 ve 3 neü ve 4 ncü madde

lere muhalifim. 
O. 8. Orhon 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Milli Korunma Kanununun 30 ncu maddesiyle bu 
madde tadillerinin bâzı fıkralarının değiştiril

mesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
sinin bâzı fıkraları aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiş ve sonuna da bâzı fıkralar eklenmiş
tir. 

Madde 30. — 1 Millî Korunma Kanununun 
uygulandığı süre içinde şehir, kasaba, iskele, li
man ve istasyonlarda gayrimenkûllerin (tarla, 
bağ, bahçe ve bostan gibi müsakkaf olmıyanlar 
hariç) kira bedelleri Millî Korunma Kanununun 
uygulanmaya konmasına tekaddüm eden yıl için
deki son kira sözleşmesyile belli olan kira bedel
lerine konutlarda yüzde 20 ve konutlardan başka 
yerlerde yüzde 50 zam ile bulunacak kira bedel
leri aşağıdaki fıkralarda gösterilen hükümler da
iresinde artmıyar-ak ve sözleşme hükümleri değiş
in iyee ekti i. 

A) Konut olmıyarak kiralanmış olan gay
rimenkullar 1950 senesi iptidasından itibaren 
Borçlar Kanunu hükümlerine tâbidir. 

B) Konul olarak kiralanmış olan gayri-
menkuller 1951 senesi iptidasından itibaren 
Borçlar Kanunu hükümlerine tâbidir. (Tarafla
rın rızasiyle boşaltılmış olan gayrimenkuller) 
yukarda yazılı devreler dâhilinde umumi hü
kümlere göre kiraya verilebilir. 

O) Bir seneden fazla müddetle ve tarafla
rın rızasiyle kiralanmış olan gayrimenkuller 
hakkındaki sözleşmeler muteberdir. 

D) Kiracı ile kiralıyanlar mutabık kaldık
ları takdirde A ve B fıkralarında tâyin olunan 
süreleri beklemeksizin umumi hükümlere göre 
serbestçe akit yapabilirler. 

XI - Aşağıdaki hallerde bu kanunun meri

yetinden üç ay zarfında kiraeıla? işgal eyledik
leri gayrimenkulu tahliye etmeye veya sahip
leriyle anlaşmaya mecburdurlar. Anlaşmadık
ları takdirde bunlar konut olmıyan gayrimen
kuller hakkındaki hükme tabidirler. 

A) Bir kimsenin oturduğu şehir ve kasa
bada belediye sınırları içinde müstakil olarak 
kendisine veya velayeti altında olup beraberce 
yaşadığı reşit olmıyan çocuklarına ve eşine ait 
ve aile nüfusuna göre ihtiyaçlarına müsait ev
safta konut olmaya elverişli binalar (Sayfiye 
mahallindeki binaların yaz ve kış oturmaya el
verişli olup olmadığını belediye takdir eder). 

B) Ailesiyle beraber oturduğu binadan 
başka aynı şehirde ikinci bir mahalli yalnız ko
nut olarak işgal edenler, 

C) Memuriyet, ticarethane, imalâthane, ya
zıhane, ve benzerlerini başka mahalle nakleden
ler, 

D) Aynı şehir ve kasaba belediyesi sınır
ları içinde konut olacak binası mevcut olduğu 
halde Hükümete ait olup meskensiz memurlara 
tahsisi lâzımgelen yerler bu fıkra hükmüne ta
bidirler. 

XI I - Su, kapıcı ücreti ve sair müşterek mas
raflar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren Millî Korunma Kanunu hükümlerinden 
çıkarılarak tarafların serbestçe anlaşmalarına 
bırakılmıştır. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanun neşri tarihinde yü-

Bu kanunu Bakanlar-Kurulu 
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S. Sayısı: 198 
Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Bankalar Kanununun 14 
ncü ve 17 nci maddelerinin Bina Yapımını Teşvik Kanununun uy
gulanmasını tahdit edip etmediğinin yorumlanmasına dair önergesi ve 

Geçici Komisyon raporu (4 /149) 

_ Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
522b sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanununun bâzı hükümlerinin bir kısım vatandaşlar hakkında 

tatbikında tereddüde düşüldüğü görülmektedir. 
Bu itibarla yanlış anlayışlara meydan veren telâkkilerin giderilmesi maksadiyie bu kanunun mu

ayyen şartları haiz her vatandaşa istisnasız tatbiKiıu temin için aşağıdaki hususların arzını faydalı 
buluyorum. 

Filhakika 1. VI. 1936 tarihinde kabul olunan 2:)i)9 sayılı Bankalar Kanununun 14 ve 17 nci 
maddeleri, banka mensubini ve memurlarının kendi bankalarından kredi almalarını, teminat ve ke
falet sağlamalarını yasaklamaktadır. Bu hüküm, bu gibi kimselerin mensup oldukları bankanın 
menabi ve itibarını kendi lehlerine istismar etmemeleri maksadiyie konulmuş ve bugüne kadar tatbik 
edilegelmiştir. 

Diğer taraftan, 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanunu tamamen başka bir gaye için çıkarıl
mıştır. Nitekim bu kanun ile : Memleketimizde çeşitli sebep ve âmillerle hayatî zaruret halinde 
kendini gösteren mesken buhranını önlemek, vatandaşların yaşama huzurunu sağlamak ve bu su
retle yurdun imarına da hizmet etmek gibi maksatlar güdülmüştür. 

Bu düşünce ile dir ki, mesken yapacak vatandaşlara bâzı imkânlar ve vergi muafiyetleri ile 
birlikte bilhassa kanunun 11 nci maddesiyle : Meskeni olmıyan vatandaşlara mesken yaptırmak üzere 
ipotek karşılığında Türkiye Emlâk Kredi Bankasından uzun vadeli ve ucuz faizli borç para veri
lebilmesi de temin edilmiştir. 

Kanunun ruhu, maksadı ve ifadesi ile de açıkça görülüyor ki, bu hüküm mutlaktır ve kanuni 
şartları haiz bütün vatandaşlara istisnasız olarak tatbik edilmek üzere vazedilmiştir. Bu suretle de 
2999 sayılı Bankalar Kanununun 14 ve 17 nci maddeleriyle 5228 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 
hiçbir münasebeti olmadığı ve her iki kanun maddelerinin biribirinden tamamen başka maksatlarla 
vazolunduğu anlaşılmaktadır. 

Buna rağmen, Bina Yapımını Teşvik Kanununun mutlak ve vatandaşlar arasında istisna gözet-
miyen şümullü, tatbikatta bir nevi tahdide tâbi tutulmakta ve bir kısmı vatandaşların bu kanun hü
kümlerinden istifadelerinde tereddüt edilmektedir. 

Halbuki bu mülâhazanın 5228 sayılı Kanunun ruh ve maksadına tamamen aykırı düştüğü ve mes-
kensiz vatandaşların, birer yuva sahibi olmalarını istihdaf eden Bina Yapımını Teşvik Kanununun 
11 nci maddesinden istifade etmenin esasen bir defaya münhasır olup tevali ve tekerrür etmesinin de 
bahis mevzuu bulunmadığı ve bundan 13 yıl evvel çıkan Bankalar Kanununun tahdidatiyle bu mev
zuun asla alâkası olamıyacağı meydndadır 

Bu itibarla, 2999 sayılı Kanunun 14 ve 17 nci maddelerinin 5228 sayılı Kanunun uygulanmasını 
tahdit edemiyeceğinin yorumlanmak suretiyle keyfiyetin aydınlatılmasını saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Ankara Milletvekili 
Eifâ% Oğu» Bekata 



Adalet, Bayındırlık, Bütçe, İçişleri, Maliye ve Ticaret Komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kuru
lan Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 5.V. 1949 
Esas No. 4/149 
Krar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

2999 sayılı Bankalar Kanununun 14 ve 17 nci 
maddelerinin 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik 
Kanununun 11 nci maddesinin tatbikatını tahdit 
edip etmiyeceğinin yorumlanması hakkında An
kara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata tarafından 
yapılan yorum teklifini görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyonumuz mevzuu incelendi. 

Filhakika 2999 sayılı Bankalar Kanununun 14 
ve 17 nci maddeleriyle «Banka mensup ve me
murlarının kendi bankalarından kredi almaları, 
teminat ve kefalet sağlamaları» banka menabi 
ve itibarını kendi leylilerine istismar etmemeleri 
maksadiyle menedilmektedir. 

5228 sayılı Bina yapımını Teşvik Kanunu ise: 
Memleketimizde çeşitli sebep ve zaruretlerle ve 
hayatî ehemmiyetiyle kendini gösteren mesken 
buhranını önlemek, vatandaşların, huzurunu sağ
lamak ve bu suretle yurdun imarına hizmet et
mek gibi bir gayeyi istihdaf etmektedir. 

Her iki kanunun yukarda belirtilen esaslarm-
daki sarahate ve kanun vazınm maksadına göre, 
Bina Yapımını Teşvik Kanunu vatandaşlar ara
sında istisna gözetilmeksizin her vatandaşın sey
yanen birer mesken sahibi olabilmesini istihdaf 
etmiştir. 

Aynı kanunun 11 nci maddesiyle esasen va
tandaşın bu imkândan bir defaya mahsus olmak 

üzere faydalanabileceği kabul edilmiştir. 
On üç yıl önce çıkan Bankalar Kanununun 

tahdidatı ise : 
Bina Yapımını Teşvik Kanununun 11 nci 

maddesiyle bir gûna alâkası olamıyacağmı dü
şünmek kanun yapıcısının ruh ve maksadına, ta
mamen uygun olacağı neticesine varılmıştır. Bu 
itibarla 2999 sayılı Kanunun 14 ve 17 nci mad
delerinin, 5228 sayılı Kanunun 11 nci maddesiyle 
uygulanmasını takyit ve tahdit edemiyeceğine 

Komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. 
Kamutayın Yüksek tasvibine arzolunmak üze

re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Samsun Mardin Diyarbakır 

F. Kalay M. K. Boran F, Kalfagil 
Aydın Balıkesir Balıkesir 

Dr. S. Akın II. Şeremetli F. Tiritoğlu 
Eskişehir Niğde 
A. Potuoğiu 1. R. Soyer 

imzada bulunmadı 
Ordu Samsun Trabzon 

II. Yalman M. A. Yörüker A. R. Işıl 
Urfa 

B. Soyer 

( S. Sayısı : 19S) 



S. Sayısı: 200 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi memurları 
Emekli Sandığı hakkındaki Kanuna ek 2904 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Ulaştır

ma, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (3 /202) 

T. C. 
Başbkanhk 12,11.1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 72-69, 6-486 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2904 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde «Vazifesini veya vazifesine muadil bir işi daimî su
rette yapamıyacak derecede malûl olup da İdarece daha az aylıklı bir vazifeye tâyin edilenler bu 
yeni vazifelerinin aylıklarını almakla beraber eski aylık ile yeni aylık arasındaki fark miktarına ve 
hizmet müddetine göre 14 ncü madde mucibince hesap edilecek tazminat veya 12 nci madde mu
cibince hesap edilecek tekaüt aylığını da birlikte alırlar, iler iki aylığın tahsisi esnasındaki yekû
nu maluliyetten önceki aylık miktarını geçemez. Bu tarihten itibaren sandık aidatı yeni vazifesinin 
aylığı üzerinden kesilir. Bilâhare tekaüde sevk edilecek olurlarsa bu vaziyette devam eden hizmet 
senelerine göre son aldığı aylık esası üzerinden hesap edilecek ikinci bir tekaüt maaşı eski tekaüt 
aylığına ilâve edilir.» denilmektedir. 

Bu maddenin (Bilâhara tekaüde sevkedilecek olurlarsa bu vaziyette devanı eden hizmet sürelerine 
göre son aldığı aylık esası üzerinden hesap edilecek ikinci bir tekaüt maaşı eski tekaüt aylığına ilâve 
edilir.) ibaresi, daha az aylıklı bir göreve tâyin suretiyle eski ve yeni aylıkları arasındaki fark 
miktarına göre aylık bağlandıktan sonra emekliye ayrılanların, maluliyetten önceki hizmet senele-
riyle sonraki hizmet senelerinin birleştirilmesi şeklinde anlaşılabileceği gibi, birinci defa aylık bağ
landıktan sonra yeni görevde ayrıca bir emeklilik süresi geçirilmesi icabedeceği suretinde de anlaşıl
maya müsait bulunmaktadır. 

Bu ikinci anlayışa göre tatbikat yapılması halinde malûl memurların mağduriyetlerini mucip vazi
yetler tahaddüs etmektedir. Şöyleki : 

100 lira ücret alan bir memur sağlık durumu dolayısiyle eski derecesinden daha aşağı derecede 
mesalâ 90 lira ücretli bir göreve tâyin edildiği takdirde 20 hizmet yılma mukabil kendisine 10 lira 
fark için 4 lira emekli aylığı bağlanacaktır. Bu memur birkaç ay veya yıl çalıştıktan sonra ayrıla
cak olursa evvelce tahsis edilen 4 lira tekaüt aylığı ile kalacaktır. Halbuki bu memur maluliyetinden 
sonra hizmete alınmasaydı kendisine 29 lira tekaüt aylığı bağlanacaktı. 

Yukarda mâruz ibare iki şekilde anlaşılmaya müsait bulunduğundan bu husustaki tereddüdün 
yorum yoliyle çözülmesi Ulaştırma Bakanlığınca istenilmektedir. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 
H. Saka 
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ulaştırma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 3/202 
Karar No. 12 

19 .IV . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları îşletme 
Umumi îdaresi Memurları Tekaüt Sandığı hak
kındaki 2454 sayılı Kanuna ek 2904 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesinin iki şekilde anlaşıl
maya müsait olmasından dolayı yorumlanması
nın Ulaştırma Bakanlığınca istenildiğini bildi
ren ve Komisyonumuza havale buyrulan 12 . I I . 
1948 tarih ve 6/486 sayılı Başbakanlık tezkere
si Komisyonumuzun 14 IV . 1948 tarihindeki 
toplantısında okundu ve üzerinde gereken gö
rüşmeler yapıldı. Toplantıda Ulaştırma Bakanı 
ile Genel Müdürlük temsilcileri de bulundular. 

Vazifesini veya vazifesine muadil bir işi dai
mî surette yapamıyacak derecede malûl olup da 
idarece daha az aylıklı bir vazifeye tâyin olu
nanların, bu yeni vazifelerinin aylıklarını al
makla beraber eski aylık ile yeni aylık arasındaki 
fark miktarına ve hizmet müddetine göre hesap 
edilecek tekaüt aylığını da birlikte almaları, 
bahsi edilen maddenin hükmü icabıdır. Bu gi
biler bilâhara tekaüde sevkedilecek olurlarsa 
bu vaziyette devam eden hizmet senelerine gö
re son aldığı aylık esası üzerinden hesap edile
cek ikinci bir tekaüt maaşının eski tekaüt aylı
ğına ilâve edileceği de maddenin son fıkrasın
da ifade edilmektedir. Yorumlanmasına ihtiyaç 
gösterilen de bu fıkradır. 

Başbakanlık tezkeresinin sonlarında rakam
lara müstenit olarak anlatılan misale göre, bu 
fıkra, maluliyetten sonraki hizmet müddetine 
ve son alman aylığa nazaran hesap edilecek 
ikinci emekli aylığının ilk emekli aylığına ilâ
ve edileceği suretinde anlaşıldığı takdirde, hak
larında bu tarzda muamele yapılan memurların 
büyük haksızlıklara uğramaları muhakkak olup 
kanun vazıı ise hiç bir vakit memurları ve bahu
sus vazife dolayısiyle malûl kalmış olan memur
ları mağdur etmek istemiyeceği cihetle Komis

yonumuz, bu gibi memurlara, maluliyetten evvel
ki ve sonraki hizmet müddetlerinin birbirine ek
lenerek bütün hizmet müddetlerine ve maluliyet
ten evvelki aylık miktarına göre hesap edilecek 
bir emekli aylığının tahsisinin, nıadelcte daha 
uygun olacağı ve binaenaleyh, mezkûr fıkra hük
münün bu tarzda anlaşılması ve şimdiye kadar 
diğer anlayışa göre yapılmış muameleler varsa 
onların da bu anlayışa göre tashihi lâzımgclcce-
ği hususunda birleşmiştir. 

Komisyonumuz, yorum vesilesiyle, maddenin 
ilk fıkrasının da sosyal adalete uygun olarak 
tedvin edilmemiş olduğunu müşahede etmiştir. 
Çünkü yine Başbakanlık tezkeresinin sonunda
ki misale göre. vazife esnasında malûl olmuş 
olan bir memur, maluliyet icabı olarak daha 
az aylıklı bir vazifeye nakline zaruret duyul
duğu takdirde malûl olmadan evvelki aylığına 
nispetle daha az aylık almak durumuna düş
mektedir. Bu adaletsizliğin de giderilmesi için 
Hükümetin bu maddeyi baştan aşağı tadil edi
ci bir tasarıyı Meclise getirilmesini Komisyonu
muz tavsiye ve temenniye şayan görmüştür. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Çoruh Kars Erzurum 

A. R. Er em 8. Karacan S. Altuğ 
Çanakkale Edirne Eskişehir 
B. Gökçen M. E. Ağaoğulları K. Zeytinoğlu 

İstanbul Kayseri Kocaeli 
Orgl. C. C. Toydemir F. 8eler F. Balkan 
İmzada bulunamadı 

Kütahya Niğde Ordu 
A. Bozbay V. Sandal Dr. V. Demir 

Ordu Sivas 
Amiral H. Oökdalay H. Işık 

( S. Sayısı : 200 ) 



Maliye Kom 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 3/202 
Karar No. 20 

Yüksek 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
umumi idaresi memurları Tekaüt Sandığı hak
kındaki 2454 sayılı Kanuna ek 2004 sayılı Ka
nunun 18 ncü maddesinin yorumlanması hakkın
daki 12. II . 1!)4S larihli ve 6/486 numaralı Baş
bakanlık yazısı Ulaştırma Komisyonu raporu 
ile birlikte Komisyonumuza havale olunmakla 
Ulaştırma Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcisi 
huzuriyle okunup incelendi. 

2î>04 sayılı Kanunun 18 ncü maddesinde «va
zifesini veya vazifesine muadil bir işi daimî su
rette yapanııvacak derecede malûl olup da idare
ce daha az aylıklı bir vazifeye tâyin edilenler bu 
yeni vazifelerinin aylıklarını almakla beraber 
eski aylık ile yeni aylık arasındaki fark miktarını 
\v hizmet müddetine «-öre 14 ncü madde muci
bince hesap edilecek tazminat veya 12 nci madde 
mucibince hesap edilecek Tekaüt aylığını da bir
likte alırlar, fler iki aylığın tahsis esnasındaki 
yekûnu maluliyetten önceki aylık miktarını ge
çemez. Bu tarihten itibaren Sandık aidatı yeni 
vazifesinin aylığı üzerinden kesilir. Bilfıhara te
kaüde sevkedilecek olursa bu vaziyette devam 
eden hizmet senelerine göre son aldığı aylık esası 
üzerinden hesap edilecek ikinci bir tekaüt maaşı 
eski tekaüt aylığına ilâve edilir.» denmektedir. 

Burada yorum konusu olan «bilâhara tekaüde 
sevkolunacak olursa hu vaziyette devam eden hik
met senelerine göre son aldığı aylık esası üzerin
den hesap edilecek ikinci bir tekaüt maaşı eski 
tekaüt aylığına ilâve edilir) kısmıdır. 

Kanun vâzıımn bu ibareden maksat ve ga
yesini, maluliyet dolayısile, hak ettiği derece
den daha aşağı bir dereceye ve daha az aylıkla 
tâyin edilen bir memurun maluliyetten önceki 
haklarını iskat edip sadece eski aylığı ile yeni 
aylığı arasındaki fark derecesinde bir tekaüt 
aylığına inhisar ettirmekten ibaret bulunduğu
nu kabule ne aklen ve ne de mantıkan imkân 
görülemez. Çünkü böyle bir maksat hakkaniyet 
ve içtimai adalet prensiplerine aykırı olur. Ka-

3 — 
isyonu rapora 

7 . II . 1949 

Başkanlığa 

nun vâzıı bütün tesis ve yorumlamalarda hak
kı ve içtimai adaleti esas tutar. Bu itibarla ma
luliyet dolayısiyle daha az aylıklı bir göreve 
tâyin edilenlere aradaki fark nispetindo bir te
kaüt maaşı verilerek eski müddetlerinin tama
men silinmesi yolundaki anlayış kanunun ruhu 
ile telif edilir mahiyette görülememiş bu gibi
lerin tekaüde sevkolunmalarmda hem eski gö
revlerdeki ve hem de maluliyetten sonraki gö
revlerdeki hizmetlerinin tamamının nazara alın
ması lâzımgeleceği yolundaki Ulaştırma Komis
yonunun görüşüne Komisyonumuzca da iştirak 
edilmiştir. Ancak Ulaştırma Komisyonunun te
kaüde esas olacak maaş derecesinin maluliyetten 
önceki maaş olması mütalâası kanun maddesin
deki «son aldığı aylık esası üzerinden hesap 
edilecek ikinci bir tekaüt maaşı eski tekaüt ay
lığına ilâve edilir» ibaresi ile telif edilir mahi
yette! görülememiştir. "Rğer kanun vâzıı ilk maaşı 
tekaüde esas kabul etmiş olsaydı tekaüt ödene
ğinin de ilk maaş üzerinden kesilmesini kabul 
ederdi. Halbuki tekaüt ödeneğinin maluliyetten 
sonraki maaş üzerinden kesileceğini bilhassa 
tasrih eylemiş bulunmaktadır. 

Bu hale göre maluliyeti dolayısiyle eski 
aylığından daha dun bir aylığa tâyin edilmiş 
olanların tekaüde şevklerinde her iki aylık 
arasındaki J'arkdan dolayı 12 ve 14 ncü madde
ler gereğince hesap edilecek aylık veya tazmi
nattan başka ayrıca son aylığı üzerinden ve 
bütün hizmetlerinin meemuuna göre tekaüde 
de müstahak olacağı sonucuna varılmış ve mad
denin bu anlayışı ifade eder mahiyette olması 
hasebiyle ayrıca yorumlanmasına ihtiyaç görül
memiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Gümüşhane Samsun 
U. F. Ataç B. Isıtan 

( S. Sayısı : 200 ) 
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Kâtip 

Kastamonu 
Â. Toközlü 

Elâzığ 
F. Karala ya, 

Afyon K. 
.1. Veziroğlu 

İstanbul 
S. Ada I o 

Çankırı 
R. Dolunay 

Kastamonu 
//. Çelen 

Malatya 
E. Doğan 

Tekirdağ 
Z. E. Cezaroğlu 

Malatya 
Dr. H. Fırat 

Tokad 
('. Kovalı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 3/202 
Karar No. 131 

6 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü Memurları Emekli Sandığı 
hakkındaki 2454 sayılı Kanuna ek 2904 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesinin yorumlanması hak
kında Başbakanlığın 12 . İT . 1948 tarihli ve 
6/486 sayılı tezkeresi Ulaştırma ve Maliye Ko
misyonları raporlariyle birlikte Komisyonumu
za verilmekle Sayıştay Başkanı Seyfi Oran, 
Ulaştırma Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürü ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

Yorumu istenen 13 ncü madde : 
(Vazifesini veya vazifesine muadil bir işi 

daimî surette yapamıyacak derecede malûl 
olup da idarece daha az aylıklı bir vazifeye tâ
yin edilenler bu yeni vazifelerinin aylıklarını 
almakla beraber eski aylık ile yeni aylık arasın
daki fark miktarına ve hizmet müddetine pöre 
14 ncü madde mucibince hesap edilecek tazmi
nat veya 12 nei madde mucibince hesap edile
cek tekaüt aylığını da birlikte alırlar. Her iki 
aylığın tahsisi esnasındaki yekûnu maluliyetten 
önceki aylık miktarını geçemez. Bu tarihten iti
baren sandık aidatı yeni vazifesinin aylığı üze
rinden kesilir. Bilâhara tekaüde scvkedilecek 
olurlarsa bu vaziyette devam eden hizmet sene
lerine göre son aldığı aylık esası üzerinden he
sap edilecek ikinci bir tekaüt maaşı eski aylığı
na ilâve edilir) demektedir. Bu madde hükmü 
tahlil edilince : 

Evvelâ) Devlet Demiryolları İdaresinde her 
hangi bir dereceye kadar gelmiş bîr memur va

zifesi veya vazifesine muadil bir işi daimî suret
te yapamıyacak derecede bir maluliyete duçar 
olmuş bulunacak; 

Saniyen) Bu memur, maluliyetinin mâni ol-
mıyacağı daha az aylıklı bir vazifeye İdarece ta
yin edilmiş olacak; 

Bu vaziyete göre memur hakkında aylık ve 
emeklilik bakımından yapılacak işlemi de şöylece 
hulâsa etmek mümkündür : 

1. Eski aylığı ile .yeni aylığı arasındaki 
fark; 

a) Ya, 14 ncü madde gereğince memurun 
hizmet müddeti kâfi gelmediğinden tazminat 
olarak verilir; 

b) Yahut 12 nci madde gereğince bu farka 
isabet eden emekli aylığı hesap edilerek yeni 
maaşına ilâveten her ay ödenir. 

2. Bu takdirde yeni aylığı ile tekaüt aylığı 
yekûnu eski aylık miktarını geçmemesi lâzımdır. 

3. Emekli Sandığı aidatı bu tarihten itiba
ren yeni vazifesinin aylığı üzerinden kesilir. 

4. Bilâhara katı olarak emekliliğe sevkolıl
ınırsa ikinci aylık derecesinde devam eden hiz
met senelerine göre, son olarak almakta bulunduğu 
aylık üzerinden hesap edilecek ikinci bir emekli 
aylığı, yukarda bir numaralı fıkrada hesap edi
len ve aylığına ilâveten almakta olduğu emekli 
aylığına eklenerek tekaüdü icra edilir. 

İşte bu son fıkraya göre yapılacak hesapta 
ikinci hizmet süresinin nasıl hesaplanacağı hak
kında Sayıştay ve Maliye Bakanlığı ile Genel 
Müdürlük arasında bir anlayış farkı hâsıl oldu
ğundan maddenin yorumlanması istenmiş bulun
maktadır. 

( S. Sayısı : 200 ) 
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Sayıştay ve Maliye Bakanlığının anlayışına 

göre maddenin son fıkrasında (Bilâhara tekaüde 
sevkedilecek olurlarsa bu vaziyette devam eden 
hizmet senelerine göre son aylık esası üzerinden 
hesap edilecek ikinci bir tekaüt maaşı eski aylığı
na ilâve edilir.) hükmünün; (Bu vaziyette devam 
eden) kaydına göre, yalnız bu son aylıklı me
muriyete tâyininden sonra geçen müddet maksur 
bir emeklilik müddeti hesabına müsait olduğu
nu, binaenaleyh bu son aylık derecesinin tam 
emeklilik hakkının kazanılabilmesi için yeniden 
25 yıl bu derecede hizmet etmesi gerektiği anla
mında olduğu ifade edilmiştir. 

İdarenin ise, madde hükmüne göre bu me
murun aşağı bir dereceye tâyini neticesinde bağ
lanan ve aylığına ilâveten aldığı emekli aylığının 
ancak evvelki ve sonraki maaşları farkına teka
bül eden tekaüt aylığı olması hasebiyle ikinci de
fa bağlanan aylığa ait bir emeklilik muamelesi
nin yapılmadığı gibi o aylık miktarı derecesinde 
emekli aidatının filhal sandıkta mevcut olduğu 
ve buna ilâveten aynı miktar üzerinden aidat ve
rilmesine devam edildiği için ikinci ve katı olarak 
emeklilik muamelesinin hesabında bütün memu
riyet süresinin bu ikinci aylık derecesinde 
geçmiş gibi hesap edilmesi ve buna birinci defa 
yapılan tekaüt farkının ilâvesi gerekeceği kanaa
tinde olduğu anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzca icabı düşünülmüş ve man
tıki silsilenin de Devlet Demiryolları Genel Mü
dürlüğünün anlayışına uygun olacağı tabiî görü
lerek maddenin son fıkrasında bu anlayış farkına 
sebep olan (Bu vaziyette devam eden) tâbirinin 

bir virgülle ayrılması gerektiği halde bunüH 
unutulmuş bulunduğu ve buradaki (Bu vaziyette) 
ifadesinin (Bu takdirde) mânasına olduğu ve 
cümlenin gerek bir virgülle tefrikiyle okunma
sından ve gerekse (Bu vaziyette) yerine (Bu tak
dirce) kelimesinin konmasiyle gözden geçirilme
sinden sarahaten anlaşılmaktadır ki, (Devam 
eden hizmet senelerine) ibaresinin memuriyete 
başlangıçtan emeklilik anma kadar hesap edile-
cak süre olduğu ve kanun vazımca kastedilen şe
yin bu süre bulunduğu anlaşıldığından her iki 
anlama da gelen bu noktanın yorum ile halli ge
rektiği Komisyonumuzca kabul edilmekle ilişik 
yorum fıkrası Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten î. H. Tigrel M. Eriş 
Kâtip 

Ankara 
F. öynıen 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Ankara 
Dr. A. H. Selgil 

Çoruh 
Dr. C. Kazancıoğlu 

îzmir izmir 
S. Dikmen S. Odyak 
Kastamonu Malatya 
T. Coşkan M. S. Eti 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Amasya 
A. K. Yiğit oğlu 

Ankara 
C. Gölet 

Aydın 
GL B. Alpman 

İsparta 
K. Turan 

Kastamonu 
M. Akalın 

Niğde 
R. Giirsoy 

Seyhan 
A. B. Yüregir 

Bütçe Komisyonunun 

Torum fıkrası 

D evlat Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 
2454 sayılı Kanuna ek 2904 saydı Kanunun 13 ncü maddesinin yorumu 

2904 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (bilâhara tekaüde sevkedilecek olurlarsa bu vaziyette de
vam eden hizmet senelerine göre son aldığı aylık esası üzerinden hesap edilecek ikinci bir tekaüt ma
aşı eski aylığına ilâve edilir.) Hükmünü kapsıyan son fıkrasındaki (bu vaziyette) ibaresi (bu tak
dirce) anlamında bulunmakta ve bu anlama göre (devam eden hizmet seneleri) ifadesi de memurun 
geçmiş bütün hizmet sürelerine ait bulunmaktadır. 

( S. Sayısı : 200) 





S. Sayısı: 202 
Kocaeli Milletvekili Fuad Balkan'ın, Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanununun 25 nci maddesinin son fıkrasının yorumlanmasına da
ir önergesi ve Millî Savunma, Mâliye ve Bütçe Komisyonları 

raporları (4 /68 ) 

15 . 1 . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

3 . VI . 1930 da kanuniyet< kespeden Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 25 nci maddesi 
(istiklâl Harbi esnasında orduya veya kolordudan büyük «epheye fiilen kumanda etmiş olanlar
dan tekaüt olmuş bulunanların almakta oldukları tekaüt tahsisatlarına ayda 150 lira zam-
molunur). 

Bu maddenin ilk bakışta gayet açık olduğu görünmekle beraber Millî Savunmaca tatbiki 
esnasında (Orduya veya kolordudan büyük cepheye fiilen kumanda etmiş) tâbirinin Millî Mü
cadele başında ordu nizamı harbi haricinde yer yer toplanan gönüllü kıtaatının ilk işgal senesin
de vatanperverane hareketleriyle silâha sarılıp müstevli düşmanın bir kaç taburuna karşı mu
kavemet hareketleri o gün için silâhtan tecrit edilmiş fırkalarımızın noksan mevcutlariyle bu 
gönüllü ktalarm tuttukları cephe mukayesesiyle bu kanundan bâzı zevatın istifade ettikleri gö
rülmüş olduğundan ben şahsan Millî-'Mücadelede Hükümetin emir ve tensibiyle Garbı Trakya 
ve Makedonya Cephesinin kumandanlığım ifa ederek Anadolu harekâtına iki Yunan fırkasının 
iştirakine mâni olmuş iken bu kanundan istifadelenmek teşebbüsünde bulunmadım. Şayet vâzıı ka
nun gönüllü kıtaatında hizmetini takdir buyurup ikdar etmek gayesi güdülüyorsa bunu alelû-
mıırabu hususta hizmet ifa etmiş komutanlara da teşmil edilmek üzere maddenin alâkadar ko
misyonlarda yorumlanmasna müsaadelerinizi rica ve istirham ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Fuad Balkan 

Mülî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. MM. 
Millî Savunma Komisyonu 4 . II . 1948 

Esas No. 4/68 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

16 .1.1948 gün ve 2541 sayı ile Komisyonu
muza havale buyurulan Kocaeli Milletvekili Fu
ad Balkan'ın Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu
nun 25 nci maddesinin yorumlanması hakkındaki 
teklifi 2 . I I . 1948 günü dilek sahibi Sayın Fuad 
Balkan, Millî Savunma Bakanı, Genelkurmay 
Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hu -
zurlariyle okunup incelendi. 

Dilek sahibi Sayın Fuad Balkan mütalâa ve 
dileğini tafsilâtiyle izah eyledi. 

Bu izahata göre 1683 sayılı Askerî ve Mülkî 

Tekaüt Kanununun 25 nci maddesine eklenen 
(İstiklâl Harbi esnasında orduya veya kolordu
dan büyük cepheye fiilen kumanda etmiş olan
lardan tekaüt edilmiş bulunanların almakta ol
dukları tekaüt tahsisatlarına ayda 150 lira zam-
nıolunur.) Fıkrasının istihdaf ettiği gaye Millî 
Mücadelede teşekkül eden muvazzaf ve muntazam 
kıtalardan teşekkül etmiş Ordu veya Kolordular
dan büyük bir cepheye komuta eden muvazzaf 
Komutanlar olduğu ve bunlar meyanına milis 
veya gönüllü kıtaya komuta edenlerin dâhil ola-
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mıyacağı kanaatinde bulunduğunu; fakat kanu
nun tatbiki sırasında milis ve gönüllü kıtalara 
komuta edenlere de verilmiş olduğunu ve bu tat
bikatta bir yanlışlık yoksa, kendisinin de aynı 
dereeede hizmeti bulunduğunu ve bundan fayda
lanması lâzımgeleceğini ve bu sebeple maddenin 
yorumlanması lüzumu hâsıl olduğunu izah eyledi 
ve kanaatinin ispatı sadedinde 1683 sayılı Ka
nunun 25 nci maddesinin müzakeresi sırasında 
o vakit Başbakan olan Sayın İsmet inönü'nün 
yukarda zikredilen fıkranın ilâvesini istediği ve 
bunun için yaptığı beyan ile verdiği takririni de 
okudu. 

Bunun üzerine Millî Savunma Bakam bu 
maddenin ve eklenen bu fıkranın şimdiye ka
dar ne yolda tatbik edilmiş olduğunu ve mad
denin yorumlamaya muhtaç olmadığını izah ey
ledi ve aynı noktai nazarı Genel Kurmay Baş
kanlığı mümessili de teyit eder beyanda bu
lundu. 

Maliye mümessili dilek sahibi Sayın Fuad 
Balkan'ın yorumlama dileğinde bulunması hak
lı olduğunu ve hakikaten bu fıkranın yorum
lamaya muhtaç bulunduğu ve tatbik eden ma
kamlarca tatbikatta tereddüt ve kararsızlıklar 
olduğunu beyan eyledi. 

Bunun üzerine Komisyonumuz Üyeleri ara
sında yapılan uzun tartışmalar sonunda bu fık
ranın sarih olup yorumlanmasına lüzum olma
dığına tatbikatta hata ve yanlışlıklar yapılmış
sa onun alâkadar makamlar nezdinde takip 
edilmesi mümkün olacağına toplantıda bulu
nan üyelerin ekseriyetiyle karar verildi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı 
Kastamonu 

Korgl. A. Alptoğan 

Sözcü 
Hatay 

Maddenin yorumlanmasına, son fıkrasının tat-
bikmda; tatbik eden makamların görülen te
reddüt ve kararsızlıklarını önlemek için; fıkra
nın tavzih ve tasrihine lüzum olduğu kanaatin

deyim. 
GL E. Durukan 

Kâtip 
Van 

R. Oktar 

Balıkesir 
Orgl. î. Çalışlar 

Çankırı 
Gl. Z. 8 oy demir 

Erzincan 
Gönüllülerden ibaret kı
talar meselesi tefsire 

muhtaçtır. 
B. K. Çağlar 

Erzurum 
GL V. Kocagüney 

Ankara 
Gl. N. Tınaz 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Erzincan 
Muhtacı tefsirdir ekseri
yet kararma muhalifim. 

Z. Ağca 

Erzurum 
E. S. Akgöl 

Gümüşane 
8. Erdoğan 
Muhalifim 

İstanbul 
T)r. M. K. Öke 

Kars 
H. Tugac 

Kayseri 
Gl. S. Avgın 

Kırklareli 
Korgl. K. Doğan 

Konya 
Dr. H. Alataş 

Muğla 
İV. özsan 

Kocaeli 
Koramiral 8. Okan 

Mardin 
Gl. K. Sevüktekin 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 4/68 
Karar No. 37 

Yüksek Başkanlığa 

20 . V . 1948 

1G83 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun 25 nci maddesinin son fıkrasının yorum

lanması hakkında Kocaeli Milletvekili Fuad 
Balkan tarafından verilmiş olan önerge Millî 

( S. Sayısı : 202 ) 



3 — 
Savunma Komisyonunun raporiyle birlikte Ko
misyonumuza havale olunmakla, Millî Savun
ma Bakanı ve Maliye Bakanlığiyle Genel Kur
may Başkanlığı temsilcileri hazır oldukları hal
de okunup incelendi. 

Sayın Fuad Balkan önergesini izah ederek 
25 nci maddenin son fıkrasının vaz'ındaki mak
sat ve gayenin Millî Mücadele sırasında ordu
ya veyahut kolordudan büyük bir cepheye ku
manda etmiş kumandanları hedef tuttuğunu-ve 
halbuki uygulamada böyle bir durumu iktisap 
etmemiş olan bâzı kimselere de Askerî Yargı
tay kararı hilâfına tatbik olunduğunu, bu iti
barla fıkranın vaz'ı maksadiyle tatbikatın yek
diğerine aykırı bulunduğunu beyan ederek bir 
milis komutanı hakkındaki uygulamayı da, id
diasına: misal olarak ileri sürdü. 

Millî Savunma Bakanı ise, fıkranın sarih 
olduğunu ve uygulanmanın da bu sarahatin ica
bına muvafık olduğunu ifade ederek Fuad Bal
kan'ın işaret eylediği muameleye ait dosya muh
teviyatının Cîenel Kurmay temsilcisi tarafından 
izah edileceğini bildirdi. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi, fıkradaki (teka
üt olmuş bulunanların) ibaresinden bunun an
cak muvazzaf subaylara ait bir hüküm olduğu
nu milis teşkilâtına kumanda etmiş olanların 
bundan istifade etmemesi lâzım geldiğini bu iti
barla yoruma ihtiyaç bulunduğunu beyan eyle
di. 

Genel Kurmay Başaknlığı temsilcisi ise; yo
rum isteğine konu teşkil eden tekaüt muamelesine 
ait dosyayı izah ederek bahis mevzuu olan şalısın 
ilk müracaatlarında kendisine ret cevabı veril
miş, Askerî Temyiz Mahkemesine açtığı dâva 
dahi, ret olunmuş ise do bu şahsın Millî Müca

dele sırasında mesafe itibariyle kolordudan bü
yük bir cepheye kumanda etmiş olduğunun ve 
elindeki kuvvetlerin de ozamanki bâzı kolordu 
mevcutlarından daha yüksek bulunduğunun son
radan anİTŞilması üzerine 25 nci maddenin son, 
fıkrasından istifade ettirildiğini ve Genel Kur
may Başkanlığından Millî Savunma ve Maliye 
Bakanlıklarına yazılmış olan tezkereleri de okun
du. Bu tezkerelerde de kolordu kumandanlığın
dan büyük cephenin tam tarifine de tesadüf edi
lemedi. 

Uzun görüşmelerden sonra, Komisyonumuz 
bu fıkranın uygulanması için : 

A) istiklâl Harbi esnasında; 
B) Orduya veya kolordudan büyük cepheye; 
(') Fiilen kumanda etmiş olma; 
Unsurlarının şart olduğuna, bu unsurların 

mahiyet ve şümulünü katiyetle tâyin ve izah 
Komisyonumuzun teknik bilgisi dışında görülerek 
kanunun açık ifadelerine göre yorumlamaya lü
zum olmadığına ve eğer uygulamada buna aykırı 
bir hal mevcut ise bunun da kanun yollarından 
düzeltilmesinin icabedeceğine karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna 1 ev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Mal i ve Komisvonu 

Başkanı 
Gümüşane 

TT. F. Ataç, 
Çankırı 

Ti. Dolounay 
Samsun 

Ö. Karataş 
Tmzada bulunmadı 

Sözcü 
Samsun 

R. Isıtan 
Kastamonu 
TT. Çelen 

Kâtip 
Malatya 

M. S. Eti 
Ordu 

/ / . Şarlan 
Sinob 

TJ. Aksoy 
Tmzada bulunmadı 

Tokad 
C. KovaU 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 4/68 
Karar No. 132 

10 .V • 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Kocaeli Milletvekili Fuad Balkan'ın 1683 
sayılı Tekaüt Kanununun 25 nci maddesinin son 
fıkrasının yorumlanması hakkındaki önergesi 
Millî Savunma ve Maliye Komisyonları rapor-

lariyle birlikte Komisyonumuza verilmekle 
önerge sahibi ile Sayıştay Başkanı Seyfi Oran, 
Millî Savunma ve Genelkurmay temsilcileri ve 
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 

( S. Sayısı : 202 ) 



Genel Müdürü hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

önerge sahibinin açıklanmasına göre 1683 
sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun 25 
nci maddesinin son fıkrasını teşkil eden (İs
tiklâl Harbi esnasında orduya veya kolordudan 
büyük cepheye fiilen kumanda etmiş olanlardan 
tekaüt olmuş bulunanlara almakta oldukları 
tekaüt tahsisatına ayda 150 lira zammolunur) 
hükmünün tatbikmda aranılması İktiza eden 
şartlar arasında Millî Mücadele sırasında yer, 
yer teşekkül eden millî kuvvetlere de kumanda 
etmiş olmak şartı mündemiç bulunuyorsa, bu 
fıkraya ait tatbikatın bu yolda hizmet ifa et
miş komutanlara da teşmili gerekeceğinden ve 
maddeden bu cihet anlaşılmamakla beraber tat
bikatta bu yolda bâzı muamele ifa edildiğinden 
bahisle fıkra hükmünün delâlet ettiği mânanın 
yorum yoliyle halli istenilmektedir. 

Millî Savunma Komisyonu maddenin sarih 
olup yorumlanmasına lüzum olmadığından ve 
tatbikatta bir yanlışlık varsa bunun alâkalı ma
kamlar nezdinde takip edilmesi mümkün oldu
ğuna ; 

Maliye Komisyonu fıkra şartlarının mahi
yet ve şümulünün katiyetle tâyin ve izahı Mali
ye Komisyonunun yetkisi dışında olduğuğun-
dan kanunun açık ifadesine göre yorumlan
masına lüzum olmadığına ve eğer uygulanmada 
aykırı bir hal mevcut ise bunun da kanun yol
larından düzeltilmesinin ieabedeceğine; karar 
vermişlerdir. 

Konu komisyonumuzca da tâli bir komisyo
na tevdi edilmek suretiyle etraflı bir tetkika 
tâbi tutulmuş ve Tâli Komisyonun vermiş ol
duğu rapor üzerine ilgili daire ve Bakanlık
lar temsilcilerinden gerekli malûmat alınmakla 
beraber mevzuubahis kanun maddesinin Bü
yük Mecliste görüşülmesine ait tutanaklar da 
gözden geçirilerek incelenmiştir. 

Bu tetkikata göre yorumu istenilen fıkra
nın 1683 sayılı Tekaüt Kanununun 25 nci mad
desinin Kamutayda görüşülmesi sırasında o za
man Başvekil bulunan Sayın İsmet İnönü'nün 
bir önergesiyle kabul edilerek maddeye eklen

diği anlaşılmış ve İnönü teklifini izah ederken: 
(Arkadaşlar, bu maddeyi mütalâa buyurur

ken, bir noktaya bilhassa lütufkârlığınızı cel-
betmeyi vazife saydım. Burada Büyük Millet 
Meclisinin teessüsüne kadar dikkatiniz uza
tılmış bulunuyor. 1.1 arb esnasında büyük kıl
ınanda mevkiinde bulunmuş üç, dört zat var
dır ki, onlar bu madde ile bir suretle müstefit 
olmıyacaklardır ve onların bir .suretle istifade
lerini temin etmek sizin için hem bir kadirşi
naslık, hem de bir lütufkârlık olacaktır. Onun 
için Kiyasete bir takrir takdim ediyorum. 

Şark ve (Jarp Cephesi Ordu kumandanlık
larında - hatırladığını bunlardır - bulunanlar 
içindir, tensip buyurursunuz ümidindeyim. 
bâzı vazifeler vardır ki, her mülâhazanın fev-
kmda olarak icra mevkiinde bulunanların ifa 
etmeleri lâzımdır.) diye bu fıkra ile kimleri 
kastettiğini açıklamış bulunuyorlar. İlâve edi
len fıkranın gerekçesini teşkil eden bu beyan 
fıkra hükmünün, ancak muvazzaf kıtalardan 
mürekkep ordulara ve kolordudan büyük cephe
lere kumanda edenlere maksur olup Millî kuv
vetler kumandanlarına teşmiline müsait olmıya-
cak derecede vazıh ve sarih olduğundan tatbi
katla buna aykırı bir işlem yapılmışsa kanun 
yollariyle düzeltilmesinin zaruri bulunduğuna ve 
bu sebeple maddenin yorumlanmasına mahal ol
madığına Komisyonumuzea karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 
R. Erten î. ff. Tigrel M. Eriş 
Amasya Ankara Ankara 

A. K. Yiğitoğlu N. C. Ahkerman C. Gölet 
Ankara Aydın 

Dr. A. M. Selgil Gl. R. Alpman 
Çoruh İsparta 

Dr. C. Kazancıoğlu K. Turan 
İzmir İzmir Kastamonu 

S. Dikmen S. Odyak M. Akalın 
Kastamonu Malatya Niğde 
T. Cosknn M. S. Eti R. Giırsoy 
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