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1 - GE$Etf ÎÜtfİSAK ÖZETİ 
Birinci Oturum 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunu tasarısının maddeleri görüşüldü. 

ti idare 'Kanunu tasarısının tümü üzerinde 
de bir müddet görüşüldükten sonra; 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili İsparta Milletvekili ' 

C. K. încedayı S. Koksal 

Urfa Milletvekili • 
A. Akan 

ikinci Oturum 
İl İdare Kanunu tasarısının tümü üzerindeki 

görüşmeye devam olundu; 
Birleşime ara verildi. 

üçüncü Oturum 

îl İdare Kanunu tasarısmih maddeleri gö
rüşüldü. £ 

28 . V . 1949 Cumartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

C. K. tnccdayı C. Aksu 

Kâtip 
Urfa Milletvekili 

A. Akan 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 

Kanunda değişiklik yapılmasına dair 'Kanun ta
sarısı (1/563) (Bütçe Komisyonuna); 

2. — Uzman çavuş yetiştirilmesi hakkmdı 
Kanun tasarısı (1/564) (Millî Savunma ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

3. — Yollar Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkında Kanun tasarısı (1/565) (Ba
yındırlık ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
4. —• Demiryollar ve Limanlar inşaatı için 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi' 
hakkındaki 4643 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 
ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/532) (Gündeme); 

5. — İskele ve ufak barınaklar yapımı hak
kında Kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe 

Komisyonları raporları (1/535) (Gündeme); 
6. — Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube 

hattının yapımı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/536) (Gündeme); .j 

7. — Milletlerarası İktisadi İş birliği Teşkilâtı 
hakkında Kanun tasarısı ve Büt^je Komisyonu ra
poru (1/544) (Gündeme); 
. • 8. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu ve 

Balıkesir Milletvekili Hilmi Serem etli'nin, Dilek
çe 'Komisyonunun 13 . V . 1949 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2272 sayılı Kararın Kamu
tayda görüşülmesine dair önergemi ve Dilekçe Ko
misyonu raporu (4/163) (Gündeme); 

0. —'• Şose ve köprüler yapımı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
Kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/541) (Gündeme),; 



B Î R Î N C İ OTUEÜM 
Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN — BaşkanvekiU Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Atalay Akan (ITrfa). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama* yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Oturu
mu açıyorum. 

4. — DEMEÇLER 

1. — Balıkesir Milletvekili Eminittin Çelik-
öz'ün, Ulus Gazetesinde kendisinden bağımsız 
milletvekili olarak bahsedilmesi münasebetiyle 
demeci 

' EMÎNÎTTÎN ÇELtKÖZ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; biraz iteessür, teheyyüç için
deyim, beni mazur görmenizi rica ederim. 

Dun bendenizin, tiler Kanunu tasarısı mü
nasebetiyle olan beyanatımı dinlediniz. Bugün
kü Ulus Gazetesinde söyle bir cümle var, oku-
yacağım. «Balıkesir bağımsız milletvekillerin
den Eminittin Çelîköz söz almış ve valilere faz
la yetki verildiğini iddia etmiştir.» 

Aziz arkadaşlarım; dediklerim neden yazıl
madı demem. Bu gibi şeylerde kendimden bah
setmek benim aklıma gelmez. Çünkü egoist in
san değilim. • -, 

Yalnız iki kelimeye işaret edeceğim şu : İd
dia etmiştir ile |yş.ğımsn! kelimeleri.. Bu, tenkid-
dir. Tenkid ise',"denenler ortaya atılarak öyle 

söylenir. Bundan dolayı teessüf etmek lâzımdır. 
İkincisi : Bağımsız. Ben bağımsız değilim. 

Elimde silâh olarak' reddi ilhaktan başlıyarak 
Müdafai Hukuk Cemiyetinde sıra ile istihalele
rinde çalışmışımdır. Ben bağımsız değilim. 

'Büyük Atatürk elinden beni düşürdüğü hal
de bile kat'a ve kellâ gücenmemiş bir insanım. 
(Bağımsız), dan, Balıkesir halkı ve benim okut
tuğum Türkiye'ye yaygın talebeler çok teessür 
duymuşlardır. Ben öyle karakter sahibiyim ki, 
bugün başka, yarın başka söz söyliyen, düşü
nen bir insan değilim. (Soldan bravo sesleri, gü
lüşmeler). 

Ey Türk Milleti, ey benim memleketimin 
halkı, biliniz ki, ben bağımsız değilim; ölür
sem de altı oklu bayrak tabutumun üstüne ko
narak ölümü öyle mezara götürsünler. 

Riea ederim, Ulus Gazetesi bir daha böyle 
lâubalilik yapmasın. (Soldan gülüşmeler, bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

!:•<-— Dış memleketlere1 vâki hububat satışları 
hakkındaki raporun gönderildiğine dair Başba
kanlık, tezkeresi $e Afyon Karahisar Milletvekili 
Şahin Lâçin ve 4ki arkadşmın buğday ihracı do-
layısiyle Ticaretreski Bakanı hakkında Meclis so
ruşturulması yapılmasına dair Önergesi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/239) (4/84) [1] 

[1] 225 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
<Jw. 

BAŞKAN -— Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyon raporu okundu.) 

ATIF ESENBEL (Malatya) — Bravo kâtip. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlar; peşinen arzedeyim ki, 
Eski Ticaret Bakanı Atıf İnan'm sorumlu bu
lunmadığı hakkında Karma Komisyonumuzca 
verilen karara hiçbir muhalefetim yoktur. Mu
halefetini usule ait bir meseledir ki, huku^ sa* 

.TO-=» 
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basında kestirilmiş, atılmış ve kati bir neticeye 
bağlanmış değildir. Daima münakaşa mevzuu 
olması mümkündür. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Burada mı 
halledeceğiz? 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Bir içtihat meselesidir. (Devam, devam sesleri). 

Meseleyi yüksek huzurunuzda kısa arbede
yim : 

Eski Bakan hakkında Meclis soruşturulması 
acildi. Maliye müfettişleri de bu bakanlığa 
bağlı olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü Hâmit Koray hakkında tahkikatını yaptı 
ve neticede Genel Müdürü bakana tebean ve ay
nı fiillerle görülen irtibat dolayısiyle methal-
dar telâkki etti. Nitekim Karma Komisyonu
muzda bakan hakkında tahkikatını yaparken, 
genel müdürün leh ve aleyhindeki delilleri top-
ladr'Ve sonuçta genel müdürün sorumluluğunun 
bulunmadığı yolunda vicdani kanaati hâsıl ede
cek bir dereceye vardığını umuyorum. 
, Binaenaleyh, toplanan aynı delillerle ve aynı 

fiillerden dolayı bakan hakkında Yüce Divana 
sevk kararı verilmiş olsaydı, tabiatiyle Genci 
Müdür de Yüce Divana sevkedilecekti. Komis
yonla bu noktada bir ihtilâfımız yoktur. 

İhtilâfımız şudur; bakan hakkında sorum -
»-uzluk kararı verildiğine göre, genel müdür 
hakkında da bu karara imtisalen aynı mahiyet
te bir karar verilmemiş olmasıdır. Halbuki Ko
misyonumuz bu yetkiyi haizdir. Asıl hakkında 
cezayi müstelzim değildir diyoruz. Elbette onun 
ortağı da istifade edecektir. Bu hususta Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun bununla il
gili 325 nci maddesini okuyorum : 

«Oeza Muhakemeleri Usulü Kanununun 325 
nci maddesi : Hüküm cezanın tatbikında kanu
na muhalefet edilmesinden dolayı maznun le
hine olarak bozulmuşsa ve bozulan cihetlerin 
temyiz talebinde bulunmamışsa ve bozulan ci
hetlerin temyiz talebinde bulunmamış olan di
ğer maznunlara da tatbiki kabil olursa bu maz
nunlar dahi temyiz talebinde bulunmuşeasma 
hükmü bozulmasından istifade ederler. 

Temyize ait olan bu hüküm hazırlık ve ilk 
tahkikatına da tatbiki kabildir. 

Şimdi burada biz asıl hakkında cezayı müs
telzim değildir diyoruz ve yerinde bir karar 
vermişizdir. Diğeri hakkında tefrik kararı ve-

.1949 0 : 1 
riyoruz. Şimdi, küçük mahkeme âdeta büyük 
mahkemenin otoritesi altına almış oluyor. Fii
lin işlenmiş olup olmamasını bendeniz delil mese
lesi telâkki ediyorum ve delile temas ediyorum 
hukukta da bu kaide değişmez. Kanaatimce 
bu hâdiseyi delil bakımından gayrisabit görü
yorum. Aynı delillerle küçük mahkeme ilerde 
sabit görürse biz bu adaletsizliği nasıl telif ede
ceğiz? Cevaz verme noktasından çok sıkı vah
det karşısındayız. Küçük mahkeme suç görür
se Atıf İnan'ı tekrar mahkemeye mi sevketmek 
icabedecektir? Ohalde küçük mahkeme doğru
dan doğruya bir karar verirse biz onun iradesi 
ve ilmî otoritesi altına girmiş oluyoruz. 

Arkadaşlar; vaziyeti kısaca arzettim, bu 
izahattan sonra Yüce Heyetinizin vereceği ka
rarla alnı açık çıkacak olan bir vatandaşımızın 
ıstırabına biran evvel son vermiş, hem de bir 
hukuki prensipin hakkını vermiş olacağız. Bir 
önerge takdim ediyorum, takdir Yüksek Heye
tinizindir. 

Sayın Ticaret Bakanının da, memurlarını 
ilgilendirmesi itibariyle bu konuda no düşün
düklerini açıklamalarını rica ederim. Yüksek 
Heyetinizi aydınlatmaya fayda sağlıyacaktır. 

BAŞKAN — Abdürrahman Konuk, Komis
yon adına mı konuşacaksınız? 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Ohalde söz Sinan Tekelioğlu'-
nundur. 

SİNAN TEKELİOGLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; bu dâvanın şahidi bendim. Komis
yonun beni dinlemesi zaruri idi. Maalesef bana 
bir sual dahi tevcih edilmedi. Elimde bâzı res
mî vesikalar vardı. Bu vesaikle kendilerini 
tenvir edebilirdim ve bunların mevcut olduğunu 
da, hepiniz biliyorsunuz, bu mesele mevzuu-
bahis olurken göstermiştim. 

Şimdi arkadaşlar, ben, her zaman söyledi
ğim gibi, bakanların hiçbir zaman kötü fikir ve 
kanaatle hareket ettiklerine inananlardan deği
lim. Her bakan iş başına geldiği zaman ya
bancı insanlarla iş görmek zaruretindedir. Bir 
Bakanı bazan kötü vaziyette olan insanların 
şeninden kurtarmak da bizim vazifemiz olsa 
gerektir. 

Ben bu tahkikat neticesini müş'ir olan ra
poru ancak bu gece okuyabildim. Çünkü oza-
man sayın Reisten de rica etmiştim. 
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îHİvaki Meclis karar verdi ama bu raporu 

hakkiyle okuyarak gelen arkadaş hemen hemen 
yok gibidir. Ne olurdu bu iş pazartesiye kal
saydı da biz de yarın sabahtan akşama kadar 
rahat rahat bu raporu okusaydık. Halbuki 
şimdi sabah Meclis, Akşam Meclis ne zaman 
okumak için vakit bulabiliriz? 

Sonra bu mesele artık kangren olmuştur. 
Bütün memleketin içine yayılmıştır. Belki de 
dışarıya da çıkmıştır. 

Ben de demin konuşan arkadaşım gibi ko
nuşacağım: Bakanların mesuliyetine dair Ana
yasada bâzı kayıtlar vardır. Anayasanın bir 
maddesi, diyor ki;, Bakanlar Heyeti yaptıkları 
umumi işlerden dolayı heyeti umumiyesi itiba
riyle mesuldurlar. Vekiller kendi emirlerinde 
bulunan daire ve müesseselerin eylem ve işlem
lerinden doğrudan doğruya mesuldür, diyor. 
Fakat şimdi bir vekil kendi emir ve nüfuzu 
altında bulunan herhangi bir müessesenin yol-
zuzluğundan mesul değil midir Mesuldür. Mes
uldür ama. ne yapacağız vekile? Elimizde ka
nun yok. İşte bunun için geliyorum. Anayasanın 
47 nci maddeinde emredilen vekillerin mesu
liyetine dair olan kanun yapılmamıştır. Ben, 
arkadaşımız Divanı Âliye de sevkedilse beraet 
edeceğine kaniim. Çünkü şimdiye kadar Divanı 
Aliye sevkedilenlerden, biri müstesna olmak 
üzere, hemen hepsi suçsuz görülmüştür. Hani 
vekiller, kendi emirlerinde bulunan daire ve 
müesseselerin eylem ve işlemlerinden mesuldü? 

Bir umum müdürü mesul ediyor, beş seneye, 
on seneye mahkûm ediyor. Fakat başında bu
lunan vekil onun murakabesine memur olan ve
kilin ceza görmediğini de görüyoruz. Sebep? 
Çünkü Vekilin mesuliyetine ait birşey yok ki; 
hâkim kanunu açıyor, bakıyor, vekilin mesu
liyetine ait bir kanun yoktur. 

Binaenaleyh, arkadaşlar, asıl iş buradadır. 
Biz bu kanunu yapmazsak, hiçbir zaman vekil
ler, maiyetlerindeki, adamları, memurları mu
rakabe edemezler. Demin de arzettiğim gibi, 
şahsi kanaatimi söylüyorum, Vekil arkadaşla
rımız arasında hiç bir lekeli kimse yoktur. Bu
na eminim. Fakat bir zat vekâlet sandalyası-
na oturursa etrafındaki insanları tanımazsa, on
ların ne suretle hareket ettiklerini bilmezse va
ziyet ne olacak? Meselâ bir Bakan Denizyolla
rına memur edilen arkadaşın ilim itibariyle 
ne olduğunu bilse katiyen kabul etmezdi, çttn-

İ. lfttf . 0 ; İ 
kü korkardı. Onun. için; de etrafındaküenn 
kim olduğunu anlardı. Onun için evvelâ bu 
kanunu çıkarmak, inşaallâh Şeamettin Giinal-
tay Hükümetine ve bu Meclise nasip olacak
tır. 

Arkadaşlar Toprak Ofisteki suiistimal me
selesini, hepiniz biliyorsunuz) benim vermiş ol
duğum donelerle ve eski Ticaret Bakanı arka
daşımızın Meclis kürsüsündeki ifadatı ile sa
bittir. işte o evrak buradadır. (Okuyacak mı
sın sesleri). 

Hayır okumıyacağım, okumak için takatim 
müsait değildir. (Oku sesleri). Ben okumıya
cağım, merak eden, arzu eden okur. 

Arkadaşlar; verdiğim aitı maddeyi, Sayın 
Bakan itiraf etmiş, bunlar üzerine Maliye Mü
fettişleri işe vaziyed etmiş, Toprak' Mahsulleri 
Ofisindeki suiistimalleri meydana çıkararak 
huzuru âlinize getirmiştir. Bu raporlar okun
duktan sonra Toprak Ofise vekâlet eden zat 
hakkında kovuşturma yapılmasına sizler karar 
vermiştiniz. 

Komisyon eline geçen doneler üzerinde yü
rümüş fakat tahkikatı noksan yapmıştır. Yalnız 
beş işi ele almış bulunmaktadır. Halbuki Mali
ye müfettişlerinin yaptığı tahkikatta ve teftiş ra
porlarında birçok işler vardır. Çünkü Toprak 
Mahsulleri Ofisindeki suiistimaller tamamiyle 
sabit olmalıdır ki, onun başında bulunan ve
kili mesul etmek için bir . done elimize geçsin. 
Komisyon böyle yapmamış tahkikatını noksan 
yapmış yalnız beş tanesini ele almıştır. İngiliz
lerle yapılan satış muamelesi dâhi incelenmiş, 
Ürdün'e bilhassa vekilin eliyle buraya 700 ton 
fazla verilmiştir, bunların üzerinde durulma
mıştır. 

Bu hususta burada Meclis kürsüsünde Ve
kilin söylediği sözler mevcuttur, benim iddiam 
da mevcuttur. Bunun üzerinde niçin durma
mışlardır? Demek ki bu tahkikat evrakı nok
sandır. 

Bu beş maddenin beşinde de Toprak Ofisin 
mesul olduğu tebarüz ediyor. 

Şimdi bunları birer ,birer huzuru âliniz© ar-
zedeceğim. Siz de. göreceksiniz ki, Toprak Mah
sulleri Ofisi mesuldür. Toprak Ofis.mesul olunca, 
onu mahkemeye sevkedeceğiz. Toprak Mahsulleri 
Ofisi mahkemeye gitti mil Umum Müdür, falan, 
mahkemede biz-Vekilden emir aldık (yapılan ta^-
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kikatta da vardır. Vekilden şifahi, tahrirî «mir 
aldık,) biz ne yapalım başımızdakinden emir al
mıştık, emirle bu işi yaptık diyecektir. Halbuki 
biz burada Atıf înan hakknıda karar vermişiz, 
kjanım haline getirmişiz. Bu suretle mahkemenin 
elini kolunu bağlıyoruz. • 

Bu, bundan evvel ki, bir hâdisede de. böyle 
olmuştur. Refah Vapuru hâdisesi. Sebep?. Çünkü 
Vekiller hakikaten o işte katiyen suçsuzdu. Fakat 
suçlu insanları kanun cezalandıranı adı. Çünkü 
iş Vekile dayanıyor. Biz Vekiller hakkında, karar 
verdik. Bu kanunu bozmak için ikinci bir kanun 
olmalıdır M, o karar ve o kanun aleyhinde hare
ket edebilsin. O kadar ağır, o kadar müşkül ve 
mesul bir durumdayız ki, vereceğimiz karar yal
nız bizim değil bütün dünyanın nazarı dikkatini 
celbedecektir. (Soldan vay vay sesleri). Evet. 
Çünkü her hangi gazeteyi açarsanız açınız Top
rak Ofisteki suiistimalden bahsediyor. 

Şimdi arkadaşlar, bu rapora dair olan muta
vaatımı arzedeceğim. 

Arkadaşlar 1946 senesinin 8 nci ayında Ve
killer Heyeti bir karar veriyor. Artık satış dur
sun diyor. Satış duruyor. Satış durduktan sonra 
birçok. müracaatlar vâki oluyor. Toprak Ofis ve 
Ticaret Bakanlığı bunlara artık satışın durduğu
na natık emirler veriyor ve bu meyanda Toprak 
Ofise müracaat eden birçok insanlar arasında 
bende dosyası mevcut bulunan bir arkadaş .da 
var, l)iı kâğıtlar doğrudan doğruya Toprak Ofi
sin ve Ticaret Vekâletinin kendilerine imzalan 

I 

tahtında yazmış okluğu vesikalardır. (Vesikaları 
elinde sallıyarak gösterdi) 

FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Nedir on-
lar?. Oku, şüpheli hareketler yapıp herkesin ka
fasını bulandırma. (Oku sesleri). 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Oku
yacağım, okuyacağım. Ben kimsenin kafasını bu-
1 andırmıyorum. 

Şimdi efendim, Mersin'de Hulusi Açıkalın 
namında bir tüccar, ihracatçı, Toprak Ofise mü- ' 
racaat ediyor. Toprak Ofis sirkülerle ilân ediyor, s 
kimler ihracat yapabilir. Bu zahirenin kaç ku- • 
ruşa satılır; nasıl ihraç çıkarılır, şöyle bir sir
küler ihracatçı ve ithalâtçı birliklerine gönde
riliyor. Bu adam da ihracatçı olduğu için mü
racaat ediyor, bunu emrederseniz ben okuya
yım, emrederseniz kâtibe vereyim o okusun. 
(Sen oku sesleri) Bu zat Toprak Mahsulleri 
Ofisine vermiş olduğu cevaba göre 13 . VHI . 
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1946 tarihinde alman bir telle serbest dövizle 
buğday satıp satmadığımızı sormakta ve buna 
mütedair Cevabımız 15 . VIII . 1496 tari
hinde gönderilmiş bulunmaktaydı. Hiçbir 
vakit ve teminatı tazammun etmemek üze
re cevabınızda dileğiniz olduğunu vehmede
rek mütaakıp teşebbüslerininde Ofisimiz 
14 . VIII . 1946 tarihlerinde şimdilik buğday 
satışı yapamayacağımız kaydiyle size tebliğ 
yapılmış ve ikinci bir yazımızla fiyatların ih
racatçı birliklerine bildirilen miktar üzerinden 
hesaplanması lüzumu hatırlatılmıştır.* 

Yani 17 . VIII . 1946 tarihinde artık o gün
den itibaren satış yoktur diye yazıyor. 

«27 . IX . 1946 tarihli telinizde 25 isterling-
ten buğday teklif edebilir miyim şeklindeki 
müracaatına da Ofisimizce verilen cevapta ih
raç edilecek buğday kalmadlığı» bildiriliyor. 
ötekilere 1947 Şubatında veriyor. Bu adam 90 

•gün burada kalıyor, 14 bin lira para sarfedi-
yor. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Gelmeseydi.. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Evet 

gelmemeliydi.. Efendim sen karışma, gelir bu
rada konuşursun. Demek ki memleket namı he
sabına yapılmış bir kötülüğü ortaya koymıya-
lım. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Dinlemiyo
rum.. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) Dinle
me, dinlemiyorsan çık buradan.. Sen ne karışı
yorsun? Çıkar gidersin.. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etme
yiniz, siz de münakaşa etmeyin, sözünüze de
vam ediniz.. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Devam et, de
vam et.. Ben de konuşurum. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) - 7 . Bu 
memleket dâvasının sahibi olduğum için, bu 
dâvayı başından sonuna kadar takip ettiğim 
için Heyeti Aliyenizi ve Komisyonu tenvir için 
konuşursam kabahat mi ediyorum? İsterseniz 
bırakayım. (Devam, devam sesleri) 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Bu 

hareketinizle hak susmaz susmıyacaktır bunu bil. 
Bu gece sabahlara kadar uyumıyarak bu ra
poru okudum Bunu da memleketime ve partime 
hizmet maksadiyle yaptım. 
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$imdi arkadaşlar; yine. bu şeyleri tetkik et* I 

tjğimde görüyorum ki, Toprak Mahsulleri 
Ofisi fazla komisyon vermiştir. Meselâ % 5 
komisyon vermiştir. Bir komisyon müddeti bit
tikten sonra yine komisyon vermiştir. Pekâlâ 
bırakalım mı? Toprak Ofis yalnız 75 bin lira 
Vitol Şirketinin komisyoncusuna vermiştir. 
Vitol Şirketinin komisyoncusu hem Toprak O- | 
fisden hem Vitol Şirketinden ceman 247 bin 
lira para almıştır. Curadaki rakamı komisyo
nun raporundan alıyarum. Şimdi arkadaşlar, 
bunu başka türlü halletmek imkânı yok mudur? 
O sırada İngiliz'ler bizden buğday istiyorlar. 
Vitol Şirketi için, liâmit Koray kendilerinin 
gayet iyi adamı olduğu için, 200 bin ton za
hire çıkarmıya karar veren Vekâlet, bunun 
yüz bin tonunu serbest olarak çıkarın demiş. 
Yüz bin tonunu saklamış ve bilâhara Ititi firma
sına vermiş. Vekilin haberi olmadan bunu 
İngiliz satışı ile bir araya getirerek yapmışlar. 
Fakat Ofis ikisinin .birden müsaadesini Vekâ
letten almıştır. Vekâletin müsaadesini almadan 
Toprak Ofisin yapmış olduğu şu muamele Top
rak Ofisin mesuliyetini mucip olmaz mı? Dev
letin kaybetmiş olduğu para meydanda; 75.000.— 
lira bir, bir de karsı jaraftan aldıkları 172.000.— 
lira ki, tamamı 247.000.— liradır. Bunu ingiliz'
lere vermiş olsaydılar bu komisyondan kurtul
muş olurlardı. 

Şimdi rapordan okuyacağım, müsaadenizle 
aynen okuyayım. , .. 

Sonra arkadaşlar; bu Vitol'Iere verilen buğ
day ̂  bu dediğim zat- burada müracaat ettik
ten sonra, çok sonra verilmiştir. Esasen bu 
Vitol Şirketi iki kısımdır, iki isim taşıyor. Bun
lardan birisi Vitol '1er adıyla hareket ediyor, 
diğeri de başka bir adla. Yani Toprak Ofisin 
bütün hububatını 4 - 5 - firma alıp mütenaim 
olmuşlardır.. Devlet .müesseselerinin hiçbirine 
verilmemiştir. Zaten tetkik edilecek olursa o 
zaman onları sıraya koymuşlar. Çünkü.Top
rak Ofisin bu dediğim zata dn, diyor kî, sizi 
de sıraya koydum, SSıranı gelecek diyî? hâlâ 
bekliyor. Evet sıraya koyuyor, fakat sıraya koy
duktan sonra, .hangisine isterse ona veriyor. 
Bazan şifahi, bazan da tahrirî emri-. Vekâletten 
ajıyor. Tabiî raporu.- okumuşsaııız bunlar ra
porda tamamen musarrahtır.' Bir Bakanmt her' 
hangi bir iş için vermiş olduğu emir yüzünden 
mesul olarak birisi mahkemeye düşerse ne ola-- | 
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cak ? İşte Toprak Ofis müdürü mahkemeye dür 
serse ve Toprak Ofisin bu hareketinden dolayı 
Bakanın mesuliyeti, lâzımgeliyorsa. ne. yapaca
ğız? Tabiî söyliyecek. Çünkü heyet huzurunda • 
söylemiş, ben Bakandan emir aldım demiş. .;•••.-. 

Şu halde arkadaşlar; bu mesele tasavvur et-
tğimlz gibi derhal geçilebilecek bir vaziyette 
değildir. Demin de arzettiğim gibi, bu, tahki
kat evrakı üzerine müessestir. Birçokları ha
riçte bırakılarak beş iş ele alınmış ve Komis
yon tarafından incelenmiştir. Fakat, yapılan 
İ ütün tahkikat netice itibariyle işte suçlu gö
rülen insanlar tüccarlar, komisyoncular ve 
menfaat gören kimselerdir. Bunun için, komis
yoncular, menfaat görenler Komisyonda daima 
inkâr etmişlerdir. Meselâ Maliye müfettişleri
nin yapmış olduğu tahkikat ile sabittir ki, bir
çok vaziyetlerde onların vermiş olduğu ifade
lerle bu cihetler çürütülmüştür. Şimdi önlan 
burada okuyacak olursam çok uzun sürecektir. 
Çünkü aşağı yukarı 22 sahife raporun heyeti 
umumiyesini okuyarak sizi rahatsız etmek iste
mem, zaten buna ne vakit ne de takati beşer 
kâfi gelir. 

iYalnız burada Toprak Ofisin müthiş bir sui
istimal kaynağı olduğu ve yapılan bütün satış
ların menfaat üzerine teessüs ettiği gayet aşık 
olarak görülmektedir. Zaten bu husus heyetin 
raporunda da zikredilmiştir. Evet bunlar mah
kemeye verilecek ama mahkeme safhası vekile 
dayanınca ondan sonra dahi durulacak. Çün
kü kanun var, vekil hakkında hiçbir şey yapıla
maz. 

JŞimdi arkadaşlar; yapılacak iş. Ben katiyet
le etninim kivAtıf İnan beraat edecektir. Fakat 
Atıf İnan Divanı Aliye giderse arkadaşlar; Top
rak Mahsulleri Ofisinin bütün kötülüklerini 
yapanlar ceza göreceklerdir. Milletin hakları 
taraamiyle alınacaktır. Apartman kurduranlar, 
köşk yapanlar milletin paralarım iade edecek
lerdir. Adalet, tahakkuk edecektir. Bu karan 
vermezseniz, mesele kapanacaktır. Ben Atıf 
İnan'ı suçludur demiyorum. Biz burada işi ka
patacak mahkeme onu gömecektir. Çünkü bu 
bir tarafa atılacaktır, masebakı vardır.. Benim 
iein en mühimi Bekir Kara işidir. O. beni.Di
vanı Âtiye kadar göndermek istiyordu, ben de 
onu göndereceğim. O bir tüccar.; menfaati için 
herşey. yapar. Elverirki iş başında bulunan 
memleketi Devleti idare eden insanlar onun 
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amaline gayrimeşru maksatlarına set çeksinler. 

Şimdi bakınız, 1946 senesi sonunda, bun-
c'aıı sonra artık satış yok deniyor. Devletin am
barları boşalmış, 1947 yılı mahsulâtının ne 
şekilde olacağı da belli değil, koca bir ordu 
silâh başında, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ti
caret Bakanlığı bunu beslemek zorunda, eldeki 
zahire çok az, günde 35 ton buğday istihlâk 
edilmekte, bunun yambaşında bir bu kadar da 
çavdar var. Durum böyle olmasına rağmen Top
rak Ofisi elindeki. zahireyi kamilen şuna buna 
hediye-etmeye başlamıştır; Hattâ o derece ki. 
Nine Faik isminde bir insana ki hiç ticaretle 
;.lâkası yoktur. (Kimdir o sesleri). 

Daha birçok isimler vardır. Fakat isim 
/»kretmek istemediğini için zikretmiyorum. 

Bekir Kara Toprak Ofis Umum Müdürünü 
İstanbul'da görüyor. Diyor ki, ben İtalya'ya 
>ahire satmak istiyorum, - Komisyonun rapo
rundan okuyorum sen diyor gel de görüşelim 
bunu söz vermiş addediyor, derhal italya'ya 
20 bin ton zahire vermeyi taahhüt ediyor. Fa
kat arzettiğim gibi iyi tüccardır. Hakikaten hiç 
sermayesi yokken bugün milyarlara kadar ser
vet sahibi olmuştur. Bugün Trakya'nın, hattâ 
istanbul'un en zengin adamıdır. Ben onun 
>*nginliğiyle iftihar ederim. Memleketimizde 
ı e kadar çok zengin bulunursa okadar mesut 
oluruz. Maksadını o değildir. Yani Bekir Kara 
para kazanmak usulünü bilir. Derhal banu sat
mış olduğu şirkete müracaat ediyor, satmış ol
duğu şirket de hemaıı ben bunu aldım, akredi
tif açtıralım, diyor. Şimdi iş iki taraflı olu
yor. Bekir Kara kalkıp Ankara'ya geliyor. Top
rak Ofise müracaat ediyor. Toprak Ofis muha
lefet ediyor, vekile çıkıyor o da olmaz, di
yor. Nihayet Başbakana gidiyor. Başbakan 
da eski arkadaşı olduğu için Bekir Kara'yi Ti
caret -Vekâletine gönderiyor. Fakat gönderiyor, 
ama baha ver, verme, diye birşey söylemiyor, 
Bilmeni öyle yazıyor.raporda. Binaenaleyh ora
ya gidiyor, Ticaret Vekili lâzimgelenleri top
luyor ve onlarla beraber bir formül arıyorlar. 
Nihayet buruyorlar, hah diyorlar, muieabi-
]ind& pamuklu getirtelim. Şimdi balon getirtti-
giniiz gibi ozaman da pamuklu getirtilmesin© 
karar veriyorlar. Şimdi de hariçten balon'ge
liyor, bizim çocuklar balonu uçuruyor* onlar 
bizim etlerimizi yiyor, ondan sonra Yunanlı '-
lar bizim çocuklarımızı dövüyor/Nihayet karar 
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şu oluyor : Pamuklu kumaş getireceğiz italya'
dan, sen bunu taahhüt-«dermişin deniyor, ta-
ühhüt ederim diyor. Mukavelenin tarihine ba
karsanız, Devletin ihracat müsaadesi yoktur, 
dendiği tarihten çok sonra. Şimdi bu adama 
mukaveleyi tanzim ettiriyorlar, o mukaveleye 
bir madde konuyor, benim işittiğime göre bir de 
teminat parası alıumış, fakat o para sonradan 
iade edilmiş. Tüccar gibi hareket eden Toprak 
Ofis bu 17 nci maddeyi okadar saçma yapmış
tır ki, bilmiyorum Ticaret Bakanı o maddeyi 
görmüş mü, olur iş değil, ihracatçı almış ol
duğu buğdaydan J,5 milyon kâr temin ediyor. 
Buna mukabil de memlekete pamuklu getirte
ceksin, diyoruz. Bu pamuklular uzun müddet 
gelmiyor. Burada Bekir Kara'nın bu yüzden 
mahkemeye verildiği söyleniyor ama Maliye 
müfettişlerinin yapmış olduğu tahkikat rapo
runda bunun mahkemeye verildiği yazılı değil. 
Demek ki, ateş bacayı sardıktan sonra Top
rak Ofis bunu mahkemeye vermiştir. 

Toprak Ofisten bu zahireyi alan Bekir Ka
ra bunu İtalya'ya gönderiyor, benim değil tüc
carların ve Hükümetin yapmış olduğu tahkika
ta göre, bundan: Bekir Kara .1,5 milyon lira kâr 
etmiştir. 

Bu buğday nereden verilmiştir: Asıl işin ga
rip tarafı burası. Biz, müttefikimiz olan ingiliz'
lere 125 bin ton buğday vermeyi taahhüt ettik, 
fakat 20 bin tonu vermiyoruz, onun yerine bu
nu Bekir Kara'ya veriyorlar. Sonra Komisyon 
soruyor* onlar diyorlar ki «Efendim, 20 bin ton 
çıkaracaktık, bu fazla kalmıştı.» diyorlar. Hal
buki işin kimse farkında değil, onlar milletin 
ekmeğinden kesilmiş şeylerdi, o zaman una ke
pek karıştırıyor, bozulmuş fasulyeleri karıştı
rıyor ve yiyorduk. Ben ekmekleri yiyemiyor-
dum da sobada kurutup yemeye çalışıyordum. 
Bu adamların zengin olması yüzünden bu mem
leketin mâruz kalmış olduğu felâket karşısında 
bunları- bu şekilde bırakacak olursak bilmiyo
rum. Ne olacak. Bırakın hukuku ibadı, Allahın 
huzurunda ne vaziyete düşeceğiz. Bilmiyo
rum. Çünkü pek çok insanlar açlıktan ölmüş 
ve pek çok insanlar da bu yüzden verem olmuş
tur, açlıktan.. 

Şimdi arkadaşlar; Toprak Ofisiıi mesuliyeti 
şu rapordan barizdir. Ama daha kimter var, 
bilmiyorum. Bu Ititi Şirketine çok zaman son
ra bir miktar çavdar vermek istiyorlar ve ve-
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rirken dalıa ondan iki ay evvel yapılacak olan 
bir müzekkereye ilâVe ediyorlar, işin içinde 
sahtekârlık da var. Burada raporlarda okuyo
ruz. 

Şimdi bu insanların kollarını sallaya salla
ya serbestçe dolaşmalarına müsaade edecek 
olursak doğru olmz. Demin de arzettiğim gibi 
bu işte Atıf İnan'm mahkemeye gitmesiyle 
Atıf înan 'a hiçbir nakisa gelmez. Fakat Top
rak Ofisin kurtlarını adalet pençesine teslim 
etmiş oluruz. Ben temin etmek isterim ki, Fakat 
suçlular da meydana çıkacaktır. Şurada yaptı
ğım tetkikat gösteriyor ki, bize birçok oyunlar oy
nanmıştır. Meselâ Toprak Ofisten, Atıf înan'-
m emriyle komisyon verilmesi kaldırıldığı hal
de o tarihten sonra da komisyon verilmiş. Bun
ların hepsi sabittir. Onun için arkadaşlar, ben
ce bu tahkikat evrakı noksandır. Yalnız beş işe 
inhisar ettirilmiştir. Halbuki bu işle hiç alâka
sı olmıyan insanlara zahire verilmiş ve onlara 
büyük menfaatler temin edilmiştir. Biz bunu 
komisyona verirken Toprak Ofisin bütün mu
amelâtını tetkik etsin diye verdik. Halbuki- ko
misyonda yalnız Atıf tnan üzerinde durulmuş
tur. Meclis Atıf İnan 'm alnındaki lekeyi sile
cek fakat bu mesele asla kapanmıyacaktır. öte
ki kurtlar cezasız kalacak ve Devletin en yük
sek mevkilerinde pervasız olarak çalışmaları
na devam edeceklerdir. Onun için ben çok rica 
ediyorum. Raporu heyet? tekrar tevdi edelim, 
Toprak Ofisin bütün •muamelâtını tetkik ede
cek bir şekil bulsun. Zaten kendisine gelen ra
porlar da onu müeyyettir. Ondan evvel de bu
rada Meclis huzurunda, vermiş olduğum soru
lar dolayısiyle, Ticaret Bakanının kayda müs
tenit beyanları vardır; onlar da tetkik edilir 
ve ancak bu suretledir ki arkadaşımıza sürül
mek istenen leke ortadan kalkmış olur. Yoksa 
bu rapora uyarak vereceğimiz kararla bu in
sanların hepsini kurtaracağız ve asıl memleke
te fenalık o zaman yapılmış olacak ve bu Mille
tin felâket ve perişanlık içinde geçirdiği kötü 
günlerin hatırası, Milletin sinesinde bir yara 
olarak kalacaktır. Takdir heyeti aliyenizindir. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

İHSAN H A M I T TİGİEL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar. Heyeti Celileniz şüphe
siz ki, en ufak hâdiselerden en mühim mesele
lere kadar bütün Devlet muamelâtını teferrua-
tiyle tetkik hak ve salâhiyetini haizdir. Bu böyle 
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olmakla beraber bütün Devlet muamelâtını tet
kik etmek keyfiyetini, yine tedvin etmiş olduğu 
kanunlarla muhtelif uzuvlara vermiştir. 

Şimdi burada Toprak Ofisi muamelâtının 
doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisince 
tetkik edilmesine mâni bir şey yoktur. Ama yi
ne kendi tedvin etmiş olduğu 3460 sayılı Kanun 
mucibince bu salâhiyeti, tetkik salâhiyetini bir 
organına vermiştir . O da iktisadi Devlet Teşek
külleri heyeti umumiyesidir. Bu iktisadi Devlet 
Teşekkülleri heyeti umumiyesinde bütün iktisadi 
devlet teşekküllerinin muamelâtı birer birer 
tetkik edilmekte, mucibi mesuliyet noktaları 
belirtilerek, hattâ icabında mahkemeye tevdii 
istenmektedir. Nasıl ki, deri fabrikasında bir 
mesuliyet görülmüş ve bundan . dolayı «Sümer 
Bank heyeti idaresini, Umum. Müdürünü ve 
fabrikayı idare edenleri mahkemeye vermiştir. 
Keza bunun gibi, Şeker Şirketinin bir mua
melesinden dolayı, Şeker Şirketi Müdürünü 
mahkemeye tevdiine karar vermiştir. Bunun 
gibi, eğer Toprak Ofisi muamelâtında'da mucip 
mesuliyet bir cihet varsa, bu müesseseleri Mec
lis namına murakabe eden İktisadi Devlet Te
şekkülleri Umumi Heyetine vermek ve Umumi 
.Murakabe Heyetinin raporunu nazarı dikkate 
almak suretiyle, eğer mucibi mesuliyet bir ci
het varsa mahkemeye tevdi etmek icabeder. Biz, 
işte mucibi mesuliyet bir şey gördük, haydi he
men mahkemeye verelim dersek eğer bu şe
kilde fevri bir karar verecek olursak Devlet 
muamelâtını rahnedar etmek gibi bir vaziyetle 
karşı karşıya kalırız. Sinan Tekelioğlu arkadaşı
mızın hassasiyetini takdir ederim ama bu 
yoldan değil de kanunun tâyin etmiş 
olduğu yoldan bu işi tahrik etmek 
ve mucibi mesuliyet noktaları orada gös
termek suretiyle bir neticeye vardırmak da
ha doğru olur kanaatindeyim. (Soldan bravo 
sesleri). 

BAŞKAN — Hulusi Oral. 
HULÛSt ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş

larım, çok heyecanlı bir devrenin, bir intikal 
devresinin arifesinde, Yüksek Mecliste şiddetli 
tartışmaların yapıldığı bir zamanda Sayın Teke
lioğlu'nun verdiği bir soru önergesinden, doğa
rak nihayet Meclis soruşturmasına intikali mev-
zuubahis olan bu dâvada, Kamutay, kararını 
vermiş ve delil, emare göstermeden bir vatanda
şın, bilhassa millî iradenin tecellisinde "yüksek 
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mevki ve makama gelmiş bir milletvekili arkada
şımızın bu ve bu gibi birçok arkadaşlarımızın 
şahsi şeref ve haysiyetlerini, vakarını incitecek 
bir karara gitmenin yerinde olmadığına karar 
vermiş, bu hususta vâki teklifleri reddedilerek 
soruşturmaya lüzum yoktur demiştir. Bu işi 
benimsiyen arkadaşlarımızdan bâzılarının - ki 
raporda isimleri yazılıdır - vâki müracaatleri 
ile memlekette esen bu müziç havanın tasfiyesi 
ve bir soruşturma ile bu işin tekrar ele alınması 
önergeleri dolayısiyle, Sayın Atıf inan'in biz
zat kürsüye çıkarak, ben istiyorum, benim işle
rim temiz olmakla beraber, Millet muvacehesin
de Yüksek Kamutay eğer hesap vermeme lüzum 
görürse, emir versin dedi. Onun arzusu ile biz
zat karar verdiniz. Aynı zamanda Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından teşekkül eden memle
ketin en yüksek ve iftihar edeceği hukukçuların, 
profesörlerin ve ordinaryüslerin birleştiği bu 
topluluğu kurdunuz ve bu vâki olan şikâyetleri, 
Sayın Sinan Tekelioğlu'nun uzun uzadıya zabıtlara 
dercettirdiği, şimdi yine okuduğu vesaiki ve bu
na mümasil olan vesikaları, zabıtları ve 39 ol
duğunu rapordan gördüğüm dosyaları kendile
rine vererek uzun müddet devam eden bir incele
me mevzuu yaptırdınız. 

Ne bileyim, her şeye belki istifhamla cevap 
vermek lâzım ama, 68 dosya olduğunu raporda 
gördüğüm ve en ileri arkadaşlarımız tarafından 
Meclisi temsilen mahallerine kadar gidilerek 
tetkiki yapılan bir işte hâlâ kürsüye 
gelerek, bilmiyorum, benim kısmen ihtisasımla 
alâkadardır ama, sayın arkadaşım da bu okul
dan bu fakülteden çıkmış gelmiş daha ileri gi
derek, yalnız kendi vesikalarından bahsedil
medi diye yine tertemiz ve ceyyit bir hava ha
lini alan memleketin bu alandaki durumunu ka
rıştırıcı sözler söylemesine hayret ediyorum. 
Dün kendisini bir cephe kahramanı olarak mü
dafaa etmiştim. Çünkü bu işde biraz ileri gi
dildiğini gördüğüm için müteessir olmuştum. 
Arkadaşlar, biz bir hukuk Devletiyiz. Hukuk 
Devletinin bütün kudretini ifade eden Yüksek 
Meclisin hukuki alanda aldığı kararları böyle; 
tahkik edilmemiştir, tetkik edilmemiştir, diye 
küçümsiyerek ileri gitmek hatalıdır. 

Arkadaş hata ediyorsun ve etmektesin. Bir
az da kendine sahip ve malik ol. Çünkü hakka 
istinadeden bir Meclisin haklı bir mevzuuna lü-
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zumsuz yere müdahale ediyorsun. Vesikalarnn 
tetkik edilmemiştir diye, Meclisin bütün kud
retini temsil eden bu komisyona tariz etme di
yorum ve etmemelidir. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, bu işte biliyorsunuz milletin 
gözü, gönlü olan gezeteler bendenize de o vakit 
çattı]av, onlar1, hürmetle sayıyorum, çünki o za
manki hava, heyecan, bir suiistimalin vücudunu, 
böyle bir şeyin tahkik mevzuu olduğunu, çünki, 
7 Eylül kararları doayısiyle bâzı, zamana uy-
mıyacak, içtimai durumları ele alarak bu işin 
incelenmesini lüzumlu gördüler. Bendeniz bura
da konuştum, vatandaşlar, her haklarına, her 
vecibelerine sahi].- olarak, bütün hürriyeti, ha
milesi ile, yalnız cemiyete bağlı olmak şartiyle, 
kendilerini müdafaa etmek hakkını haizdirler. 
Bir hukuk devletinde delilsiz olarak kimse zan 
altına alınamaz, delil ve emare lâzımdır. Bir 
Atlı' İnan. dâvasını müdafaa etmemiştim, hattâ 
demiştim ki; bir tek delil getirin birlikte güle 
güle soruşturmaya verelim, işte bunun karşı
sındayım, gururla söyliyebilirim ki, o zaman 
kanaatim olan. şey; hiçbir delil ve emare yok
tu.'. şerefle oynamıyalım, bu millette, milî ira
deyi tecelli ettirecek oh.tn vazife aşkından ve 
memleketin, birliğinden aldığı kudretle yürü
sün, diye bağırmıştım. Komisyonun bu iş üze
rinde durarak esasdı ve isabetli hareket ettik
lerini Yüksek Meclisi büyük bir dâvada millet 
muvacehesinde anlı açık olarak ilk kararının 
isabetli olduğunu, delil ve tahkikatla meydana 
getirmiş olmakla tebrik etmemek, benim için 
vazii'esizlik olur. İlk verdiğimiz karar, bugün 
tahkikatla tecelli etti. O zaman masum demiş
ti. Yine öjde çıktı. Atıf İnan Bakandır, belki 
karar nıııciibnce suale tâbi olacak adamlar var
dı.', demiyor suiistimal yoktur, fakat Bakan 
olduğu için falan ticaret dairesinde falan yer
de suiistimal vardır diye mesul olması" icabet-
moz. Çünki en aşağı kademedeki bir adamın 
mesuliyetini, bir Bakana etfetmek lâzımgelirse, 
bu memlekette Bakanlık vazifesini kimse üzerine 
almıyaeak demektir bundan sonra. Ve hukuk kai
deleri de, aklıselim de bunu emreder Binaenaleyh 
sayın arkadaşım bu hususlarda tekrar komisyona 
gitsin gibi, filha'ki'ka komisyonda savunacaktır, 
gibi bir mütalâa beyan ettiler. Bunun hukuk 
ilminde yeri yoktur. Bir iba'kan İktisadi Devlet 
Teşekkülleri heyetinin tetkikatmı beklemez. 
Yeniden yapılacak uzun lûr tahkikatın neticesi-
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m üzüntü ile senelerce bekliyebilir mi? Kanun 
böyle şeyi kabul etmez. 

Arkadaşlar, bir vatandaş sıfatiyle, 'memle
kete hizmet etmiş bir yurttaş sıfatiyle bu ıstı
raba nasıl tahammül eder? Evlâdının karşısın
da hırsız bir baba, millet •karşısında hırsız bir 
'bakan.. Bu ıstırabın nefsimizde (tecrübesi dahi 
tahammül edilemez bir faciadır. Biz buna mey
dan vermiyelim dediğimiz zaman bir şey olma
dığını söyledik, vardır dendi, Sinan Paşa, «Sen 
kolordudan büyük cepheye kumanda eden mu
vazzaf bir asker değilsin,» dedikleri vakit bu
rada saatlerce çırpındın ve karar lebinde tecel
li ettiği zaman heyecanın son mertebesine er
din. Acaba kendisine hırsız denen o temiz ada
ma yapılan 'bu ağır itham 'karşısında şu kadar-
cık azap duymadın mı? 

Arkadaşlar, o adam Sinan Tekelioğlu o za
manın 'kahramanı, bu adam ise 'bugünün terte
miz evlâdıdır. Hukuk devletinde her adam, hak
ka, adalete ve milletin iradesine istinat ederek 
doğacak hakikat güneşinin ışığı altında lâyık 
olduğu hakkını alacaktır. Atıf İnan da almış
tır. Bu Meclis gereken her türlü kanuni incele-
.melerini yapmış olarak onu tertemiz çıkaracak
tır. (Bravo sesleri). 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — A r 
kadaşlar; bu tahkikatın başından sonuna kadar 
gerek Su Komisyonda gerekse Karnın Komis
yonda çalıştım. Mâruzâtım tamamen şahsını adı
lladır. Bu. mevzuun esası hakkında gereken ee-
A*apları komisyon sözcüsü arkadaşım verecekler
dir. Bendeniz tamamen bir usul meselesi karşı
sında bulunduğumuzu görüyorum. Komisyona 
yapılmış olan bâzı tarizler de vardır. Bunlara 
tamamen hukuki mânada olmak üzere mütalâa
larımı arzetmek suretiyle cevap vereceğim. 

Vazife şahsi veya fiilî olur. Şu anda Yüksek 
Kamutayın bir kaza vazifesi yapmakta olduğu
nu unutmamak lâzımgelir. Kamutayın, bir ka-
zai vazife yaptığı şu anda hukuki mütalâalar 
çerçevesi içinde şahsi ve politik mütalâalar dı
şında kalması zaruretinde olduğuna kaniim. 

Arkadaşlar; Sinan Tekelioğlu arkadaşımız 
tamamen 'bir hukuk meselesi olan şu mevzuda 
şöyle bir beyanda bulundular : Ben Toprak 
Ofisin mesul olacağına kaniim, ama Atıf İnan'-
ın mesul olmadığı kanaatindeyim. E.. Siz Atıf 
înan' ı lütfen Yüce Divana gönderin. Neden? 
Çünkü ben Toprak Ofisin mesul olduğuna inanı-
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yorum ve onu mesul ettirmek istiyorum. Atıf 
Înan'ı benim hatırım için Yüce Divana gönde
rin. Nedir Atıf inan; bir alet mi? Bir bakanın 
mesul olmadığını bile (bile bir arkadaş Yüce Di
vana şevkine Kamutaydan nasıl karar istiye-
bilir. 

Arkadaşlar; 'bunlar tamamen hukuki mese
lelerdir. Toprak Ofisi mesuldür, değildir. Asıl 
tetkik edilecek nokta; Toprak Ofisin mesul olup 
olmadığını tetkika yetkimiz var mıdır, yok mu
dur? Onu münakaşa ederken mevzuu değiştirip 
başka şekle sokmakta mâna yoktur. Biz tahki
katımızı Anayasanın verdiği vazife ve İçtüzüğün 
çizdiği çerçeve içinde bir bakan hakkında yap
tık. Vazifemiz bakan hakkında tahkikat yap
maktır. Bakanla irtibatı olan, bakana isnat 
olunan fiil ile irtabatı olan bâzı şahısların da 
bu tahkikat içinde isimleri geçmiştir. Bu, ta
mamen şahsi vazifedir. Yani şahsa göre tâyin 
edilen vazife denilen mevzuun ta kendisidir. 

Bâzı vazifeler vardır, fiile göre mahkemesi 
taayyün eder, bâzı vazifeler vardır ki, şahsa 
göre mahkemesi taayyün eder. Bu, bakanın 
tahkikatı, şahsa göre olan vazifelerdendir. Ya
ni Bakan olduğu için isnat olunan fiilin Yüce 
divanda mahkemesi yapılacağı için buraya gel
miştir. 

Meselâ, valiler hakkındaki tahkikatın Yar-
gıtayda yapılması gibi. Eğer soruşturma Ko
misyonu Bakanın mesuliyetini varit görmemiş, 
ademi mesuliyetine karar vermişse Kamutay
da bunu tasdik edecek olursa, bu vaziyette 
Yüce Divana, Bakanın şevkine lüzum yoktur 
demektir. 

•Şimdi, düşünülecek olan şey ancak Anaya
sa emrine göre Toprak Ofisi Yüce Divana gön
dermemiz imkânı var mı? Yüce Divan, kanu
nu mucibince. Bakanları mahkeme etmek için 
kurulmuş bir müessesedir. Yüce Divan bu işi 
tetkik etmeye salahiyetli değildir. 

İkinci nokta, Soruşturma Komisyonunun 
aynı zamanda Toprak Ofis idarecileri hakkın
da leh veya aleyhlerinde, mesuliyetlerine veya 
sorumlu olmadıklarına karar vermek lâzım-
geldiği yolunda bâzı mütalâalar vardır; yanlış 
anlamadımsa Ceza Kanununun 325 nci mad
desi bahis konusu edildi. 

Arkadaşlar, bu madde tamamen Yargıtaym 
yapacağı bir bozma kararının diğer şerike dç 
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•sirayetine ait bir mevzudur. Bir temyiz ilâmı
nın, mahkeme kararını bozmaya ait bir hükmü 
alıp da burada madem ki Atıf înan hakkında 
Soruşturma Komisyonu mesuliyetsizlik kararı 
vermiştir. O halde bu mesuliyetsizlik kararı 
şeriklerine de saridir diye oradan buraya inti
kal etmek, bu kıyas, hukuki anlayışın dışında 
kalan bir keyfiyettir. 

Arkadaşlar, Toprak Ofisin Soruşturma Ko
misyonu tarafından sadece muamelelerinin tes-
bit edilmesi, lehte veya aleyhte bir karara ge
çilmemiş olması tamamen hukuki ve kanuna 
uygun ve vazife, mefhumuna tamamen giren 
bir keyfiyettir. 

Toprak Ofisinin mesul olup olmadığı nokta
sını vazife bakımından doğrudan doğruya mah
kemelerin tetkik edeceği, alelade mahkemelerin 
ineeliyeceği tabiî görülmelidir. Diyemeyiz ki, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 230 neu ve 262 
e i maddeleri de burada yürümez. 

Mahkeme kendisinin vazifesi dışında olan bir 
hali de tetkik eder. Tamamiyle hususi bir mahke
me mahiyetinde olan Yüce Divan mcvzuunun bu
nun dışında kaldığı hem hukuk nazariyeleri hem 
hukuk tatbikatı noktasından kabul edilmiş, yerleş
miş bir haldir Mevzuun, esası üzerinde yapılan. 
soruşturma dinlenen şahitler, okunan vesaik; hay
li geniş ve derin ve çok da umumi olmuştur. Ko
misyonunuz bu işte titizlikle çalışmıştır. Şahsan 
tamamen bir hâkim sıfatiyle mütalâa ettiğim bu 
işin en. karanlık noktalarına da girmiş bulunuyo
rum. Şahsan bir hâkim olarak ve Meclisinizin. 
Kamutayın en genç üyesi, olarak, şimdiye kadar 
böyk bir mevzuda çalışmamış olmakla beraber 
bu işte titzlikle çalışmış yorulmuş olarak bu dâ
vada altına imza attığım raporu tamamen tasdik 
ettim. Atıf inan'in bu mevzuda sureti katiyede 
hukuki bakımdan mesul olmadığı, kanuna uyar 
suç teşkil edecek mahiyette bir fiili işlememiş ol
duğu kanaatine varmış bulunuyorum. 

Buyurdular ki, Anayasanın yapılmasını em
rettiği Bakanların mesuliyetine dair olan kanu
nun yapılmamış! olması otomatik olarak yarın 
mahkemede Ofis memurlarının da beraatini ge
rektirecekti.'. 

Arkadaşlar, fiiller, benim anladığımı, benim 
bildiğim, cezai mesuliyeti icabettiren fiiller tama
men şahsi şeylerdir. Benim fiilimden ben mesul 
olurum. Ceza Kanununun 49 neu maddesinde, ka
nuna avkırı olarak verilmiş olan emirlerin memur 
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tarafından yapılmış olması hali orada derpiş edil
miş bulunuyor. Bu durumda Yüksek Kamutay ra
porda olduğu gibi Atıf İnan 'm kendi muamelele
ri içinde mesul olmadığına karar verdiği takdir
de emir babında olan kısmının bu şekilde halle
dilmiş olmadığı gerekir. Ofisin re'sen yaptığı 
muamelelerden mesul olup olmadığı tamamen 
mahkemenin takdir salâhiyetinin içine girer ve 
orada tetkiki lâzımgelen bir hâldir. Ve bizim tah
kikatımız da, eğer arakadaşım bu işi bu müzake
reye girmeden önce dosyalar üzerinde biraz ça
lışmış olsaydı, tuttuğumuz zabıtları, aldığımız 
malûmatı bir parça okumak lüzumunu hissetseydi, 
göreceklerdi ki, bu takdirde Atıf İnan 'm ver
miş olduğu emirler dolayısiyle muameleler yapıl
dığı, çok kere varit değildir. Ofis Umum Müdürü 
ve erkânı birçok hâdiselerde «ben bu hâdiseyi 
bu şekilde yaptım, bu hâdisede mesuliyet varsa 
benimdir» yolunda beyanda bulunmuşlardır. Bi
naenaleyh mevzuu ikiye ayırmak lâzımgeliyor. 

Netice itibariyle vazife noktasından komisyo
numuzun vermiş olduğu Ofis hakkındaki vazife-
sizlik kararının tamamen yerinde olduğu kanaa
tindeyim. Tahkikatın diğer safhaları hakkında 
ileri sürülen mütalâalara komisyon sözcüsü arka
daşımız cevap vereceklerdir. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Fazıl Alımed Aykaç. 

FAZIL AIOIEI) AYKAÇ (Diyarbakır) - • 
Arkadaşlar, bu mesele birinci defa olarak huzu
runuza geldiği zaman bendeniz de bu kürsüye 
çıkmış ve lakırdılarıma şu cümle ile başlamıştım; 
demiştim ki; arkadaşlar size hitap ettiğim bu 
küsü bir fazilet kürsüsüdür, şeref ve haysiyet 
mezbahası değil, o günden bugüne kadar geçen 
zaman zarfında bu hakikatin bir defa daha teza
hür eimiş olduğunu görmekle çok bahtiyarım. 
Hukuk işlerini benden çok daha iyi tafsilâtiyle, 
vukufla bilen aziz arkadaşlarım birçok güze* 
ve mukni sözler söylediler ve daha bir çoklarını 
da söyliyeceklerdir. Bu münasebetle muhterem 
Heyetinizin dikkatine ve hepinizin vicdanınız;; 
irsali lâzımgelen bir nokta görüyorum, arkadaş
ımı:, hakikat bahsinde, milletin hukukunu vikaye 
sadedinde gösterilen her hassasiyete, hattâ mü
balâğalı da olsa, hürmetkar olmak bir vecibedir. 
Evet.- Fakat zan buyurulmasın ki yalnız bir fa
zilet ve şeref inhisarı vardır da bütün bu fazilet 
ve şerefi orası paket paket satar ve diğer insan
lar âciz bir surette hasis menfaatlerinin mağlubu 
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olarak susarlar? Böyle bir havayı velev iham, 
velev hatalı olarak yaratmak büyük günahtır, 
günahı siyasidir ve büyük bir.. Söyliyemiyece-
ğim takdir buyurursunuz ! 

Binaenaleyh arkadaşlar, burada kendilerine' 
tevdi etmiş olduğumuz vazifeyi, matbuatın pek 
takdir ederim, tebrik ederim, hassasiyetli, hattîl 
mübalağalı olursa neşriyatına rağmen yalnız 
vicdanın emrini dinliyen ve Devletin hukuku 
kadar milletin kıymetli efradından haysiyetini. 
koruyan akim ve ilmin verdiği ışıkla hâdiseyi 
inceleyip huzurunuza sunan komisyonu takdir 
ederim. Evet en küçük bir tesire kapıljnıyarak 
hareket etmekte bulunan Muhterem Heyetinin 
ve bütün milletim namına şayanı tebrik addede
rim. 

Bendenizin Atıf İnanla, kendisini, necip, te
miz, zeki ve çalışkan bir memleket evlâdı olarak 
tanımaktan başka hiçbir yakınlığım yoktur. Fa
kat, memleketimin bu kadar mühim mevkilerde 
bulunmuş, mesuliyetler deruhde etmiş, hizme* 
etmiş bir evlâdının, bir vatandaşımın bu suretle 
huzuru millete ve bu Muhterem Heyetin karşı
sına da acık alınla ortaya çıkmış olmasını gör
mekten duyduğum beşerî bir mefharet vardır, 
memleketim namına duyduğum bir millî mefha
ret, fırkam namına duyduğum ayrı bir mefharet 
vardır. Dünyada şeref katili olmaktan, âdeta 
onun karmanyolacılığını yaparcasına boğazına 
sarılmaktan duyduğum nefreti vardır. Bütün 
beşerî ve bilhassa Fransa ihtilâlinin tarihini tet
kik etmiş olmak, ta vicdanımın içine kadar sin
direrek tesir etmiştir. Binaenaleyh bu vazifemi 
huzurunuzda ifa - ediyorum : Komisyona; vu
kuflu, bitaraf, hakikatperver, hiçbir tesire tâbi 
olmıyan faaliyetinden dolayı tekrar arzı teşekkür 
etmeyi bir vazife bilirim. (Soldan alkışlar) 

OL VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlar; bir ata sözü vardır; bir 
hâdisenin şüyuu, vukuundan beterdir. Haki
katen öyle olmuştur, duVmuştukj gazeteler yaz
mıştı. Nihayet bu mübarek kürsüye bir soru 
gelmişti. Buğday ihracı işine hasis menfaatle
rin karıştığı ve bundan dolayı da memlekette 
bir sıkıntı yaratıldığı söyleniyordu. O zaman 
hepimizin yüreğimiz sızlamıştı. 

Karşımızda ö gün yalnız bir zat vardı; eski 
Bakan, o işlerin başında bulunan Bakan Atıf 
înan vardı. Yüreği sızlıyan birçok arkadaşla* 
nn, hepimizin hücumuna uğradı, bu hücumla-
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rın en şiddetlisinden birisini yapan da bendim. 
Çünkü ben de o sızıyı duymuş ve milletimin 
çektiği ıstırabı hissetmiştim. Onun için mü
sebbiplerinin biran evvel kanunun pençesine 
teslim edilmesi gerekiyordu ve bunda ısrar edi
yordum. Bu iş o gün görüşüldükten sonra, bir 
iki gün sonra da Parti Grupunruida konuşuldu. 
Bazı arkadaşlar; hücumunuz fâzla sert olçlu 
dediler. Dedim ki; arkadaşlar, kulağımdan 
giren sözler gönlümde büyük bir acı yarattı ve 
bu acı bir bomba haline geldi, nihayet Atıf inan 
kürsüye çıkıp kendisini müdafaa ettiği zaman 
vicdanımın kapsülü bombayı ateşledi, Atıf 
inan'm üzerine attı. 

Yine o gün dedim ki, eğer bir gün adalet 
güneşi doğar ve bu doğan güneşin ışığı Atıf 
inan'm alnına gelirse sevinecekler arasında bu
lunacağım. Çünkü arkadaşlar, bir vatandaş, 
bir Milletvekili, bir Bakan arkadaşımız, kendi
sine isnadolunan bir çirkinliklerden tecerrüt 
edecek, sıyrılıp kurtulacaktı. 

Arkadaşlarım, bugün Komisyonumuzun, 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon arkadaşlarımızın hepsi
nin vicdanına, vicdanlarının temizliğine inan
mış bulunuyorum. Verdikleri raporuna inan
mış bulunuyorum. 

Arkadaşlarım; bir vatandaş bir suç işler, 
onu adalete sevkederken. diğer vatandaşlar ona 
sitem ederler, küserler, arka çevirirler. Fakat 
birgün gelir ki; adalet tecelli eder, o suç isnat
larından sıyrılır çıkar, işte o vakit de arkadaş
lar, sanık zanedilen adama sevgi göstermek, el 
uzatmak, geçmiş olsun demek de bir fazilet ica
bıdır. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; Komisyonumuz, adaletin pren
siplerinin ışığı altında çalışarak çok emek ver
di ve nihayet bir karara vardı. Ben tekrar edi
yorum, bu karara inanmış bulunuyorum. 

Eğer Yüksek Heyetiniz bu raporu kabul 
ederseniz, Atıf inan arkadaşımıza geçmiş olsun 
diyenler arasında ben de bulunacağım. 

Hükümetten istediğim şudur: Bundan son
raki kanuni işlemler daha çabuklaştırılırsa, 
memleketin ve milletin sıkıntısına sebep olan 
genel müdürlükler, şirketler, şahıslar kimlerse 
onları biran evvel meydana koyalım ve yarının 
nesline en büyük bir örnek vermiş olabm arka
daşlar. (Soldan bravo sesleri) 

m 
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BAKAN — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Edendim, bendeniz meselenin şekliyle meş
gul olacak .değilim. Yani soru verilmiş, komis
yon yapılmış rapor verilmiş buraya gelmiş, bu
rada da karar vereceğiz. Ben bununla, meşgul 
olacak değilim. Bu meselenin orijnini, asimi, 
faslını arzedeceğim. Burada arkadaşları -din
ledikten sonra, benim 25 seneden beri kafamın 
muhtelif yerlerinde iz etmiş noktalar vardır. 
Malûmya izler gaip olur. Bir yoldaki iz bile bir 
müddet sonra gaip olur. Belki, benim de zaman
la 25 senedenberi, bu zaman zarfında koybol-
muş olabilir. Bu izler üzerine tozlar konabilir. 
Beni dinledikten sonra isterseniz buna nüks de
yin. Bazı. hastalıklar vardır, nükseder. Bâzı iyi 
fikirler de vardır, onlar da nükseder. Nük
setmiş iyi bir niyetin, bir mücadele kabiliyeti
nin, mücadele kudretinin izi kalmış olmalı ki, 
beni buraya çıkarıyor. 

Arkadaşlar, bu memlekette suiistimalin üç 
unsuru vardır: 

Birisi, kurduğunuz ve adlarına İktisadi 
Devlet; Teşekkülleri dediğiniz tavait'i. mülîık 
züınresidir. Bu, bir zümredir, bunun karakteri 
budur, bunu karakterize ederseniz bu suretle 
isim vereceksiniz. 

İkincisi, bu müesseselerden yetişmiş ve mek
teplerden çıkmış bir şebeke vardır. 

Buralarda öğrenilen, ticari işlerle temas ede
rek staj görmüş, öğrenmiş, para kıymetini. 
servetin ne olduğunu anlamış bir şebeke vardır. 

BAŞKAN — Devlet iktisadi Teşekküllerin
de çalışmakta olan vatandaşları güç duruma 
koyacak (Şebeke) tâbirini kullanmamanızı rica 
ederim. (Gürültüler) 

AHMET KUM AL VARINCA (Devamla) — 
D müessese değildir. (Gürültüler) 

Şimdi buraya parmak basıyoruz. Efendim, 
bakın şimdi onun aslını arzedeceğim (Gürül
tüler) 

Müsaade buyurun. 
Sonra üçüncü bir zaıfımız var. O da Devlet 

adamlarımızın bu ticaret arkasından koşanlarla 
temas etmesidir. Ben size doğrudan doğruya 
bir hikâye arzedeceğim. (Gürültüler) Yok, 
müsaade etmezseniz, konuşma derseniz konuş
mam. Gürültü mürültü yaparsanız başka türlü 
hareket ederim. Gürültü yaparsanız inerim. 

(Başkana hitaben) Siz de müdahale ederse
niz inerim. 

BAŞKAN — Ben burada Riyaset sıfatiyle 
Devlet İktisadi Teşekküllerine (Şebeke) dedirt
mem. Rica ederim. Bu Mecliste böyle şeye 
müsaade etmem. 

A H MET K EM AL VARINCA (De vaml a) — 
Müsaade edin. öyle değil. Bunlar yani İkti
sadi Devlet Teşekkülleri denen müesseseler 
var. Bir de buralardan çıkıp ta şebeke yapan 
insanlar var dedim. Niçin şeyediyorsunuz, ben 
söylediğimi biliyorum. Bunlar yani şebekeler 
İktisadi Teşekküllerden gelen kimselerdir. Bu
raya girer, yetişir, çıkar, şebeke yapar, bun
ları müşahhas olarak arzedeceğim. Çünkü ne 
oluyor? Bakınız masum insanlar yanıyor or
tada. Atıf Beye, Recep Beye niçin şey ediliyor? 
Çünkü Bekir Kara ile dostturlar. Şakir Bey, 
Taşkent adamıdır. 

Üçüncü bir unsur, Devlet adamlarımızın eş, 
dost işidir, diye hareket etmeleridir. Bunu 
yapmıyalım. Devlet adamı terütaze, tertemiz 
kalmalıdır. Çünkü bakınız ne oluyor; öyle 
bir efkârı umumiyeııin karşısındayız ki, ökü
zün altından buzağı arıyor. Ben Devlet adamı 
olsam yoğurdu üfler içerim, yoğurt firijider-
den de geçse yine üfler içerim. Çünkü ağzım 
sütten yanmıştır. 25 seneden beri bu memle
kette suiistimaller söylene söylene iz bırakmış
tır. Bu memlekette birçok insanların gerek Halk 
Parti aleyhinde ve gerekse Hükümetleri aley
hinde izleri vardır. Bunları arzediyorum. 

Ben, şahsan mücadele ettiğim bir dâva 
mevzuubahis olunca refleks göstermemek kabi
liyetinden mahrumum. Binaenaleyh ben diyo
rum ki, gelin biz bu meseleyi bırakalım, Atıf 
İnan'ı, Recep Peker'i bırakalım da bu mesele
yi aslından halledelim. Aslından halletmek için 
de bir kanun getirsinler üç milyar liradır, İk
tisadi Devlet Teşekküllerine yatırılan para. Bun
lar nasıl sarf olunuyor nasıl çalışılıyor, ne veri
liyor, kim alıyor, kim veriyor bilmiyoruz, bun
ları hazan mahkemeye veriyoruz. Mahkemeye 
verdiğimiz zaman da mahkeme ,bunlar memur 
değildir diye karar veriyor. Biz bunlar için Öy
le bir statü kurmuşuz ki Devlet para verir, mil
let para verir başına bir de adam konmuştur 
fakat memur değil ya nedir? Bunun yakasın
dan nasıl tutacaksınız? Onun için ben Hükü
metten rica ediyorum ne yapsın yapsın bu üç 
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milyar liranın dolaştığı bu müesseseler hakkın- I 
da bir kanun getirsin biz de bilelim. 

Sonra, şebekeler vardır ben bu şebekeden 
uzun uzadıya bahsetmiyeceğim. (Gülüşmeler) 
çünkü kendileri burada yoktur. Müdafaa ede
mezler. Eğer bir tanesi eskisi gibi milletvekili 
olarak burada olsaydı, gel kendini müdafaa et 
derdim. 

Dr. FUAT UMAY (Kırklareli) — Söyledi
niz ya, Kâzım Beyden Şakir Beyden bahsetti
niz.. Daha ne söyliyeeeksiniz.. 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) 
— Evet söyledim bir defa söyledim, tekrar söy-
lemiyoruum, tekrar etmiyorum artık.. (Gülüş
meler) bir kere kâfi.. 

Sonra komisyon kararma ben inanıyorum. 
Ben bunları söylerken sakın Atıf İnan aley
hinde bulunacağım zannetmeyin, merak etme
yin, aleyhinde. söylemiyeceğim.. Çünkü bura
daki arkadaşlar bizden daha iyi takdir eder. 
Son olarak diyorum ki, nasihat vermek, akıl 
öğretmek aklımdan geçmez ama, bundan sonra 
bu memleketin idaresi başına geçecek olan 
adamlar - ki en ziyade gençlerden ümitliyiz -
bu gençler piyasaya asla rağbet etmesinler, on
lar insanı evirirler, çevirirler kafese koyarlar. 

ARİF ÇUBUKÇU (Ankara) — Efendim, 
bendeniz de İm hâdise münasebetiyle arzede-
yinı, İktisadi Devlet Teşekkülleri, heyeti unıu-
miyesinden bir âza olarak Toprak Mahsulleri 
Ofisinin hesabatmı tetkik eden komisyona se
çildim ve orada çalıştım. Bu meseleye dair ola
rak Toprak Mahsulleri Ofisinin hesabatmı tet
kik ettiğimiz zaman beraber çalıştığımız gerek 
muhalif partiye mensup ve gerekse Halk Par
tisine mensup olan arkadaşlar bu hesabatı da 
esaslı bir şekilde tetkik ettiler. Ve Ticaret Ba
kanının mesuliyetini mucip bir hâdise veya sui
istimali gösterir hiçbir hâdiseye şahit olmadı-
lai". Bunu o zaman raporumuzda yazarak umu
mi heyete vermiştik. Ben şimdi onları tafsil 
edecek değilim. Yalnız Tekelioğlu konuşurken 
tüc.earlan şahsi menfaatlerini her şeyin üstünde 
tutan insanlar olarak tavsif ettiler. Her mesle
ğin yolsuz hareket eden mensupları olabilir. 
Fakat kül halinde memleketin tekmil tüccarla
rını, herşeyi meşru kılarak şahsi menfaatleri 
uğrunda kullanacak insanlar olarak kabul et
miyorum. Bunu tamamen kendisine ret ve iade 
ediyorum, ... . . . . ... I 
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I İHSAN 1IÂMİD TÎGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, Kemal Varınca arkada
şımızın bir sözü üzerine huzurunuza geldim. 
Tekrar rahatsız ettiğim için affinizi dilerim. 

Arkadaşımızın sözlerini dikkatle dinledim. 
Fakat itiraf edeyim ki hiçbir şey anlamak kabil 
olmadı. 

Yalnız Kemal Varınca bir noktaya temas 
etti; İktisadi Devlet Teşekküllerinin şebekesi 
diye bir şeyler söyledi. (O sözünü geri aldı ses
leri) 

A. KEMAL VARINCA (Gümüşane) — Öy
le bir şey demedim ki geri alayım. 

İHSAN HÂMİL TİGREL (Devamla) — 
Yalnız şunu arzedeyim ki, bir milletvekili ol-
mas1. itibariyle bilmeleri lâzııngelir ki İktisadi 
Devlet Teşekkülleri muayyen bir kanunla mu
rakabeye tâbi tutulmaktadır, ve o kanunun nu
marası da 3460 dır. Bir milletvekilinin bunu 
letkika lüzum görmeden, bilmeden kalkıp da 
Hükümet bir kanun getirsin, şu veya bu şe
kilde muamele yapsın demesini ben ciddiyetle 
kabili telif görmem. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
—• Kütüphanede görüyoruz. 

NAŞÎT FİRAT (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlar, üç gün evvel tevzi. edilen raporu he
pimiz muhakkak ki, dikkatle, itina ile. okuduk. 
Çünkü söylenen sözler,- yazılan yazılar, gerek 
Meclis çatısı altında, gerekse vatanın dört bu
cağında çok elim tesirler bırakmıştı ki, itiraf 
edeyim, bu havanın içine katılmış bir zerre gi
bi vicdanen titriyordum. 

Fakat, ibugün bu celseden çıktıktan sonra 
Atıf'm boynuna sarılarak, yanaklarından öpe
rek kendisinden af rica edeceğim, kendisinden 
af rica edeceğim. Arkadaşımıza selâm vermek 

' !bile istemiyen 'bir arkadaşınızın haline gelmiş
tim. Bugün o. ıstırabın acısı içinde çırpmıyo
rum. Huzurunuzu birkaç dakika işgal edeceğim-

, den dolayı affınızı dilerim. 
.Değerli milletvekilleri; Anayasanın hüküm

leri gayet açıktır. Bir 'milletvekili hakkında, bir 
bakan hakkında nasıl bir soruşturma açılacağı 

I musarrahtır. Anayasa ve Adalet Komisyonu bir 
I araya gelir bir Karma Komisyon teşkil olunur. 

Rica ederim arkadaşlar, bir an için nazar
larınızı şuraya çevirin. Hangi tasarıda ıbu kadar 
dosya vücut bulmuştur, bu kadar incelenle ya-

| pılmışUr, ve bu kadar-söz söylenmiştir. 
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Açılma saati 15,05 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tıinceli), Atalay Akan (Urfa). 
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önünde hürmetle eğiliyorum. Ancak her şeyde 
bir itiraz payı bulmak muhakkak ki, kendi 
branşlarında çalışan arkadaşların büyük salâ
hiyetleridir. Bu sayın arkadaş da benim gibi as
kerdir. 

KEMAL ÇELİK (Seyhan) — Kim bu'? Açık 
söyle. 

NAŞİT FIRAT (Devamla) — Bu arkadaş 
Sinan Tekelioğlu'dur. Arkadaşım askerdir. Cep
he kumandanlığı yapmıştır. Orduda hizmet et
miştir. Ne yapmış yapmış elbetteki merdane 
çarpışmıştır. Fakat arkadaşlar... 

BAŞKAN - Yeter. Kâfi. 
NAŞİT FIRAT (Devamla) — Fakat vatan

daş olarak bu yurdu muhafaza etmek, müdafaa 
etmek, onun menfaatini korumak, icabederse 
kanını akıtmak, para mukabilinde yapılmamış
tır, yapılmaz. Kendileri (bir fikri sabite saplan
mıştır. Bu bir hastalıktır, tedavi edilmesi ikti
za eder. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Seninki 
hastalıktır. 

NAŞİT FIRAT (Devamla) — Mazlum feyz 
olamaz düşmiyecek hake nebat mütevazi olanı 
rahmeti rahman ^büyütür. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Reis 
Bey rica ederim benim sözümü evvele alınız. 

BAŞKAN — Size söz vereceğim. 
Saat bire gelmiştir. Öğleden sonra 15 te 

toplanmak üzere Oturuma son veriyorum. 
Kapanma saati : 13 

O T U R U M 
ıati 15,05 

lun Fikri Düşünsel 

an (Tıinceli), Atalay Akan (Urfa). 
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Haklı idik, çünkü vatandaşların reylerine 

dayanarak, muhalif, muvafık millî iradeyi bu
rada tecelli ettirmek için toplanmış insanlarız, 
içinde öyle de vardır, böyle de vardır. j 

Nihayet ellimize bu yüksek ve şayanı hürmet \ 
komisyon tarafından bir gerekçe ile yazılmış, 
maddeler halinde tanzim edilmiş bir rapor gel
dikten sonra hâlâ cebimizden bir kâğıt çıkarıp 
ta hiçbir taahhüdü tazammun etmiyen ve ka
nuna uygun şekilde yapılan tahkikata bunu 
mesnet ittihaz ederek, hufeuk tarihimizde haki
katen bir varlık olacağına inandığım bu eseri 
ortadan kaldırmaya kifayet eder mi zannedi
yorsunuz, sayın arkadaşım? 'Maliye müfettişle
rinin raporu yüz küsur sahifeyi ihtiva ediyor 
dikkatle okuduk ve dinledik, elbette ki, bunu 
da inceledik. Nitekim rapor hakkında bakanı 
alâkadar eden ayrı ayrı mevzular üzerinde ker-
reler içerisinde gerek Anayasa maddesini gerek 

| İçtüzük maddesini gerek Tutanak dergilerinin 
tarih ve numaraları ile belirtilmiş bulunuyorlar. 
Huzurunuzda sorarım. O arkadaş bunlardan 
hangilerini okudular. 

Arkadaşlar, ben bir hukuçu değilm. Ben as
kerdim aldığım emri it'a ederim, verdiğim emrin 
ifasını istiyen bir adamım. Ve büyük milletin 
büyük nurunda aldığım en büyük haslet doğru, 
dürüst, mert olmaktır, tek hasletim budur, bil
gim budur. Bir halk çocuğuyum. Bir mantığım, 
bir dimağım, şu kadarcık bir (beynim var. Bu
nunla dahi şu tasarının önünde, bu raporun 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluk hâsıl oldu, Oturum 

açılmıştır. 
Söz Komisyonun. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HA

LİM ERGUN (Ankara) — Muhterem arkadaş

lar;, evvelce yüksek huzurunuzda bir, iki dei'a 
konuşma mevzuu olmuş ve daha sonra da so
ruşturma icrasına karar verilmek suretiyle 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona tevdi buyuruinıuş olan bu 
hâdisenin ehemmiyeti açık olması itibariyle Ko
misyon raporu üzerinde bugün burada yapıl-
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m iş olan konuşmalara ve istenilen açıklamalara 
karşı gerek Yüksek Kamutayı ve gerekse ef
kârı umumiyeyi tenvir bakımından Komisyonun 
noktai nazarını arzetmek için huzurunuza çık
mış bulunmaktayım. 

Sözlerime benden evvel konuşan arkadaşla
rıma teşekkür etmekle başlıyacağım. Komisyon 
arkadaşlarınız kendi görüşlerini ifade eden ra
por üzerinde takdir ve tebriklerini bildiren ar
kadaşlara minnet ve şükranlarını sunmayı bir 
vazife bilmektedirler. Bununla beraber Ko
misyon raporu etrafında izahat istiyen ve nok
sanlar gören Sinan Tekelioğlu arkadaşımıza da 
teşekkür etmeyi aynı şekilde bir borç telâkki 
ederim. Çünkü bu arkadaşımız da bize raporu
muzun müstenidatı bulunan dosyalar ve deliller 
hakkında açıklama imkânını bahsetmiştir. P>iz 
istiyoruz ki, gerek Kamutayda ve gerekse mem
leket efkârında bu meseleler üzerinde hiçbir 
müphem nokta kaldığı hissi uyanmasın. Bu iti
barla bu mevzu etrafında ne kadar konuşulursa 
ve ne kadar izahat istenilirse Komisyon bundan 
ancak memnun olduğunu ifade eder. Hatip ar
kadaşlarımdan ilk söz alan kıymetli meslekta
şım Kâmil Boran'ir usule ait olan itirazını ce
vaplandırmakta fayda görürüm. Kâmil Boran 
arkadaşımız Atıf inan hakkında eski bakan ol
ması sıfatiyle verdiğimiz karara katılmış ve o 
karara olan mutabakatını ifade buyurmuş ol-
olmakla • beraber usul bakımından bizimle ay
rık. Olduğu bir noktaya da işaret etmiştir. Ar
kadaşımla bu usul meselesinde Komisyonun 
kararı bir değildir. Biz, tahkikatımıza esas 
olan hâdisede bize rehberlik eden mevzuat kar
şısında arkadaşımızın noktai nazarını terviç et
meye imkân göremedik. Bize Yüksek Kamu
tayın tevdi ettiği iş, Atıf inan hakkında tah
kikat yapmak yetkisi idi. Atıf inan hakkında 
bir mesuliyet ve sorumluluk ve bunu ima eden 
bir vaziyete tesadüf etmiş olsaydık ve bu netice 
bizi arkadaşımızın Yüce Divana şevkini mucip 
bir karara götürmüş olsaydı sorumlulukta ken
disine iştirak eden diğer müdürler hakkında da 
bir karar vermek mevkiinde kalırdık. Bize sev-
kedilen Atıf inan 'm sorumluluğunu görmedik
ten sonra Komisyonun burada yetkisi tamam ol
muştur. Onun haricinde umumi hükümlere tâbi 
olması lâzımgelen diğer müdürler hakkında 
herhangi bir kararı kanuni vermek ne Meclisin, 
ne de Meclisin emriyle kurulmuş olan Komisyo-
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nun vazifesi meyamna dâhil hususlardan değil-
dır. 

Arkadaşımız, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunundan bir madde okumak suretiyle kendi id
dialarının delili olarak bir hükümden bahis bu
yurdular. O da herhangi bir kararın Yargıtay-
ca nakzedihnesi halinde Temyiz etmiyenlerde 
o kararın şümulü olması noktasına matuf bir 
husustur ki, bu hökmün hâdisemizde kıyas yo
luyla daha tatbik edilmesine imkân görülemez. 

Arkadaşımın usule ait itirazını bu suretle 
cevaplandırdıktan sonra Sinan Tekelioğlu arka
daşımızın itirazlarına da kısaca temas etmek is
terim. 

Arkadaşlarım; Sinan Tekelioğlu söze baş
larken ifade buyurduğu bir nokta bilhassa dik
katimi çekmesi itibariyle onu Yüksek Kamuta
yın da dikkatine arzetmekte fayda gördüm. 
Buyurdular ki, bu dâvanın sahibi bendim. Biz 
Komisyonda Sinan Tekelioğlu "nun davacı oldu
ğu bir mevzuu değil. Yüksek Kamutayın em
riyle memleket ve milletin alâkadar olduğu bir 
mevzuu ineelemiş bulunmaktayız. Sinan Teke
lioğlu'nun Ofisten şahsan davacı olduğu bir 
nokta mevcut ise ve bu fiilî hareketten herhan
gi bir zarara düşmüşse umumi hükümlere göre 
kanuni yollara müracaat etmekte hakkı dergâr-
dır. Bu itibarla Tekelioğlu'nun bu hususta Ka
mutayda dâva sahibi olmasının mânasını anla
makta biraz müşkülât çektim. 

Gene bu arkadaşım buyurdular ki, Komis
yon beni dinlemedi, elimde vesikalar mevcuttu 
ve bu vesikaları isteselerdi Komisyona verir
dim. 

Arkadaşlarım; bütün bilgileri raporumuzda 
size arzettik. Komisyon bir seneye yakın bir 
zamandan beri vazife görmekteydi. Bu arka
daş Komisyona elindeki vesikalarla birlikte 
müracaat ederek kendisinin bâzı vaziyetlerden 
haberdar olduğunu beyan etmiş olsaydı şük
ranla karşılar ve kendisini diğer tanıkları din
lediğimiz gibi dinlemeyi bir vazife telâkki eder
dik. Esasen bu arkadaşımız da hukuki hüviye
tiyle bilirler ki, malûmatı mahsusa sahibi 
olan bir şahıs soruşturma yapılan işlerde alâ
kalı mercilerden kendi malûmatına müracaat 
edilmesini istemek mevkiindedir ve bu kendisi
nin kanuni bir vazifesidir. 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) —Komis
yonun değil mi?. 
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KARMA K. S. EMİN HALÎM ERGUN (De

vamla) — Komisyonumuza böyle bir müracaat 
vâki olmadığına göre, bu arkadaşımızın dosyalar 
ve diğer mevcut malûmat haricinde birçok bilgi
lere sahip olduğunu tâyin etmek komisyona in
sanların sahip olması tabiî olan kuvvetin fevkin
de bir kuvvet izafe etmek olur ki, Yüksek Heye
tiniz bunu komisyondan beklemez zannederim, ve j 
bunu, açıkça takdir buyurursunuz. I 

Arkadaşlarım; raporun okunmasına kısa bir 
zaman bırakıldığını ve kendisinin bunu bu geçe 
okumak suretiyle ancak yetiştirebildiğini ifade 
buyurdular. Bu komisyonumuza taallûk eden bir 
mevzu değildil. Komisyon raporunu verdikten 
sonra Divanı Riyasetin ruznameyi tanzim bakı
mında Yüksek Kamutayın işlerine uygun olması 
bakımından yapılan bu işler bizim salâhiyetimizin 
dışındadır. Ama biz komisyon olarak hâdisenin en 
ince teferruatına kadar tetkik edilmesini istiyen-
lerdeniz. Yüksek Kamutay bugün bunu ruznamesi 
gereğince inceliyerek intaç etmiş olsa dâhi ve 
buna rağmen günlerce ve günlerce, hattâ aylarca 
bir komisyon olarak ve komisyonun naçiz bir fer
di olan bendeniz Sinan Tekelioğlu ve onun gibi 
meraklı olan arkadaşlarımıza izahat yermeye, 
dosyalar üzerinde en ince teferruatına kadar bü
tün vaziyetleri bütün çıplaklığı ile göstermeye 
amade bulunmaktayız. 

Bütün gayemiz, memleket çevresinde ve Mec
liste çok münakaşa edilmiş, haklı ve haksız bir
çok konuşmalara vesile olmuş olan bu meselede 
adalet vazifesi görmüş olan komisyonumuz, de
minden beri arzettiğim gibi karanlık bir nokta bı
rakmamaktır. Bu esasen komisyon çalışmalarında 
hepimize hâkim olan bir düşünce idi. 

Arkadaşlarım, Tekelioğlu arkadaşımıza cevap 
verirken; komisyon kararını savunma değil, izah 
edeceğim naçizane ve iktidarımın haricinde ola
rak yazdığım bu raporda noksan bırakıldığı be
yan olunan hususları izah için beyanatta bulun
mak istiyorum. Yoksa varılan neticeler kazai bir 
hüviyet taşıyan komisyonun vicdanlarına daya
nan bir kanaatin ifadesi olduğundan savunmaya 
muhtaç olmadığı gibi, savunma yolunda dâhi bir 
beyanda bulunmak, o kararın kutsiyeti karşısın
da, benim yapamıyacağım bir hareket olur. Biz, 
komisyon arkadaşları, bize tevdi ettiğiniz Atıf 
înan 'm, vazifesi bakımından bütün hâdiseleri en 
ince teferruatına kadar inceledik ve bütün incele
melerimizde Ofis muamelelerine bizzarur temas 

.1949 0 : 2 
ettik, bütün bu muameleleri Bakana sirayeti ba
kımından tetkik ve mütalâa ettik, oy birliği ile 
bugün huzurunuza arzettiğimiz neticeye varmış 
bulunuyoruz. 

Arkadaşım; Bakanların vazife ve salâhiyetine 
ait olan kanundan bahsetmek suretiyle, Tekeli
oğlu herhalde beraat edeceğine, emin olduğu Atıf 
înan 'm diğer memurların muhakemesini temin 
için Yüce Divana şevki lâzım geldiğini ifade bu
yurdular. Arkadaşlar bu işin böyle mahkemeye 
şevki, bilhassa beraat edeceğini bilerek ve aley
hinde delil olmadığına kani olarak mahkemeye 
şevki, hukuk esaslarına uymıyan bir harekettir. 
Biz Atıf tnan hakkında verdiğimiz bu kararı 
yüksek tasvibinize sunmuş bulunuyoruz. Bu ka
rarı siz de tasvip buyurursanız bundan sonraki 
muameleyi umumi hükümlere göre Hükümet ya-
papacaktır. 

Fakat bu muamele ne olacaktır?. Bunu tâyin 
ve izah etmek dahi bizim vazife ve salâhiyetimi
zin dışındadır. 

Biran için Ofisin diğer müdürlerinin ayrıca 
mahkemeye sevkedil diki erini farzedelim. Kaza 
mercilerinin buna lüzum görmesi halinde ve Ba
kana sirayet eden bir nokta olmadığı da burada 
tesbit edildikten sonra onların umumi hükümlere 
göre yapılacak muhakemelerinde o kaza mercile
rine acaba arkadaşımızın itimadı yok mudur ki?. 
Masum olduğuna kani olduğu Atıf înan'la bera
ber diğer alâkalılarla sırf yargılanmak için Yü
ce Divana gitsin diyorlar. Yüce Divanı teşkil 
eden zevatın birçoğu kaza mercilerinden geçerek 
oraya gelmiş kimselerdir. 

Yine bu arkadaşıma hukuki bir itiraz ola
rak, ilerde şimdi Bakanla ilgili görünmiyen mev
zularda bu işleri idare etmiş zevatın mahke
meye verilmeleri halinde Bakandan bir emir 
aldıklarını iddia ve ispat edecek olurlarsa ye
ni bir tahkikat mevzuu açılmış olacağını ve 
Meclisin tekrar bununla meşgul olacağını ifade 
buyurdular. Bendeniz bu ifadeyi iki gün ev
velki, istanbul matbuatına mensup bir iki ga
zetede de başlık şeklinde gördüm. Bu noktai na
zar daha evvel o gazetelerin fikrine mi teba-
dur etti? Yoksa şimdi itiraz eden arkadaşımın 
fikrine mi, daha evvel geldi? Bunu ayırmakta 
müşkülât çekiyorum. Ancak Millî Mücadeledeki 
yüksek hizmetlerini geçende bu kürsüden öv
düğümüz bu arkadaşın hukuk tahsili de görmüş 
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olduğunu bildiğim için kendisinin bu mütalâ- I 
ayı hukuk esasları ile nasıl telif ettiğini anla
makta müşkülâta uğradığımı Arzetmekten nef- | 
simi menedemiyeceğim. 

SINAN TEEKLlOĞLU (Seyhan) — Sizler
den öğreniyoruz, staj yapıyoruz. 

EMİN HALIM ERGÜN (Devamla) — Biz 
komisyonda bütün hâdiseleri en ince teferrua
tına kadar ve Bakana sirayeti bakımından in
celemiş bulunuyoruz. Eğer bu hâdiseler içeri
sinde Umum Müdürlerin Bakandan emir almak 
suretiyle gayrikanuni bir muamele yaptıklarını, 
mevzuata uymıyan, suç teşkil eden bir muame
le yapmış oldukları neticesine varmış olsaydık 
ve böyle bir iddia ile karşılaşmış bulunsaydik, 
bu keyfiyeti de bu raporumuzla yüksek huzu
runuza arzederdik. Bütün hâdiselerde Bakanın 
emri ile tasvibi ile yapılmış olan hususları ra
porumuzda sarahaten ifade ve işaret edilmiş
tir. Bunlar münakaşa edilmiş ve suç olmadık
ları tesbit olunmuştur. Bunun haricinde ko
misyonun ıttılaına vâsıl olmıyan ve tetkik 
mevzuu olmıyan her hangi bir vaziyet ilerde 
tahaddüs edecek olursa bu vaziyetin adına hu
kuk lisanında delâili cedide derler. Bunu arka
daşım bilir. Ve bu delâili cedide karşısında va
ziyet böyle de olsa başka türlü de olsa yine 
kanunun hükmü, emri ne ise o tatbik edilir. 
Binaenaleyh şimdiden ilerde şöyle olursa tar
zında bir mütalâa beyan etmenin hukukta yeri 
yoktur. 

Bugün hukuk mevzuatında delâili cedide 
zuhurunda yeniden soruşturma, kovuşturma 
yapılması iadei muhakeme halleri ayrıca mü
talâa edilmiş ve birer hukuki müessese olarak 
hükümleriyle ifade edilmiştir. Bunun ifadesini 
hukuk ilminin içerisinde aramak ve orada bul
mak lâzımdır. Arkadaşımızın hukuka taallûk 
eden ve fakat hukuk ilmine uymadığı kanaa
tinde olduğum bu mütalâalarını bu şekilde 
karşıladıktan sonra raporun diğer kısımları 
üzerindeki beyanlarına geçiyorum. 

Hulusi Açıkalm ismindeki Mersin'deki bir 
tüccarın talebinin ret edildiği ve bu zatın bu 
talebini terviç ettirmek için burada günlerce 
beklediğini, bu itibarla elindeki vesikaların da 
sebebinin bu olduğunu ifade buyurdular. Tet
kik ettiğimiz dosyalara nazaran yalnız Mersin'
deki Hülûsi Açıkalm ismindeki tüccarın değil, 
birço ktüccarların taleplerini ofis reddetmiştir. | 
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Bütün dosyalar incelenmiş ve tetkik edilmiş 

bu retlerin hangi tarihte olduğu ve niçin ya
pıldığı, sonradan kabul edilenlerin niçin kabul 
edildiği görülmüş ve ilgili olanları esbabı mu-
cibesiyle raporda izah olunmuştur. 

Maliye Bakanlığının emriyle ve ticaret Ba
kanlığının muvafakatiyle 1946 yılı başından 
yani Atıf inan 'm vazifeye başladığı tarihten 
evvelki zamandan 1947 sonuna kadar bütün 
ofis muamelâtını Maliye Teftiş Kurulu teftiş 
etmiş ve bütün bu vesaiki inceden inceye ele
miştir. Hangi noktalarda, ne gibi noksanlar 
görmüşse o noksanlar ile birlikte 67 nci Tuta
nak dergisine geçen geniş raporlariyle vaziyeti 
izah etmişlerdir. 

Bütün bu izahlar içerisinde taleplerden red
dedilenler, kabul edilenler açıklanmıştır. Ve 
bunlar üzerinde Karma Komisyon en ince şe
kilde tetkikatmı yapmış ve bugün huzurunuza 
getirdiğimiz altmış küsur dosya bu kanaatimi
zin müstenidatım teşkil etmiştir. Eğer Komis
yon böyle bir vaziyet görmüş ve tesbit etmiş 
olsaydı bunu da Bakan cephesinden, Ofis cep
hesinden, her iki cepheden tetkik eder yine 
yüksek huzurunuza arz ederdi binaenaleyh bu 
talebin reddedilmiş olmasından gerek Komis
yon, gerekse Malî Teftiş Kurulu kanuna aykı
rı hiçbir vaziyet görmemiştir. Bilmünasebe bir 
noktayı daha yüksek huzurunuzda açıklamak 
isterim. Komisyon bu yargıç gibi, bir yargıçlar 
kurulu gibi tamamen kazai vazifesinin his ve 
mesuliyeti ışiğı altında bütün incelemelerini 
yapmış ve bu neticeyi arzetmiştir. 

Eğer komisyonumuzda bize soruşturmasını 
tevdi buyurduğunuz Atıf inan 'm sorumlulu
ğunu gerektiren en ufak bir delile tesadüf et
miş olsaydık arkadaşımız olması itibariyle yü
reklerimiz sızlasa dahi adalet vazifesinin icabı 
olarak bir yargıç gibi sorumluluğunu tesbit 
eder ve Yüksek Huzurunuza arzederdik. 

Arkadaşlarım, Vitol satışları üzerinde bâzı 
mütalâatta bulunurken Bakanın bu satışı tas
vip etmesinin kendisinin sorumluluğunu tevlit 
eden bir sebep olduğu yolunda beyanda bulun
dular. 

Bakanın Vitol satışını ne zaman, ne suretle 
ve niçin tasvip ettiğini raporumuzda açıkça 
izah etmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, hâdiseleri tetkik ederken, o 
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hâdiseler hakında bir karar verirken o günkü 
şartları ve o günkü vaziyeti de göz Önüne al
mak lâzımdır. 

Bakanlar Kurulundan 200 bin ton hububat 
ihracı hakkında AAtıf înan 'm teklif üzerine tas
vip kararı çıktıktan sonra, ilk müspet ve büyük 
teklif Vitollerden gelmiştir. Ve arkadaşlar o 
tarihlerde hâtırasını hürmetle andığımız eski 
Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmir, memleke
te döviz ithali bakımından mümkün olduğu ka
dar fazla hububat ihracında şiddetle ısrar et
miştir, Bu arkadaş ölmüştür. Fakat, bu, bu ar
kadaşımızın bu ısrarını bilen o zamanki Bakan
lar Kuruluna dâhil diğer zevatı muhtereme bu
gün sağdır ve Komisyon huzurunda bunların 
bu mevzu etrafında geniş bir şekilde ifadele
ri alınmıştır. Yoksa biz bu mütalâayı ölmüş bir 
adamın hatırasına bağlıyacak kadar bu işi ört
mek için vazifesini suiistimal edecek karakterde 
arkadaşlarınız değiliz. (Bravo sesleri). 

Trak satışını bahis mevzuu ettiler. Trak sa
tışının bütün teferruatını raporumuzda işaret 
etmiş bulunuyoruz. Bekir Kara 'nm durumu, 
ticari vaziyeti komisyonumuzu alâkalandıran 
bir mevzu değildir.. Biz yapılan muamelelerin 
kanuna mutabakatini tetkik ederiz. Bu arkadaş
ların leh ve aleyhinde konuşmayı yetkimizin dı
şında görürüz. Safahat malûm. O zamanki 
Ekonomi Bakanı Tahsin Bekir Balta'nm, mem
leketin pamukluya olan ihtiyacı karşısında bu 
ihtiyacın bir an evvel temin edilmesi yolundaki 
arzusu ve ticaret Bakanı ile olan temas ve mu
vafakati ve istişaresi ile satış şartları tesbit edil
miş bulunmaktadır. Müfettişlerin raporlarında 
Traktan teminat alındıktan sonra teminattan vaz 
geçildiği yolunda arkadaşımızın söylediği şekil
de herhangi bir mütalâaya hiç tesapdüf etmedik. 
Böyle bir vaziyet Komisyonda katiyen mevzuu-
bahis olmamıştır. Trak satışının diğer satışlar
dan farkı pamuklu mensucat ithaline taallûk 
eden 17 nci maddesinden ibarettir, bu satışın ne
den yapıldığı keyfiyetini raporumuzda sarahatle 
açıklamış bulunmaktayız. 

Bu yüzden dâvanın sonradan tahaddüs et
tiği keyfiyetini beyan buyurdular. Dâvanın ta-
rihli 18 . VI . 1948 dir. Bundan evvel bu key
fiyet Bakanlıkta tetkik edilmekte bulunmuş ve 
sonradan dâva edilmesine karar verilmiştir. îş 
mahkemeye intikal ettiği için, yine raporu
muzda ayrıca işaret ettiğimiz gibi, biz madde-
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nin tahliline girmekte fayda görmedik. Teferru
ata taallûk eden meselelerde, bilhassa tek
nik hususlarda Bakanların meşgul olmalarını 
varit bulmadığımızı da raporumuzda sarahaten 
ifade etmiş bulunmaktayız. 

1. Ti. Ti. Şirketine çavdar satışında bir sah
tekârlık olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum; 
bu sahtekârlığı hukuki mânadaki ifadesiyle mi 
söylediler, yoksa söz gelişi mi söylediler 

SİNAN TEKELİ OĞLU (Seyhan) — Rapo
runuzu okuyun. 

EMİN HALİM ERGUN (Devamla) — Ra
porumuzda sahtekârlığa ait hiç bir kayıt yok
tur. Biz raporumuzu yazarken ne yazdığımızı 
bilir ve rapordaki hükümlerin neye matuf ol
duğunu takdir edecek kaabiliyette arkadaşları-
nızdanız. Eğer Tekelioğlu bizim ıttılaı-
mıza gelmiyen, tetkik konumuz olmıyan her
hangi bir hal ve hukuki mânada bir sahtekâr
lığa muttali iseler ve bu sahtekârlık Bakan Atıf 
înan 'm vazife hududundan hariç, britakım 
müdürler veyahut memurlar tarafından yapıl
mış ise, arkadaşımı, adalet vazifesini yapmıya 
davet ederim, alâkadar mercii ikaz buyursunlar. 

SINAN TEKELİOĞLU- (Seyhan) — işte 
ediyorum. Mebus mahkemeye dâva mı açacak? 

EMİN HALIM ERGUN (Devamla) — Sayın 
Tekelioğlu arkadaşım Komisyon mesaisinin beş 
satışın tetkikma hasrettiğini ve diğer satışların 
tetkik mevzuu dışında bırakıldıklarını ifade 
buyurdular. Raporumuz tetkik buyurduğu za
man her halde görmüş olacaklardır ki, komis
yon esas itibariyle soruşturmanın hazırlanma
sını bir su komisyona havale etmişti. Su Ko
misyonu bütün dosyaları yukardan aşağı ince
lemiş ve müfettişler tarafından da üzerinde du
rulmaya değer görülen ve beş satışa hasredilen 
muamele noksanlarının bu satışlar dı
şındaki satışlarda olmadığını görerek bu 
şekilde soruşturma yapılmasını komisyon-
nun tasvibine sunmuştur. Fakat bu de
mek değildir k i ; bu beş satışın dışında 
kalan ingilizlere, Ürdün'e, Yunanistan'a yapı
lan resmî satışlarla bir kısım yanık arpalara ve 
bir kısım cüzi şeylere münhasır olan satışlarla 
komisyonun hiçbir suretle meşgul olmadı, bu 
mânada alınmamasını rica ederim. Tetkik 
edilen beş mevzu dolayısiyle bu satışlar da 
Komisyonun tetkikından geçmiş bulunmakta-
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dır, meselâ vitol satışı dolayısiyle ingiliz satı- ı 
sı da tetkik edümiştir. 

İngiliz Hazine Müşaviri Sammer Vels'in han
gi tarihte Ankara'ya geldiği, eski Tarım Bakam 
Faik Kurdoğlu'nun hangi tarihte ziyaret ettiği 
ve bunun için ilgililerle ne suretle muhabereler 
cereyan ettiği ve bunun Vitol «atışına derecei 
tesiri tamamen incelenmiş ve bu keyfiyet de diğer 
satışlara olan.alâka ve irtibatı dolayısiyle tama
men gözden geçirilmiş bulunmaktadır. 

•Maliye teftiş kurulu da raporunda beş satıştı 
dışında kalan mevzularda dikkati çeken bir tara i 
görmediklerini açıkça söylemiş bulunmaktadır
lar. Esasen Komisyonumuz bu. 5 satışın dışın
da kalan satışlar hakkında heyeti meemuasiHa 
şâmil olmak üzere kararını vermiştir. Raporumu 
zun 6 ncı sahif esinde, yazılı olduğu üzere hazarla-
ma komisyonunun teklifini oy birliği ile tasvip 
ederek bunlar üzerinde Bakan Atıf İnan'm her 
hangi bir sorumluluğu olmadığı hususunu evv<-ı 
emirde tesbit etmiş ve karara bağlamış bulunmak
tadır. 

Arkadaşımın bu suretle temas ettiği mevzula
rın cevaplarını gerek hukuki-bakımdan ve gerek
se işin mahiyet ve bünyesi cephesinden arzetmiş 
oluyorum. 

Komisyonda tetkik edilmemiş, karanlık kal
mış, müphem kalmış hiçbir nokta yoktur. Kamu
tay'm yüksek vicdanlarından istirham ediyorum, 
her hangi.bir arkadaşımızın kafasında en ufak 
bir tereddüt mevcutsa lütfen bize sual tevcih 
etsinler, mevzuun hiçbir noktası karanlık kalma
sın. Biz> gördüğümüz adalet vazifemizin sonundu, 
komisyonun vicdani kanaatinin tekevvününde 
âmil olan sebepleri yüksek heyetinize her zaman 
izah edecek durumdayız. Bu itibarla arkadaşla
rım karar verirken bütün vicdanınıza ve bütün 
kanaatinize hâkim olarak karar vermenizi istir 
ham ediyorum. (Bravo sesleri alkışlar) 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Bir sual soraca
ğım. Atıf İnan hakkında tahkikat yapan müfet 
tişlerin istinat ettikleri, Atıf İnan'ı itham eden 
vesikalar içinde bir kadının mektubundan bah
sedilmektedir. Onun hakkında vazıh bir fikir 
edinemedim, kimin tarafından yazılmıştır? Bunun 
izahım istiyorum. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ . EMİN 
HALİM BROUN (Devamla) — Efendim, müfet
tiş raporlarında; Vitol satışlarına tavassut eden j 
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Fehmi Çar naımndaki tellâlın evindeki aramada 
çantasında bulunan ve Büyük Millet Meclisi? özel 
başlığını taşıyan kâğıtta eski yazılı bir mektup 
bulunmuş ve bu mektupta Nezihe imzası .^ar, 
bu Nezihe'nin kim olduğunu tespit «demedik, 
diye bir kayıt mevcuttur. Komisyon bu noktaaın 
tetkik etmekte olduğu mevzttlarla-ve Bakan Atıf 
İnan'la irtibat ve ilgisi derecesini tahkik etmek 
vaziyetinde bulunduğuna kani olduğu için, bu 
işin yerinde incelenmesini Yüksek Kamutayın 
kendisine verdiği salâhiyete istinaden üç ikişüik 
bir niyabet heyetine havale etti. Bu niyabet he 
yeti bendeniz, Kayseri Milletvekili Sait Asm i 
Feyzioğlu ve Bursa Milletvekili arkadaşım Ab-
dürrahman Konuk'tan mürekkepti. 

Biz, İstanbul'da Adalet Sarayında savcıam 
yanındaki odada bu vazifeyi ifa ettik. 

Bu Nezihe İstanbul'da Parmakkapı'da terzi
likle meşgul olan Nezihe İkar namandaki bir ka
dındır. Mektuptaki cümleleri teker teker tahlil 
ederek bu mevzuda ilgili olan Toprak Mahsulleri 
Ofisinin halen İzmir'de eksperi olarak çaüşan 
Orhan Dümer ve onun kardeşi Bahadır Dümer 
ve karısı Nazire Dümer ve Fehmi Çar 'ı dinlemek 
suretiyle tamamen vaziyeti tesbit ettik. 

Tesbit ettiğimiz vaziyete göre bu mektup Ne
zihe tarafından Fehmi Çar'a yazılmıştır. Fehmi 
Çar bu mektup hakkında buradaki komisyon hu
zurunda ifadesinde, yazıhanesinde telefon reh
berinin arasında bulduğunu, yazıhane daima açık 
olduğu için her kesin oraya telefon etmeye gel 
diğini ve telefon etmeye gelen her hangi biri 
tarafından bırakılmış olacağını ve kendişöiinde 
bu suretle çantasında unutmuş olacağım söylemiş 
idi. 

İstanbul'da yaptığımız inceleme ve orada 
yaptığımız muvaceheler neticesinde Fehmi .Çar
da bunu ikrar ve kabul etmek mevkiinde »kaldı. 
Bu husustaki zabıtları, tamamen heyetin imza
sı ile birlikte tevsik etmek suretiyle tutmuş ve 
dosyamıza koymuş bulunuyoruz. 

Bizim tesbit ettiğimiz vaziyete göre; bu 
mektup sonra dan yani, 1948 seassi -Nisan i veya
hut Mayıs aynada yazdımştır. Nezihe ..taıafın-
dan Fehmi Çar'a. hitaben Orhan'm tslilpn ve 
tesiri üzerine yazılmıştır. Fakat bu.mA^tup da 
tairh olmamakla, becaber bizim tesbit u«#igimiz 
vasiyetlere göre bu mektup Atıf îaan 'Bakan
lıktan «ekildikten sonra y&mtemtır. Ve/ Afcıf 
İnan 'in Bakanlığı zamanmda yapılmış 40 hm 
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tbn buğdaya ait Vitol satışı ile ilgili değildir. 
Ondan sonra Vitoller tarafından yapılan bir 
arpa talebi vardır, bu arpa talebi, Atıf İnan 
Bakanlıktan çekildikten sonra verilmiştir, bu 
mektup aşağı yukarı bu taleple ilgili görülmekte
dir; Reddedilmiş bu arpa satışı da yapılmamış
tır. Ve o mektup bu suretle' Fehmi Çar'm üze
rinde kalmış, sonrada müfettişlerin eline geç
miştir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Mektu
bun tarihi var mı? 

KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Devamla) — Arzedeyim; 
mevzuubahis mektup üzerinde tarih yoktur. 

Bu suali bana tevcih eden arkadaşımın lüt
fen beni dikkatle dinlemesini rica ederim. Mek
tup üzerinde tarih yoktur. Ancak o zaman ya
pılan seyahatlar, ifadeler, karşılaştırmalar, ya
ni hukuk lisaniyle muvaceheler yapmak sure
tiyle, tesbit ettiğimiz vaziyete göre bunu tes-
bit etmiş bulunuyoruz. Esasen bu kadın Atıf 
inan' ı katiyen tanımamaktadır. Bu kadının 
mektubunda ismi geçen Orhan ve Bahadır dahi 
Atıf inan' ı tanımamaktadır. Atıf inanla bir gû-
na alâkaları yoktur. Bizim tesbit ettiğimiz va
ziyete göre Atıf inan' la bu işin bir gûna irtiba
tı yoktur ve bu itibarla muhterem arkadaşları
mın bu cevapla iktifa buyurmalarını rica ede
rim. 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Mektu
bun meali nedir? 

KARMA KOMİSYNU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Devamla) — Mektubun mea
li 67 nci Tutanak dergisine geçen müfettişler ra
porunda vardır. Arkadaşlar emrederse okuya
yım. (Lüzum yok sesleri, okunsun sesleri) O 
zaman müfettişlerin raporunda okunmuştu. 

Efendim, Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın 
emirleri üzerine o mektubu okuyorum : 

67 nci Birleşim 
4 . VI . 1948 Cuma 

Mu'hterem Beyefendi, 
Sizinle şimdiye kadar yaptığımız bütün ko

nuşmalar şimdi değişmiştir. Beni temsil etmek 
üzere Orhan Ankara'ya geliyor, Vitoller'in 
mektubunu bana ve Bahadır 'a olmak üzere ci
ro «diniz ve ayrıca işin Vitollerle olmıyacağı 
şekli üzerine sizin tarafınızdan da işi yaptığı
mız takdirde lâzımgelen teminatı Orhan'a veri-
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ııiz. Orhan icabederse parayı görmek istiyecek-
tir. Kendisine itimat telkin edin. işin olmasın
dan evvel Orhan'ı haberdar edeceğim. Kendisiy
le daima temasta bulunmanızı rica ederim. Bil
vesile hürmetler ederim efendim. 

Nezihe 

Efendim, bu muhterem beyefendi, Fehnıi 
Çar'dır. Biz bu kadının adresini tesıbit edip ça
ğırdığımız zaman kendisi bu mektubu yazmadı
ğını esasen eski yazıyı pek bilmediğini söyıedi. 
Bunun üzerine aynı şekilde bir mektup yazma
sını kendisinden istedik. Ve mektubu yazdır
dık. Bu mektubu istanbul Tıbbi Adli Müessese
sine gönderdik. Tıbbi Adlî Müessesesi bunu kar
şılaştırdı ve bu karşılaştırmada birçok noktalar
da 'bu mektubu yazan elle, diğer mektup ara
sında mutabakat olduğunu birincisinde medarı 
tatbik ittihaz edilen ve huzurumuzda yazdırı
lan mektubun kasden diğer mektuba benzeme
mesi için bâzı gayretler sarfedildiğinin anlaşıl
makta olduğunu söyledi. Ve daha böyle eski ya
zı ile yazılmış mektupları mevcut ise bunlar bu
lunduğu takdirde daha kati bir kanaate vâsıl 
olunacağını bildirdi, istanbul Tıbbi Adli Mües
sesesinin iki üç sayfalık bir raporu mevcuttur. 
Biz esasen o sırada izmir'de bulunan Orhan 
Bahadır'ı uçakla Istanlbul'a davet ettiğimiz için 
ve kendisini Nezihe ile temas ettirmeksizin is
ticvaba aldığımız için bu işi Orhan da olduğu 
gibi ikrar ettiğinden kadınla karşılaştırdık. 
Onun üzerine kadın dahi mektubu yazdığını 
üçümüzün huzurunda ıbeyan ve ifade etti. Bu 
ciheti de zabıtla tevsik ettik. Bu mektuptan da 
raporumuzda bahsettik. Yani arkadaşlar bir 
sorgu yargıcı gibi ıbütün hâdiseleri teferruatı 
ile incelemiş bulunmaktayız. Vardığımız kanaat 
mektupta yazılan vaziyetlerle Atıf inan ' in kati
yen alâkası olmadığıdır. Bunu açık bk kanaat 
olarak ve vicdanınıza dayanarak arzediyoruz. 
Eğer herhangi diğer bir vaziyet çıkmış olsaydı 
onu da çekinmeden arzederdik. 

İHSAN H Â M I T TlGREL (Diyarbakır) — 
Ticaret Bakanından bir sual soracağım, bu mev
zuda. 

Efendim; bir arkadaşımızın Ticaret Bakanı
na tevcih etmiş olduğu bir suali ben de tevcih 
etmek için huzurunuza geldim. Atıf İnan me
selesinin en ziyade tenkit mevzuu olduğu ve Atıf 

I inan ' ı itham altında bulundurur gibi bir ha-
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vayi nesiminin mevcut olduğu bir zamanda, 
o zaman Emniyet Sandığı Müdürü olan Hâmit 
oray'ı, haklı veya haksız ki, bence haksızdır -
bir sebeple vazifesinden almıştır; bu muamele
nin cereyan ettiği zamanda Toprak Mahsulleri 
Umum Müdürlüğünde bulundu diye. 

Bu rapor üzerine Heyeti Celilenizin neye 
karar vereceğini bilmiyorum. Eğer rapor tasvip 
edilir ve muhterem arkadaşımız Atıf înan'ın 
ademi mesuliyeti bakında karar verilirse, 
ortada bu yüzden gadre uğramış ve namuslu 
bir vatandaşın vaziyeti mevzuubahistir. 

Şimdi beraati zimmet aslolduğuna göre, ki, 
halen Mecelle ahkâmı cari olmamakla beraber 
bu düstur anane halinde hukukumuza girmiş
tir, sayın Bakan, mesuliyeti hâlâ tahakkuk 
etmemiş ve fakat o zaman politik icaplara gö
re vazifesinden alıkonulmuş olan bu vatandaş 
hakkında ne muamele yapılacaktır? 

Kâmil Boran arkadaşımız bu suali tevcih 
etmişlerdi, Sayın Bakan bunun hakkında izahat 
verirlerse memnun olurum. 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efendim, ha
tırlatmak için yeniden arzedeyim. Bu tahkikat 
mevzuunu mucip maddeler hakkında daha ev
vel Ticaret Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisi bizzat 
tahkikat yapmış ve bir neticeye varmıştır. Bu 
tahkikat neticesi hilâfına Maliye Bakanlığı 
Teftiş Heyeti tahkikat yapmış ve bu tahkikat
tan sonra Meclis tahkikatı açılmıştır. Binaena
leyh bendeniz, Meclis tahkikatını mucip rapor 
Heyeti Celilece kabul edildikten sonra, birinci 
rapor ve tahkik heyeti raporunu karşılaştıra
cağım, arada açık kalmış maddeler varsa bunu 
tetkik ettireceğim. Eğer arada bir açıklık yok
sa, kanuni vecaibi icra edeceğim, bir haksızlık 
vâki olmuşsa bunu tamir etmek borcumdur. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar... (Kâfi, kâfi sesleri). Arkadaşlar; cami 
ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur. 

Efendim; benim buradaki mâruzâtımın, zab
ta geçmiş olmasına rağmen, iyi anlaşılmadığını 
anladım. 

Ben dedim M, bu heyet bu Komisyon vazife^ 
sini suiistimal etmiş, vazifesini yapmamış. Yal
nız kendi raporlarına göre; bu, bu, bu işleri in
celemiş, beş tanesini ele almış, Öteki işleri, İn
gilizlere, Yunanlılara ve Ürdün'e yapılan sa-
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tıslan tetkik etmiş ve bunların heyeti umumi-
yesi içinde, İngilizlere ait olan kısım kapılma
mıştır. Bir çavdar meselesinden dolayı i bir fir
manın vaziyetini tetkik etmişler, ikinclfeini hiç 
tetkik etmemişler. Binaenaleyh çavdar işinde 
bir yolsuzluk varsa bu firmaların hepsinde mev
cuttur. 

Sonra, şimdi burada söyledikleri gibi o Vitol 
Şirketi arasında dönen Komüsyoncunun kadın 
ile olan münasebeti, üzerinde tarih olmadığına 
göre 1948 olduğuna nasıl kanaat getirmişlerdir, 
bilmiyorum. Çünkü müfettişlerin raporu bura
ya geldiği zaman o tarih yoktuda. Bir defa bu 
tarihsiz olduğuna göre Vitol satışı zamanına te
sadüf ettiği muhakkaktır. 

Arkadaşlar, Hulusi Oral arkadaş beni cephe 
kumandanlığında iken müdafaa etmiş, şimdi de 
benim aleyhimde hareket etmiş. Çünkü ben vazi
femi kötüye kullanmış gibi bir vaziyet almışım. 

Arkadaşlar, ben Hulusi Oral arkadaşa her iki 
cihetten teşekkür edeceğim. Çünkü bi? insan 
hem hatasında ve hem de savabından dolAyı mu-
ahaze edilebilir. Bir arkadaş da çıktı, Tüccar
lar aleyhinde bulundu dedi, bunu reddederim. 
Ben tüccarlar aleyhinde bulunmadım, yalnız 
şöyle dedim: Bekir Kara tüccar adamdır, o ken
di işini yapmak için her türlü yola baş vurur. 
Onun arzusu gayrikanuni ise onu daireler yap
maz dedim. Ben Bekir Kara'yi bu suretle tav
sif ettim, zabıtlar buradadır. Arkadaşımın sözü
nün tamamiyle hilafı hakikat olduğunu belir
tirim. 

Naşit Fırat arkadaşıma bir şey söylemiye-
ceğim, o daima ben söz alsam köşeden hücum 
eder, ben de kendisine teşekkür ederim. (Gü
lüşmeler). 

BAŞKAN — Bu defa bir şey söylemiyor. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Sıra

sı gelince söyler. 
Sonra Abdürrahman Bey arkadaşım, Sinan 

Tekelioğlu'nun hatırı için, Atıf İnan'ı Yüce 
Divana verelim diyor. 

Ben öyle birşey söylemedim. Benim dediğim 
şudur : Arkadaşlar; yine tekrar ediyorum; şu 
Meclisin kurulduğu günden beri, 30 seneden 
beri teamül budur. Şimdi biz bu meseleyi, yani 
tahkikat işini hangi esaslar üzerine istinat et
tirerek Komisyona verdik? Maliye müfettiş
leri bir tahkikat yaptılar, huzuru âlinizde gö
rüşüldü, durudiraz müzakere edildi; bize ka-
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îıaat geldi ki, bu işte^ bir yolsuzluk vardar, 
onunişm Komisyona verdik. (Hayır, hayır ses
leri) . 

Hububat ihracı. îşte burada öyledir. Hu
bubat ihracı yüzünden verdik. Harice sevkedi-
len hububat meselesinden dolayı burada ko
vuşturma yapılıyor. Atıf İnan hakkında yapı
lıyor ama onun suçundan dolayı değil, hubu
bat ihracından dolayı yapıyoruz. 

Şimdi arkadaşlar; hububat ihracı meselesin
de. tahkikat yapılırken Toprak Mahsulleri Ofi
sinin yapmış olduğu yolsuz muameleler de ele 
geçerse bunlar tetkik edilmez mi? Zaten Mali
ye müfettişleri bunu yapmışlar. 

NUMAN AKSOY (Antalya) — Bu kadar 
izahattan sonra; halâ söylüyorsunuz. 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ben 
$•öylemiyorum cevap vermiyelim mi ? 

Sonra Emin Bey beni mahkemeye sevkedi-
yor. Toprak Ofis hakkında bir şikâyetin varsa 
mahkemeye - git diyor. 

Bir mebus bir yolsuzluk görürse ve o da ta
hakkuk'eder de şu safhaya gelirse ona, mahke
meye-git mi denir? Mebusun vazifesi mahke
meye, gitmek değildir. Bu yaptığımız tahkikatla 
bu işin Divanı Âliye gitmesi meselesi mevzuu-
bahs oluyorsa onu tetkik ediyoruz biz 

•Sonra • çavdar meselesinde oyun olmadığın
dan, bir sahtekârlık olmadığından bahsedi
yorlar. Rendi yazmış oldukları raporda îtiti 
Şirketinin çavdarı ne vakit istediği, çavdar 
hakkında Toprak Ofis Umum Müdürünün ne 
suretle muamele yaptığını yazmışlar burada, biz 
oradan alıyoruz, bilmiyoruz birşey ki, bizim 
bildiğimiz bize verilen raporlardır. Onun için 
bendeniz oradaki yolsuzluğun sirayetini tetkik 
etmiş değilim. 

Sonra arkadaşlar; bu benim elimdeki kâ
ğıtlar, kâğıt parçası değildir, vesikadır. Bu 
adamlar ihracatçıdır, vâsi mikyasta ortaya ser
maye koymuş insanlardır, akreditif açtırmış
lardır. Buna rağmen gelmişler 95 gün de bu
rada kalmışlar, birşey de alamamışlardır. 

ZEHRA BUDUNÇ (Bursa) — Arkadaşlar; 
çok konuştular ben kısa konuşacağım. Beni ge
tiren sebep, bu kürsüde sarf edilmiş olan bir 
cümledir. Aşıl mesele hakkında konuşmıyaca-
ğmı, benim için iş açıktır, havale etmişiz, ince
lemişler ve neticesini bize getirmişler. 

Sözlerim yine Tekelioğlu'na aittir, istemez-
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dim, böyle oldu. Buna Emin Halim arkadaşı
mız da temas etti ama ben de dokunacağım, 
çünkü not etmişim. 

Tekelioğlu dediler ki : Biliyorsunuz ki, bu 
dâvanın sahibi benim, bunu bildikleri halde 
Komisyon beni çağırmadı, elimde bu kadar da 
vesikalarım vardı. 

Ben gavga adamı değilim, Sinan Tekelioğlu'
na bu kürsüden ilk ve son defa hatırlatmak is
terim ki; demokratik bir rejimde hiçbir dâva 
tek şahsa ait olamaz. 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Millet
vekiliyim, Hanımefendi teessüf ederim. « 

ZEHRA BUDUNÇ (Devamla) — Sıfatı 
makamı, ödevi ne olursa olsun bir şahıs Millî 
bir dâvayı istediği gibi batırıp çıkaramaz. (Sol
dan bravo sesleri). Bunu söylemek için geldim. 
Bunu niçin soyuyorum? Biz Türk Milletini; 
çok yüksek, çok şerefli, faziletler içinde, nizam 
içinde yürüyecek, yükselecek bir demokrasiye 
götürmeye çalışıyoruz. Çektiklerimiz bunun 
içindir. (Bravo sesleri). Çektiklerimiz diyo
rum, bu sözü İnle bile kullanıyorum. Millî dâ
valara insanlara bütün varlıklariyle, bütün var
lıklarının aziz ve mümtaz vasıfları şerefleri ve 
haysiyetleriyle birlikte girerler ve bu aziz var
lıkları bütün gelecek hücumlara hedef tutarlar. 

işte bunun içindir ki, demokrasi dâvasına 
inandığımız için. Peker Kabinesi, iki tane Ha
san Saka Kabinesi ve Sayın Günaltay Kabinesi 
ve onun aziz ve muhterem, vefalı azaları bizler, 
muhalifler, hepimiz, bütün tecavüzlere karşı 
kendimizi siper yapmış ve demokrasiye bu şu 
iş içinde tahammül göstermiş bulunyoruz. (Bra
vo sesleri). 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Taham
mül edemediğinizi söylüyorsunuz. 

ZEHRA BUDUNÇ (Devamla) — Aziz arka
daşlarım; bir gün gelecek Türk demokrasisi, bü
tün dünyaya örnek olacaktır, o günler pek uzak 
değildir. Ona inandığımız ve bağlandığımız 
için büyük sıkıntılarına tahammül gösteriyoruz. 
Ben bu kürsüye bunu söylemek için gelmiş bu
lunuyorum. Yalnız bu kürsü seçim zamanında 
seçim sandıkları başında bulundurulan kürsü
lerin aynı değildir; bu kürsü iş kürsüsüdür. 
Beni seçmenlerin şimdi eskisi kadar sevmiyor
lar, biliyorum. Neden?, Benden tam istiyorlar. 
Ben cebimde Diyarbakır'dan gelmiş bir mek
tubu okuyorum. Eski bir arkadaşım şimdi ora-
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y& Millî Eğitim müfettişi olmuş. Bana Bursa'yi 
brrakta buraya gel diyor. O müfettiş de Bur
sal ıdır . Aziz arkadaşım diyor, buraların der
di çok büyüktür, gör diyor. 

Ben bu mektubu benim seçmene okuyorum. 
Elbette benim seçmen bundan hoşlanmıyor. Bir-
gün beöi bırakacak ama, benim yerime gelen de 
benim gibi hareket edecek, çünkü mecburdur. 
îşte o vakit hakiki demokrasi işliyecek. 

; Diyeceksiniz ki, bu lâfların buğday mese
lesiyle ne münasebeti var. Münasebeti çoktur. 
Bâzı* arkadaşlarım bunu bir çok noktalardan 
belirttiler. 

• -Meselâ vesikalardan bahsettiler. Arkada
şımın vesikaları varmış. Vesikan var, peki ama 
liçiıi 1,6 sene durdu ve bu kürsüye getirince

ye kadar bekledi. 
1 Benim demin konuştuklarınım bir mânası 

vardır. îşte benim için vesika (Komisyon ra
porunu göstererek) budur. Bu vesika beni bah
tiyar etmiştir. Eminim ki muhalefeti de bahti
y a r etmiştir. Çünkü biz onlarsız edemeyiz, lü
zumuna da şiddetle kaniiz. Bu itibarladır ki 
demokrasiyi yapaeağız. Onlar da bizimle be
raber birçok şeylere katlanıyorlar. 

Bâzı arkadaşlarımızın ve bâzı Demokrat 
Partili arkadaşlarımızın demokrasiyi iyi anla
malarını rica ederim. Biz burada açık bir de
mokrasi rejimi içinde işlerimizi yürüteceğiz. 
Aksi takdirde her gün bir soru, br önerge ge-
leeektr. 

Ben çok söz söylemek için kürsüye çıkmış
tım; fakat vaziyet tavazzuh ettiği için kısa ke
seceğim. Bir gizli parti grupu toplantısında, 
kabine programı üzerinde görüşme yapılırken 
vekil olacak arkadaşlara demiştim k i ; arka
daşlar size yetkiyle beraber tahammüller de 
veriyoruz, bir kâğıda yazın demiştim. Bunu 
işitmiyen arkadaşlara tekrar söylüyorum, Ba
kanlık iskemlesine oturmadan evvel bir kâğı-
dıaüzer ine «Soruşturma kovuşturma, Yüce Di
van* yazın. Onu öpüp başınızın üstüne koyun 
ve işe öyle başlayın, demokrasi böyle olur de
miştim^ şaka değildir demokrasi demiştim. Ve 
korkmayın; eğer siz bendinizden korkmazsa-
nız, işlerinizde asla vicdanınızdan çirkin bir 
seda gelmezse soruşturmadan da, Yüce Divan
dan da dönersiniz demiştim. Bugünkü rapor 
beni bahtiyar etmiştir dememe sebep budur. 
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Ben Atıf înan' ı bıraktığım yerde buldum, bü 
işte. Kendisini; kendimi, hepinizi ve muhale
feti tebrik ederim. (Alkışlar) Başka şey söy-
lemiyeceğim. 

ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlar, 1948 senesi içindeyiz. Memle
kette ekmek sıkıntısı var, yediğimiz ekmekle
rin % 50 si arpa, çavdar, mısır ve saire ile ka
rışık buğdaydan yapılmakta, âdeta yenilemiye-
cek bir durumda, millet, açlık ıstırabı içinde 
kıvranmaktadır. Muvafık ve muhalif birçok 
Milletvekili arkadaşlarımız halkın çektiği bu 
ıstırabın mesulleri kimler ise meydana çıkarıl
masında müttefik. îşte bu sırada biz üç arka
daş mesullerin meydana çıkarılması için bir 
Meclis soruşturması teklifinde bulunuyoruz. 
Bu teklif sayın Atıf înan 'm da istemesi, üzerine 
Yüksek Heyetinizce ittifakla kabul ediliyor. 

Memnuniyetle görüyoruz ki, yine Büyük 
Meclisin karariyle Toprak Mahsulleri Ofisine 
ait hububat satışları evvelâ maliye müfettişleri 
tarafından tetkik edilerek bu işte mesuller bu
lunduğu, tercihli muameleler yapıldığı, bir
çok kimselerin hububat ihracından geniş men
faatler temin ettiği tesbit ediliyor ve bunların 
raporu ile birlikte bu işlere ait evrak ve vesaiki 
Toprak Ofisi arşivinden Mecliste teşekkül eden 
komisyona naklediliyor. Bu komisyon tetkika-
tına başlıyor. Birçok şahitler, hattâ eski Hü
kümet erkânı da dinleniyor. Ofiste birçok ih
racat işleri olduğu halde yalnız beş firmaya 
ait dosyalar üzerinde duruluyor. Herbirisinin 
ayrı ayrı incelenmesi sonunda eski Ticaret Ba
kanı Atıf înan 'm «Cezalı veya akçalı sorumlu
luğunu gerektirir fiil ve harekette bulunduğu
nu gösteren hiçbir delil mevcut olmadığın
dan mumaileyhin sorumlu bulunmadığına oy
birliği ile karar verildi» deniliyor. 

Buğdaylarımızı sattıktan sonra Amerika 'dan 
çeşitli ricalarla buğday getiriyoruz. Tercihli 
satış muamelesi yapıldığı da maliye müfettişle
rinin ve Karma Komisyonun raporlariyle sabit
tir. Şu halde mesuliyet vardır ve Komisyon da 
mesuliyet bulunduğuna kaanidir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi İktisadi Devlet Te-
şekküllerindendir ve işleri bakımından Ticaret 
Bakanlığına bağlıdır. Hükümet, harice 200 bin 
ton buğday ihracını karar altına alyor ve Ti
caret Bakanlığına da satışın tanzimi yetkisini 
veriyor. Ofis de Bakanlıktan aldığı bu yetkiye 
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dayanarak ihracat müsaadesi istiyenler ara
sında, dostluk, ahbaplık ve yakınlık gibi sebep
lerle tercihli satışlar yapıyor. Bundan ozamanın 
Başbakanının da malûmatı oluyor. Ticaret Ba
kanı da tabiatiyle kendisine bağlı bir müessese 
olması itiabriyle bu işlerden haberdardır. 

Dosyalar dolusu evrak, vesaik ve dinlenen 
49 tanığın ifadelerine dayanan tahkikat ve bu 
tahkikata istinat eden elimizdeki şu raporda 
iddiamızı teyit eden birçok hakikatler var. 

Peki böyle olunca, Bakanlığa bağlı bulu
nan bir müessesenin suçu sabit olduktan sonra 
yaptığı işleri kontrol etmekle mükellef bulunan 
Bakanın bu vazifesini yapmadığı, bunları önle
meye teşebbüs etmediği için ihmali de mi yok
tur? 

Biz bu işlerde cezalı veya akçalı sorumluğu 
gerektirir fiilü hareket yoksa bile asgari bir 
ihmali bulunduğuna kaaniiz. Maruzatım bu ka
dardır. 

BAŞKAN — Muhittin Baha Pars. 
Başka söz istiyen yoktur. Son sözü komisyona 

vereceğim. 
Yeterlik önergesi de gelmiştir. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Muh

terem arkadaşlar, sevinilecek bir gündeyiz ben
ce.. Aylardanberi devam eden tetkikat neticesin
de de vatandaşlardan birinin masumiyeti tahak
kuk etti. Bir arkadaşımız bin bir haksız hücum 
karşısında dört beş defa üçer saat kendisini bir 
taraftan arslan gibi, bir taraftan bir veli taham
mülü ile, bazan heyecanla müdafaa etti, imanın
dan birşey kaybetmediğini gördük. Onu tanıyan
lar zaten bu neticeyi bekliyorlardı. Fakat ne ya
palım ki, evveldenberi devam edegelen bâzı ruh
larda yerleşmiş bir his bulunuyor. Onu ne me
deniyet ve ne de terakki ve irfan çıkarabiliyor. 

«Yer şahit, ister asuman kurban» diyordu 
Fikret. Evet eski zamanlarda insanlar felâket
leri defetmek için çocuklarını kurban vermişler, 
bazan kendilerini kurtarmak için çocuklarını kur
ban vermişler, şimdiki medeniyet devrinde de ba
zıları kendilerine mevki vermek için kurban arı
yorlar. Kurban. 

Biz faziletli adamın masumiyetinin meydana 
çıkmasından memleket namına zarar mı?. Fayda 
mı vardır?. Buna herkes sevinmek lâzımgelirken 
muhalefet asilâne susarken bizim içimizden bir 
arkadaş bize taaruz eden, memura taaruz eden, 
tüccara taaruz eden, fazileti yalnız kendisine has-

5.1949 0 : 2 
reden bir arkadaş bizim bu tatlı günümüzde bizi 
üç saat boşuna işgal ediyor. Niçin? Çünkü ken
disi bir işe başladı kendisi mücrim dedi, o müc
rim olmadı, masum çıktı tabiî masum olursa dâ
vasını kaybediyor. 

SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sizin 
gibi düşünüyorum. Ben de senin gibi düşünüyo
rum. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Emin Beyin o kadar güzel müdafaası, otuz ar
kadaşın şahadeti olsun sizi inandırmadı mı?. 

SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Ben de 
sizin gibi düşünüyorum. . 

SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Ayna
ya bak. Sus. Sadade gel. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Susmıyacağım. 

SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Ben ki
me tecavüz ettim. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Git Askerî Temyiz Mahkemesine, ilâm hırsızı. 

BAŞKAN — Rica ederim sükûnete geliniz. 
Sinan Paşa, lütfen sükûnete geliniz. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Sah
te paşa. 

SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) -*- Sus di
yorum sana. Maskara. 

BAŞKAN — Asabınıza sahip olunuz, canım. 
SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) —Asabını

za siz sahip olun da onu susturun. 
BAŞKAN — Devam edin... (Reye, reye ses

leri, kâfi sesleri). 
Rica ederim şahsiyata nihayet verelim. 
Buyurun Nazım Poroy. 
KARMA KOMİSYON BAŞKANI NAZIM 

POROY (Tokad) — Arkadaşlar, araşır a Büyük 
Millet Meclisinde böyle heyecanlı safhalar ol
ması tabiî mucibi teessürdür. Fakat siz de bu
na kapılarak hemen reye, reye, diye bağırma
yın, çok rica ederim. 

Bendeniz zaten tavazzuh etmiş olan bu mese
le hakkında, bu meselenin doğrudan doğruya 
kendisine belki ait olmamakla beraber, mühim 
bâzı noktaları Yüksek Huzurunuza arzetmeyi 
bir mebus vazifesi ve bu bakımdan bir vicdan 
borcu biliyorum. 

Her şeyden evvel şunu arzetmek isterim ki; 
biz bu hariç memleketlere buğday satma mese
lesinde bir demokrasi imtihanı geçirdik, diyebi-
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lirim. Bundan dolayı Fransız'ların /bir tâbiri 
vardır, bâzı şeylere, sıkıntılar iyi bir vesile ve
rir derler; o bakımdan demokrasinin bugün 
aramızda daha kuvvetleşmiş olarak çıktığına 
kaani bulunuyorum. 

Arkadaşlar; öteden beri bu kürsüden vesile 
buldukça arzettim ve hakiki, samimî temennim 
odur ki; böyle heyecana ihtirasa taallûk eden 
meselelerde Meclis, birkaç parti haline geldikten 
sonra dahi, Türk Milletine yakışan vakar ve se-
kinetle meseleleri müzakere etmeye alıştıkça 
daha çok yükselmektedir. Bir arkadaşımızın 
fazla heyecana kapılarak, şöyle, böyle söyleme
si veyahut da fikrinde ısrar etmesi o kadar 
ehemmiyet verilecek, ve teessür duyulacak bir 
hâdise değildir. Herkesin kendisine göre bir dü
şüncesi vardır. Bu işi Meclis huzuruna getirmek 
hususunda Muhalif Partinin göstermiş olduğu 
dirayeti belirtmeyi vazife bilirim. Bu tahkikat 
meselesini Şahin Lâçin Bey arkadaşımızla 
Tahtatılıç, Ahmet Oğuz... 

ŞAHÎN LAÇÎN (Afyon Karahisar) — Mi-
tat Sakaroğlu. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI NAZIM 
POROY (Devamla) — Evet, Mitat Sakaroğlu'-
dur. Dâva muhterem Zehra Hanımın dediği gi
bi eğer bir şahsa atfedilirse o dâva onların 
vazifesidir, onlar vazifelerini yapmışlardır. 
Bugünkü bu neticeye de onlar sayesinde var
dık. Belki hiçbirimiz yani iktidar partisine 
mensup olan arkadaşlardan hiçbiri, belki ha-
kikata daha iyi vâkıf olduklarından veyahut 
Atıf inan'dan hiç, fena bir şey beklemediklerin
den dolayı böyle bir takrir vermiyecekti. Bu 
arkadaşlar meseleyi deşti ve bugünkü müza
kereye badi oldu, herkes anladı ve herkes gör
dü, hakikat meydana çıktı. Bunun için kendi
lerine gerek bu hususta, gerekse, meselenin ba
şında olduğu gibi bugün de müzakerenin tarzı 
cereyanında aldığı asil ve vakur tavırdan do
layı bilhassa teşekkür ederim. (Soldan bravo ' 
sesleri) 

Arkadaşlar, bunu böylece kaydettikten son
ra bir teşekkür daha borcum vardır ki o da he
pimizin hissiyatına tercüman olarak, bu kürsü
den bizi takdir ve iltifatlara boğan arkadaşla
ra karşıdır. Bendeniz Anayasa Komisyonu Baş
kanı olmak sıfatiyle ve bir eseri tesadüf olarak 
Karma Komisyonun müzakeresini idare etti
ğim zaman bu komisyonda çalışmakta olan ar- ] 
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kadaşların böyle bir memleket meselesi karşı
sında ne kadar heyecan duyduklarını ve ne ka
dar adalet sevgisi gösterdiklerini müşahede et
mekle bahtiyar oldum. Komisyonda bana yar
dım eden arkadaşlarıma, Bilhassa huzurunuzda 
toşekkür ederim. Bunların arasında bilhassa 
elinizdeki raporumuzu yazmış bulunan Emin 
Halim Ergun'un mesaisi her türlü sitayişin fev-
kindedir. Bakınız meseleyi nasıl izah etmiş ve 
aydınlatmıştır. Bunları böylece işaret ettikten 
sonra, bir iki nokta hakkında temenniler izhar 
edeceğim. Çünkü mesele Büyük Millet Meclisi 
kadar Hükümetin ve bütün memleketin işlerine 
taallûk etmektedir. Binaenaleyh bunlar hak
kında düşündüklerimi gördüklerimi arzetmez-
sıem kalbim rahat etmiyecektir. 

Görülüyor ki bir hukuk devleti tâbiri çık
mıştır, son günlerde sık sık kullanılmaktadır. 
(Moda moda sesleri) 

Hukuk devleti, bütün teşekkülleri kanunla 
kurulmuş, iş başında olan adamların bütün ef-
al ve harekâtı kanunla tâyin ve tesbit edilmiş 
ve bunların kanuna aykırı hareketleri için kuv
vetli müeyyideler konulmuş bir Devlet demek
tir. Bunun karşılığı «Etat policieü» dedikleri 
polis Devletidir, bir de anarşik Devlettir. Bun
lardan birincisinin ifade ettiği mâna, o Öevletin 
hududundan içeri girdiniz mi, sizin yakanızdan 
her hangi bir adam, hattâ sivil bir adam tutar, 
sizi yakalar, artık nereye götüreceğini ve başı
nıza neler geleceğini bilemezsiniz. Diktatörlü
ğün en bariz vasfı budur. Anarşik Devlette ise 
müesseseler, tesisler kanunlarla muntazam bir 
surette kurulmuş değildir. Birçok kurulların 
işi birbirine tedahül eder ve bundan birçok kar
gaşalıklar hâsıl olur. Hattâ daha fecii birçok 
vatandaşlar işlerini gördürecek merci bulamaz
lar-. Hamdolsun genç Türkiye Cumhuriyeti bu 
ikisi de değildir. Bir hukuk Devleti olmakla 
iftihar ediyoruz, edeceğiz. Türkiye Cuhuriyeti 
ne etat Policier, ne de etat d'anarchie'dir, ol-
mıyacaktır. Bunun için çalışıyoruz, mücadele 
ediyoruz, muhalefetle birlikte bunun için uğraşı
yoruz. Bu itibarla gönül ister ki bunu anarşiye 
götürmemek hususunda daha dikkatli olalım. 

Şimdi, bilirsiniz ki ahkâmı umumiye ve hat
tâ hususiyemizde şu müeyyettir ki Bakanlar 
Heyetinin veyahut Bakanlardan ayrı ayrı her 
birinin mesuliyetleri icâbettiği zaman bu me
suliyet bu memlekette yalnız bir heyete karşı 
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vâkıdır. O heyet de sizsiniz, sizin Büyük Heye
tinizdir. Başka hiçbir heyet Bakanlarda mesu
liyet ariyam az. Halbuki, bu işin başlangıcın
da huzuru âlinizde saatlerce okunmuş olan 
Maliye Teftiş Heyeti raporunu bir daha açar ve 
dikkatle okursanız görürsünüz ki, çok kıymet
tar olan, hakikaten tarzı mesailerinde kılı kırk 
yarmak suretiyle çalışmalarında hayranlık duy
duğum, başka meselelerde de raporlarını oku
duğum bu arkadaşlar, bu iş ve buna mümasil 
işlerde vazife ve salâhiyetlerinin fevkine çık
mak gayretini göstermişlerdir. Bu gayret şüp
hesiz vazife aşkına merbutiyetten ve daha faz
la bir iş görme arzu ve hevesinden meydana 
gelebilir, fakat neticesi vahim olur. Bu mesele 
hakkında yani Bakanların mesuliyeti hakkında 
huzuru âlinizde fazla durmak istemem. Daha 
geçenlerde, pek yakın bir zamanda (Kâfi kâfi 
sesleri) 

Efendim; daha söyliyeceğim bir iki şey var
dır, müsaade ederseniz ilâve edeyim. (Kâfi kâ
fi sesleri) 

Bu; memleket, Devlet işlerine aittir. Bu hu
susa, bu hususta Maliye Bakanlığı Teftiş Heyeti 
fazla gayret göstermiştir. Bunun hakkında söy-
liyeceklerimi kısaltarak diyorum ki, Muhterem 
Hükümetimiz Maliye Teftiş Heyetinin vazife 
ve salâhiyeti hakkındaki kanunu bir kere d ^ 
ha gözden geçirsin. Bu arkadaşlara verilecek 
olan yetki, geniş olsun fakat kanunun göstere
ceği hudutlarla tâyin ve esbit edilmiş bulunsun. 

Yine bu arkadaşların, kendilerinin yapaca
ğı bir iş vardır ki, o da şudur; arkadaşlar fikri
mi bir misal ile izah edeyim. (Kâfi, kâfi sesleri; 
devam, devam sesleri) 

BAŞKAN —• Arkadaşlar; sükûneti muhafa
za edersek daha çabuk bitecektir. (Oülüşme-
ler) 

KARMA K. BAŞKANI NAZIM POROY 
(Devamla) — Efendim; bilirsiniz ki, dünyada, 
bütün cihanda malûm olan bâzı kurullar var
dır ki bunların şöhreti herkesçe mâruftur. 
Fransa Şûrayı Devleti, Amerika'daki mahke-
mei aliye böyledir. Bunlardan bir karar çıktığı 
zaman herkesin kalbine bir rahatlık gelir ve 
denir ki bu karar doğrudur. 

Fransa'da Mahkemei Temyiz de vardır, fa
kat herkes kalben 'Mahkemei Temyizden ziya
de Devlet Şûrasına bağlanmıştır. Neden? Çün-
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kü esası iyi kurulmuştur. 

Bizim Maliye Teftiş Kurulu ilk kurulduğu 
zaman arkadaşlarımdan çoğu bu teftiş heyeti 
işine girmişler ve bu teşekkülümüz gayet gü* 
zel ve bitaraf bir ruhla kurulmuştu. Hattâ bu 
heyetin kurulması için başına M. Joly isminde 
biri getirildi, Raşit Bey isminde titiz: fakat 
kültürü yüksek bir arkadaş başkan yapıldı. 
(Kâfi kâfi sesleri). Bu heyetin haiz olduğu 
yüksek ruh ben arzu ediyorum ki temenni edi
yorum ki temadi etsin. Meşrutiyette bu heyet
te mevcut haleti ruhiye ve herkese telkin ettiği 
emniyet bugün Cumhuriyet idaresinde, hâlâ 
var mıdır? Şüphesiz vardır fakat eskisi;gibi* 
midir? (Evet sesleri) - Bendeniz bunda pek 
mütereddidim arkadaşlar. Ve bu haleti ruhiye» 
yi ancak kendilerinin iade edebileceği kanaa
tindeyim. Bunu temenni etmekteyim. (Kâfi 
kâfi sesleri). 

Arkadaşlar; başka şeyler de söylemek is
te rdim halbuki kâfi görüyorsunuz. Yalnız şu
nu ilâve edeyim ki karma komisyonunuz mese
leyi tamamiyle bitarafane, mazbata muharriri 
arkadaşımızın da ifade ettiği gibi büyük bir 
feragatle, çok dikkat ve itina ile hazırlamış" hu
zuru âlinize arzetmiştir. Elinizdedir. Bu vardı
ğımız neticeyi teklifimizi elinizi kalbinize, vic
danınıza koyarak kabul etmenizi rica ediyo
rum. Ve bir daha bütün millet karşısında fer
yat ediyorum ki adalet meydana, doğruluk 
meydana çıkmıştır. Vardığımız netice gayet 
doğrudur. Raporumuzun kabulünü rica ediyo
rum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — İhsan Hâmid Tigrel. 
Yeterlik önergesini okutuyorum. (Reye re

ye sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter. Encümen raporunun oya 

konmasını teklif ederim. 
) Siird Milletvekili 

Lûtfi Yavuz 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim gibi, Atıf înan hakkın

da yüksek Kamtayca karar verildikten: sonra 
Genel Müdür Hâmid Koray hakkında da . eski 
Bakana teb'an ve bu karara imtisalen bir ka
rar verilmek, şayet sorumluluğu görülüyorsa 
v'me kararda açıkça bildirilmek üzere bu me-

— 1004 — 



B : 95 28.5 
selenini (Komisyona iadesini • arz ve teklif ede
rim. i , ! 

MardinüMilletvekili 
M. Kâmil Boran 

BAŞKAN — önergeyi geri mi alıyorsunuz? 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Bu bir içtihat meselesidir. 
BAŞKAN — Oya sunacağım? Geri alıp al

madığınızı işitmek isterim. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Alıyorum. 
BAŞKAN .— Başka önerge yoktur. 
Dış memleketlere vâki hububat satışından, 

dolayı: Ticaret eski Bakanı Atıf İnan'in cezalı 
ve akçalı- sorumluluğunu, ger ektir ir fiil ve ha? 
rekette'bulunduğunu, gösteren hiçbir delil mev
cut-olmadığı [.hakkındaki. karma komisyon ra^ 
poruna,oyunuza sunuyorum: Kabul edenler., 
Etmiyenler.; Büyük çoklukla rapor kabul olun-, 
muştur. (Alkışlar) 

Bundan-sonraki kanuni işlemlerin yapıl
ması için'dosyaların Hükümete tevdiini oyu
nuza sunuyorum; 

Kabul edenler,. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun Atıf İnan. 
ATIF İNAN (izmir) — Muhterem arka> 

daşlaraHoa,. uzun : konuşmıyaeağım, esasen heye
canım uiızun konuşmama mânidir. Ve uzun k i , 
nuşmaya da; lüzum yoktur. 

Ben ilâhi adalete inanan, Büyük Meclisin ada* 
letine güvenen ve iç huzuruna; dayanan arka* 
daşıniBsıfatiyle bu kararı beklemekte idim. 

Adaletin en yüksek tecelligâhı olan Büyük 
Mealisin almış olduğn bu karar karşısında ru
humun ve mânevi varlığımın her zerresiyle 
hürmetle eğilirim. 

Arkadaşlarım; uzun konuşmıyaeağım, ama 
en kısa: hatlar içinde arzedilmesinde fayda 
gördüğüm mülâhazalar vardır. Bu mülâhazala
rımı iarzederken, şimdi, önünden, rica ediyo
rum, B. M. M. Meclisi azasının şeref sıraların
da oturan muvafık, muhalif ve müstakil hiçbir 
arkadaş kendine tariz edildiği mânasını sözle
rimden asla çıkarmasın. 

Bendemin şahit olduğum, sahneyi, bütün 
Meieüs içinde ancak beş arkadaşın muhalif rey 
vermek» suretiyle raporun ' kabul edilmesini 
g'öşleren şahneye Büyük 'Millet Meclisinin bu- I 
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günü için Devletin ve milletin selâmetinin ve 
saadetinin yarını için müheşşic, bir anı saadeti 
yaşatan sahne olarak.alıyorum. Böyle bir zar 
manda.hiçbir arkadaşa tariz etmek ve vazifele
rini ifa yolunda duyduklarını ve düşündükle-: 
rini burada söylemiş olan arkadaşlarla hesaplaş* 
m ak niyetinde değilim. 

Muhterem arkadaşlar; şunu ifade etmek isti
yorum ki, almış' olduğunuz karar bir müddet 
bakanlık yapmış olan Atıf İnan adındaki ada
mın sorumsuzluğu karan değildir yalnız. Bu 
karar, bir vatandaş hakkında ister. Bakan, is
ter muhtar, ister Devletin büyük memuru, is
ter Devletin küçük memuru olsun iftiranın, gay-
zm, yalanın, kinin fırtınası ve tufanı ne.ka
dar kuvvetli olursa olsun, hakikati boğamıya-
cağmı ispat eden bir karardır. Bu itibarla Dev
let ve millet hayatımızın yazınına a i t en bü
yük teminatını tesis etmiş olan bir karardır. 

Arkadaşlarım;. hiçbir arkadaşımın benim 
sözlerimden tariz mânası, veya kendilerine 
karşı duyulan en küçük bir iğbirar kokusu çı
karmamasını şundan dolayı rica ediyorum: Du
rup dururken Atıf İnan hakkında hepinizin 
malûmu olan sözler, yazılar meydana çıkma
mıştır. Her yalan gibi fırtına halini almış her 
iftira gibi elbette hakkındaki yalanların da bir 
kaynağı olması lâzımdı. Bunun kaynağını Mec
lisin içinde farzetmek, Me'clis hayatında, mil
letvekilliği vazifesini ifa ederken vatandaşların 
sözlerine dayanarak hizmet eden arkadaşların 
şeref duygusundan şüphe etmek demek olur. 
Böyle bir şüpheyi; vakıaları kendimi-bildiğim 
kadar bilmedikçe kabul etmenin şeref ve haysi-; 
yet anlayışına aykırı olduğunu bilirim. Ama du
rup dururken de çıkmamıştır bu yalanlar. Yurt
ta refah içinde saadet içinde, ihtiyaç içinde 
sefalet içinde olan her sınıf vatandaşların içe
risinde hepsinin haysiyet ve şeref duygusunun 
bir bulunduğunu farzetmek de hayatı, hakikati; 
bilmemek olur. öyle insanlar vardır ki, küçük 
bir meıasfaat ^karşısında büyük, şeref telâkkisiyle 
istihza eder. Küçük yaratılıslı insanlardan bir", 
kaçının ortaya attığı yalanın dalgajanar dair; 
galana büyümesi, matbuatın aldatılmasay mil
letvekilleri arkadaşlarımızın vicdanlarında te
reddüt uyandınlması neticesidir ki, Atıf İnan; 
isminin etrafında haysiyetli bir insan için bo-< 
ğuen ve -şiddetli' telâkki »edilecek, dalgaların ya
ratılmasına sebep olunmuştur.: Ama kararı-
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nızla sabit olmuştur ki, iftira, garaz, kin ne 
kadar büyük olursa olsun, dalgaları ne kadar 
kuvvetli olursa olsan, fazilet ve hakikat kaya
sını yerinden oynatamaz. Yalan ne kadar kuv
vetli kara bulut halinde gelirse gelsin hakikat 
güneşini kapatamaz. îşte aldığınız karar bu 
karardır. (Kâfi, kâfi sesleri). 

Kâfi diyen arkadaşlarım var. Nazik alâkala
rına teşekkür ederim. 1947 Eylülünden bu
güne kadar ve sureti umumiyede; beş gün son
ra bir seneyi bulacak bir zaman içinde hububat 
ihracat mevzuu üstünde isminin etrafında kıya
metler koparılan bir akadaşmızın ne kadar bü
yük bir ıstırap içinde yaşadığını tahmin eder
siniz. 

Arkadaşlar; ben ıstırabımı ifade edecek ol
sam, saatlerce huzurunuzu işgal etmek duru
munda kalırım. Bendeniz huzurunuzda ıstırap
larımı ifade etmek için konuşmuyorum. Haki
katlerin, bugün yaşadığımız hâdiseleri, yarının 
büyük dersleri olabilmesi için Büyük Millet 
Meclisinin zabıtlarında yer bulması lâzımgelen 
hakikatlerin benim ağzımdan da belirtilmiş ol
masında fayda mülâhaza ettiğim için konuşu
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; hissiyata hitap et
mem. Büyük Meclisin huzurunda merhamet is
temedim. Büyük Meclisin refetine, şefkatine 
sığınarak konuşmadım. Yalnız hak anlayışına, 
hukuk telâkkisine, adalet telâkkisine hitap et
tim ve bunun icabının yapılmasını rica ettim. 

Beni uzun zamandan beri aleyhinde tarizde 
bulunulan, isnat yapılan, iftira edilen bir ar
kadaşınız olarak dinlediniz. 

Şimdi, bir de bu isnat ve iftiralardan sıyrıl
mış, hakikat güneşinin aydınlığına çıkmış ola
rak, haysiyet ve şerefiyle bu memlekette mesul 
mevkide iş görmüş bir adam olarak, beş dakika 
fazla dinlerseniz bana bahtiyarlık bağışlamış 
olursunuz. 

Arkadaşlar; biz öyle sahneler karşısında kal
dık ki, günlerce, akşamlara kadar aleyhimde 
konuşuldu. Şimdi öyle bir sahnenin şahidiyim 
ki parti ayrılıkları bahis mevzuu olmaksızın, 
beş arkadaşın istisnası ile, onların da kanaatle
rine hürmet ederim, fakat beş arkadaşın istis
nası ile Büyük Millet Meclisi, arkadaşınız Atıf 
înan 'm sorumlu olmadığına karar verdi. Hak 
mevzuunda, adalet mevzuunda, hukuk anlayı-
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şmda, partiler üstünde bir ittifak hâsıl oldu, 
Çok siyasi hayatımızda saadet anı diye va
sıflandırdığım bu anda arkadaşınızın şüpheler
den sıyırılmış olarak beş dakika sizinle konuş
masını fazla bulmamanızı veya bundan da üzü
leceğimi farzetmemenizi rica ederim. 

Arkadaşlar; ben, hürmet ettiğim, sevdiğim ve 
bana karşı sevgileri olduğuna inandığım arka
daşlarımın zaman zaman elimi sıktıkları vakit 
gözümün içine bakışlarında ellerinin sıcaklığın
da ve gözlerinin parıltılarında anladığım mâna
lar vardı. Onlar zaman zaman bana bu kadar 
ıstıraba nasıl tahammül ediyorsun der gibi ol
dular. 

Zaman zaman bana tesliyet verici, bu 
hâdiselerin tazyikmdan kurtarmak için 
yardımcı telâkki ettikleri sözleri sarfettiler. 
Hemen bir sene evvel kürsüden indiğim zaman 
gönlümde kaynıyan ama dilime gelmiyen bir di
lek, bir temenni vardı. Onu müsaade ederseniz 
huzurunuzda şimdi arzedeceğim. 

Arkadaşların anladıkları mânada; benim 
ıstırabıma, sıkıntıma iştirak eden arkadaşları
mın anladığı mânada ben ıstırap duymadım. 
Demin de arzetiğim gibi; ilâhî adalete inandı
ğım için ıstırap duymadım. Hakikatin mutla
ka meydana çıkacağına, hakikat güneşinin 
mutlaka şüpheleri eriteceğine inanışım, be
nim teselli kaynağım oldu. Ben, bir sene önce 
kürsüden inerken demiştim ki, Atıf İnan için 
soruşturma kararı alın, anlaşılmıştır ki, ancak 
bir soruşturma kararı kakikatm meydana çık
masına hizmet edecektir. 

Arkadaşınız şimdiye kadar olduğu gibi bun
dan sonra da açık alınla, temiz yürekle elinizi 
sıkan bir arkadaşınız olarak yasıyacaktır. Ben 
içinde bulunduğum camianın bir kırıntısı, süp-
rüntüsü değil, bu şerefli camianın, bu şeref kül
lünün içinde bir zerre olmanın mânasını anlı-
yan bir arkadaşınız olarak aranızda yaşıyaca-
cağım. 

Bu temenniyi izhar ettiğim ve bu noktai na
zarı arzettiğim zaman içimde ifade edilmiyen 
bir şey vardı: 

Acaba şimdi yaşadığım ana kadar yaşamak 
bana mukadder olacak mıydı? 

Arkadaşlarım, bu suali kendi kendime sor
dukça ıstırap duyduğum zamanlar oldu. 
Kendi hususiyetimden bahsedişimle sıkılmayın 
arkadaşlar. Ben dört erkek evlât babasıyım. 
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En büyüğü 19 yaşında, biri gayrifarik henüz 
t) e§ yaşındadır. Bu müddet zarfında ben hayat
ta kalmıyabilirdim. Bu müddet zarfında mesele 
hakikaten bugün aydınlandığı kadar aydınlana
mamış olabilirdi. Bu müddet zarfında hayata 
gözlerimi kapıyabilirdim. Benden aldıkları isti
kamet telkini ve terbiyesi ile yetişen erkek ço
cuklarımın gözlerinin içine eğer hakikatin za
feri gününe erişmeden hayata veda edersem son 
nefesimde isminin etrafındaki tereddütleri, şüp
heleri gidermemiş bir baba olarak nasıl bakabili
rim diye ıstırap duydum. Allaha çok şükür ki, 
o ıstırabı bana tattırmadı. Bugün bu saadeti 
yaşadım, işte bu saadet içinde bulunan bir ar
kadaşınıza beş dakikalık söz söylemek fırsatını 
elbette kullandırırsınız. (Alkışlar). 

Arkadaşlarım, geçen seneden bu ana kadar 
geçen müddet zarfında hayatla alâkamı kesme
dim. Devlet hayatında vazife alanların zihniyet
leri ile ve vazife anlayışları ile temas halinde ka
lan arkadaşınızım. Bir memlekette müfterilerin 
ittifak ettikleri zaman kimleri nasıl kandırdık
ları B. M. Meclisi azasının gönlünde de nasıl te
reddüt uyandırdıkları, matbuat denilen fazilet 
müdafilerinin, efkârı umumiyeye hakikati eriş
tirme vasıtalarının nasıl aldatıldığını gören bâ
zı vatandaşlarda hayal kırklığı, cesaret kırıklığı 
hâsıl olduğunu her zaman görmekte ve hisset
mekteyim arkadaşlar. Bu geçirdiğimiz tecrübe
nin, benim üstümde tecrübesi yapılan iftiranın 
muvaffak olması teşebbüsünden alınan Devlet 
mekanizmasının bundan sonraki işleyişinde 
müspet tesiri olacağına inanmakla bahtiyarlık 
duymaktayım. Biliyorum, şimdi mesuliyet mev
kiinde bulunan arkadaşlarım benim ağzımdan 
bunu bir nasihat, bir üstün tavsiye diye almaz
lar. Benim .hüviyetim malûmdur. Bugün vazife
de olan ve yarın gelecek olanlar da bir sene 
şüpheli nazarlarla bakılmanın ıstırabını tatmış, 
ama bir gün hakikatin tahakkuk edeceğine 
inanmanın sürürün , emniyetini hiçbir zaman 
kaybetmemiş ve bu ani saadeti yaşamış bir ar
kadaşın tavsiyesini de küçük ve yersiz görmez
ler. Bu saadet anını yaşamış bir arkadaşınızın 
tavsiyesi olarak derim ki; ister siyasi mümessil, 
ister Devlet memuru, bütün vazifeli arkadaşlar 
bilmelidirler ve inanmalıdırlar ki; onların cesa
ret inkisarı ancak bu sayede telâfi edilir, inan
dığım için söylüyorum ki; hakikatin dışında 
konuşulanların mumu,, Atasözüdür, yatsıya ka-
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dar yanar, derler, fakat şimdi akşam ezanına 
kadar bile yanmıyor. 

Arkadaşlar, yine cesaret inkisarına uğramış 
olan kimseler bilmelidirler ki; mâruz kaldıkla
rı haksızlıklar karşısında ıstırap çekebilirler, 
kendilerinin ailesi içinde, evlâtları arasında 
göz yaşı dökülen zamanlar olabilir. Fakat 
hakikat boğulamaz. İftira yağmuru, yalan şidde
ti hiçbir zaman, hiçbir hakikati boğma kudretini 
gösteremez. 

Hiçbir iftira tufanı Atıf İnan etrafında gö
rüldüğü kadar kuvvetli bir hale gelemez. Doğru
luk isnatlara mâruz kalmamanın kefili değildir 
ama neticede muzaffer olmanın teminatıdır. Şu
na inanmak lâzımdır ki, kötülük, iftira ve isnat
lar karşısında hak geçenleri vardır. Divanlar, 
adalet makamları ve bütün bunların üstünde de 
B. M. Meclisi vardır. Onun mânevi varlığında M, 
hak ve adalet duygularına bağlılık doğruluğu 
zafere ulaştıran en büyük kuvvettir. Her kudre
tin üstünde yaşıyan hak ve hakikattir. (Bravo 
sesleri ve sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Münir Birsel. 
MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Aziz arkadaş

larım; Anayasa ve Adalet Komisyonlarının bir
leşmesiyle kurulan karma komisyonun bugün tet-
kikmıza mevzu olan raporu kararınıza iktiran et- • 
tikten sonra,, bu komisyonun kuruluşuna sebep 
olan işlerden birisi için (bir Bakan nezdinde mü
dahalede bulunup bulunmadığı) hususunda mem
leket efkârı umumiyesi önünde bir şüphe uyan
dırmaya sebep olabilecek mahiyette bir teftiş he
yeti mütalâası, Yüksek Huzurunuza getirilince; 
itimadmıza dayanarak taşıdığım Millî Savunma 
Bakanlığı görevinden, ayrılmış bir arkadaşınız 
olarak, birkaç dakikanızı da beni dinlemek için 
bahış buyuracağınıza eminim. 

Arkadaşlarım, Meclis Karma Komisyonu ra
porunun heyeti umumiyesi ve bu arada ifade bu-
yurulan kanaatler ve mütalâalar hakkı ve hak
sızlığı selim ve faziletli şuuriyle pek iyi sezen 
ve anlıyan Büyük Milletimin ve onu her sahada 
hakiki şekilde ve bütün vasıflariyle temsil eden 
Büyük Meclisin bu konuda kanaatini, gereken ve 
tam bir şekilde tesis edecek mahiyettedir. 

Bu suretle ben bu işte şu veya bu suretle, is
mimin karıştırılmış olması bahsinde ve bunun sa
ik ve âmilleri üzerinde durmıyacağım. 

Ben, huzurunuza bir temenni ve bir de şükran 
borcunu ifa için geldim. 
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Aziz * a?kadaşlarım.; 
Hepiniz de bildiği bir hakikattir k i ; 

dünyada insanları yaşadığı cemiyet içinde hu
zur ve emniyete kavuşturan, onu cemiyet için
de fedakârlık ve f eragatla yararlı bir uzuv ve 
bir varlık halinde yaşatan âmillerin başında; 
haklarının, insanlık şeref ve faziletinin, mah
fuz ve masun bulunmuş olması gelir. 

Cemiyetin nizamı ve bekası için kurulmuş 
olan Devletin ve Devlet işlerini idareye me
mur Hükümetin, insanları, hayatta şu veya bu 
sebeple ı n â ı m kalabileceği haksızlık ve taarruz
lara: karşı, muhafaza edeceği hakkında, cemiyet 
fertlerinin kalbinde yaşıyacak emniyet ve gü
ven, cemiyet rabıtasının en kuvvetli bağlarm-

. dan;biridir. Bunun aksi, ve millet işlerini idare 
eden.su veya bu Hükümet teşkilâtının haksızlık 
âmili rolması, bircemiyetin nizamına ve emniye
tine indirilebilecek darbelerin en ağırlarından 
birini teşkil eder. 

Bugün1 kararınıza mâruz olan hâdiselerin 
içinde yaşamış, tesirlerini yakından hissetmiş 
aziz arkadaşlarımın huzurunda, gelecekte bu 
Devletin idaresi mesuliyetinde hisse alacak Hü
kümetin politik ve teknik her elemanının, bu 
hâdiseyi ibretle müşahede edilecek bir vakıa 
olarak alacaklarını ve bütün milletin mânevi 
huzur ve emniyetine tesir edebilen hak ve ada
let işlerini^ çok esaslı ve adalet hissinden başka 
hiçbir, tesire tâbi olmadan yürütmeleri lü
zumunu pek esaslı şekilde bir daha teyit eden 
örnek bir: hâdise olarak daima hatırlıyaeaklarını 
ümit ve "temenni ederim. 

Devlet ve Hükümetin her hangi bir uzvu, 
her hangi bir ferde vâki olabilecek haksızlık
ların ancak önüne geçmekle, bu millete karşı 
olan vazifesini yapmış olur. 

Aziz arkadaşlarım; ifadesi bilhassa benim 
için borç olan bir noktayı da bu kürsüden ifade 
fırsatını bulduğum için büyük bir bahtiyarlık 
içindeyim 

Dünyada şu veya bu âmil tesiriyle, hakkın 
: çiğnendiği görülmemiş bir şey değildir. Bilhas
sa politik karakterdeki teşkilât ve uzuvların; 
politik tesir vev mütalâaları; hak ve adalet icap
larının fevkinde ele aldığı ve politik düşünce-
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lerle haksızlıklar yaptığı da dünyada görülme
miş şeylerden değildir. 

Şükran ve iftiharla ifade edebiliriz ki, Tür
kiye Cumhuriyetinin çeşitli partiler ve çeşitli 
politik temayüller ve teşekkülleri sinesinde 
toplıyan B. M. Meclisinde, politik temayülü, 
ne olursa olsun, mensup olduğu parti ister mu
vafık ister muhalif olsun B. M. Meelisinin her 
ferdinin kanaatinde; hak ve adalet, her türlü 
politik tesir ve mütalâaların üstünde, parlak ve 
şaşaalı bir şekilde bu hâdisede hâkim olmuştur. 

Burada muhalif rey verenler de hâdisede bir 
suiistimal veya müdahaleye kaani olmamışlar
dır. T. C. Hükümetinin Bakanlar Kurulunda 
mesuliyet alanların veya B. M. Meclisinde vazi
fe alanların bir suiistimal yapmadıkları itti
fakla sabit olmuştur. 

Türk Parlâmentosunda çeşitli partilerin, ye
ni meydana geldiği gibi bir fikirle bu hâdiseyi 
beklenmiyen bir netice olarak mütalâa edenler 
için bu karar, belki izahı kendilerince mümkün 
olmıyacak bir hâdise olarak görünebilir. 

Ancak âciz kanaatimca, böyle bir mütalâayı 
hatırına getirebilenler uzun ve birçok asırlar
dan beri efendi olarak, hâkim olarak Devlet 
olarak idare etmiş Türk Milletinin Devlet İda
resinde ne kadar köklü ve faziletkâr bir şuura 
malik olduğunu, hak ve adalet hissinin türkün 
kalbinde ne derin ve esaslı yerleşmiş olduğunu 
bilmiyen ve anlamıyanlardır. 

Büyük Meclisin Karma Komisyonu kararını 
ittifakla vermek suretiyle ve Büyük Meclis bu 
kararı tasvip buyurmak suretiyle Türkün 
bu asil büyüklüğünün tabiî bir icabmı bir 
daha tecelli ettirmiştir. îmanım odur ki, dün
ya durdukça Türkiye Büyük Billet Meclisinde 
hak ve adalet, daima ve daima her şeyin ve 
her mütalâanın üstünde kalacaktır. Büyük 
Millet Meclisi ve onun uzuvlarını aziz milleti
min huzurunda yürekten duyduğum şükran his
leriyle tekrar saygı ile tebcil ederim. (Alkış
lar) . 

BAŞKAN — 15 dakika istirahat etmek üze
re oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sedad Pek (Kocaeli). 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluk vardır, oturumu açı

yorum. 

2. — İstanbul'da Maçka'da Tramvay Cad
desinde Hazineye ait binanın satî§ı hakkında 
Kanun tasarısı ve İçişleri, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/157) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Yoktur. Maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilik hakkında bir önerge var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler ara

sında bulunan 2 sayıdaki tasarının ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Komisyonu Sözcüsü 
Kars Milletvekili 
Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — İvedilikle müzakeresini kabul 
edenler... Etm iyeni er... İvedilikle konuşulması 
kabul edilmiştir. 

İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Vişnezade mahallesin
de, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokaklarında 
kâin Hazineye ait binanın İstanbul Belediyesine 

devri hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Viş
nelide mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka mey
danı sokaklarında Hazineye ait eski 2 müker
rer, yeni 4 kapı sayılı ve 66 pafta, 703 ada, 4 
parsel numaralı 15 342, 50 metre kare arsa ile 

[1] 201 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

üzerindeki tamamlanmamış bina, Hazinece pa
rasız olarak İstanbul Belediyesine devrolunur. 

Bu bina, Issanbul Konservatuvarma tahsis 
olunup müze, güzelsanatlar sergileri ve kütüp
hane gibi hizmetlerde dahi kullanılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiy.enler... Madde kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İçişleri ve Maliye 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA

KIR (Samsun) — Efendim; Millî Savunma Ba
kanlığının muhtelif teşkilâtına ait, gündemin 
birinci defa görüşülecek işler kısmının 2, 3 ve 
4 numaralarında tasarılar vardır. Bunlardan, 
Askerî Şûranın Teşkilât ve Vazifelerine ait 
olan tasarı, Millî Savunma Bakanlığının Ku
ruluş ve Görevlerine dair Kanun tasarısı ile 
alâkadardır. 

Bunun için bu 4 ncü maddenin diğerlerine 
tercihan müzakere edilmesini ve her üçü için 
ivedilik kararı .alınmasını teklif ve rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Evvelâ dördüncü maddenin 
takdinıen görüşülmesini teklif ediyorlar, yani 
Millî Savunma Bakanlığının Kuruluş ve Görev
lerine dair Kanun tasarısının, ondan sonra gün
demin ikinci maddesinde olan Askerî Şûra Teş
kilât ve Vazifeleri hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında tasarının, 
ondan sonra da Millî Savunma Yüksek Kurulu 
tasarısı görüşülecektir. 

Gündemin dördüncü maddesinin takdimen 
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görüşülmesini reyinize sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Her tasarının maddelerine geçtikçe ivedilik
le görüşülmesini de reye koyacağım. 

3. —• Millî Savunma Bakanlığının Kuruluş 
ve Görevlerine dair Kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/538) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mil 

Siz söz istiyor musunuz Eyüp Durukan. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Bu ka

nunların sırası hakkında bir ricada buluna
caktım. 

BAŞKAN — Söz sizindir buyurun. Sayın 
Çalışlar size sonra söz vereceğim. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Efendim, 
Sayın Bakan da beyan buyurdular. Bu kanunun, 
komisyonca düşündüğümüz gibi, daha iyi an
laşılması bakımından üçüncü maddenin ilk de
fa görüşülmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — O kabul edildi. 
EYÜP DURUKAN (Devamla) — Hayır, 

dördüncü kabul edildi. Dördüncünün ikinci 
olarak, ikinci madde, üçüncü olarak sıraya ko
nursa vaziyetin daha iyi anlaşılacağını arzedi-
yorum. Onun için komisyonun ricası üçüncü 
maddenin birinci olarak görüşülmesidir. 

BAŞKAN — O kabul edilmiştir. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Devamla) — Dör

düncü maddenin ikinci olarak ve ikinci madde
nin de üçüncü olarak sıraya konmasını. 

BAŞKAN —• Dördüncü madde birinci ola
rak kabul edilmiştir. Şimdi üçüncünün ikinci 
olmasını istiyorsanız onu ayrıca oya koyarız. 
Şimdi 4 ncüyü konuşuyoruz. 

Orgh ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Sayın arkadaşlar, şimdi müzakere edilecek 
tasarının mahiyeti iki esas üzerine iptina eder. 

Birisi, Genelkurmay Başkanlığını Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlamak. Ben buna mu
halif değilim, taraftarım. Esasen Genelkurmay 
Başkanlığı evvelce müstakil mahiyeti haizdi, 
vazifelerini mükemmel bir tarzda görmekteydi 
ve ordu o idare altında ve o usulle terakkiyata 
mazhar olmaktaydı. Fakat zamanla o şeklin 
değişmesi lüzumu hâsıl oldu. Sebepleri Meclis-

[11 223 sayılı uasmayazı tutanağın sonunda* 
dır. 
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çe de malûmdur, tekrarına lüzum yoktur. 

Bu Genelkurmay Başkanlığının Başbakanlığa 
bağlanması teklif edildi. O teklif müzakere edildi
ği zaman ben şahsan o teklifin yani Genelkurmay 
Başkanlığının Başbakanlığa raptı aleyhinde bu
lundum, Eski durumun muhafazası lehinde be-
vanatta bulunmuş idim ve en nihayet bir yere 
bağlamak lâzımgelirse en doğru ve normal şe
kil Millî Savunma Bakanlığına bağlanması lâ
zım geldiğini de ifade etmiştim. Onun için bu 
tasarının istihdaf ettiği birinci hükme ki Genel
kurmay Başkanlığının Millî Savunma Bakan
lığına. bağlanması keyfiyetine de taraftarım. 

Tasarının ikinci ve mühim mahiyeti de bu
gün Millî Savunma Bakanlığında mevcut ve 
Millî Savunma Bakanlığı tarafından idare olu
nan bütün teşkilâtın Genelkurmay Başkanlığı
nın emrine verilmesi keyfiyetidir. Bundan 
maada Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ve &a-
ra Kuvvetleri Komutanlığının ihdası keyfiyet
leridir. Benim muhalif kaldığım cihet bura
dadır. Çünkü bu tasarı bu şekilde kabul olun
duğu vakitte bir Millî Savunma Bakanlığı kal
mıyor gibi bir vaziyet hâsıl oluyor. Bütün iş
ler Genelkurmay Başkanlığı tarafından idare 
olunacaktır. 

Yine tasarıda Millî Savunma Bakanlığı Ge
nelkurmay Başkanlığı ile müsteşarlıktan ibaret
tir deniliyorsa da bu müsteşarlığın emrinde ka
lan hiçbir daire yoktur. Ne vardır? Bir kanun 
şubesi bir bütçe şubesi vardır. Bunlar da iş 
denecek mahiyeti haiz olmıyan şeylerdir, yani 
bir müsteşarlıkla alâkadar olacak birşeyler de
ğildir. Ohalde bütün işler Genelkurmay Baş
kanlığının emrine ve idaresi altına verildikten 
sonra ordunun Millî Savunma Bakanı "da' bir 
mümessil, yahut ordu işlerine nezaret eden bir 
Devlet Bakanı gib1. bir durum hâsıl olacaktır. 

Şimdi arkadaşlar; Genelkurmay Başkanlığı
nın esas mühim vazifeleri vardı, şimdiye kadar 
görmekte olduğu vazifeler vardı. Bu vazife
ler çok mühim birtakım vazifelerdir. Onun 
teşkilâtında; harekât dairesi, tâlim terbiye 
dairesi, istihbarat dairesi, sınıf müfettişlikleri 
gibi birtakım teşkilâtı ihtiva eden mühim ve 
esaslı vazifelerdir. 

Şimdi bu vazifelen şöylece sıralıyabıliriz; 
Ordunun tâlim ve terbiyesi, seferberlik 'Esas
ları, mütemadiyen değişen muharebe ve teknik 
silâhları üzerinde teşkilâtın ıslahı, muhtelif harb 
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ihtimallerine karş<, memleket hudutlarının 
müdafaası pılânlarmın hazırlanması, icabında 
müttefik ordularla plânların ayarlanması ve 
memleket ve milleti topyekûn seferberliğe 
karşı maddeten ve manen hazırlama çarelerini 
düşünmek ve bunun icaplarını temin etmek. 
Memleket içinde ordularla sık sık temasa gele
rek tetkik ve teftişlerde bulunmak. 

Ba'zan memleket haricindeki diğer ordular
la temasa geçerek, terekkiyatı görüp, takip et
mek gibi, çok mühim işleri vardır. Bütün bu 
işler, Genelkurmay Başkanlığının omıizundadır. 
Bütün o dimağ bu mühim işleri düşünmek zo
rundadır. Zaman olacak ki ve öyle lâzım ki 
Genelkurmay Başkanı hartanın başında saat
lerce durup dünya ve memleket hartasını tetkik 
ederek Türkiye'nin muhtemel harbler karşısın
da müdafaa için ne yapmak lâzımdır, neler ha
zırlaması lâzımdır, nasıl plânlar bulması lâzım
dır, bunları düşünecektir. Bütün eski ve yeni 
harb tarihlerini derin derin tetkik edip uzun 
boylu çalışmak mecburiyetindedir. Şimdi bu 
kadar mühim vazifelerle mükellef olan Genel-
karmay Başkanımıza bugün bu tasarı ile Millî 
Savunmanın gördüğü bütün işleri onun omuzu-
na yükletiyoruz._Zatişleri, ikmal işleri, levazım 
dairesi işleri, sıhhat dairesi işleri, baytar dai
resi işleri, nakliyaı dairesi işleri hulâsa Millî 
Savunma teşkilâtının bütün işleri onun omıizun
dadır. Dediler ki . biz bu teşkilâtı Genelkur
mayın omuzuna veriyoruz ama Deniz, Kara ve 
Hava Ordu Kumandanlıkları kuruyoruz ve iş
leri tevzi ediyorıiıi, binaenaleyh okadar yük 
binmiyecek Genelkurmay Başkanlığına. Evet 
ama yine herşey için ona sormak, onun direk-
t'.fini almak, müşkül karşısında ona müra
caat etmek ve saire ve saire bin bir çeşit işler 
yine o dimağı meşgul etmekte devam edecektir. 
Bu yeni teşkilâtta, demin arzettiğim gibi mü
him vazifeleri düşünecek, tedvin edecek ayrıca 
bir erkânı harbiye dairesi de yoktur. İşte benim 
muhalif kaldığım tatbikini muvafık görmedi
ğim nokta burasıdır. Demin arzettim, memle
ketin mühim vazifelerini, savunma işlerini ka-
faşiyle. tatbik edecek, tanzim edecek, plânları
nı alacak bir kafaya, birtakım teferruatlı iş
ler tahmil etmek iyi bir şekil değildir. Bir 
Deniz" Komutanlığı, bir Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığı ihdası şekli bunları az çok tahfif eden 
bir vaziyet hâsıl eder yolunda tyeyanda bulunul-
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ması demin arzettiğim gibi bütün mühim işlerin 
iyi tanzim edilmemesini temin edemez ve asıl 
mühüm işler geriye kalabilir. 

Deniz kuvvetleri; bizim deniz kuvvetlerimiz 
en nihayet deniz üzerinde birtakım gemiler ve 
bir takım üslerden ibarettir ki t bunlar donanma 
kumandanlığı emrinde bulunabilir. Bir harb zu
hurunda da bu deniz işlerini idare edecek işte bu 
donanma kumandanıdır. Yeni yapılmak istenilen 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ikmal işleriyle 
meşgul olacaktır.'Bu işleri ise Müsteşarlık daire
leri yapar. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı meselesi de he
men aynıdır. Bu kara kuvvetleri teşkilâtını yap
makla hazar teşkilâtını sefer teşkilâtma yaklaş
tırıyoruz fikrine sahip olunmuştur. Sefer teşkilâ
tına bir hazar teşkilâtı asla yaklaşamaz. Bizim 
muayyen ordu cephelerine göre muayyen ordula
rımız vardır : Birinci Ordu, İkinci Ordu gibi.. 
Harb halinde ordu kumandanları kendi cephe
lerindeki kuvvetler ve onlara inzimam eden kuv
vetlerle harb mesuliyetini üzerlerine alacaklar
dır. Esasen bu kuvvetlerin hepsi başkumandanın 
emrine gireceklerdir. Kara kuvvetleri kumandan
ları yalnız kara kuvvetlerinin ikmalini tanzim 
edecektir. İkmali tanzim ve takip edecek olan bir 
teşkilât bir müsteşarlıktır, bir dairedir. Kara 
Kuvvetleri Kumandanlığı olamaz. Bunu böyle 
yapmaktan maksat bütün Millî Savunma teşkilâ
tını da beraber alıp bir makama, Genelkurmay 
Başkanına bağlamak, herşeyi onun yapması im
kânını hazırlamak için böyle lüzum olmıyan bir 
bir Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı ve Kara 
Kuvvetleri Kumandanlığı ihdas olunmuştur. 

İşte bu mütalâalarımı arzederken bu teşkilâ
tı orduyu takviye etmek değil, bilâkis geri teşki
lâtı, karargâhları çoğaltmak durumu hâsıl eder. 
Bâzı arkadaşlar, komisyona geldiler, modern sevk© 
ve idareye, modern harb usullerine gitmeliyiz, 
böyle bir teşkilâta lüzum var falan şeklinde mü
talâada bulundular. Modem sevk ve idare, harb 
sevk ve idaresini, bütün Devlet yetkilerini hair olan 
bir unsura vermektir. İşte görüldü, İngiltere'nin 
İkinci Cihan Harbindeki, harbin sevk ve idaresi 
Amerika'nın İkinci Cihan Harbindeki, sevk ve ida
resi gibi. Bundan sonra görüşülecek olan kanun
da bu cihet ayrıca temin edilmiş olacaktır. Bu 
yetkiler Meclis tarafından Başbakana verilmiştir, 
o elinde tutmaktadır, o yapacaktır. 

Modern sevk ve idareye bu suretle biz <ie girmiş 
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Olacağız. Millî Seferberlik, topyekûn harbe ha
zırlanacağı ve bir harb olduğu zamanda Devle
tin bütün teşkilâtını zafere sevketmek için uğ
raşacak bir unsur olacaktır. 

Nereden çıkmış bu teşkilât? Almanlar tatbik 
etmiş, evet Almanlar İkinci Cfihan Harbinden 
evvel büyük bir taarruz düşünmüşler ve böyle 
bir teşkilât kurmuşlar. Kara kuvvetleri komu
tanlığı yapmışlar; Fon Bravriçe vermişler, de
niz kuvvetleri komutanlığı yapmış, Amiral Rey-
der'e vermişler, hava kuvvetleri "komutanlığı 
yapmışlar, Göring'e vermişler. Vermişler ama 
bütün bunların da ayrica birer bakanlığı vardı. 
Muazzam devlet, muazzam teşkilât ve nihayet 
totaliter bir zihniyetle bunu j^apmışlardır. 

Amerika'lılar da Filipin'lerde böyle bir teş
kilât tatbik etmişler; Filipin'lere yeni bir istik
lâl verilmiş," yeni bir devlet kurulmuştur. Böyle 
bir teşkilât kuruluyor. 

Bizim bir ananemiz vardır. Biz eski orduya 
sahip, eski bir millet ve Devletiz. Bizim alıştığı
nız ve bizim karakterimize, ihtiyacımıza uygun 
bir teşkilâtımız vardır. Onu bırakıp da, böyle 

' lüzumu olmıyan Genelkurmay Başkanlığını, 
MİTİî Savunma işlerini içine alan bir teşkilât ha
line getirmek, hiç doğru değildir. 

O halde ne yapmalı? Amerika'lılar böyle bir. 
şey yapmamışlardır. Onlar bizim bugünkü teş
kilâtı kabul etmişlerdir, iki Genelkurmay Baş
kanlığı vardır; birisi, talim, terbiye, harekât, 
yani bizim bugünkü Genelkurmay Başkanlığı
mızın yaptığı vazifeyi yapar, bir; Genelkur
mayda ikmal işlerini yapar. Bizim bugün Millî 
Savunma teşkilâtımızın yaptığı şeylerdir. 

O halde hiçbir tarafa tatbik edilmemiş ve 
bizim de bünyemize, ihtiyacımıza lüzum hâsıl 
etmiyen bu teşkilâta ben taraftar olmadığımı 
arzediyorum. 

'^ Halâsa, mesleğim, tecrübem ve tetkiklerim 
itibariyle bu mâruzâtı yapmaya, bu arıklamada 
bulunmayı kendim için bir borç ve vazife telâk
k i ettim ve arzetmiş bulunuyorum. 

Kalbimde bir huzur duymaktayım, bu tasarı
nın birinci maddesinin tadili için bir de takrir 
takdim edeceğim, kabul buyurulursa olur, ka
bul buyu mim azsa huzurum yine devanı edecek
tir. 

Maddenin almasını lüzumlu gördüğüm şekil 
şudur : 

«Millî Savunma Bakanlığı harb kuvvetleri-
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nin komutasına haiz olan Genelkurmay Başkan
lığı ve Müsteşarlığı idaresindeki daireleri ihti
va eder, bu teşkilât kuruluş kadrolarında gös
terilir.» Bu demektir ki, bugünkü Genelkurmay 
Başkanlığı Millî Savunma Bakanlığına bağlana
caktır. Yine şimdiye kadar olduğu gibi harb 
kuvvetlerine emri kumanda edecektir, ve bu
günkü vazifeleri devam edecektir. Ve Millî Sa
vunma Bakanlığı da bugünkü vazifelerine de
vam edecektir. 

BAŞKAN — Vedat Dicleli. 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Sayın 
arkadaşlar, tamamiyle askerî bilgi çerçevesi 
içerisinde bulunan ve teknik bir malûmatı ica-
bettiren böyle bir konu üzerinde, hele sayın 
Orgeneralden sonra bir teğmenin konuşması, 
bir yedek teğmenin konuşması belki askerî tek
nik bakımından yerinde görülmiye bilir. Fakat 
Milletvekili olarak, bugünü bekliyen bir genç 
olarak ve birçok yerlerde bu ihtiyacı duymuş 
bir vatandaş olarak kanaatlerimi ve düşünce
lerimi yüksek huzurunuzda belirtmeyi bugü
nün tarihî bir vazifesi addediyorum. 

Devletin birçok âmme hizmetleri yanında 
ve hiçbir şüphesiz en başında yurdun korunma
sı gelir: Bu, âmme hizmetlerinin en şereflisi ve 
en önemlisidir; fakat bir âmme hizmeti oldu
ğundan İcra kuvvetine bağlı olması icabeder 
ve bir mesul adamı bulunması gerekir. 

Bütün âmme işlerinde olduğu gibi, askerlik 
işlerinde de, yurdun korunması hizmetinde de, 
Bu Meclise karşı muhatab ve mesul bir maka
mın bulunması gerekir. Birçok memleketlerde 
bunun muhatabı ya Millî Savunma Bakanı ve 
yahut Hava, Deniz, Kara Bakanlıkları olarak 
üç ayrı makamda toplanmış olabilir. Bizde ise 
bugüne kadar bu âmme hizmeti ikiye ayrılım.1;. 
ve komuta, talim ve terbiye Genelkurmaya, 
levazım, ikmal, kısmen zat işleri gibi diğer hiz
metler de Millî Savunma Bakanlığına bağlan
mıştır. Yüksek Huzurunuzda ise yalnız Millî 
Savunma Bakanı mesuldür. Bunun mahzurları
nı izahtan vareste görüyorum ve sizi yormak
tan teeddüb ederim. 

Senelerden beri bu iki türlü idarenin, bu 
iki başlı sistemin mahzurlarını, tedahüllerini, 
muzaaf mesaisini ve hattâ teşeddütlerini, bu
rada izah edecek değilim. Zaman, zaman bu en 
şerefli ve üzerinde çok hassas olmamız . icabe-
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den hizmetin iki başa bağlı bulunması vakıası 
karşısında birçok aksaklıklar, birçok yavaşla
malar, olmuştur. Bu bir vakıadır. Belki de ta
rihî bir zarurettir. Fakat bugün o zaruretin so
nuna gelmiş bulunuyoruz. 

Bu itibarla bize bu tasarıyı hazırlayıp Yük
sek Huzurunuza sunmuş olan Hükümete son
suz teşekkürlerimi arzetmeyi bir memleket 
borcu olarak bilirim. 

Bu en şerefli ve en hassas bulunmamız ica-
beden hizmet bir tek yere, bir tek başa bağ
landıktan sonra işler üzerinde daha fazla sürat 
ve daha fazla intizam sağlanmış olacaktır. 

Bu maruzatımın daha geniş muhtevasını, 
Hükümet gerekçesinde bulabilirsiniz. Esasen 
ben de oradan istifadelendim. 

Yalnız dikkatimi çeken, bir nokta; bu alan
da teknik encümen olan Millî Savunma Komis
yonunun raporudur. Her Komisyon kendisine 
tevdi edilen bir işi müzakere ederken meseleyi 
etraflı şekilde münakaşa eder. beliren ana fik
ri müdafaa ettikten ve bu esas fikir rey ka
zandıktan sonra o fikri bir tasarı halinde, kris-
talize edilmiş olarak buraya getirir. Ben, bu
rada bu sarahati lâyikiyle göremedim. 

Dün gece evvela maddeleri okudum, sonra 
tasarıyı okudum. Maddeler ile «erekçe arasında 
münasebetler aradım; birbirine atıflar yapmak 
istedim, fakat mucip sebep beni kâfi derecede 
doyuramadı. Yani mucip sebeplere istinat ederek 
bu tasarıya rey vermem kolay değildir. Bu tasa
rıya rey vereceksem, mucip sebepler beni tama-
miyle tatmin etmemiştir. Gerçekten, Komisyonun 
gerekçedeki ifadesinde, tasarının çoğunluk kazan
masından başka lehe hiçbir hüküm serd. edilme
miştir. Yalnız maddelere geçilmesine karar veril 
miş, ve bunda ekseriyete varıldığı bildirilmekle 
iktifa edilerek bu şekilde huzurunuza gelinmiş
tir. Fakat bu ana hükümler, bugün bir intikal 
vâdeden bu ana hükümler, hakkında komisyon 
raporunda, bizim gibi dâvaya yabancı olan kim
seleri ve rey vermek durumunda olan Yüksek 
Heyetinizi tenvir ve takviye edecek izahatı tah
riri olarak bulamadım. Bunu her halde şifahi 
olarak vereceklerdir. Fakat gönül isterdi ki bize 
tasarı olarak sunulan bu hükümler mucip sebep
leriyle, tasarıyı takviye eder şekilde gelsin ve 
büyük ölçüde mâkes bulsun. Komisyon çalışma
larında ki bu çalışmalar uzun günler sürmüş, 
çok yorucu olmuştur; bu sebepten kendilerina 
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o derece minnet borçluyuz, beş ana fikir etrafın : 

da münakaşa yaptıklarını söylemektedirler. 
Birincisi; Kara, deniz ve hava kuvvetleri ko

mutanlıklarının teşkili ve bunların Genelkurmay 
Başkanlığına ve Genelkurmay Başkanlığın da 
bunlarla beraber Millî Savunma ' Bakanlığına 
bağlanmasıdır. Bu ana fikir tasarının ruhudur: 
Kanun tasarısı bunun etrafında tedvin edilmiştir. 

İkinci münakaşa mevzuu; bu teşkilâtın, yanı 
Genelkurmay Başkanlığının eskisi gibi Başbakan
lığa bağlı kalması fikridir. 

Üçüncüsü; Başbakanın Millî Savunma Bakan
lığını da der uhde etmesidir. 

Tekliflerin dördüncüsü, bu teşkilâtın zamanı 
olmadığı fikridir. 

Beşincisi de, Millî Savunma Bakanlarının 
Meclisteki subay arkadaşlarımızdan olması fikri
dir. 

Kaporu okuduğumuz zaman orada çalışan 
arkadaşların münferit olarak noktai nazarlarını 
görüyoruz ve hepsinin görüşlerinin geniş izahına 
tesadüf ediyoruz. Fakat, Komisyon çoğunluğunun 
kararını, tasarının mesnedini teşkil eden bir hük
me tesadüf etmiyoruz. Bâzı milletvekili arkadaş
larım tarafından Hükümetin teklifi kabul edil
diği takdirde Genelkurmaya asıl vazifelerinden 
başka vazifeler tahmil edildiği ileri sürülmüş ve 
gerekçede bunun hikâyesi yapılmıştır. Gerekçenin 
başka bir yerinde Millî Savunma Bakanının in
tihabı bugünkü şekilde devam ettiği ve Millî 
Savunma Müsteşarının da sivil olması düşünce
si tahakkuk ettiği takdirde; orduya siyaset ka
rıştırılmış olacağı uzun uzadıya izah olunmuş
tur. 

Yine başka bir yerde bütçe üzerindeki tesir
leri konuşulurken Genelkurmay temsilcisi bu 
konuyu «Bir taraftan tevsii salâhiyet ve mezu
niyet ve merkeziyetten mümkün olduğu kadar 
uzaklaşmak ve aynı zamanda tevhidi kuvayı 
sağlamaktır, cümlesiyle özetleştirmiştir,'» den
mektedir. Bendeniz bu vecize gibi cümleden bir 
şey anlamadım. 

Sonra, ordu kuruluşu ve bunun teftişi mese
lesi görüşülürken Genelkurmay Başkanlığının, 
îcra kuvvetlerinin başı ve en salahiyetlisi olan 
Başbakana bağlanmayıp da, icra kuvvetlerini 
teşkil eden ve Başbakana nazaran salâhiyet
leri daha çok mahdut olaıi on altı üyeden bi
rine bağlanması ordu yurt savunması bakı-
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mıiidan isabetli olmadığı hâkkınck^ bâzı^ajkk-
da^larm uzun mütalâaları da dinlendi, «deniyor. 
Sonra neden bu," Başbakanlıktan alınıp Millî 
Savunda! Bakanlığına bağlanıyor fikir ve müta
lâası akyhinde esaslı izahat'veriliyor:» Genel-
kurmay Başkanlığının Millî Savunmaya bağ
lanması için bugün serdedilen mucip sebepler; 
4580 sayıİı Kanunla Genelkurmay Başkanlığının 
Başbakanlığa bağlanması için o vakit serdedilen 
mucip sebeplerin aynı olduğu binaenaleyh, or
dunun bugün olduğu gibi idâri bakımdan Millî 
Savunmaya, emir ve komuta bakımından Genel
kurmaya onun da Başbakanlığa bağlı kalma
sını yurt savunması noktai nazarından daha 
emindir» ve saire deniyor. 

Hulasa gerekçede uzun uzadıya münferit 
fikirler izah ediliyor fakat bunun sonunda ko
misyonca bunu cerh ©den hükümlere rastlanmı
yor. Sadece Başbakanın veya Bakanın, bunun 
böyle olmasının doğru olmıyacağı tasarının ye
rinde olduğunun ifade edildiği beyan ediliyor. 
Ve sonunda da tasarıya esas teşkil eden ana 
fikri müdafaa edilmeden müzakere ve müna
kaşadan sonra oya müracaat edildiği belirtili
yor. Bütün encümenlerde umumi konuşma bit
tikten sonra maddelere geçilir. Bu gayet tabii
dir. Fakat bunu yaparken bu yeni sistem lehin
de daha sarahatli. daha kuvvetli, ve daha iman
lı şekilde bizi takviye ve tenvir etsinler. Kaldı 
ki, bu mevzu bize yabancı olan bir mevzudur; 
ama ne yapalım ki, bir Milletvekili, bir Milletve
kili olarak her mevzuu alarak ilgilenmeye, ak
lımız ersin, ermesin her şeyi öğrenmek vazife
mizdir ve bunu yapmıya mecburuz. 

Konyisyon, beş fikir üzerinde konuştuğunu 
söylediği halde, ilk fikri sadece beyan ediyor, 
Millî Savunmada, kara, deniz ve hava kuvvet
lerinin kurulması hakkında görüşünü belirtmi-

fikir esasen maddelerde de tekevvün 
etmiş .^eğridir.' 
\ Komisyon raporunda tasarıya aykırı olan 

hükümlere arkadaşların sözlerine fazla yer ve
rilmekte, komisyon ekseriyetinin buraya getir
diği tasarının ana hükümlerini takviye eden 
mesnedlere tesadüf edilmiyor. 

, Halbuki, arkadaşlarım;' aynı komisyon bu-
gün ̂ görüştüğümüz başka bir Kanun tasarısında 

jîajjıa sarih^ hareket etmiş ve Millî Savunma 
Yüksek1 Kurulu Karnin tasârisinı görüşürken bu-
nun zaruretini sarahaten ifade etmiş," yâlnız en

cümen konuşmalarını sıralamamış, ekseriyetin 
İana t in i sarahatle ifade etmiş, Hükümetin tek-
* lifini memnuniyüetle karpiöimi! ye^ imuu fük-
ranla ifade etmiştir.- . •• , , , , _ , . . ,. 

Aynı Komisyondan birkaç tasarı $îkıy\J*, bi
rinde sarahat Vardır, ana fikir, ekseriyet top-
lıyan fikir kuvvetle takviye edilmiş ve o su
retle huzurunuza getirilmiş ve desteklenmiştir. 

Diğerlerinde yani bu tasarıda muhtelif fi
kirlerin izahı yapılmasına rağmen asıl fena fi
kir, ekseriyetin takdirine iktiran eden fikrin 
izahı, takviyesi ve desteklenmesi yoktur. 

Halbuki, bendeniz, bugüne kadar bâzı mu-
zaa£ mesailere ve tedahüllere sebebiyet veren 
mafcatrlan bertaraf edjei, v&zjh* 4$ka , m u ^ e l " 
let v« daha argikaanlı; bir raporun bialere da
ğıtılmasını çok istedim. Saym raportör J m nok
tadaki beniım. bi lgisizinim^, .az^^ hiç 
şöphesiz burada ;takviye edecekler ve bizi ten
vir edeceklerdir* i ., , , ;. ., 

Hükümetin teklifi ile Komisyonun tâdille
rine gelince; aralarında zahirî ve ifade bakı
mından küçük farklar görülmekle beraber mâna 
ve hüviyet bakımından derin farklar müşahede 
etmekteyim. Hükümetin teklifinin birinci mad
desi, ki bu kanunun ana madd.esi ve ruhudur, 
şöyledir: 

(Madde 1 — Kara, Deniz ve Hava Kuvvet
leri Millî Savunma Bakanlığına bağlı olup, bu 
Bakanlık barışta harb: kuvvetlerine komutayı 
haiz olan Genelkurmay, Başkanlığı ve ona bağlı 
üç kuvvet komutanlığı ve müsteşarlık idaresin
deki daireleri ihtiva eder). Burada muayyen hü
kümler tedvin edilmiştir, , • 

1. Kara, Deniz ve HaVa kuvvetlerinin Mil
lî Savunma Bakanlığına bağlanmasıdır. 

Bu hüküm ve ana hüküm çıkarılmış ve bu
nun üzerinde münakaşa mevzuu olduğu söylen
diği halde raporda bunun çıkarılmasına dair en 
ufak bir kayda rastlanmamıştır. Bunun yeri
ne (Cumhuriyet Ordusunun hazırlanması ve 
idaresi ile ödevli olan Millî Savunma Bakanlığı) 
şeklinde umumi bir hüküm konmuş, daha doğru
su Millî Savunma Bakanlığının tarifi yapıl
mıştır. Halbuki yeni bir teşkilât kanunu olan 
bu kanunda bu yeni askerî görüşün, ifadesi ola
rak Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinin Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlandığın!) orada kurul-
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düğünü, ona tâbi olduğunu çekinmeden şaraba- I 
ten ve duyulan ••? ihtiyaca göre belirtmek iktiza 
ederdi •' • 

2. Sonra yine aynı maddede müsteşar me
selesi mevzuubahis oluyor. Evvelâ madde ka
bul edildiği halde bil âhara, rapordan öğrendi
ğimize göre, üzerinde görüşmek icabediyor ve 
asker'kelimesinin tırnak içinde ilâve edilmesi 
icabediyor. 

Maddeler tetkik bııyrulduğu zaman Yük
sek Heyetinizin müşahede edeceği gibi Millî 
Savunma "Bakanlığının içine Genel Kurmay 
Başkanlığı girdikten ve Bakanlığa bağlı kuv
vetler kurulduktan, Genel Kurmayın bütün 
askerî teknik işleri üzerine aldıktan sonra 
Millî Savunma Müsteşarlığına fazla bir şey 
kalmıyor. Bütçe yapmak, muhasebe yapmak, 
kavanin ve hukuk işi gibi zaruri ve ;fakat as
kerî olmıyan işler kalıyor ki, bunun için müs
teşarın asker olması zaruretini bendeniz kav-
riyamara. Mademki, bu Bakanlıkta diğer Ba
kanlıklar gibi bir Bakanlıktır yani Yüksek Hey
etinizin huzurunda hesap vermiye her an hazır 
olan icra kuvvetlerinin bir uzvunun idaresin-
dedir, onun kendisine en yakın ve idare işlerini 
görebilecek müsteşar arkadaşını seçmek kadar 
tabiî bir hakkı olamaz. Tırnak içinde asker 
olacaktır, şeklinde bunu göstermek, Millî Sa
vunma Bakanının icra işini zorlaştırır kanaa
tindeyim» Belki günün zaruretleri asker olma
sını ieabettiriyor ? bu ciheti Bakana bırakmalı
dır. Bu#ün Bakanlıkta bir tek Savunma Ba
kam Sivildir, müsteşardan itibaren hepsi baştan 
aşağı askerdir. Bakana müsteşarını seçmek im
kânını sağlamalıyız. 

Sonra Genelkurmay Başkanlığı Millî Savun
ma Bakanlığının içine girmekte ve askerî işlerle 
direktÖman ilgili olan bütün işleri bünyesinde 
toplamaktadır. Genelkurmay, mademki Millî 
Savunmaya giriyor. Mademki, askerî teknik, 
talim ve terbiye, haber alma, ikmal ve seferber
lik işleri ve saireyi eline alıyor. Sivil Müsteşa
rın bütçe, muhasebe ve kavanin dairesi ile hu
kuk işlerini idareden âciz tasavvur edebilir mi
siniz? Bunların dışında müsteşara bırakılan 
hangi askerî işler vardır, bunu öğrenmek isti
yorum? 

Yüksek Heyetinizi daha fazla yoracak deği
lim. Bir temenni ilâve ederek, sözlerime son 
vereceğim. i*M 
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Bu kanunun bir fıkrasında, «Bu teşkilâtj' 

ordu kurulup kadrolarında gösterilir», deriîf-
mektedir. Malûmu âliniz ordu kurutuş kad
roları Yüksek Heyetinize geİmemektedîV^'î^sfe-
lenîn, nezaketi .ye yurt müdafaasının hassasiyeti 
bakımından Yüksek Heyet ' namına ve kanuna 
istinaden bunu yalnız sizîri adınıza' Bütçe Ko
misyonu yapmaktadır. Fakat geçen sene olduğu 
gibi bu sene de Bütçe Komisyonunda yapılan 
münakaşalar da şunu göstermiştir ki, ördü ku
ruluşu bahsederken bunun içincle alacağımız, 
vuzuhl andıracağımız ve Yüfeek Heyetinizin 
tabibine sunacağımız kadrolar vardır. Bir mu
ayene heyetinin, bir .satmalına heyetinin, bir as
kerlik şubesi kadrosunun ordu kuruluşu içinde 
kalması za,rui"etini bendeniz anlamadnu. Bakan
lık merkez teşkilâtı kaclroîarı da dairelerin İsmini 
bildirmeden, numaralandırarak şu dereceden su 
kadar subay demek suretiyle1 tesbit edilmesini, 
mahzurunu bendeniz mümkün ve faydalı^bul-
•maktayım. Bu itibarla temennim'ilk 'fırsatta, 
ordu kuruluş kadroları yine gizli devanı etmek
le beraber, sır olmaktan çıkmış mütaannitle te
masta, vatandaşla temasta, herhangi bir bakan
lıkta mukabil teşkilâtını kurmuş hizmetler kad
rosunun. tefritidir dese, kolordu, aîay kuruluşu 
gibi, seyyaliyet içinde bize isim vermeden "mer
kez teşkilât yapmak bugünün murakabe zihni
yetine uymaz. Bu itibarla çok temenni edçrim. 
ya şimdiki Millî Savunma Bakanından' v ^ a h u t 
bu hususta.fikirler biraz daha müsamaha peyda 
ettiği .zjaman, bundan sonra gelecek Miftî Sa
vunma Bakanından, Millî Savunmayı iki "kisma 
ayırsınlar bir tanesi memleket müdâfâasını il
gilendiren kısımdır ki, bunlar her zaman sırdır. 
ikincisi de diğer bakanlıkların işlerine mütena
zır işler görür şatınalma, muayerie'komisyonlârı, 
askerlik şubeleri gibi dairelerin (kadrolarını bil
meliyiz. Askerlik şubeîer&ıide 2471 albayın çalış
tırılması Bu memleketin kâdrö imkânîârinı t i r 
derece tensikı bakımından biraz mübalâğalı ol
sa gerek. Sır kabul edilmiyeh ve 'ordu Bünye
sinden ayrı olan bu sabit hizmetlerin kadrosu 
yapılırsa., hem Millî Müdafâa işlerimizi görıjr 
hem de Millî Savunmamız hizmetlileri İçin da
ha fazla para ayırmak imkânlarına malik olu
ruz. . , , , . / ' .,:''*"". . '." ^ 

3,enim ş.i} konuşmalarım, tâsrmıh İttmü hak
kındaki konuşmalarım' apoletinde bir tIK yıldı
zı olan bir teğmenin konuşması telâkki edilme-
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sin kaldı ki, bu memlekette her münevver gen
cin omuzunda tek yıldızı vardır. Bu itibarla teğ
mende olsak biz de kendimizi bu memleketin 
asker evlâtları saymaktayız. Bu meseleyi aynı 
zamanda sivil olarak konuşmayı, bu memleke
tin ve bu neslin çocuğu olarak hassasiyet gös
termeyi vazife sayıyorum, maddelere gelindiği 
zaman tekliflerimi aroedeceğim. 

(Alkışlar). 
I-TULÛSİ ORAL (Denizli) — Sayın arka

daşlar; seferde bütün millet asker, hazarda as
kerler ve o vazifeyi meslek edinenler, onun 
hazırlığiyle ve seferde hepimizi idare edecek 
şekilde teşkilâtla meşguldürler. Binaenaleyh 
Türk Milleti heyeti umumiyesi itibariyle asker
dir. Bu cepheden ve B. M. M. olmak, millî ira
deyi temsil etmek itibariyle, bir asker olmak
tan ziyade hepimiz, sayın Generaller de aynı 
kisve altında burada Anayasaya, uygun ve her 
hususta kabul ettiğimiz şekilde teşkilât kanun
larına göre bu işi ayarlamak zamanı gelmiştir. 
Bendeniz gerekçe ve saire üzerinde duracak 
değilim. 

Şüphesiz tevhidi kuva esasım kabul etmiş 
bulunuyoruz, Anayasa budur. Yalnız bunu ka
bul etmekle beraber; teşriî kuvvetin vazifeleri, 
icra kuvvetlerinin vezaifi, adlî kuvvetlerin va
zifeleri tadat edilmiştir. Bunun içinde, îcra Kuv
vetleri arasında ayrıca kabul edilen, bu üç 
kuvvetten gayri Meclise karşı 4 ncü bir kuvvet 
daha yoktur. îcra kuvvetinin içinde, hepimizin 
bildiği veçhile, bir de Millî Savunma Bakanlığı 
vardır. Orduyu ancak ifade eden bîr cümledir, 
bir bakanlıktır. Anayasanın 40 ncı maddesi, ko
muta salâhiyeti hazarda Genelkurmay Başka
nına vermiş olmaktan ve özel kanunla salâhi
yeti tâyin edilir denmiş olmaktan başka Ge
nelkurmay diye bir müessesesinin Başkanlığa, 
su veya bu yere bağlanacağı hakkında müşte
ki! olacağı hakkında ayrıca mevcut bir sara
hat hattâ delâlet dâhi yoktur. 

Ama o zamanlar, mütaakıp zamanlar icabı 
olarak Genelkurmay 4580 sayılı Kanunla Baş
bakanlığa bağlanmış ve Başbakanlığı Meclise 
karşı sorumlu tutmuştur. Şimdiye kadar geçen 
bu vaziyet kanuna, Anayasaya aykırı demle

r s e de Kamutayın salâhiyeti kullanmasında 
daha faydalı olur mülâhazası ile bu şekle gidil
miş olabilir. Her bakanlığın bir teşkilât kanu
nu vardır,, her Bakanlığın tatbik ettiği bir 
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esas kanunu vardır. Teşkilât kanunlarının 
mahrem olanları müstesna, Meclisten geçer ve 
teşkilât olarak meydana gelir. Bakınız, Millî 
Savunma Bakanlığının kuruluş ve görevleri
ne dair kanun, diyor, fakat dört maddenin 
içinde bütün dâvayı hallediyor, ama nasıl hal
lediyor? Kendisine bağlanacakları bağlıyor, 
teşkilât itibariyle vazifeleri üzerinde yeni bir 
genelkurmaylık, bir de Millî Savunma çıkarı
yor. Ya diğer kuvvetleri? Bu Bakanlık teşkilât 
kanununda vazife ve salâhiyet tâyin edilir, o 
yok. Ama yek nazarda ele alınınca çarpışan iki 
kuvvetin birleşmesi, birleşmemesi mahiyetini 
arzediyor. Tasarı bundan kendisini kurtarama-
nııştır. Dikkat buyurun. Genelkurmay daima 
hüviyeti mahsusa taşımış ama, Sayın Millî Sa
vunma komisyonun kabul ettiği maddelerde. 
Hükümet teklifinde deniz; kara, hava kuvvet
leri kabul edilmiştir, Sayın İzzettin Çalışlar 
bu kuvvetlere lüzum var mı, yok mu, bu husus
taki noktai nazarlarını söylediler. 

Hükümet, bütün dünya milletlerinin kabul 
ettiği gibi, kara; deniz hava kuvvetlerini harb 
zamanlarında ayarlamak, bir teşkilâta bağla
mak zaruretini hissetmiş ve liu kuvvetlerin esas 
bir kuvvet olduğunu kabul etmiştir. Bu hususu, 
Millî Savunma Komisyonu ne ret, ne de kabul 
etmiştir. Fakat gerekçesinde bahsettikten son-
ra meskût geçmiş ve Genelkurmayın hüviyeti 
ii.'.einde durmuştur. Bununla dördüncü madde
yi kabul etmiş, Deniz, Kara, Hava Kuvvetleri 
Komutanlarının, ordu müfettişlerinin hasıl tâ
yin edileceklerini tasrih etmiştir. Yukarda, 
lamların bir teşkilât halindeki mevcudiyetine 
yanaşmamış ve bahsetmemiştir. Bu vaziyette 
altı ile üstü birbirini tutmamıştır. Onun için 
burada Millî Savunmanın teşkilât itibariyle aslı 
nedir? Millî Savunma Komisyonu Bunu izah et
memiştir. 

Halbuki, kara, deniz, hava kuvvetlerini ve 
bir de seferde bunlara kumanda eden, komutayı 
Anayasa mucibince verilmiş olan Genelkurmaya 
diğer bir takım idari vazifeleri, Millî Savunma 
Bakanlığının şahsiyeti mâneviyesine bağlamış
tır. Millî Savunma Komisyonu şu veya bu şekil
de tadadı olarak bâzı görevlerden bahsetmiştir. 
Evvelâ teşkilâtı kabul etmemiştir. Bugün Millî 
Savunma Komisyonunun şu maddeleriyle hiçbir 
zaman Genelkurmay ve diğer teşkilât bir mev
cudiyeti şahsiyede, Millî Müdafaa Bakanlığının 
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şahsında temerküz etmiş değildir ve idari bir 
veçhe arzeden Bakanlıkta, Genelkurmay hiz
metleri, ayrı ayrı emri kumandayı idare ede
cek salâhiyeti cami bir teşkilât olarak izah edil
memiştir. Onun için mevcut hükümler bu ci
hetten tatminkâr değildir. Sonra 4580 sayılı. 
Genelkurmay teşkilâtının vazifesine mütaallik 
olan kanundaki hükümlerden, Genelkurmay 
Başkanının tâyininde Başbakanın mesuliyeti 
k:>smı alınmış, bununla iktifa edilmiştir. Bina
enaleyh evevl emirde şahsiyeti mâneviyeyi haiz 
bulunan Millî Savunma Bakanlığında bu beş 
kuvveti cami, haiz olan, Hükümetin noktai 
nazarı, Anayasanın hükümlerine muhalif olma
dığı gibi, komuta hakkını da tasrih ettiği için 
46 ncı maddeye uygun olarak tanzim etmek lâ
zımken yapılmamıştır. Vedat Dicleli arkada
şımla maddeye mütaallik önergeyi hazırlamış 
bulunuyoruz. Diğer maddelerin de ona göre 
ayarlanması cihetini rica edeceğiz. Bendenizce 
bu tasarının Hükümet tasarısına ait olan kısım
larının ele alınması ve onun üzerinde konuşma 
yapılması lâzımgelınektedir. 

Bu hususu da ayrıca, sayın sözcü izahat ver
dikten sonra, bir önerge ile rica edeceğiz; 
onun üzerine de maddeler hakkında noktai na
zarımızı arzedeceğiz. 

BAŞKAN — Maçka'daki arsa hakkındaki 
tasarıya oy vermiyen arkadaş var mı ? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
ibrahim Tali öngören. 
Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Elâzığ) 

Ben sözcüden sonra söyliyeceğim. 
BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu? 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

Gl EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaşları 
dinliydim ondan sonra. 

BAŞKAN — Cevdet Kerim încedayı. 
CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 

Sayın arkadaşlar, bugüne kadar çok eski tarih
lerden beri Türk harb kuvvetleri işinin şevki 
idaresinde edinilen tecrübelerden ve bilhassa 
bu son cihan harbinin yeni muazzam terakkiyat, 
keşifler ve harb usullerinde husule gelen tahav-
vülâtmdan sonra bu meseleyi bizim de esaslı 
bir Devlet işi olarak ele almamız lâzımdı. Alın
mıştır ve bugüne kadar ayrı ayrı istikametler
de idare edilen bu işlerin bir idarede toplan
ması lüzumu ile bu tasarı da Meclise gelmiş bu
lunuyor. 
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Ben gerek Vedad Dicleli, gerek Hulusi Oral 

arkadaşlarımın, tasarının tümü üzerinde ser-
dettikleri mütalâaları daha çok maddelere mü
taallik saydığım için, maddelerde, zannederim 
arkadaşlarımın ayrıca iblâğları, mütalâaları 
olacaktır, oralarda görüşeceğiz. Asıl olarak 
Türk ordusunun ve Cumhuriyet harb kuvvet
lerinin bir idarede, Anayasaya uyarak, teşriî 
hayatın icaplarına uyarak, mesuliyetleri bir 
yerde toplıyarak, tevhit aslı kadar, Cumhuri
yet ordusunun bir tehlike anında ikmal edile
rek, tevsi edilerek vatan müdafaasına' yarar
lılığının, hazar boyunca idare ve ihzarında, bir 
İçişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununun, bir 
Ekonomi Bakanlığı Teşkilât Kanununun icap 
ve hasisasiyetinin dışında, müstesna bir vaziye
tin istilzam ettiği bir yerdeki unsurları dikka
te alarak, bir taraftan idare vaziyetini, bir ta
raftan Anayasa imkânlarını, bir taraftan da 
tarihî tecrübe ve terakkiyatın icaplarını yapar
ken, sellemehüsselâm, bu işaret ettiğim kayıt
tan azade olamayız. Onun için bu noktalara 
ait cihetleri - arkadaşlarımın mütalâalarının 
ne olduğunu bilemiyorum - maddelerde sırası 
geldiği zaman söyliyeceğim. 

Sonra sayın Orgeneral, kuvvetlerin ayrıl
masının münasip olmıyacağı mütalâasında bu
lundular. Bilmiyorum, yüksek heyetinizin mü
talâaları kararlarınızla nasıl tecelli eder? Fa
kat buna naçizane zaruret olduğu kanaatinde
yim. Çünki artık harb kuvvetleri bütün dünya
da şimdilik kara, deniz ve hava kuvvetleri ola
rak ifade ve icapları üzerinde üçe ayrılmış bu
lunması, her hangi bir ordunun bu üç mevzua 
ayrılan kuvvetleri, o memleketin, o cemiyetin 
icabı malisi, icabı askeriyesine göre küçük da
hi olsa, onun teknik icabı olarak ikmal işleri 
vo talim ve terbiyenin istilzam eylediği husu
siyetlere göre, bunun üçe ayrılması ve emru 
komutanın, bu esas içinde hazardan itibaren 
yürütülmesinde zaruret vardır. 

Binaenaleyh bendeniz Cumhuriyet harb kuv
vetlerinin, kara, deniz, hava kuvvetleri olarak 
üç komutanlığa ayrılmasında ve memleketin 
emniyetini kâfil bulunan silâhli kuvvetlerin 
hazardan itibaren yetiştirilmesinde bir zarureti 
meslekiyo olduğuna kaniim. Bunu burada işa
ret ederek, bir noktanın daha komisyonca açık
lanmasını rica edeceğim. 
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Şimdi elimizde sıra ile görüşeceğimiz bu üç I 

Kanun tasarısı, birbirini tamamlıyan Kanunlar
dır. Biri Askerî Şûranın Teşkilât Kanunu, biri 
Başbakanlığa bağlı Yüksek Millî Savunma Ko
misyonu Kanunu, biri de şimdi görüşmeye baş
ladığımız bu Kanundur. Bu kanundan evvel 4580 
sayılı Kanunla Genelkurmay Başkanlığı Dairesi 
müstakil daire salâhiyetiyle bir hüviyet taşır ve 
bu hüviyeti Başbakanlığa dâhildir. Çünkü Ana
yasanın 40 ncı maddesi hepimizce birçok defa 
tekrar edilmiş olduğundan malûmdur ki Türkiye 
Cumhuriyetinin Başkumandanlığı Büyük Millet 
Meclisinin şahsiyeti mâneviy esinde mündemiçtir 
ve bunu Büyük Millet Meclisi adına Cumhurbaş
kanı temsil eder dedikten sonra Türkiye Cumhu
riyeti harb kuvvetlerinin, hazarda emir ve ko
mutasından, hazırlama ve yetiştirilmesinden Ge
nelkurmay Başkanlığı mesuldür. Seferde, ordu
nun komutası, Bakanlar Kurulunun teklifi vo 
Cumhurbaşkanının tensip ve tâyini ile meydana 
gelecek bir başkomutana, yine Büyük Millet 
Meclisine niyabeten, verilir dgr. Şimdi, ondan 
dolayıdır ki 4580 sayılı Kanun yapılırken, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Büyük Millet 
Meclisinden beri bu mevzularda daima çok has 
sas ve dikkatli hareket etmiştir. îşte bu 4580 sa
yılı Kanunun şimdi elimizde bulunan maddele?:-i, 
Vedat Dicleli'nin hemen hemen tekrar buyur-
duğu maddelerdir, lâğvedilecek olan 4580 sayılı 
Kanunda bâzı maddeler açıkta kalıyor. Bunun 
başlıcası şudur; o kanunun birinci maddesinin 
3 ncü fıkrası diyor ki : « hazarda Genelkurmay 
işlerinde »; çünkü Anayasanın demin arzettiğim. 
40 ncı maddesinin 2 nci fıkrası; hazarda bütün 
bu işleri Genelkurmay Başkanlığına verdiği için 
bir kere vaziyet şu oluyor; « hazarda Genel Ko
muta işlerinde »... sonra vâzıı kanun « hazarda 
ve seferde harb kuvvetlerinin emrü komutası 
işlerinden B. M. Meclisine karşı Başvekil mesul
dür» diyor. Elbette bir memleketin icra kuvve
tinin başı, topyekûn bütün memleket işlerinde 
Büyük Millet Meclisine karşı sorumludur ama, 
bu işler askerî tekniğe taallûk ettiği ve bir har
bin sevk ve idaresinde ve hazarda milletin emni
yeti bakımından yapılacak hazırlıklarda bütün 
teferruatiylc bilgisini müemmen kılmak için 
bunu vâzıı kanun buraya dikkatle koymuştur. 

Tekrar ediyorum, lâğvedeceğimiz 4580 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin üçüncü fıkrasiyle, 
hazarda Genelkurmay, Millî Savunmaya bağlan- j 
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dığı takdirde dahi, kayıtsız şartsız yine luızardu 
bir Genelkurmay hidematı umumiyesi yok mu 
dur ? Anayasanın 40 ncı maddesinin sarahati 
bu yolda değil midir ? Ordunun bütün kuvvet
lerini hazarda talim ve terbiye eden ve sefer çe
kirdeğini hazırlıyan Genelkurmayın içinde bu 
umumi hizmetler yok mu ? Bunun dışında hazar
da ve seferde yine harb kuvvetlerinin emrü ku
mandasında, bunların manevrasında, dahilî iğti-
şaş ve şairede ve nihayet sefere intikal ettiği zu
rnan, bütün ordu niçin buraya çekilmiştir, niçin 
tahaşşüdü şurada yapmıştır, memleketin şu ka
dar kısmı askerî bir mülâhazaya istinaden işgale 
bırakılmıştır, daha ilerde yapamaz mıydı, şu ve 
bu gibi, bütün bunlar, yalnız harb tekniğinin 
gölgesine sığınarak, askerî icap böyledir denme
mesi için, bunu sorumlu olmak gibi bir kayıt 
altında tutmuştur. Bu yeni kanun böylece çıkar
sa bu hüküm açıktır. Bir Hükümet başına, bir 
kanunla bu işlerde sarahaten verilen mesuliyetin 
mânası bambaşka bir şeydir. Ve arzettiğim gibi İc
ra kuvvetlerinin başı olan Başbakanın, memleket i.M 
idaresinden dolayı topyekûn mesuliyeti vardır 
diye buna lüzum yok demek, kâfi gelmez. Bunun 
için komisyonun izahat vermesini rica ediyorum, 
ayrıca maddelerde de söyliyeceğim. 

MİLLÎ SAVUNMA K. BAŞKANI Gl. ABDUL
LAH ALPTOĞAN (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlarım, önümüzde üç tasarı var; birisi Mil
lî Savunma Yüksek Kurulu tasarısı, diğeri, Mil
lî Savunma Bakanlığı görevleri tasarısı, üçüncü
sü de Şûrayı Askerî Kanunu tasarısı. 

Biz bu üç tasarıdan evvelâ Millî Savunma 
Yüksek Kurulu tasarısını müzakere etmek sure
tiyle işe başladık} ondan sonra Millî Savunma 
Bakanlığı görevi tasarısını müzakere ettik ve en 
sonra da Şûrayı Askerî Kanunu tasarısını müza
kere ettik. Bunda takip ettiğimiz gaye ve maksat 
bu tasarılarla Millî Savunmanın tarihine uygun 
bir müzakereyi yürütmüş olmaktan ibarettir. 
Gündeme Şûrayı Askerî Kanunu tasarısı takad
düm ederek geçmiştir. Ondan sonra Millî Savun
ma Kurulu tasarısı sıraya konmuştur. Millî Sa
vunma Yüksek Kurulu tasarısı da en geriye kal
mıştır. Sayın Bakan bizden evvel söz aldılar ve 
teklif yaptılar, Şûrayı Askeriyi daha sonraya bı
raktılar. Bizim müzakere tarzımız değişmiş oldu, 
vaziyet bu şekle intikal ettiği için ondan dolayı 
müzakeredeki, esbabı mucibelerdeki esaslar iyi 
kavranmamış oldu. Bunu tebarüz ettirmek üzere 
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söz almış bulunuyorum, sözleri sayın hatiplerin 
sözlerme cevap değildir, müzakerenin esaslarına 
aittir. 

Biriııei tasarı olarak Millî Savunma- Yüksek 
Kurulu tasarısı alındı. Çünkü bu tasarıların hep
si Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma
nın görevlerini ve mesuliyetlerini ihtiva eden ta
sarılardır. Malûmuâlileri olduğu üzere evvelce 
bizim Cumhuriyet Hükümetimizde Genelkurmay 
Vekâleti vardı, o Vekâlet lâğvedildi. Genelkur
may hiçbir tarafa bağlı olmaksızın müstakil kal
dı. Bunda mahzur görüldü, 4580 numaralı Ka
nun tanzim olundu ve kanunun o şekli bilmekte ol
duğumuz 4580 numaralı Kanunun bu hükümleri
ni hâvi olacak şekilde yapılmasının ana hatları
nın sebebi şudur : 

Muhterem, arkadaşlar, o kanun yapılıncaya 
kadar elimizde topyekûn savunmaya dair bir ka
mın yoktu. Böyle bir hizmete de ihtiyacımız var
dı. Genel Kurmay Başkanlığını eğer Başbakanlı
ğa bağlarsak, Genelkurmay ve Millî Savunma 
işlerini Başbakanın yanında çalışmak suretiyle 
kısa bir zamanda bize tanzim ediverin mütalâa
sında bulunmuştu. Bu icaplara müsteniden yalnız 
emrü kumandayı talim ve terbiye bakımından 
Başbakanlığa Genelkurmayı bağlamak- için bir 
kanun vücuda getirilmişti. 

Şimdî bu kanunla vaziyet şöyle oluyor : Yük
sek Meclisten çıkan bütçelerde, bütçenin bütün 
mesuliyeti Millî Savunma Bakanlığmdadlr, emrü 
kumanda bakımından bütün mesuliyet Başbakan-
İlgınındır. 

Böyle iki tertiple B. M. Meclisine bir bakım
dan Millî Savunma Bakanı, bir bakımdan da 
Başbakanın mesul olmak suretiyle bir ikilik vü
cuda geldiğinden ve bundaki mahzur da aşikâr 
görüldüğünden işte bu tasarılar vücuda getiril
miştir. İlk müzakerelerimizde ilk ele aldığımız 
Millî Savunma yüksek kurul teşkilâtı nedir, va
zifesi nedir esbabı mucibesi nedir^ Vazıh suret
te o mazbatada gösterilmiştir. O mazbata keyfi
yet vazıh (bir şekilde yazıldığı için, ikinci üçün
cü tasarılarda o kadar tafsilâta girişilmemiştir. 
Çünkü malûm bir keyfiyet olmuştur. Ve ilk de
fa Millî Savunma yüksek kurulu yüksek tasvi
binize, iktiranı reyi âlilerine isal edilmiş olacak
tır. Diğer tasarılarda tafsilâta lüzum yoktur ka
naatine varılmıştır. Bundan sonraki müzakere
de esas olacak olan Millî Savunma Yüksek Ku
rulunun teşkilâtını Başbakana bağlı ve Bakan-
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lar Kurulu tarafından kendilerine verilmiş va
zifelerin tedviri olacaktır. Bu vazifelerin hülâ
sası şudur : 

Devleti, milleti topyekûn sefere hazırlamak. 
Bu- âna, büyük vazife Başbakanlığa bağlı bir 
kurul tarafından idare olunduktan sonra' geri
den hazar ordusunun vazifesi gelmektedir. Ka
zar ordusunun vaüîfegindie esas1 aldığımız5 şej? yi
ne Türk ordusunun ana katmalarından biri 
olan 2771 numaralı Kanundur. Bir kanunun' dör
düncü5 maddesinde kara, deniz, hava subay
larından ve erlerinden ve askeri mektep talebe
lerinden, jandarma ve gümrük kıtaatından^ Mü
teşekkil bir Cumhuriyet Ordusftı tertip edildiği 
yazılıdır. Halbuki Hükümetten gelen tasarıda 
kara, deniz, hava kuvvetleri- diye tasarıya baş
lanmıştı. Bu başlangıcı bu kanuna uygun büi'-
madık. Ve gelen tasarı da vazife ve mesuliyet 
kanunu olduğundan birinci TriaddedSe vazifeyi"; 
Mmin vazifesini, hem Millî Savunmanın hem de 
G-enelkurmayın vazifesini tebarüz eMınMiş- bu
lunduk. Şimdi eğer Genelkurmayın vazifesini ete 
birinci' maddede kaydetmemiş olsaydık Millî S«F 
vunma Bakanının emrü? kriöiuta? bakımından, 
emrü komutaya karışacak gibi bir fikir l&hik 
olacağından ondan tevekki için maddeye vuzuh 
vermek ıstırarında kaldık. 

Şu halde şimdi maddelere geçildiği vakitte 
arkadaşların bu serdölutian ve dfcrmeyart ede
cekleri mütalâalara sözcü arka^aşiîn cevap Ve
recektir. Benim söz almamın sfcbeTn sıra dfefîf-
tiği için bâzı karanlıklara, bâzı sisülifclere sebe
biyet vermemek içindir. 

Gl. AŞÎR ATLI (Gazianteb) — Millî Savun
ma Komisyonunun çoğunluk karârına iştirak 
edenlerden biriyim. Bu komisyondan gelen tada
rının ve onun icabettirdaği teşkilâtın lehinde 
mâruzâtta bulunacağım. 

Şimdi, Genelkurmay Başkanlığı 4580 sayılı 
Kanunla Başbakanlığa bağlanmıştı. Bunun se
bebi şu idi ; 

Mesuliyetsiz bir meA^kide bulunan Genelkur
mayı mesul bir makama bağlamak. O vakit Ge
nelkurmayı Millî Savunma Bakanlığına^ mı, yok
sa Başbakanlığa-mı, bağlansın? Diye uzun tar
tışmalar yapılmıştı. 

îster Millî Savunma Bakanlığına, ister Baş
bakanlığa bağlansın bunun hedefi; Genelkur
mayın Büyük Millet Meclisinin kontrolüne1* tâbi 
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tutulması iğin mesul bir hakanlığa bağlanması 
keyfiyeti idi. O. vakit Başbakanlığın tercih edil
mesinin sebebi de şu idi : Topyekûn seferber
likte Genelkurmayın, diğer bakanlarla beraber 
çalışması ve onların gücünden istifade edebil
mesi için, bütün bakanların başı olan, Başba
kanlığa bağlı bulunmak idi. 

Geçmiş olan zamanlarda, bu bağlılığın umu
lan faydası görülmedi. Onun için, Genelkurma
yın Millî Savunma Bakanlığına bağlanması için 
bu tasarı, şimdi gelmiş bulunuyor. Bu tabiî bir 
şekil olacaktır. Çünkü : Devletin umumi işleri, 
çeşitlerine göre tefrik edilerek, bu işlerin yü
rüyüşünden B. M. Meclisine karşı mesul birer 
adam bu işlerin başına getirilmiştir. Onun için 
hu çeşitli hizmetler 16 bakanlığa taksim edil
miş bulunmaktadır. Şu halde âmme hizmeti olan 
askerlik işleri de bir Bakanlığa bağlı olmalı, 
Başbakanlık da bunun fevkinde kalmalıdır. 

Şu halde Genelkurmayın hakiki bağlanış 
şekli Başbakanlığa değil bu tasarının istihdaf 
ettiği gibi, Millî Savunma Bakanlığına bağlı
lıktır. Demince bir şey arzetmiştim, topyekûn 
eferberlik işlerinde diğer Bakanlıkların gü

cünden istifade etmek keyfiyeti bu hususta, 
şimdi gelecek tasarılardan biri, Millî Savun
ma Yüksek Kurulu tasarısı, temin edecektir. 
Millî Savunma Yüksek Kurulunun başı, Baş
bakandır. Topyekûn seferberlikle alâkadar Ba
kanlar ve Genelkurmay Başkanı bu kurula gi
recektir. Şu halde: Bütün bakanların gücün
den istifade düşüncesiyle Başbakanlığa bağlı
lıkta teemmül edilen faydalar, ikinci bir ka
nunla yani Millî Savunma Yüksek Kurulu ka
nuniyle temin edilmiş oluyor ve normal olarak 
Devletin çeşitli işleri ile birlikte askerlik işle
ri de Millî Savunma Bakanlığı vasıtasiyle Bü
yük Millet Meclisine bağlanıyor. Ve normal 
vaziyet ancak bu tasarı ile imkân dâhiline gir
miş oluyor. 

Genelkurmay Başkanlığı Millî Savunma 
Bakanlığına bağlanınca Millî Savunma Bakan
lığının birtakım işleri filhakika Genelkurmay 
Başkanlığına veriliyor. Bâzı arkadaşlarımız 
diyorlar ki şimdi Genelkurmayın işi o kadar 
çoğalacaktır ki başını kaşıyacak zaman bula-
raıyaeak, asıl kendi vazifesini yapacak vakit 
bulamıyacak. 

Bendeniz bunun aksini söyliyeceğim şimdi; 
Genelkurmay Başkanlığı öyle birtakım teşek-
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küller ve cüzülerden ibaret oluyor ki millî sa
vunmadan aldığı hizmeti ve mesuliyetleri tef
rik ederek, işleri kendi bünyesine alıyor, ve 
bitiriyor. Bunda hem sürat vardır hem de me
mur tasarrufu vardır, hem de en mühimmi me
suliyet hissi vardır. 

Arkadaşlar komuta işi bir küldür, askerî 
harekât, ikmal, sağlık hepisini de onun başın
da bulunan komutanın yapması, onları bera
ber yürütmesi lâzımdır. 

Onun için kumanda işi bir küldür. Evvelce 
Millî Savunma Bakanlığının yaptığı işler baş
ka bir tarafta olmakla tabiî değildi. Şimdi iş 
mesul olan kumandanların emrine veriliyor. 
Yani mesul olan kumandan hem ikmal işini 
yapıyor, hem personeli tamamlıyor, bir de ken
disi kumandan olmak hasebiyle komutayı yapı
yor. Onun için bendenizce bu mesuliyet hissini 
tesis etmek, sonra mezuniyeti tevsi etmek su
retiyle bir işi merkezlerden sormıyarak o birlik 
içinde bitirmektir. Bunda sürat temin etmek 
gibi en mühim fayda temin edilecektir. Ben 
nazari olarak bunları zati âlinize arzetmiş bu
lunuyorum ki, bu şekil daha iyi oluyor. 

Acaba, eski bir asker sıfatiyle söylediğim bu 
sözlerin kıymeti nedir? Bu hususata elyevm 
iş başında bulunan askerleri işhat edeceğim. 
Askerî Şûra azasının hepsi bugün iş başında ve 
en büyük komuta mevkiindedir; bunlar bu teş
kilâtın faydasını, salâhiyet ve mesuliyet hissi
nin arzettiğim şekillerini kabul ediyorlar. Şu 
halde iş başındaki Askerî Şûra âzası da böyle 
söylüyor. Sonraı Genelkurmay İkinci Başkanı 
bizim komisyondaydı. Bâzı arkadaşlar kendi
sine sual tevcih ettiler, Genelkurmayın işi ço
ğalmam mı, dediler. İkinci Başkan; hayır dedi, 
işlerimiz çoğalmıyacaktır. Biz bu işleri birlik
ler içindeki teşekküllere vereceğiz ve orada 
olup bitecek. Bu itibarla bilâkis bizim işimiz 
azalacaktır. Genelkurmay İkinci Başkanı ve 
arzettiğim Askerî Şûra âzası bunu söylediler. 

Şuhalde bu teşkilâta, arzettiğim nazari şey
lere inanmamak için, arzettiğim nazari bir sebep 
yoktur. İş başında olanlar da bunu böyle 
söylüyorlar. Çünkü Genelkurmay, şimdiye ka
dar meşgul olduğu ruzmerre işlerden tecerrüt 
edip yapacağı talimatnameler gereğince emirli 
veçheler halinde verecektir. Onun için, bu, işi 
çoğaltmıyor, bilâkis azaltıyor ve daha iyi yapı-
vor. 
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Sonra kara, deniz, hava kuvvetleri için ay

rıca komutanlar meselesi vardır. Arkadaşlar bu, 
»mutlaka lâzımdır. Sebebi, 

Bir defa hava kuvvetleri komutanı var, bir 
deniz kuvvetleri komutanı ihdas edilecek, çün
kü donanma komutanı harb birliklerinin başın
dadır. Bir de işi koordine etmek ve merkezde 
Genelkurmayın yakınında bulunmak üzere bir 
komutanlık tabiî lâzımdır. Onun için bir de 
Deniz komutanı kondu. Kara komutanı ihdası 
da lâzimdır. Sebebi; üç tane ordu müfettişi 
(Kumandanı) vardır, bunların başına da bir ku
mandan lâzım değil mi? Onun için bir kaTa ko
mutanı mutlaka lâzımdır. Harbde yapılan tec
rübelerle ideal bir teşekkül olmak üzere Amerika
lıların yapmak istedikleri ve henüz yapamadık
ları Deniz, Kara» Hava kuvvetlerinin bir başa 
bağlanması işi, bizde bu suretle yapılmış oluyor. 
Bu üç kuvvetin de komutanı Genelkurmay Baş
kanıdır. 

Demekki başka memleketler için ideal olan bir 
teşekül bizde kurulmuş oluyor. 

Sonra, bâzı arkadaşlar Hükümet teklifi ile 
Komisyon teklifi arasında derin fark var dedi
ler. Hiç de derin bir fark yoktur. Komisyon 
teklifinde ana vazifelerin birkaç tanesinin tadat 
edilmesinde fayda görülmüş ve Millî Savunma 
vazifesine dair olan cümleler de daha kuvvetli 
bir şekilde yazılmıştır. 

Komisyonla Hükümet metinleri arasında 
buyurdukları gibi, derin, farklar olsaydı, huzu
runuza mutabakat halinde gelinmezdi. 

Sonra, bâzı arkadaşların ayrı ayrı fikirlerde 
oldukları zikrediliyor. Bu gayet tabiîdir. Çün
kü bizim Komisyonumuzun âza adedi 25 tir. 
(Buna, merak edip gelen başka arkadaşları da 
ithal ederseniz) tasarı müzakere edilirken tabiî 
muhtelif fikirler söylenir. Fakat asıl kıymet, 
bunların çoğunluğunun fikridir. Tekrar ederim, 
Hükümetle mutabık olarak gelmemek meselesi 
mevzuubahis değildir. 

Müsteşarların asker olması kaydına gelince.. 
(O, maddelere ait sesleri). 

Maruzatım bu kadardır. 
BAŞKAN — Başbakan. 
BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Si

vas) — Arkadaşlar, Yüksek Huzurunuza sunu
lan üç kanun tasarısı memleketin varlık mes- I 
ııedi olan şerefli ordumuzun mazide taşıdığı par- i 
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lak şanü şerefin hâlesine uygun, istikbalde de 
bugün ve yarın için aynı şeref hâlelerini daha 
şaşalı bir surette taşıttıracak imkânları temin 
etmek için düşünülmüşlerdir. 

Takdir buyurursunuz ki bir teşekkül ne ka
dar mükemmel olursa olsun, mazisi ne kadar 
derinlere giderse gitsin onun bugün yaşaması 
ve yarın yükselmesi için zamanın icaplarına uy
gun şekilde taazzi etmesi lâzımdır. Bu olma
dıkça mazide kazanılmış olan şerefli başarı
lar istikbalde aynı inkişafı gösteremezler. 

önünüze sunulan kanun şanlı ordumuza bu 
şerefli istikbali temin edecek ve onu lâyık ol
duğu bütün inkişaflara mazhar kılacak yolları 
açmak için hazırlanmıştır. Biliyorsunuz ki, bu
günkü askerlik her şeyden ziyade tekniğe ve 
dimağların işlemesine istinat eder. Dimağın iş
lenişi fertlerin iradelerini gerektiği yerde 
lâyıkiyle kullanmaları ile tecelli eder. Sadece 
bir makina gibi aldığı emri yapan fertler bu
gün için hayatta muvaffakiyet temin edemezler. 
Bugünün insanları yevmî ihtiyaçlar, hayatın 
icapları ve tehlikeli anların muktezaları neyi 
âmir ise, durumu ona göre göz önüne almak o 
durumu yürütecek imkânları aramak ve ona 
göre süratle karar vermekle mükelleftirler. Biz 
bu yeni teşkilât kanunu ile Türk çocuklarının 
kendilerindeki fıtrî kabiliyetleri inkişaf ettir
meye ve bilgileri işletmeye elverişli bir durum 
hazırlamak hedefini güdüyoruz. Fertler ne 
kadar çok mesul vaziyetlerde kalırlarsa yara
tıcı kudret ve kabiliyetleri o nispette inkişaf 
eder ve faaliyetleri de o kadar verimli olur. 
Gayrimesut durumlar insan zekâ ve iradesini 
felce uğratan bir âmildir. Bu kanunun şevkinde 
müessir olan sebeplerden birisi de bu olmuştur. 
Biliyorsunuz ki bir zamanlar Genelkurmay 
Başkanlığı Devlet teşkilâtının haricinde âdeta 
lâyüsel bir durumda idi. Bilâhara bu durumun 
devam edenıiyeceği anlaşıldığı için Genelkur
may Başkanlığı Başbakanlığa bağlandı fakat bu 
durumda da Genelkurmay Başkanlığı ve onun 
Bütün teşkilâtı mesuliyetle doğrudan doğruya kar
şı karşıya bulunmuyorlardı ve Başbakanlık as
kerî teşkilâtın bütün kademelerini yakından in
celeyip kavrayacak imkânlardan mahrum bulu
nuyor fakat Genelkurmaya ait mesuliyetlere 
muhatap olmakla ödevlenmiş bulunuyordu. Hal
buki demin de arzettiğim gibi kabiliyetlerin in
kişafında başlıca ûmil mesuliyetle karşı karşı-
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ya bulunmaktır. Biz her sahada olduğu gibi j 
şanlı ordumuzda da en küçük subayından en ! 
büyük komutanına kadar bütün Türk evlâtları
nın kendilerine tevdi edilen vatan vazifesini ı 
ifa ederlerken bütün mesuliyetleri de, yüklen
miş olduklarını müdrik bulunduklarına kani 
bulunuyoruz. Bu kanaat iledir ki, kendilerinde 
yaratıcılık kudretinin ve sarsılmaz irade kabi
liyetinin inkişafına meydan verecek bu ka
nunu huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Bu 
kanunlarla ordu teşkilâtının daha feyizli verim
ler temin edeceğini umuyoruz. Bu sayede Türk 
çocukları fıtrî kabiliyetlerini gösterecek, askerî 
bilgilerini artıracak ve tarihimize şeref veren 
büyük kumandanlarımıza halef olmaya lâyık in
kişafları göstereceklerdir. Kanundan başlıca 
hedefimiz budur. 

Şu halde orduyu bu şekilde inkişaf ettirmek 
için demin arzettiğim gibi, bütün uzuvlarını 
mesuliyetle karşı karşıya bulundurmak zaru
ridir. 

Biz Millî Savunma Bakanlığı namı altında 
bu mesuliyeti tecelli ettirmeyi bugünün icapla
rına ve demokrasi rejimimize uygun olarak ka
bul ettik ve bu şekli iltizam ederek kanun ta
sarılarını huzurunuza getirdik. Tasarılar as
kerî en yüksek komutanların tetkikmdan geç
miş, Şûrayı Askeride uzun uzadıya incelenmiş 
ve işleme kabiliyetinin daha verimli olacağına 
knnaat getirilmiş ve ondan sonra huzurunuza 
sunulmuştur. 

Binaenaleyh tamamiyle salahiyetli zevatın 
fikirleri alınarak, kanaatleri birleştirilerek, en 
son şeklini aldıktan sonra huzurunuza gelmiş 
bulunuyor. Hükümet burada iki hedef takip 
etmiştir : 

Birincisi; arzettiğim gibi Türk ordusunu 
bugünün icaplarına göre daha verimli ve daha 
kabiliyetli ve teknik vasıtalardan deha göstere
bilecek bir istifadede maharetle ve süratle işler 
bir du ram a geti rm ek; 

İkincisi; kendisini doğrudan doğruya mes
uliyetle karşılaştırmak suretiyle bütün uzuv
larını, zekâlarını ve iradelerini azim ile kullan
mak imkânlarına, hazırlanmış olmasıdır. Diğer 
hususlar tamamiyle tekniktir ve demin işaret 
ettiğim gibi, yetkili komutanların ince tetkik
lerinden sonra huzurunuza arzedilmiş bulun
maktadır. 
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Bu teşkilât hakkında Millî Savunma Bakanı 

gerekli tafsilâtı verecektir. Biz öyle ümit edi
yoruz ki, yeni durumdan ordumuz bugünkü tek- , 
nik vasıtalarla mücehhez olarak ve ahenkli bir 
şekilde daha iyi işliyecektir. Çünkü en kü
çük subaydan en büyüğüne kadar herkes doğ
rudan doğruya vazife ve mesuliyeti ile karşı 
karşıya kalacak ve yaratıcılık kabiliyeti Türk 
Çocuklarında her vakitkinden daha ziyade inki
şaf edecektir. Tasarılara verdiğimiz ehemmi
yetin başlıca sebebi de budur. Bu işi yaparken 
bâzı arkadaşlar, bilhassa burada demin söz söy
lerken Sayın General Çalışlar Genelkurmay va
zifeleri daha çok arttığından bahis buyurdular. 
Bilâkis vazifesi bugünküne nispetle çok hafif
lemiştir. Çünkü arzettiğim gibi en aşağıdan en 
yukarıya kadar herkes kendi vazifesinin mesu-
liyetiyle karşı karşıya kalacak ve herkes vazi
fesini yürütmekle mükellef olacaktır. Tasarıya 
göre Genelkurmay Başkanlığı kara, deniz ve 
hava kuvvetlerinin ve bunlara bağlı teşekkül
lerin ahenkli bir surette işleyip işlemediklerine 
nezaretle mükellef bulunmakta, en yüksek mev
kiden bütün bunları nezareti altında tutmakta
dır. Herkes vazifesiyle, mesuliyetiyle karşı 
karşıya kalırsa emin olalım ki işler daha iyi ve 
daha muntazam yürüyecektir. Bunun için ben 
bu teşkilâttan büyük fayda ümit etmekteyim, 
arkadaşlardan kanunun bir an evvel mevkii tat-
bika konmasına imkân vermelerini rica ederim. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Arkadaşlar, bendenize söyliyecek bir şey 
kalmadı, muhterem generaller, birisi müstesna 
olmak üzere bu kanunu tasvip buyurdular ve 
kıymetli Başbakanın izahatiyle de tenevvür et
tik. Bendeniz yalnız diyebilirim ki, bu, yeni bir 
vaziyet değildir eski tabiriyle Erkânı Harbiyei 
Umumiye eskiden Harbiye Nezaretine bağlı idi. 
Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesi 2 nci Reisi 
olarak mütarekeden evvel ve .sonra hizmet et
tim. İstanbul'da hazırlanıp da Atatürk'le bera
ber dışarı çıkacağımız zaman Sıhhiye Dairesi 
İkinci Reisi bulunuyordum. O sırada bir ürtbe 
tasfiyesi işi çıktı. Harbi Umumide bir iki rütbe 
birden alanlar çok görülmüş daima değişen 
Hükümetler tarafından tasfiye edilmeye kalkışıl
mıştı. Bendeniz Sıhhiye Dairesi Reisi sıfatiyle işi 
tetkik ettim benim dairemde ancak bir binbaşı 
miralaylığa terfi etmiş o kaybediyordu. Erkânı 
Harbiyei Umumiye 2 nci Reisi merhum Kâzım Pa-
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saya gittim. Böyle böyle, işittiniz mi* Ne yapaca
ğız dedim. Ne yapacağız dedi? Ama, Meşrutiyet 
ilân edildi, tasfiye geldi, simidi 4>ir tasfiye daha, 
bu ordunun hali ne olacak? Bu memlekette ordu 
olımyaeak mı?... Olacak inşallah dedi. Fakat 
ben bir şey yapamam dedi. 

Kalktık, birlikte Ei'kaJtti Harbiyei Umumiye I 
Reisi olan Fevzi Paşaya gittik; ne yapayım ( 

dedim ? 
Ben, ne yapayım dedi? Efendim, siz Padişa- : 

ha bağlı değil misiniz? Onun Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi değil misiniz? Fevzi Paşa; ha
yır değilim dedi ve çekmeceden bir talinıatna-
ıııo okudu ve Erkânı Harbiyei Umumiye, Harbiye 
Nezaretine bağlıdır diye okudu. Bu hususta saraha
ten hüküm var, ne yapayım dedi? Nihayet Padişa
ha bir mektup yazdırdık ve ozaman Naci Eldeniz 
merhum seryaver bulunuyordu, kendisine tele
fonla söylendi. O da benim salâhiyetim yok, fa
kat Başmabeyiııciye vereyim dedi ve nihayet 
takdim edildi. Biz de 5 - 6 gün sonra İstanbul'
dan ayrıldık ve o tasfiye de kaldı, yapılmadı. 

Binaenaleyh bu kanundaki isabet ta o za
mandan çok evvel görülmüş ve Harbi Umumi 
ve Balkan Harbi zamanlarında da Erkânı Har
biyei Umumiye, Harbiye Nezaretine bağlı kal
mıştır. O zaman dahi bu iş iyi görülmüş ve ya
pılmıştır. Ama sonradan işler fena gitti. O baş
ka meseledir. Ama bu şekil her ferdin kuvvet 
ve kabiliyetini kullanmasına imkân verecek en 
mâkul bir şekildir. Kanunun millete ve orduya 
hayırlı olmasını diler, muvaffakiyetler temenni 
ederim. 

Dr. SADİ IRMAK (Konya) — Vatan mü-
dafası meselelerine taallûk eden bir seri kanun 
tasarıları ile karşı karşıya bulunuyoruz. Ka
naatimce, bu tasarılar tam zamanında Meclise 
getirilmiştir ve bir zaruretin ieabıdır. Zaruret
lerin membaı, bir taraftan ikinci Cihan Harbi 
gibi geniş askerî tecrübelere imkân veren bü
yük bir trajedinin yanı başımızdan geçmiş ol
ması ve tabiatiyle bu hâdiselerden ders almak 
mecburiyeti, diğer taraftan da Anayasamızın 
ruhuna daha uygun olmak üzere yani mesuli
yet prensipini büsbütün vazıh bir hale getir
mek zaruretidir. 

önümüzde bulunan tasarıda her iki bakım
dan faydalı terakkiler görmekteyim. Ve hepi
mizi memnun eden taraf, siyasi mülâhazalarla 
birlikte bu görüşlerin, ordumuzun eski ve gü-
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zide mensupları tarafından da sempati ile kar
şılanmış olması memnunluk vericidir. 

Arkadaşlar; ordunun sevk ve idare meselesi
nin merci bakımından geçirdiği istihaleler ta-
mamiyle memleketin son 25 senede geçirdiği 
tarihin inikasından başka bir şey değildir. 

Kuruluş devrinde gayet sıkı olarak bir 
merkeziyetçilik takip edilmesi, maddi ve mâ
nevi kuvvetlerin Büyük Millet Meclisi Başka
nı emrinde toplanması hayati icap ve zaruret
lerle olmuştur zaferler böyle kazanılmıştır. 
Bir müddet geçtikten sonra artan ve bütçenin 
büyük bir kısmını belli eden bu teşkilâtın me
sul makamlara tevdii zarureti kendisini his
settirmiş ve bu zaruretler altında bundan ev
velki kanunla Başbakanlığa bağlanmıştır; 

Fakat bunda iki aksaklık olmuştur; biri; 
Başbakanlık; her şeyden evvel bir koordinas
yon makamıdır. Ve ne kadar fazla koordinas-

>n makamı olursa o kadar muvaffak olur, bu 
itibarla bakanlıklardan ayrı olarak müstakil 
bir daire telâkkisi pek de âmeli değildir. Hat
tâ bu bakımdan mümkün olsaydı, bugün Baş
bakanlığa bağlı bulunan daireler ayrılsa ve 
Başbakanlık sadece koordinasyon vazifelerini 
ifa etse daha iyi olur. 

ikincisi, ne olursa olsun, orduya ait me
suliyetler kısmen Başbakanlığa bağlı Genel
kurmaya ve kısmen Millî Savunmaya bağlı ol
ması, bâzı tedahüller yaratması zarureti vardı. 
Bu tedahüllerin zararlı neticeler vermemiş ol
ması bu mevkileri işgal eden arkadaşlarımızın 
basiretine racidir. Fakat sırf şahsi bir kudre
te istinat etmek daima mümkün olamıyacağı-
na, bugün bir adım daha atıyor ve kendi ka
naatimce mukadder olan merciine geliyor. Bu 
da kabine içinde ordunun mesuliyetini taşıyan 
zatın bütün mânasiyle bu mesuliyeti benimse
mesidir. 

Arkdaşlar; bu l i r zariLrett'r, ve başka bir-
çaresi yoktur, ikinci Cihan Harbinin verdiği 
tecrübe, topyekûn harb ve vatan müdafaası 
hizmetlerinin birbirinden ayrılmaz bir bütün 
teşkil etmesi gibi zaruretler bunu katî bir icap 
haline getirmiş bulunuyor. 

Yalnız metin bakımından, maddelerin yazı
lışı bakımından Hükümetin Uyarısında bilhas
sa 1 ve 2 nci maddelerin vuzuh itibariyle daha 
ziyade tatmin edici ve mânr. itibariyle ikilik 
getirmiyecek, bir ipham bırakmıyacak bir tarz-
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da bulunmakla beraber Millî Savunma Komis
yonundan gelen teklifte lâzımgelen sarahati 
pek iyi göremediğim için ayrıca maddelerde 
maruzatta bulunacağım. 

Müsteşarlık hakkındaki konan takyidi de yer 
rinde bulmamaktayım. Bu makama gelen zat, 
büyük mesuliyet taşıyacağından kendisine ha
reket serbestisi verilmesinin müraccah olduğunu 
zannediyorum. Encümen bu hususta bizi daha 
fazla tatmin etsin. Millî Savunma Bakanlığı
nın metni esas alıııacaksa izahat verilsin, yahut-
da birinci tasarı ile Hükümetin tasarısı ile iktifa 
buyurulsun. Bütün savunma kuvvetleri Genel
kurmaya ve bu makam da Kabine içinde bulu
nan Savunma Bakanına bağlanacak şekilde sa
rahaten ifade edilsin. Bu hususta Komisyon gö
rüşlerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Başbakanımızın verdikle
ri vâkıfane ve mukni beyanlarından sonra bu
nun üzerinde fazla bir şey söylemeye kendimi 
salahiyetli görmem.. Kendileri bunun faydala
rını çok güzel izah buyurdular. Yalnız bâzı ar
kadaşlarımın maddeler üzerinde tereddütleri 
ve her hangi bir sualleri varsa onları da Ko
misyon namına tenvir etmeye hazırım. Ber-
veçhipeşin şunu arzedeyim ki, kanunun birinci 
maddesinde Hükümetin teklif ettiğinden daha 
büyük bir salâhiyet, daha büyük bir vuzuh var
dır. Bunun aksini beyan buyurdular, Arkadaş
lar. Bunu benden evvel Komisyon Başkanı tav
zih buyurdular. Hükümet yalnız kara, deniz, 
ve hava kuvvetleri diyor; biz öyle demiyoruz. 
2771 sayılı Kanun yani îç Hizmetleri Kanunu 
Cumhuriyet Ordusunu tarif etmiştir. Biz o ta
rifi esas tutuyoruz. Cumhuriyet Ordusu içerisin
de kara, deniz ve hava kuvvetleriyle beraber 
bütün askerî teşkilât ve hattâ kısmen Jandar
ma ve kısmen Gümrük muhafaza ve saire gibi 
teşkilât da vardır. Onlar da bunların içine girer. 
Yani Millî Savunma Bakanına Cumhuriyet Or
dusunun mesuliyetini tahmil ediyoruz, Cumhu
riyet Ordusu onların birinci maddede yazdık
ları kara, deniz ve hava kuvvetlerini ihtiva 
ettiği gibi onlardan gayrı olan bütün müessesa-
tı askeriyeyi de içine almıştır. Binaenaleyh, 
Komisyonun teklifi Hükümetin teklif ettiğin
den daha vazıhtır ve daha şümullüdür. Bunun 
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içerisine hepsi giriyor, ve askerî teşkilâtın hiç
birisi de dışarda bırakılmamış oluyor. Çünkü 
Cumhuriyet ordusunun tarifi de 2771 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinde böyledir. 

Başka bir mâruzâtta bulunacak değilim. Ar
kadaşlarımın herhangi bir sual ve emirleri var
sa onlara da komisyon namına cevap vermeye 
hazırım. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Arkadaşlar, Devletin en mü
him bir işine nizam vermek için hazırladığımız 
bu tasarının, hazırlık safhası hakkında, ve teş
kilâttan istihdaf edilen maksatla teşkilâtın ma
hiyeti ve ifade ettiği mâna hakkında muhtasar 
olarak mâruzâtta bulunmak istiyorum. Bu mâ
ruzâtım sırasında arkadaşlarımın tevakkuf et
tikleri bâzı noktalar üzerinde de belki kendile
rini tenvir etmiş olacağım. 

Hükümetin gerekçesinde arzedildiği gibi, 
Devletin silâhlı kuvvetlerine ait işlerin, iki mer
ci arasında tedahül ve inkisam etmesinden mü
tevellit mahzurları önlemektir. 

Sayın Başbakanın da izah ettiği bu hedefe 
varmak için, bu işleri tek mercide toplamak ve 
bunun istinat ettiği teşkilâtı hazırlamak işiyle 
de 6 - 7 yadan beri Hükümet çalışmaktadır. 

Bu hedef; B. M. Meclisi karşısında, silâhlı 
kuvvetlere ait Devlet işlerini ve mesuliyetlerini 
tedvir vazifesiyle mükellef bir teşkilâta vücut 
vermek ve bu işleri bir tek mercide birleştir
mektir. Bu merciin ancak bir bakanlık olabilece
ği ve bu bakanlığın da Millî Savunma Bakan
lığı olması tabiîdir. 

Demek oluyor ki; silâhlı kuvvetlere ait bü
tün işlerin yegâne mercii ve mesulü olan ma
kam, Millî Savunma Bakanlığıdır. Bu vaziyete 
göre şimdiye kadar bâzı mercie bağlı olarak de
vam ede gelen Genelkurmay Başkanlığının 
vaziyetini tâyin etmek icabediyor. Bu va
ziyete sadece Genelkurmay Başkanlığını Millî 
Savunma Bakanlığına bağlamak ile iktifa edile
bilirdi veya bu Teşkilât Kanuniyle teklif edi
len şekilde olurdu. Takdim olunan tasarı Ge
nelkurmay Başkanlığını Millî Savunma Bakan
lığına bağlamakla beraber ayrıca Millî Savun
ma Bakanlığının şimdiye kadar müsteşarlıklar 
vasıtasyile ve teşkilâtiyle görmekte olduğu iş
leri Genelkurmay Başkanlığına ve o kanaldan 
kara, deniz ve hava kuvvetleri kumandanlıkları 
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vasıtasiyle yürütmek. Bu teşkilât Yüksek Aske
rî Şûrada uzun boylu münakaşa edilmiş Millî 
Savunma Komisyonunda da haftalarca müzake
resi cereyan etmiştir. Arkadaşlardan bâzıları 
şimdi söyledikleri ve bâzılarının da, mazbatada 
gördüğünüz veçhile muhalefet şerhi yazdıkları 
gibi Genelkurmay Başkanlığına bütün işlerin 
gördürülmesi vazifesini vermek, onu işlerin te
ferruatı içinde boğarak Genelkurmaya ait esas 
vazifelerin ihmal edilmesine meydan vermek gi
bi bir mhazur ileri sürdüler ve bu mahzur üze
rinde durdular. Filhakika bu mahzur zihinler
de yer etmekten hâli kalmamıştır. 

Filhakika ordunun talim ve terbiyesi, perso
nel işleri, Millî Seferberlik, haber alma ve hare
kât hepsini Genel Kurmay vasıtasilya görülmesi 
Genelkurmayın bu işlerin içinde boğularak ana 
vazifesini yapması gibi bir vaziyete sebebiyet 
verir mi?. Ancak kurulmakta olan bu teşkilâtın 
mahiyeti şudur ki, Millî Savunma camiasına gi
ren bu işleri gördürebilmek için Bakanlık iki orga
na maliktir. Birisi, Genelkurmay Başkanlığı, ve bu 
na bağlı kara, deniz ve hava kuvvetleri. Ordunun 
personel işlerini, ikmal işleri de dâhil olduğu 
halde, teferruatını bu kuvvetler vasıtasiyle ve 
onları tam yetkiyle çalıştırmak suretiyle icra ede
cek, ana prensip ve esasları Bakanın tasvibi île 
tesbit edilecek personel ve ikmal işlerinde merke
zi sıklet kuvvetler kumandanlıklarında, harekât 
haber almada merkezi siklet Genelkurmayda ol
mak üzere tertiplenecek ve Genelkurmay her üç 
kuvvet üzerinde bir nevi koordinatör olacak. Böy
le olunca işaret olunan mahzurun vâki olmıyaca-
ğmı! askerî mütahassıslarımız ve Şûra azaları ifa
de ve beyan etmişlerdir. 

Bugünkü vaziyete göre mukayese ile arzede-
yim. Bugün dâhi Millî Savunma Bakanlığının 
meşgul olduğu ikmal ve personel, levazım ve sa
ir işleriyle kara, deniz ve hava müsteşarlariyle 
bunların fevkinde bir vekâlet müsteşarı meşgul 
olmaktadır. 

Bu işler, denize ait ise Deniz Müsteşarı, ha
vaya ait ise Hava Müsteşarı, karaya ait ise Ka
ra Müsteşarı tarafından hazırlanır. Bir kısmı 
doğrudan doğruya kendileri tarafından ve onla
rın yetkisi fevkinde olanlar Baş Müsteşar tara
fından ve daha ilerisi Bakan tarafından hal ve 
intaç edilir. Bu işlerin yeni teşkilâta intikâl tar
zı bir nevi isimler değişmiş, kara, deniz, hava 
kuvvetleri tarafından görülecek ve onların yetkisi 
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üstündekiler, Genelkurmaya, Vekâlete gelecektir. 
Bir farkla ki, kara, deniz, hava Müsteşarlıkları 
kumanda ve talim terbiye ile muvazzaf olmadık
ları halde yeni teşkilât kademeleri bunları ihtiva 
edecek ve bu işler Bakan namına ve Bakanın ve
receği yetki hududu dâhilinde yürütülecektir. 

Bunun mânası ve mahiyeti budur. Hulâsa 
bugün müsteşarların gördükleri işler yeni teşki
lâtla isimleri değişmiş makamlar tarafından 
görülecektir. 

Şu halde vaziyeti telhis edecek olursak; 
Millî Savunma Bakanlığı Devletin silâhlı kuv
vetleri ve bu işlerin mercii olarak vücuda gel
miş olarak iki kolu olacak. Birisi askerî kısmı 
ki, başında Genelkurmay Başkanı vardır. Ve 
Bakanın bu hususta en yakın ve büyük yar-
dımcısıdir. Anayasanın kendisine verdiği ku
manda sıfati ve vaziyeti tabiatiyle mahfuzdur. 

Diğer kumandadan maada olan askerî işler 
için, tamamen Bakan namına hareket edecek 
ve Bakanlıktan aldığı yetki dâhilinde 
vazife ifa eyliyecektir. Askerî işlerin 
dışındaki kısım, adalet işleri, hukuk iş
leri, bütçe işleri ve buna mütedair diğer 
işler bir müsteşar idaresinde olacaktır. Bu iki 
organ, Bakanın yürütmekle mükellef olduğu 
işlerin başında bulunacaklardır. Teşkilâtın esas 
ve mahiyeti budur. Yeni teşkilâtta Bakanın iş
lerle arasında mesafesini çoğaltması ve kade
melerin artması varit olsa bile onun namına ha
reket etmek ve onun vereceği yetki dâhilinde 
tatbikatı idare etmek keyfiyeti mevcut ve mü
emmen olduğuna göre vazife tefrikinde ve bü
tün aşağı kademelerin salâhiyet ve mesuliyeti 
kullanma melekesi inkişaf ettikçe bu buyur
dukları mahzurların varit olmıyacağı tabiî 
bulunmaktadır. 

Bütün bu mâruzâtımdan anlaşılıyor ki, 
askerî işlerde Bakann en yakın yardımcısı ve 
bir nevi mütehassıs müsteşarı Genelkurmay 
Başkanı olduğuna göre diğer hususları ifa ile 
mükellef müsteşarın mutlaka asker olması dü
şünülmemiştir, sade müsteşar diye ifade edil
miştir. 

Bunun behemehal asker veya behemehal 
sivil olarak takyit etmek tatbikatta ilerideki 
ihtiyaçları tazyik igbi bir mahzur arzedebilir. 
Onun için zaman olur ki, askere lüzum olur, 
icabettiği zaman sivil olabilir. 

Arkadaşların bu baptaki mütalâalarına ben 
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de iştirak ederim. Zaten Hükümet teklifi böy
ledir. 

Arkadaşlarımın temas ettiği kadrolar bir 
tetkika tâbi tutulması keyfiyeti yeni teşkilât 
tatbikmda elde edilecek terakki ve tekâmüller 
ile düşünülmesi icabeder. Şimdiden bu hususta 
bir şey söyliyemiyeceğiz.» 

BAŞKAN — Cevdet Kerim. 
CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 

Arkadaşlar, yüksek huzurunuza gelen kanunu, 
Başbakan ve Millî Savunma Bakanı, üzerinde 
uzun zaman çalıştıkları için salâhiyet ve mucip 
sebeplerini izah ettiler. Hakikaten bu, Türk 
Ordusunun istikbali ve inkişafı için doğru ve 
hayırlı bir yoldur. Bunun üstünde durmıyarak 
sadece bir noktayı tebarüz ettireceğim. Sadi 
Irmak ve Vedat Dicleli arkadaşlarımız, zanne
derim bir de önergeleri var, Hükümetin mad
deleri görüşülsün diyorlar. 

Arkadaşlar, bu kanun, hazırlanması zor bir 
kanundur. Filhakika Hükümet tasarıda gördü
ğümüz maddeleri getirmiştir; fakat Millî Sa
vunma Komisyonunda değerli bütün eski asker 
arkadaşlar ve bu işte ilgileri olan sivil arkadaş
lar, Genelkurmay Birinci, İkinci Başkanları ve 
Millî Savunma Bakanı başbaşa vererek günler
ce bu maddeler üzerinde durdular. Ve komis
yonun maddeleri diye huzurunuza sunulmuş 
c4an maddeler, hattâ birinci maddenin bütün bu 
müzakereleri dinledikten sonra Başbakan for
mülünün bulunuşunda bilhassa yardım ederek 
vücuda gelmiştir. Askerlik ve Türk ordusunun 
bu teşkilâtı aldıktan sonra çatışmadan, aksa
madan yürüyebilmesi için maddelerin o şekil
de tertibinde bir zaruret hissedilmiştir. Hükü
met, Komisyon, Genelkurmay Başkanları ve 
salahiyetli arkadaklarla beraber tertip edilmiş
tir. Onun için arkadaşlarımın maddelerde bir 
noktai nazarları varsa pekâlâ görüşülebilir. 
Komisyon maddelerinin müzakeresinde isabet 
ve selâmet vardır. Çok rica ederim, belki arka
daşlar da önergelerini geri alırlarsa, maddeler
de bir noktai nazar versa pekâlâ konuşup de
ğiştirebiliriz. 

Müsteşar işine gelince, parantez içindeki 
kaydı kaldırmak yerinde olacaktır. Müsteşar 
deyince, Bakanlık zarurete ve icaba göre lüzum 
olduğu zaman o mevkie gelecek rütbede bir as
ker müsteşar alır, icabettiği zaman bir sivil 
müsteşar kullanır. Bence bu serbestiyi vermek 
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daha iyidir, bunlar maddelere aittir. Fakat çok 
rica ediyorum bu işde çok mühim noktai nazar
lar serdedilerek böyle yapılmıştır. 

Komisyonun maddelerinin müzakeresini bil
hassa istirham ediyorum. 

Orgl. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Saym Başbakan ve Millî Savunma Bakanı çık
tıktan sonra, birkaç söz ilâve edeceğim, söz is-
tayorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi halledeceğimiz 
bir mesele var. Millî Savunma Komisyonunun 
teklifi mi görüşülecek, yoksa Hükümetin tekli
fi mi? Bu meseleyi bir defa halledelim, ondan 
sonra birinci madde hakkında konuşun, ister
seniz; şimdi söz vereyim. 

Orgl. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Devamla) — 
Müsaade ederseniz şimdi konuşayım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Orgl. İZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 

Millî Savunma Bakam; Genelkurmay Başkanlı
ğı ile Millî SaAOinma Bakanlığı arasındaki işle
rin tedahülü hu kanunla bertaraf edilecek, bu
yurdular. Bu tedahül birçok işleri karıştırıyor
du. Evet Millî Savunma Bakanlığına Genelkur
may Başkanlığının bağlanması bu tedahül ve 
bir kısım karışıklığı kaldırmış oluyor. 

Şimdi, deniz, kara kuvvetleri komutanliKİa-
rınm ihdasiyle, bütün Millî Savunura Teşkilâtı-

j in, Genelkurmay Bşakanlığına devretmek, onun 
idaresi altına vermek bahsinde. Sayın Başbakan 
buyurdular ki, bu suretle işler daha güzel tevzi 
edilecek ve taksim olunacak ve Genelkurmay 
Başkanımn işleri eskisine nazaran daha azala
caktır. O da haiz olduğu yüksek komuta bakı
mından ferahlanacaktır. Bundan maada bu teş
kilât en ufak kademelerin yetkiyi haiz olarak 
kendi görüşü ve kafalariyle iş görme kabiliyeti 
kendilerine bahşedilmiş olacaktır. Bu mülâhaza
nın dayandığı şey şudur : Nasıl bir fırka ku
mandanı, bir kolordu kumandanı bütün teşki
lâtı idare ediyor, ordu kumandanı orduyu ida
re ediyor, o halde Genelkurmay Başkanı da bu 
şekilde idare etsin. Deniz kuvvetleri teşkil ede
lim, hava kuvvetleri teşkil edelim; kara kuv
vetleri teşkil edelim. Bu şekilde işler onlara da 
tevzi edilmek şartiyle böyle bir umumi idare 
şekli olsun. Bir kolordu kumandanına emrinde 
bulunan tümen kumandanları bütün işler hak-

I kında evrak, mâruzât teklifler gelir, tabiî bir 
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ordu kumandanına da emrinde bulunan bütün 
işler hakkında aynı suretle teklifler, evrak ve 
saire geliyor. O kumandanlar onlarla meşgul
dür* Şimdi bütün donanma kumandanlığından 
denk kuvvetleri kumandanlığına, hava kuvvet
lerinden, hava kuvvetleri kumandanlığına ve 
kolordu veya ordudan kara kuvvetleri kuman
danlığına gelecek Bunların hepsini halledecek
ler mit Halledemiyecekl«ri işler de var elbette. 
Nasıl fırka kumandanlığından, kolordu kuman
danlığına birçok muamelât geliyorsa şimdi ka
ra, deniz ve hava kuvvetleri kumandanlıkların
dan 4a bütün işler hakkında, yalnız tetkik, ta
lim ve terbiye ile ilgili işler değil, levazım, bay
tar işleri, sıhhiye işleri gibi bütün işler hakkın
da Genelkurmay Başkanlığına teklifler vâki ola
cak müracaatlar vâki olacaktır ve bu kafa, bü
tün bunlarla meşgul olmak mecburiyetindedir. 

Bir Genelkurmay Başkam mühim işlerle o ka
dar mahmul olacaktır ki, bir de bunlarla meş
gul etmemelidir. Yani işleri bu yola sevketmek-
le işler asalrmyacaktır, kanaatindeyim. 

Yetki ve salâhiyet meselesi ve kendiliğinden 
iş görmek meselesi, orduda zaten mevcuttur. 
Orduda eskiden beri bir komutanın yetki ve sa
lâhiyeti vardır. Bizim talimatnamelerimiz nefer
den itibaren kendiliğinden düşünmek kendili
ğinden iş görmek, bulmak, terbiyesi verilmekte
dir. Ordu böyle yetiştirilmektedir. Bu yeni ola
cak değildir ki. 

Binaenaleyh Sayın Başbakanın bu baptaki 
mütalâasını doğrusu kabul edemem. 

HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, 
önergeyi veren ve Hükümet teklifinin ele alın
masını rica eden! arkadaşlarınızdan birisi bende-
nizim. Niçin? Deniz, hava ve kara kuvvetleri var, 
müsteşarlar da mevcuttur. Bu Hükümet tasarı
sında kendisini teşkil eden camianın içinde bıra
kılması kabul edilmişken, Millî Savunma Bakan
lığının teşkilât kısmında bırakılmış ve nihayet 
izahlarına göre bunu Genelkurmay Başkanlığına 
tâbi kılar vaziyete geçirilmiştir. Bu teşkilât ka
nununda bu, meçhul ve müphem bırakılmıştır. 
îşte, kara, deniz ve hava ve Genelkurmay ve müs
teşarlıkla idare edilen beş teşekkülün Millî Sa
vunma idaresi Hükümet tasarısında kabul edil
mişken ve tâyinler de Millî Savunmanın inha
sından sanra* yapılacağına göre, bunun Millî Sa
vunma Bakanlığında kalması noktasını teklif ve 
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kabulünü rica ettik* 

Vazife ve salâhiyet meselesine geİince; ikinci 
madde bunu tâyin etmiştir. Yüksek Kamutay 
onu tevsi eder etmez, o dâva ayrı. Onun için yu
kardan sonuna kadar aynı seriyi takip eden Hü
kümet teklifinin takip edilmesinde fayda vardn\ 

BAŞKAN — Başka söz istiyen t... 
M. S. K. SÖZCÜSÜ Gl. EYÜP DUİİÜKAN 

(Hatay) —• Müsaade ederseniz Hulusi Orai'a 
izah edeyim. 

Cumhuriyet ordusu dedikten sonra, bu Cum
huriyet ordusunun içinde, demin de arzettiğim 
gibi, kara, deniz, hava kuvvetleri vardır. Bu kuv
vetler Genelkurmay'a, o da Millî Savunma Ba
kanlığına bağlıdır. Binaenaleyh hepsinin başı 
Millî Savunma Bakanlığıdır. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi; tasarının ivedilikle görüşülmesi hak
kında bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 3 sayıdaki tasarının ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Samsun Milletvekili 

Hüsnü Çakır 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Tasarının ivedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Hü

kümet tasarısındaki maddelerin görüşmelere 
esas tutulmasını teklif ederiz. 
Diyarbakır Milletvekili Denizli Milletvekili 

Vedat Dicleli Hulusi Oral 

BAŞKAN — önerge anlaşıldı değil miî 
(Evet sesleri).. 

Hükümet teklifinin görüşmeye esas tutul
ması teklif ediliyor. Oyunuza sunuyorum öner
geyi nazarı dikkate alanlar.. Dikkate almı-
yanlar.. Dikkate alınmamıştır. Şu halde Ko
misyonun metni esas tutulacak. Vakit de gel
di.. (Devam devam sesleri) Maddeleri okutu
yorum. 
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Millî Savunma Bakanlığının Kuruluş ve görev

lerine dair Kanun 

MADDE 1. — Cumhuriyet Ordusunun ha
zırlanması ve idaresiyle ödevli ve bu işlerden 
sorumlu olan Millî Savunma Bakanlığı; barış
ta harb kuvvetlerinin komutası kendisine ve
rilmiş olan Genel Kurmay Başkanlığı ile Ba
kanlık (Asker) Müsteşarının idaresi altındaki 
daireleri ihtiva eder. 

Bu teşkilât ordu kuruluş ve kadrolarında 
gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen-
ler.. Arkadaşlar, birçok arkadaş söz istemiştir. 
Bu vaziyette görüşme münakaşa mahiyetini 
arzedecek gibi görülüyor. Söz istiyenler ihsan 
Hâmit, Ali Rıza Artunkal. 

Başka söz istiyen?.. 
Vedat Dicleli, Hulusi Oral, Orgl. izzettin 
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Çalışlar, İhsan Hâmit Tigrel. 

Pazartesi günü sabahleyin saat 10 da so
rulardan başlıyacağız, bitmediği takdirde baş
ka bir gün için karar alacağız. Bu tasarının 
ivediliği olduğu için sorulardan sonra, yani öğ
leden sonraki oturumda en evvel bu tasarıdan 
başlıyacağız. Onu mütaakıp emekli tasarısına 
ve ondan sonraki tasarılara geçeceğiz. 

Şimdi istanbul'da, Beşiktaş'da Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka Meydanı so
kağında kâin Hazineye ait binanın istanbul 
Belediyesine devri hakkında ki kanun tasarı
sına (236) oy verilmiştir. Muamele tamamdır, 
nisap vardır, tasarının kanunluğu (236) oyla 
kabul edilmiştir. 

Pazartesi sabahı saat 10 da toplanmak üze
re Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 

İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade mahallesinde Teşvikiye meydanı sokağında kâin Hazineye ait 
binanın istanbul Belediyesine devri hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHlSAR 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarkan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 

u ye sayısı : 465 
Oy verenler : 236 

Kabul edenler : 236 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : o 
Oya katılmıyanlar : 215 

Açık Milletvekillikleri : 14 

[Kabul edenler] 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Drf Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Gl. Refet Alpın an 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
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Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

08.— 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Ahmed Münir Erhan 

ÇANAKKALE 
Nurettin Unen 



ÇANKIRI 
Dr-. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydeınir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tuzun 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 

GAZİANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GÎRESUN 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
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Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Arıman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Umay 

. 1949 O : 3 
KIRŞEHİR 

İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Di-. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergim 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartahgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali DUemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörijker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttRD 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Cevdet Kerim îneedayı 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 
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TOKA» 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemil Kovalı 
Mustffa Lâti*öğUı 
Nazım Por-oy* 
Refik Ahraet-Sevengil * 

TRABZON* 
Daniş Eyiboğ.lu* 

B : 95 28,5.1949 0 
Esat Tekeli 

AFYON KARAHlSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Diaeer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan (İ.) 

Halid Bayrak ( t Ü.) (I.) 
ANKARA 

Naki Cevad Akkerman 
Palih İıfkı Atay-
ihsan JSzğür» 
Cevdet, Gölet 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmife SelgU 

ANTALYA 
Niyazi* .Aksu 
Mustafa Korkut (1.) 
Nuniflâi:Bsa^ Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Şabri Akın 
Emin: Bilgen 
NnriGöktepe 

BALIKESÎR 
Süreyya örgeevren 
Fahrettin* Tiritöğlu 

BİLECİK 
Mem^a^Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Sune ı^ l ) . 

BİTLİS 
Muhtar Erten-

Raif Karadeniz' 
Ali Sarıalioğhı 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer ^YariHStHyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

[Oya kattlrmyanlarj 
BOLU 

Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çarabel 
Hıfzırrahman R. öymeıı 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Aziz Duru 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t) 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen •; 
İhsan Karasioğla 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda {£) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Asmı Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (I.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yüaer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 

Kemal Cemal Öncel 
DİYARBAKIR 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (I.) 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Fethi Erimgağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIÛ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Raif Dinç (İ.) 
Münir Hüsrev Göle (I.) 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(i.) 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik' 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeythiöğhr 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli • 
Cemil Said Barla» 
(Bakan> 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

Kâmil Erbek 
ZONGULDAK 

Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Söven 

HATAY 
Abdülgani Türkmen (İ.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri" Küm 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (İ.) 
Ahmet KemalSilivrili 
Hamdullah S. Tanwöver 
Orgl CemMî/Tbyjdemir 

1 Hüseyin Cahit Yalcın 
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Senini Yürüten 
İZMİR 

Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf tnan 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Tokozlü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
TTayrullah Ürkün (t.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
tsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Amiral Şükür Okan 

B : 95 28.5.1949 0 : â 
KONYA 

Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(t) 
Sedad Çumrah 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet î. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşan gil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (t.) 
tsmail Ertem 
Faik Kurdoglu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 

Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
îçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

Hasan Reşid Tankut 
MARDİN 

îrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
^erit Ecer 
Hal id Mengi 
tbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş (î.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (t.) 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekeliofclu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

StlRD 
E tem tzzet Benice 

vekillikleri] 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

StNOB 
Lûtü Aksoy (t) 
Suphi Batur 
Enver Kok 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şük;rü Bljbda (1.) 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak (Şa
kan) 
tsmail Mehrtıed Ügur 

TOKAD 
Reşit önder (1.) 

TRABZON 
Faik Ahmeçl Barutçu 
Sim Day 
Temel Göksel (î.) 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka' 

TUNCELİ 
Mahmut Tajı 

URFA 
Suut Kemal Yetkin-

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Bjbrtçspy 
Sırrı Içöz 
thsan Olsrun 

ZONGULDAK 
Ali R. tncealemdaroglü 
Nuri Tarhan (t.) 
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S. Sayısı: 201 
İstanbul'da Maçka'da Tramvay caddesinde Hazineye ait binanın sa
tışı hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyon

ları raporları (1 /157) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürü 

Sayı : 71 - 774, 6 - 1043 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul'da Maçka'da Tramvay Caddesinde Hazineye ait binanın satışı hakkında Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27 . I I . 1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Gerekçe 

İstanbul'da Maçka'da Tramvay Caddesinde kâin eski ve natamam italyan Sefarethane binası 
i talyan Devletinden satın alınmış ve 844 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince sermayemize iş
tirak hissesi olarak Emlâk ve Eytam Bankasına devredilmiştir. 

Bu gayrimenkul Bankaca satılmak üzere iken Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine yerli 
ve misafir şirketler tarafından açılacak güzet sanatlara ait sergilerde ve verilecek kabul törenle
rinde kullanılmak ve istanbul Konservatuvarı tarafından geniş ölçüde faydalanılmak üzere adı 
geçen Bakanlığa tahsis edilmiştir. 

Sonradan binanın bu hususlarda kullanılmaya elverişli bir hale getirilmesi için 1,5 milyon lira 
bir gider yapılmaya ihtiyaç bulunduğu ve olağanüstü durum bakımından bu paranın harcanması
na imkân bulunmadığı cihetle istanbul Konservatuvarınm buradan faydalanmasına imkân veril
mesi için Belediyeye devrinin muvafık olacağı adı geçen Bakanlıktan bildirilmiştir. 

Diğer taraftan, istanbul Belediyesi de bedeli defaten ödenmek üzere bu binanın 300 bin lira
ya idarelerine satılmasını istemiştir. 

Sözü geçen binanın istanbul Belediyesinin bir ihtiyacına cevap vereceği nazara alınarak mez
kûr Belediyeye bir cemile olmak üzere bugünkü değerinden oldukça dun bir bedelle 300 bin lira
ya satılması takarrür etmiştir. 

ilişik tasarı bu maksatla ve 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 24 ncü maddesine uyula 
rak hazırlanmıştır. 
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içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişlri Komisyonu 

Esas No. 1/157 
Karar No. 21 

28 .IV . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul'da Maçka'da Tramvay Caddesinde 
Hazineye ait binanın satışı hakkında Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan tasarı 
Komisyonumuza havale olunmakla İçişleri Ba
kanı huzuriyle incelendi: 

Hükümet gerekçesinde yazılı sebepler yerin
de görülerek tasarı aynen ve oy birliğiyle ka
bul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
içişleri Komisyonu Başkanı Başkan V. 

Tekirdoğ Çoruh 
C. TJybadm A. T üzün 

Sözuü 
Kars 

A. Eyidoğan 
İmzada bulunamadı 

Antalya 
E. Kaplan F. 

(î-ümüşanc 
A. K. Varınca 

Sivas 
M. 8. Bleda 

Trabzon 
/ / . Orhon 

Balıkesir 
, Tiritoğlu 

Kocaeli 
C. Aksu 

Tokad 
R. Güreli 

Kâtip 
İsparta 

S. Koksal 

Çorum 
&. Karafakıoğlu 

Konya 
Ş. Ergun 

Tokad 
A, G. Pekel 

Siird 
L. Yavuz 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/157 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

26 . XI . 1947 

Hazine tarafından italya Sefaretinden satın 
alınmış ve istanbul'da Maçka'da tramvay cad
desinde kâin olan binanın, 300 000 liraya istan
bul Belediyesine devri hakkndaki Maliye Bakan
lığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 27.11.1947 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan, kanun tasarısı Komisyonumuza havale 
olunmakla okunup incelendi. 

Hükümet tasarısında yazılı olan sebepler Ko
misyonumuzca da uygun görüldüğünden, tasarı 
aynen ve oy birliğiyle kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Kom. Bask. 

(rümüşane 
/ / . F. Ataç 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Elâzığ 
F. Kar akaya 

Samsun 
Ö. Karat as 

Sözcü 
Samsun 

R. Isıtan 
Balıkesir 

/ / . Şeremetli 
Kastamonu 

/ / . Çelen 
Tekirdağ 

Z. E. Cezaroğlu 

Kâtip 
Malatya 

M. S. Eti 
Çankırı 

R. Dolunay 
Malatya 

M. N. Zdbct 
Tokad 

C. Kovalı 

( S. Sayısı : 201 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/157 
Karar No. 129 

7 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul'da Maçka'da Tramvay Caddesinde 
Hazineye ait binanın satışı hakkında Maliye 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın G/1043 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı İçişleri ve Maliye Komisyonları 
raporlariyle birlikte Komisyonumuza verilmek
le İçişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcısı, İstan
bul Valisi Lûtfi Kırdar ve Maliye Bakanlığı 
Millî Emlâk Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

İstanbul'da Maçka'da Tramvay Caddesinde 
tamamlanmamış eski İtalyan Sefarethanesi bi
na ve arsası Hazinece İtalyan Devletinden sa-
tmalmarak eski Emlâk ve Eytam Bankasına, 
sermayesine mahsuben devredilmiş ve bankaca 
satılığa çıkarıldığı sırada, bina, Güzel Sanatlara 
ait sergilerde, kabul törenlerinde ve İstanbul 
Konservatuvarınca kullanılmak üzere talebi 
üzerine Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş 
ise de bu yolda binadan istifade temini ancak 
bir buçuk milyon lira kadar bir para sarfını is
tilzam ettiğinden bilâhara bu fikirden de vaz
geçilmiş ve aynı işlere tahsis edilmek üzere bi
nanın İstanbul Belediyesine devrinin muvafık 
olacağı yolunda Millî Eğitim Bakanlığı muta -
lâası ve İstanbul Belediyesinin talebi üzerine 
ve Hazine ile Belediye arasında hâsıl olan mu
tabakata göre (300 000) lira mukabilinde ve 
bedeli defaten ödenmek şartiyle belediyeye sa -
tılması kararlaştırılmıştır. Bedelin 250 000) li
rayı geçmesi sebebiyle satış için Genel Muhase
be Kanunu hükümleri gereğince bir kanunla 
Yüksek Meclisten yetki alınması gerektiğinden, 
bu maksatla tasarının hazırlandığı alınan izah
lardan anlaşılmıştır. 

içişleri ve Maliye Komisyonlarınca ayniyle 
kabul edilen tasarı komisyonumuzca da esas iti
bariyle uygun görülmüş ve binanın ne mak
sada tahsis edileceği ve ikmal işinin ne suretle 
başarılacağı hakkında gerek İçişleri Bakanlı
ğından ve gerekse İstanbul Vali ve Belediye 
Başkanından etraflı bilgi alınmıştır: 

Binayı ihtiva eden arsanın iki parçada mü

talâası mümkün olup birinci parçasının, binayı 
da içine alan esas arsayı teşkil ettiği ve ikinci 
parçanın, birinci parçaya nazaran daha çukur
da ve ilk sahiplerince bostan olarak kullanılmak 
üzere bilâhara satın alınarak birinci parçaya 
ilâve edilen kısma ait bulunduğu anlaşılmıştır. 

Aynı mahalde Belediyeye ait diğer bir arsa 
ile bu ikinci parçayı birleştirilerek parsellemek 
suretiyle satmaya ve ikinci parçanın satılması 
ve üzerlerine bina yapılması halinde esas bina 
ve arsanın kıymet ve vaziyetine hiçbir yönden 
halel gelmiyeeeği Belediye Başkanınca ifade 
edilmiş ve bu suretle elde edilecek para ile de 
esas binanın gayesine uygun şekilde inşaatının 
ikmalinin düşünüldüğü açıklanmıştır. 

Binanın esas olarak İstanbul Konservatuva-
rına tahsis edileceği, müze ve Güzelsanatlar 
sergileri, Kütüphane olarak kullanılabileceği 
ve başka tören ve toplantıların ve hattâ Mil
letlerarası toplantıların bile yapılabileceği ifa
de edilmiştir. 

Komisyonumuz, esası 1,5 - 2 milyon lira kıy
metinde bulunan binanın, İstanbul gibi büyük 
bir şehrimizin esaslı ihtiyaçlarında bir kaçını 
tatmin edecek bir âmme hizmetine tahsisi mak-
sadiyle, kıymetinin çok düşük bir şekilde tes-
bit edilerek keyfiyetin bir satış haline getiril
mesini Devletin her işinde açık ve vazıh olması 
yönünden doğru olmadığı ve 1,5 - 2 milyon li
ra gibi büyük bir değerin terki karşısında 
300,000 liranın Belediyeden alınarak Hazineye 
devredil:nesinde bir mantık ifadesi bulmanın bi
le güçlüğü düşünülerek Komisyonumuz, Bele
diye lehine yapılan bu feragatin tam ve kâmil 
olmasını ve bu bina ile ardanın parasız olarak 
Beledyeye devriyle Belediyenin bu satış bede
line tahsis ettiği parayı binanın ikmalinde kul
lanmasının daha verimli olacağını ve bu suret
le arsanın bedelsiz olarak devrini uygun gör
müş ve tasarıyı bu esasa göre yeniden yazmıştır. 

Tasarıda yapılan diğer bir değişiklikte bi
nanın tapuca kayda esas olan bina ve tapu nu
maralarının tasarıda zikredilmesi ve bir de tah-
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sis maksadının belirtilmesidir. 

Hükümet teklifinin birinci maddesinin son 
fıkrasında satış bedeli hakkında 2300 sayılı Ka
nunun tatbik edileceğine dair hükme, Komis
yonumuzca kabul edilen şekle göre lüzum kal
madığı gibi esasen 2300 sayılı Kanun 5232 sayı
lı kanunla ilga edilmiş bulunmakla bu kısım 
maddeden çıkarılmış ve icra maddesine İçişle
ri Bakanlığı da ilâve edilmiştir. 

Bu değişikliklerle hazırlanan tasarı Kamu
tayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Mardin Diyarbakır Ankara Ankara 

R. Erten 1. H. Tigrel M. Eriş F. Öymen 

Ankara 
İV. C. Akkerman 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

İstanbul 
Dr. A. Adıvar 

Kastamonu 
T. Coskan 

Niğde 
R. Gür soy 

Ankara Ankara 
C. Gölet Dr. A. H. Selgü 

Edirne İsparta 
M. N- Gündüzalp K. Turan 

İzmir Kastamonu 
8. Dikmen M. Akalın 

Malatya 
M. S. Eti 

Rize 
T. B. Balta 

Seyhan 
A> R. Yüregir 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Samsun 
M. A. Yörkker 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
İstanbul'da Maçka'da Tramvay caddesinde Ha
zineye ait binanın satışı hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul'da Maçka'da Tram
vay caddesinde Hazineye ait eski İtalyan Sefa
rethanesi binasını, bedeli defaten ödenmek üzere 
üç yüz bin liraya İstanbul Belediyesine satmaya 
ve satış bedeli hakkında 2300 sayılı Kanun gere
ğince işlem yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu 
ye Bakanı yürütür. 

Başbakan Devlet 
R. Peker Başb. 

M. 
Adalet Bakanı 

§. Devrin 
İçişleri Bakam 

Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 

H. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C: K. încedayı 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 

F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 

kanun yayımı tarihinde 

kanun hükümlerini Mali-

Bakanı Devlet Bakanı 
Yardımcısı M. A. Renda 
Ökmen 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. T oy demir 

Dışişleri Bakanı 
/ / . Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coskan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRÎŞl 

İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade mahallesinde 
Teşvikiye ve Maçka meydanı sokağında kâin Ha
zineye ait binanın İstanbul Belediyesine devn 

hakkında Kanun tasarı&ı 

MADDE 1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişne
zade mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarında Hazineye ait eski 2 mükerrer yani 
4 kapı sayılı ve 6G pafta 703 ada, 4 parsel numa
ralı 15 342, 50 metre kare arsa ile üzerindeki ta
mamlanmamış bina, Hazinece parasız olarak İs
tanbul Belediyesine devrolunur. 

Bu bina, İstanbul Konservatuvarına tahsis 
olunup müze, güzelsanatlar sergileri ve kütüp
hane gibi hizmetlerde dahi kullanılır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İçişleri ve Maliye 
Bakanları yürütür. 
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S. Sayısı: 223 
Millî Savunma Bakanlığının kuruluş ve görevlerine dair Kanun ta

sarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1 /558) 

T. C. • • , - • . 

Başbakanlık 2$ . IV . 1943 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayt : 71 -1318, 6 -1502 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığın*, 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . IV . 1949 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Millî Savunma Bakanlığının kuruluş ve görevlerine dair Kanun 
tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla araederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

Gerekç* 

Bugün demokratik rejimle idare olunan memleketlerde Devletin silâhlı kuvvetlerine ait işlerden 
dolayı Millet Meclisine karşı muhatap ve mesul olan icra uzvu, ya Millî Savunma Bakanı veya o 
memleketin teşkilâtına göre Ordu, Deniz ve Hava Bakanlarıdır. 

Bizde ise bu hizmetler, biri komuta, talim ve terbiye, diğeri idare, levazım ve kısmen zat işleri 
olmak üzere ikiye ayrılmış ve birinci kısım Başbakanın mesuliyeti altında Genelkurmay Başkanlığı
na ve diğer kısmı da Millî Savunma Bakanının mesuliyetine tevdi edilmiş bulunmaktadır. 

Askerî idarede mevcut olan bu iki başlılık her iki makamın vazife ve salâhiyetleri aracında te
dahüllere ve aynı mevzu üzerinde muzaaf çalışmalara yol açmıştır. Bu keyfiyet, bu işlerde matlup 
bulunan sürat, selâmet ve isabetin sektedar olmasına sebebiyet vermektedir. 

Bugünkü tatbikata nazaran askerî kanunlarıu uygulanmasına memur olan Millî Savunma Ba
kanlığı, Genelkurmayın kanunlarla tâyin edilen özel durumu karşısında, bu vazifesini tam yapmak 
için lâzımgelen yetkiyi fiiliyatta elde edememiş ve ikmal ve idare işleriyle muvazi ve ahenkli olarak 
yürümesi icabeden komuta ve eğitim hizmetleri de, muvaffakiyeti için lâzım olan şartları ve imkân
ları tamamiyle tahakkuk ettirem emiştir. 

Kaldı ki, bugünkü harblerin istediği süratin sağlanması ve birçok silâh ve malzemenin kullanış, 
ikmal ve bakımlarının meydana getirdiği işlerin maksada uygun tarzda yürütülebilmesi için kara, 
deniz ve hava kuvvetlerinin komuta, eğitim, ikmal ve idare hususlarında yeter yetki ile teşkilâtlan
dırılmalarını icap ettirmektedir. 

Arzedilen sebepler, bugünkü gayritabiîliğin giderilmesini ve ayni mevzu ürerinde çalışan teşki
lâtın bir araya getirilerek tek bir mercide toplanmasını ve nihayet demokrasi rejimiyle idare edi
len her memlekette olduğu gibi bizde de askerî işlerin ilgili Bakanın yetki ve sorumluluğuna veril
mesini zaruri kılmış ve ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarının birinci maddesi bu esası sağlıyacak şekilde kaleme alınmış ve Millî Savunma Bakanlığı 
Genelkurmay Başkanlığı ile üç kuvvetin komutanlıklarından ve bir de Müsteşarlığa bağlı dairelerden 
vücuda getirilmek üzere tesbit edilmiştir. e İ V *"' V '"* y*' * ? r i »- J : *' .-

Yeni kurulacak olan bu teşkilâtın bugün mer'i olan 1453 sayılı Kanuna tevfikan ordu kuruluşun
da gösterileceğini ifade etmek üzere maddeye bir fıkra eklenmiştir. 



Barışta harb kuvvetleri komutasının Genelkurmay Başkanı tarafından yapılacağına dair olan 
Anayasanın 40 ncı maddesi hükmü, birinci maddenin yazılışında yer almış bulunmaktadır. 

Anayasanın 46 ncı maddesinin son fıkrasına göre Bakanların her biri kendi yetkisi içindeki işler
den ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerindentek basma sorumlu olduğundan, Genelkurmay 
Başkanlığının Millî Savunma Bakanlığına karşı mesuliyeti, ona bağlı olduğunu ifade eden ibare ile 
tebarüz ettirilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının üçüncü ve dördüncü maddeleri Genelkurmay Başkaniyle kara, deniz ve hava kuvvetleri 
komutanlarının ve ordu müfettişleriyle diğer Orgeneral ve Oramirallerin tâyin ve tebdil usullerini 
göstermek üzere yazılmıştır. 

Millî Savunma, Komisyonu rapor» 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 24 . V . 1949 

Esas No. 1/538 
Karar No. 20 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 19 . IV . 1949 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan; Mil
lî Savunma Bakanlığının Kuruluş ve görevleri
ne dair olup Millî Savunma Komisyonumuza 
21 . IV . 1949 tarihinde havale buyurulan Ka
nun tasarısı için Komisyonumuz, 27, 28, 29 ve 
30 Nisan ve 2, 6, 7, 9, 10 ve 11 Mayıs 1949 ta
rihlerinde on toplantı yapmıştır. 

Bu toplantıların bâzılarına Başbakan Şem
settin Günaltay, Genel Kurmay Başkanvekili 
Orgeneral Nuri Yamut ve Genel Kurmay İkin
ci Başkanı Orgeneral Muzaffer Tuğsavul'da iş
tirak etmişlerdir. 

Millî Savunma Bakanı ile Bakanlık uzman
ları ve Genel Kurmay Başkanlığı temsilci ve uz
manları bütün top lan t ı l a ra hazır bulunmuşlar
dır. Bunlardan başka; Büyük Millet Meclisi 
Üyesi Generallerden, ve diğer asker ve sivil 
Milletvekili arkadaşlardan birçokları da mü
zakerelerimize katılmışlardır. 

Bunların huzuriyle yapılan on toplantıda 
Kanun tasarısının tümü uzun uzadıya konuşul
muş; yukarda arzedilen zatların tamamlayıcı 
mütalâaları dinlenmiş ve bunlar üzerinde muka
bil fikir ve mütalâalar teati edilmiş ve tartış
malar yapılmıştır. Bütün bu müzakere; mukabil 
fikir ve mütalâa teatileri ve tartışmalar netice
sinde şu fikirler tebellür etmiştir. 

1. — Kara, deniz ve hava kuvvetleri komu-

tanlklarının teşkili ve bunların Genelkurmay 
Başkanlığına ve Genelkurmay Başkanlığının da 
bunlarla beraber Millî Savunma Bakanlığına 
bağlanması, 

2. — Yukarda arzedilen teşkilâtla beraber 
Genelkurmay Başkanlığının eskisi gibi Başbakan
lığa bağlı kalması, 

3. — Genelkurmay Başkanlığının Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlanması fakat Millî Sa
vunma Bakanlığını da Başbakanın deruhde et
mesi, 

•4. — Henüz tecrübe edilip başka Devletlerce 
kabul edilmemiş böyle bir -teşkilâtın zamanı olma
dığı ve buna teşebbüs edilmemesi, 

5. — Genelkurmay Başkanlığının Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlanması halinde Millî Sa
vunma Bakanlığına kudret, kifayet, tecrübe ve 
görgüsiyle mütemayiz Meclisteki asker Milletve
killerinden (Yani Sağlık, Adalet ve Eğitim Ba
kanlıklarında olduğu gibi meslekten) Millî Sa
vunma Bakanı getirilmesi ve bunun prensip ola
rak kabul edilmesi ve hâttâ icap ediyorsa; bunun 
kanuni hüküm altına alınması. 

Bu beş maddede arzedilen fikir ve mütalâa
ların; faide ve mahzurları görüşülmüş ve tekrar 
tekrar Başbakanın, Millî Savunma Bakanının ve 
Genelkurmay Başkanvekilinin ve ikinci başkanın 
ve temsilcisi ve uzmanların fikir ve mütalâaları 
dinlenmiş bâzı Milletvekili arkadaşlar tarafın
dan; Hükümetin teklifi kabul edildiği takdirde; 
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Genelkurmay Başkanlığına asıl vazifelerinden 
gayrı yükler tahmil edilmiş olacağından memle
ket için daha faydalı ve asıl olan vazifelerini ta
mamen göremiyeceği görüşü ileri sürülmüş ve 
yine bâzı arkadaşlar tarafından Millî Savunma 
Bakanı intihabı bugünkü şekilde devam ettiği 
ve Millî Savunma Müsteşarının da sivil olması 
düşüncesi tahakkuk eylediği takdirde; Orduya 
siyaset karıştırılmış olacağı ve bunun ise mem
leket için hayırlı olamıyacağı beyan edilerek Baş
bakandan; Millî Savunma Bakanlığını da aynı 
zamanda deruhde etmesi tekrar tekrar rica edil
miş, Başbakan aynı zamanda Millî Savunma 
Bakanlığı ağır yükünü de üzerine alamıyacağı; 
buna Anayasanın müsait olmadığı ve Başbakan; 
bu yükü de üzerine almış olsa dahi tasavvur 
edilen faide ve mahzurların aynı kalacağı ve 
bu hususlar uzun uzadıya düşünülmüş olduğu 
ve en iyi ve bugüukü rejimimize en uygun şek
lin Hükümetin teklif eylediği bu şekil olduğu 
hakkındaki beyanları dinlenmiştir. 

Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri Komutan
lıklarının teşkili ve birçok işlerin Genelkurmay 
Başkanlığına nakledilmesinin bütçe üzerinde 
yapacağı tesirin ne olacağı hakkında; komisyon 
arkadaşlarımızın suallerine; Bakan ve Genel
kurmay Başkanlığı temsilcileri; bugün Genel
kurmay Başkanlığındaki teşkilât Millî Savunma 
Bakanlığındaki benzeri teşekkülleri kendi bün
yesi içinde alacak; diğerleri Millî Savunmaya 
kalacak; binaenaleyh umumi kadronun bugün
kü hacmi büyütülmüş olmıyacaktır cevabı ve
rilmekle beraber; Genelkurmay temsilcisi bu ko
nu üzerinde verdiği uzun izahatını maksat; «bir 
taraftan tevsi salâhiyet ve mezuniyet ve mer
keziyetten mümkün olduğu kadar uzaklaşmak 
ve aynı zamanda tevhidi kuvvayi sağlamaktır.» 
cümlesi ile özenleştirmiştir. 

Ordu kuruluşunu göstermek üzere hazırla
nan şemalar hakkında izahat alınması; ve yeni 
kurulacak komutanlıklarla; bugün mevcut olan 
ordu müfettişlerinin münasebeti üzerinde du
ruldu. Yeni teşkil edilecek üç komutanlığın 
bağlanacağı Genelkurmay Başkanlığının; icra 
kuvvetlerinin başı ve en salahiyetlisi olan Baş
bakana bağlanmayıp da icra kuvvetlerini teşkil 
eden ve Başbakana nazaran salâhiyetleri daha 
çok mahdut olan; on altı üyeden birine bağlanması 
ordu yurt savunması bakımından isabetli olmadı

ğı hakkında; bâzı arkadaşların uzun mütalâala
rı da dinlendi. 

Buna mukabil; Başbakanla Millî Savunma 
Bakam ve arkadaşlardan bâzıları; bugün ordu
da bir iki başlılık mevcut olduğunu ve bunun 
ancak; Hükümetçe teklif edilen şeklin kabulü 
ile izale edilmiş olabileceğini beyan ve ifade 
ettiler. 

Genelkurmay Başkanlığının Millî Savunma
ya bağlanması için bugün serdedilen mucip se
bepler; 4580 sayılı Kanunla; Genel Kurmay 
Başkanlığının Başbakanlığa bağlanması için o 
vakit serdedilen mucip sebeplerin aynı olduğu
nu binaenaleyh; ordunun bugün olduğu gibi 
idari bakımdan Millî Savunmaya; emir ve ko
muta bakımından Genelkurmaya onun da Baş
bakanlığa bağlı kalması; yurt savunması nok-
tai nazarından daha emin ve salahiyetli olaca
ğı iddiasına da yüksek Millî Savunma Kurulu 
bugün ayrıca bir kanunla kurulmakta olduğun
dan serdedilen iddia ve beyanlarda isabet gö
rülemediği mukabelesi yapıldı. 

Yukarda; beş maddede özetlendirilen fikir, 
mütalâa ve kanaatler üzerinde günlerce devam 
eden bu müzakere ve münakaşalardan sonra 
oya müracaat olunduğunda çoğunlukla kanun 
tasarısı maddelerinin müzakeresine geçilmesine 
karar verilmiştir. 

Kanun tasarısının birinci ve ikinci madde
leri görüşülürken; yine yukarda arzedilen fi
kir; mütalâa ve münakaşalar tekrarlandı. So
nunda Hükümet tasarısının birinci ve ikinci 
maddeleri bâzı değişikliklerle kabul edilmişti. 

3 ncü maddede; «Genelkurmay Başkanı; Mil
lî Savunma Bakanının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu karariyle tâyin ve tebdil olunur.» 

Denilmektedir. Genelkurmay Başkanının; 
Millî Savunma Bakanının teklifiyle tebdil ve 
tâyin edilmesini bir kısım arkadaşlarımız mah
zurlu görmüşler. Bunun aleyhinde; yapılan 
uzun müzakere ve münakaşalarda; bugünkü 
Bakan tâyini şekli devam ettikçe; senelerin ye-
tiştirebildiği tecrübeli, görgülü ve kudretli bir 
Genelkurmay Başkanının; ordu ile Bakan olun
caya kadar hiç münasebeti olmamış genç bir 
Millî Savunma Bakanı tarafından feda edilme
si ve onun yerine her hangi bir sebeple Baka
nın teveccühünü kazanmış liyakatsiz birinin 
Genelkurmay Başkanlığına getirilebilmek im
kânı olabileceği ve bunun da vatan selâmeti ile 
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kabili telif olamıyacağı bu sebeple; Genelkur
may Başkanının Bakanlar Kurulunca; tebdil 
ve tâyin edilmesi cihetine gidilmesi lüzumu 
üzerinde ısrarla durulmuştur. Hükümet tekli
finin kabulü halinde orduya siyaset karışması 
için yol açılmış olacağı beyan edilmiştir. Bu be
yana karşı da Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 
36 ncı ve 41 nci maddelerindeki (Orduda ahlâk 
ve maneviyatın yükselmesi ve Millî duyguların 
kuvvetlendirilmesi Cumhuriyete sadakat gös
terilmesi ve ordunun her türlü siyasi mülâha
za ve tesirlerin üstünde tutulması» nı âmir emir
lerinin başüstünde tutulması lâzımgeleceği bâzı 
arkadaşlar tarafından hatırlatılmış ve Genelkur
may Başaknmın intihap ve inhasında Hükümetin 
(•ok dikkat ve birçok makam ve salâhiyet sahibi 
zatların fikir ve tasvipleri alındıktan sonra inti
hap ve inlıa muamelesinin resmî usulüne riayet 
gösterileceği tabiî olduğu bunda şüpheye mahal 
olmadığı Başbakan tarafından da açıklanmıştır. 

Hükümet teklifinde; bu arkadaşların noktai 
nazarlarını telif etmek üzere; Genelkurmay Baş
kanlığı için Yüksek Askerî Şûranın üç namzet 
göstermesi ve bunlardan birinin Bakanlar Kuru
lunca seçilerek tâyini cihetine gidilmesi bir ar
kadaş tarafından teklif edilmiş ve bu teklif; ilk 
teklifi yapanlarca da tasvip edilmiş ise de, her 
iki teklif reye arzedilmiş fakat çoğunlukla kabul 
edilmemiştir. 

Bunun üzerine üçüncü madde Hükümetin 
teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Hükümetin teklif ettiği dördüncü madde üze
rinde uzun uzadıya durulmıyarak aynen çoğun
lukla kabul edilmiştir. 

Hükümetin kaldırılmasını teklif ettiği kanun
lar arasında bulunan 1199 sayılı Kanun hüküm
leri mey anında Fen ve Sanat Genel Müdürlüğü 
de vardır. Bu da kaldırılıyordu. Bakanın izaha
tından bunun Ordu Donatım Kurulu meyanma 
ithal edildiği anlaşıldı. 

Fen ve Sanat Genel Müdürlüğünün; Orduya 
girecek silâh, mühimmat ve her türlü harb va
sıtalarının fennî şartnamelerine göre muayene, 
tücrübe ve kabul etmeleri vazifesiyle muvazzaf 
oldukları gibi orduda mevcut harb vasıtalarında 
husule gelecek arızaların vâki olacak iştial ve 
infilâk gibi hâdiselerin sebep ve mahiyetlerini ve 
bunda bakım kusur ve hataları varsa onları Ba
kanlık namına tamamen bitarafane tetkik ede-
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cek bir makam olması itibariyle bunun; ordu
nun silâh, mühimmat ve her türlü harb vasıtala
rının bakım mesuliyeti kendisine verilen Ordu 
Donatım Kurulu teşkilâtı meyanma sokulması 
onun bitaraflığını ihlâl edeceği ve binaenaleyh, 
bunun eskiden olduğu gibi müstakil olarak 
Bakanlığa bağlı kalması lüzumu; komisyon üye
si arkadaşlarımızdan bâzıları tarafından beyan 
ve izah olundu. 

Bu fikir ve mütalâa komisyonun oy birliği 
ile tasvip edildi. 

Millî Savunma Bakanı da bu kanaate iştirak 
ederek; Fen ve Sanat Genel Müdürlüğünü tek
rar eski ve bitaraf şekline irca edeceğini beyan 
buyurdu. Kaldırılacak 1199 sayılı Kanun numa
rasından sonra, (Fen ve Sanat Genel Müdürlü
ğü hakkındaki hüküm baki kalmak şartiyle) 
kaydının ilâve edilmesi çoğunlukla kabul edildi). 

Yine aynı maddede kaldırılması teklif edilen 
1428 sayılı Kanunun da Bakanlık Başmüsteşarlı-
ğma ait olduğu anlaşıldı. 

Halbuki; birinci maddede müsteşarlık ka
bul edilmiş ve komisyon âzalarının çoğu Bakan
lık Müsteşarının sivil olamıyacağı ve mutlak as
ker kalması lüzumuna karar vermiş oldukların
dan birinci maddede müsteşar kelimesinden son
ra (asker) kelimesi ilâve, edilmiştir. 

Bundan sonra; kanun başlığı üzerinde du
ruldu, Anayasanın 40 ncı maddesinin son fıkra
sında beyan edilen özel kanunun da hükümleri
ni ihtiva edecek olan bu kanun tasarısının baş
lığının « Millî Savunma Bakanlığı ile Genel Kur
may Başkanlığının Kuruluş ve Görevlerine dair 
Kanun tasarısı » şeklinde yazılması teklif edil
miş ise de işbu tasarısı Genelkurmay Başkanlı
ğını da içine alan ve Cum'huriyet Ordusunun 
bütün işlerinin mercii olan Millî Savunma Ba
kanlığı teşkilât ve görevlerini ihtiva ettiğinden 
bu teklif kabul edilmemiştir. 

Birinci maddenin son fıkrası üzerinde cere
yan eden müzakereler neticesinde bu fıkranın 
«bu teşkilât ordu kuruluş ve kadrolarında gös
terilir» şeklinde yazılması çoğunlukla münasip 
görülmüştür. 

Maddelerde bu değişiklikler yapılmak şar
tiyle; Hükümet teklifi; komisyon toplantısında 
bulunan arkadaşların; çoğunluğu ile kabul edil
di. 

Yüksek Kamutayın tasvibine arzedilmek 
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üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 

Kastamonu 
Korgl. A. Alptoğan 

Kâtip 
Çankırı 

Dr. A. Arkam, 

Ankara 
M. Aksoley 

Çankırı 
Bâzı noktalara 

muhalifim 
Gl. Z. Soydemir 

Erzurum 
E. S. Akgöl 

Sözcü 
Hatay 

Gl. E. Durukan 

Afyon Karahisar 
Gl. S. Aldoğan 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
Muhalifim 

Orgl. 1. Çalışlar 

Erzincan 
Z. Ağca 

Erzurum 
Gl. V. Kooagüncy 

Gazianteb 
Gl. A. Atlı 

Kayseri 
Gl. S. Avgın 

Kocaeli 
Koramiral Ş. Okan 
.' Muğla Seyhan 

Öümüşane 
Ş. Erdoğan 

Kırklareli 
Korgl. K. Doğan 

Konya 
Dr. H. Alataş 

Van 
A. Gürsu S. Tekelioğlu R. Oktar 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
İkmal işlerini (Er, hayvan ikmali, iaşe, ilbas, 

teçhiz, sıhhiye ve baytariye malzemesi, teslih ve 
teçhiz zat işleri) Genelkurmayın üzerine alması 
esas vazifesi olan talim ve terbiye harekât is
tihbar işlerini geri bırakır. Kıtalarla yakından 
meşgul olamaz. Daima masaya bağlı kalır. İk
mal işlerini Millî Savunma Müsteşarı deruhde 
etmelidir. 

Korgl. N. Tınaz 

« • » 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MÜlî Savunma Bakanlığının Kuruluş ve Görev
lerine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kara, Deniz ve Hava kuvvet
leri Millî Savunma Bakanlığına bağlı olup bu 
Bakanlık barışta harb kuvvetlerinin komutasını 
haiz olan Genelkurmay Başkanlığını ve ona 
bağlı 3 kuvvet komutanlıklarını ve müsteşarlık 
idaresindeki daireleri ihtiva eder. 

Bu teşkilât, ordu kuruluş kadrolarında gös
terilir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Bakanlığı 
Cumhuriyet Ordusunun eğitim ve ikmâl hiz
metlerini Genelkurmay Başkanlığı ve bunların 
dışında kalan işleri Müsteşar vasıtasiyle yürü
tür. 

MADDE 3. — Genelkurmay Başkanı, Millî 
Savunma Bakanının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu karariyle tâyin ve tebdil olunur. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞI 

MUM Savunma Bakanlığının Kuruluş ve görev
lerine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Cumhuriyet Ordusunun hazır
lanması ve idaresiyle ödevli ve bu işlerden so
rumlu olan Millî Savunma Bakanlığı; barışta 
harb kuvvetlerinin komutası kendisine verilmiş 
olan Genel Kurmay Başkanlığı ile Bakanlık 
(Asker) Müsteşarının idaresi altındaki daire
leri ihtiva eder. , 

Bu teşkilât ordu kuruluş ve kadrolarında 
gösterilir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Bakanlığı 
Cumhuriyet Ordusunun personel; haber alma, 
harekât, eğitim, seferberlik ve ikmal işlerini 
Genelkurmay Başkanlığı vasıtasiyle ve bunla
rın dışındaki hizmetlerinin müsteşarlık vasıta
siyle yürütür. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 
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MADDE 4. — Kara, Deniz ve Hava kuvvet
leri komutanları ile Ordu Müfettişleri ve diğer 
orgeneral ve oramiraller Genelkurmay Başka
nının mütalâası alınarak Millî Savunma Baka-
.nının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karariy-
le tâyin ve tebdil olunurlar. 

MADDE 5. — 1199, 1428 ve 4580 sayılı ka
nunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. GHinaltay 

Devlet Bakam 
ve Dışişleri B. V. 

İV. E. Sümer 
Millî Savunma Bakam 

H. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. 8. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Sahr 

Devlet Bakam 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakam 

Fuad Sirmen 

içişleri Bakam 
E. Eri§irgü 

Maliye Bakam 
1. R. Aksal 

Bayındırlık Bakam 
Ş. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
. Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

M. S. K. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — (Fen ve Sanat Umum Mü
dürlüğü hakkındaki hüküm baki kalmak şar-
tiyle) 1199 ve 1428 ve 4580 sayılı kanunlar 
kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 Temmuz 1949 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

*>e*<i 
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S. Sayısı: 225 
Dış memleketlere vâki hububat satışları hakkındaki raporun gönde
rildiği hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis

yonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/239) 

T. C. 
Başbakanlık 2 . VI . 1948 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 6/4-1941 
G. No. 6-1839 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Toprak Mahsulleri Ofisinin malî işlemlerini teftiş etmekte olan Maliye Müfettişlerince tahkiki 
mucip görülen dış memleketlere vâki hububat satışları hakkında yapılan inceleme sonunda adı geçen 
Ofis memurlarının Memurin Muhakemat Kanunu hükümlerine tâbi olmamaları hasebiyle, yapılan 
incelemenin bir soruşturma derecesine götürülemediği ve bâzı satışların bizzat eski Ticaret Bakanı 
Atıf inan tarafından sevk ve idare edildiği ifadesiyle Ana Yasanın 61 nci maddesi muvacehesinde 
incelemenin durdurulduğu adı geçen müfettişlerce verilen raporda belirtilmiş olduğundan bahisle 
mezkûr raporun Büyük Millet Meclisine sunulması Ticaret Bakanlığının örneği ilişik 1 . V I . 194S 
tarih ve 37/1 sayılı tezkeresinde bildirilmiştir. 

Gerekli işlem yapılmak üzere bu işe ait raporla eklerinin bağlı olarak sunulmuş olduğunu saygı
larımla arzederim. 

Başbakan 
':'""' Hasan Saka 

Ticaret Bakanlığının 1 . VI . 1948 tarihli ve 37/1 sayılı yazısı suretidir 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanının emriyle, Toprak Mahsulleri Ofisinin malî muamelelerini teftişe memur edil
miş olan Maliye Müfettişlerinin, bu teftiş esnasında tahkiki mucip gördükleri harice hububat 
satışları hakkında; Bakanlığımca da verilen yetkiye dayanarak, yaptıkları incelemeye ait 25.V.1948 
tarihli rapor ilişik olarak takdim edilmiştir. 

Bu raporda Toprak Mahsulleri Ofisi memurlarının Memurin Muhakemat Kanunu hükümleri
ne tâbi olmamaları hasebiyle, bahis mevzuu incelemenin bir saruşturma derecesine götürüleme-
mediği ve bâzı satışların bizzat eski Ticaret Bakanı Atıf tnan tarafından sevk ve idare edildiği 
ifadesiyle Anayasanın 61 nci maddesi muvacehesinde incelemenin durdurulduğu belirtilmektedir. 

Büyü Mille Meclisine sunulması hususunda gerekli işlemin yapılmasına yüksek müsaadelerini 
saygılarımla rica ederim. 

Ticaret Bakanı 
M. Gündüzalp 



Anayasa re Adalet Komisyonlarından Kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 24 . V . 1949 

Kurumlan Karma Komisyon 
Esas No. 3/239 

Karar No. 1 
Türkiye B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Soruşturmaya giriş: 

Dış memleketlere yapılan hububat satışları 
hakkında Kamutayın 4 . VI . 1948 tarihli ve 67 
nei birleşimi tutanak dergisine aynen geçirilmiş 
bulunan 21 . V . 1948 tarihli ve Maliye Teftiş 
Kurulu Başkanı ile 3 Maliye Müfettişinin im
zasını taşıyan raporun okunmasından sonra Af
yon Milletvekili Şahin Lâçin, Muğla Milletve
kili Dr. Mithat Sakaroğlu ve Kütahya Millet
vekili Ahmet Tahtakılıç'in müşterek imzalı 
önergelerindeki teklifleri üzerine, eski Ticaret 
Bakanı İzmir. Milletvekili Atıf inan hakkında 
Meclis soruşturması açılmasına ve işin Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından kurulacak Karma 
Komisyona havale edilmesine karar verilmek 
suretiyle Komisyonumuz ödevlendirilmiştir. 
(Anayasa Mad. 46/2, iç Tüzük Mad. 169 ve 
172) 

Karma Komisyonun Çalşma şekli: 

Kamutayın bu kararı üzerine çalışmalarına 
başlıyan Komisyonumuz Başkanlık Divanı seçi
miyle ilk konuşmalarını yaptıktan sonra evve
lemirde Hükümetten tevdi olunan dosyalar üze
rinde gerekli incelemeleri yaparak hâdiseleri 
tesbit ve özetleriyle ifadelerine müracaat edil
mesi gerekli zevatı tâyin ve dosyalarda bulu
nan vesaik içerisindeki ingiliz'ce, Fransız'ca 
ve İtalyan'ca dilleriyle yazılı bir kısım vesika
ları tercüme ettirerek bildirmesi için işi altı ar
kadaştan mürekkep bir hazırlama komisyonu
na vermeyi muvafık görmüş ve esas Komisyo
nun çalışmasını bu hazırlamanın sonuna bırak
mıştır. 

Konya Milletvekili Hulki Karagülle, Ankara 
Milletvekili Emin Halim Brgun, Muğla Millet
vekili Nuri özsan, Bursa Milletvekili Atıf Ak-
güç, Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzioğlu 
ve Bursa Milletvekili Abdürrahman Konuk'dan 

teşkil olunan bu Su Komisyon 16 . VI . 1948 
tarihinde işe başlamış ve 34 toplantı sonunda 
hazırladığı raporu 9 . I I . 1949 tarihinde vesaik 
tercümeleriyle birlikte Komisyon Başkanlığına 
sunmuştur. 

Bundan sonra esas Komisyon yaptığı 32 top
lantı sonunda soruşturmayı ikmal ederek vardığı 
neticeyi bu raporla Yüksek Kamutaya sunmaya 
karar vermiştir. Bu arada Komisyonumuz; Mü
fettişlerce aydmlatılamadığı bildirilen ve aşağı
daki yerinde açıklanacak olan bir olayı tahkik 
rçin arkadaşlarımız arasından Ankara Milletve
kili Emin Halim Ergun, Kayseri Milletvekili 
Sait Azmi Feyzioğlu ve Bursa Milletvekili Ab
dürrahman Konuk'dan mürekkep bir niyabet 
heyetini, Yüksek Kamutay'm yukarda arzolunan 
birleşimindeki soruşturma kararma ek olarak 
verdiği hariçte de tahkikat yapabilmek salâhiye
tine istinaden (Tutanak 69 Dergisi Sahife:KKTı 
İstanbul 'a göndermiş mezkûr Heyet İstanbul 
Adalet Dairesinde kendilerine ayrılan odada bu 
hususu tahkik ve olayın mahiyetini tesbit ederek 
tuttukları zabıtları Komisyon Başkanlığına tevdi 
eylemişlerdir. (İç Tüzük Mad. 174) 

Müddetlere ait bilgi : 

Yüksek Kamutay İç tüzüğün 174/1 nci mad
desi hükmüne tevfikan Komisyonumuza ilk defa 
4 . V I . 1948 tarihinde iki aylık bir müddet ver
miştir. Bu müddet kâfi gelmediğinden talebimiz
le 25 . X I . 1948 tarihinde üç ay daha uzatılmış
tır. 

Soruşturulmanm bitmemesi sebebiyle vâki 
ricamız üzerine Komisyonumuza 18 . I I . 1949 
tarihinde yeniden üç aylık mehil verilmiş ve tek
rar vukubulan ricamız üzerine 25 . IV . 1949 tari
hinde bir buçuk aylık bir müddet daha kabul 
buyrulmuştur. Bu müddet 10 . VI . 1949 tarihin
de sona ermektedir. 
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Dosyalar hakkında bilgi : 
Hükümetten Yüksek Meclise tevdi buyurulan 

dosya miktarı 34 dür. Bunlardan 6 sı rapor, ifa
de, umumi lef, umumi satışlara ait lef, cetveller, 
yetki ve tebliğlere mütaallik dosyalardır. 28 ade
di de muhtelif satışlara ait tetkik raporİariyle 
leflerini ihtiva eden dosyalardır. 

Komisyonumuz; kendisinin topladığı veya 
ifadesine müracaat olunan kimselerden bir kıs
mı tarafından tevdi olunan vesaika ait olmak 
üzere 7 dosya tesis etmiş ve Komisyonun 27 top
lantısına ait olarak ve dinlenen zevatın aynen 
ifadelerini muhtevi tutanaklara ait dosyalarla 
birlikte ve her birisinin muhteva ve lefleri kendi 
kısmında ve ayrı bir cetvel halinde işaret olun
mak suretiyle bu raporumuzun müstenidatmı 68 

aded dosya teşkil etmektedir. (İç tüzük MacL 
173). 

Komisyon huzurunda ifadeleri alınan şahıslar 
hakkında bilgi : 

Karma Komisyon 27 celsesini ifade almaya 
hasretmiştir. 

Hakkında soruşturma yapılan eski Ticaret 
Bakanı Atıf Inan'ı üç celse dinlemiştir. Bir kıs
mı birkaç defa olmak üzere tanık olarak da 49 
kişiyi dinlemiş ve bunların ifadeleri aynen zabt 
ve tesbit olunmuştur. 

Niyabet Komisyonunun İstanbul'da dinlediği 
şahıslarla birlikte ceman 55 şahsın Komisyon hu
zurunda ve Komisyon namına ifadesi alınmış ve 
dosyaları tesis edilmiş bulunmaktadır. (İç tüzük 
Mad. 174/2). 

Karma Komisyon huzurunda dinlenen 
şahısların isimleri 

Eski Ticaret Bakanı İzmir Milletvekili Atıf İnan 

Eski Ofis Umum Müdürü Hâmit Korajr 

Denizyolları Umum Müdürlüğü Şehir Hatları Mü
dürü Enis Kansu 

(Eski Ofis Umum Müdür Muavini) 

Toprak Ofis Eski Satış. Müdürti Pertev Âmir Ko-
camaz. 

Toprak Ofis Ticaret Müdürü Fettah Barı» 

Toprak Ofis Umum Müdür Muavini Rahmi ören 

Tüccar Bekir Kara 

İstanbul İhracat T. A, Şirketindi Füruzan Tekü 

( S. Sayısı 

Komisyon Tutanak 
Dergisinin tarihi 

2 1 . 2 .1949 
17 . 3 .1949 
29 . 4 .1949 

Kaç Q*]M dinİMidiöi 

24 
26 
2 
7. 
8. 
8. 

1949 
1949 
1949 
1949 
1949 
1949 

9.4.1949 
24. 3 .1949 
2.4.1949 
7.4.1949 
8.4.1949 
8.4.1949 
9.4.1949 
24. 3 .1949 
26 . 3 .1949 
25 . 3 .1949 
8.4.1949 
15 . 4 .1949 
25 . 3 .1949 
31. 3 .1949 
8.4.1949 
25. 3 .1949 
25. 3 .1949 

f 
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Karma Komisyon huzurunda dinlenen 

şahısların isimleri 

Tücar Aristidi 

İstanbul'da Gözetme Şirketi Müdürü Bürhanettin 
Tamer 

Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cahit Zamangil 

Toprak Ofis Müfetişi Kemalettin Arıkkan. 

Tücar Ekrem Burgaz 

Çanakkale Milletvekili Hüseyin Bingöl 

Borsa Tellalı Hüsnü Ahmet Cezayirlioğlu. 

Ticaret Bakanlığı Ticaret Dairesi Reis Muavini 
Nejat Aytaman 

Ankara'da ikamet eden Sedat Erzinli 

Maliye Müfetişi Necmi Tanju 

Tüccar Serf Eryol 

Nakliyeci ve Gümrükçü Fazıl Arzık 

Nakliyeci ve Gümrükçü Vahit Hürcan 

Maliye Teftiş Kurulu Başkanı Faik ökte 

Tüccar İsmail Hakkı Verâl 

Tüccar Kadri Yaman 

Devlet Bakanlığı Müşaviri Mahmut Şeyda 

Ofis Hukuk Müşaviri 

Tüccar Suat Yurtkoru 

Tüccar îzak Barmaimon 

Eski Başbakan Recep Peker 

Borsa Tellalı Fehmi Çar 

Denizyolları Umum Müdürü Cemil Parman 

Tüccar Alp Karadavut 

Tüccar Aliotti 

Komisyon Tutanak 
Dergisinin tarihi 

25 . 3 .1949 

25 . 3 .1949 

25 . 3 .1949 
3 1 . 3 .1949 
2 1 . 4 .1949 

25. 3 .1949 

26 . 3 .1949 

26 . 3 .1949 
30 . 4 .1949 

26 . 3 .1949 

26 . 3 .1949 

26 . 3 .1949 

3 1 . 3 .1949 

3 1 . 3 .1949 

22 . 4 .1949 

22 . 4 .1949 

22 . 4 .1949 
28 . 4 .1949 
28 . 4 .1949 

31 . 3 .1949 

3 1 . 3 .1949 

3 1 . 3 .1949 

3 1 . 3 .1949 

1 . 4 . 1 9 4 9 

1 . 4 . 1 9 4 9 

2 . 4 . 1 9 4 9 

7 . 4 . 1 9 4 9 
8 . 4 . 1 9 4 9 

16 . 4 .1949 

16. 4 .1949 

7 . 4 . 1 9 4 9 
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Karma Komisyon huzurunda dinlenen 
şahısların isimleri 

Komisyon Tutanak 
Dergisinin tarihi 

Tüccar Kenrith Edvard "NVittol 

Tüccar Honch Makenzi 

Tüccar Fahri Diriker 

Muhittin Denizci 

Rize Milletvekili Tahsin Bekir Balta 

İzmir Milletvekili Münir Birsel 

Manisa Milletvekili Faik Kurdoğlu 

Ankara Milletvekili Mümtaz ökmen 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Devrin 

îstanbul Milletvekili Cemil Cahit Toydemir 

Gümüşane Milletvekili Şükrü Sökmensüer 

Trabzon Milletvekili Hasan Saka 

Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Sirer 

Sinob Milletvekili Cevdet Kerim îneedayı 

Denizli Milletvekili Behçet Uz 

Kastamonu Milletvekili Tahsin Coşkan 

Konya Milletvekili Dr. Sadi Irmak 

İstanbul'da Parmakkapıda terzi Nezihe îkar 

Toprak Ofis Muayene memuru Orhan Dümer 

Endüstri Limitet Şirketinde memur Bahadır 
Dümer 

Komisyoncu Fehmi Çar 

7 . 4 

7 . 4 

9 . 4 

15. 4 

15. 4 
12. 5 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

16 . 4 . 1949 

22. 4 
12. 5 

12. 5 

12. 5 

12. 5 

12. 5 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1 1 . 4 
1 1 . 4 
12. 4 
15. 4 

14. 4 
15. 4 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

14 . 4 .1949 

14 . 4 .1949 
14. 4 .1949 

Orhan Dümer'in karısı Nazire Dümer 15 . 4 .1949 
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karma Komisyonun inceleme dışında bırak
tığı satışlar: 

Maliye Teftiş Kurulu tarafından Toprak 
Mahsulleri Ofisinin 1946 ve 1947 senelerine ait 
olmak üzere dış memleketlere yaptığı bütün sa
tışlar üzerinde tetkikat i«ra olunarak her biri 
hakkında gerekli bilgiyi taşıyan dosyalar tesis 
ve raporlariyle birlikte sunulmuş bulunmak
tadır. 

Hazırlama Komisyonu; bu satışlar içersinden, 
müfettişler tarafından bilhassa üzerinde duru
lan ve mahiyetlerinde calibi dikkat noktalar bu
lunduğu izah olunan Trak, Wittol, îtiti, Suat 
Yurtkoru ve Ekrem Burgaz Firmalarına yapılan 
satışların ve bunlara ait muamelelerin icra 
olunacak soruşturmaya esas tutulmasını ve mü
fettişler tarafından etraflı bir şekilde tetkikata 
tâbi 'tutulduğu halde dikkati çeken bir tarafı gös-
terilmiyen diğer satışlara ait muamelenin tah
kikat mevzuunu teşkil etmesi lâzımgelen beş 
satışın haricinde bırakılmasını Komisyonun tas
vibine arzetmiştir. 

Bunlardan mühim olanı İngiliz, Yunan ve 
Ürdün Hükümetlerine yapılan resmî satışlardır. 
Diğer bir kısım da İzmir'den yapılan yanık ar
palara ve diğer bâzı firmalara yapılan satışla
ra taallûk eden ve yukarda işaret olunan beş 
satışın haricinde kalan satışlardır. Bunlar da, 
müfettişler, normal muameleye uymıyan bir ta
raf görmediklerini raporlarında bildirmişlerdir. 

Hazırlama Komisyonununun bu noktai na
zarını teyit eylediğini Maliye Teftiş Kurulu 
Başkanı Faik ökte komisyon huzurundaki şifa
hi beyanatında açıkça söylemiştir. (28.IV.1949 
tarihli 23. cü Komisyon ifade . tutanak dosyası 
sahife: 37) 

Esas itibariyle 12 . VIII . 1946 dan 5IX.1947 
tarihne kadar Ticaret Bakanı olarak vazife 
görmüş bulunan Atıf İnan 'm vazife müddetiyle 
kayıtlı olarak soruşturmaya memur edildiğin
den şüphe bulunmıyan komisyonumuzun bu ta
rihten evvel veya sonraki zamanlara mahsus 
herhangi bir soruşturmada kendisini yetkili gör
memekle beraber bu müddet içerisinde yepılmış 
olan satışlardan salifüzzikir beş satıştan maada
sında incelemeye değer ve kanuna uymıyan bir 
cihet görülmediği yolunda Hazırlama Komis
yonunun teklifini oy birliğiyle tasvip ederek 
bunlar üzerinde Bakan Atıf İnan'nm herhangi 
sorumlu bir hali bulunmadığı hususunu evvel 
emirde tesbit ve bu sebeple komisyon tahkikatı 
işbu beş satışa hasren icra ve ikmal olunmuştur. 

Hububat ihracı ve stok durumu hakkında ge
nel bilgi: 

A) Buğday durumu: 
1946 yılı Haziran ayında yani 1946 - 1947 

kampanyasına girerken Ofis elinde eski seneler 
mahsulünden (yoldaki ve un halindeki buğ
daylar dâhil) 178.447 ton buğday stoku mev
cuttur. 

Haziran - Ekim 1946 aylarında yeni yıl mah
sulünden 390.000; Kasım - Aralık 1946, Ocak 
ve Şubat 1947 aylarında satınalman ceman 
135.751 ton, 

Mart, Nisan ve Mayıs 1947 aylarında 106.750 
ton ki, ceman 1946 - 1947 yılı mahsulünden sa
tınalman buğdayların mecmuu 632.810 tondur. 

Haziran 1946 tarihinde elde mevcut 178.447 
ton buğday stokunu bu miktarlara eklediğimiz 
takdirde Haziran 1946 dan Haziran 1947 ye ka
dar Ofis eline giren buğdayların yekûnu 811.254 
tondan ibarettir. 

( 8. Sayısı t 225 ) 



— T — 
Bu buğdaylardan: 

ömser ve Deniz Toprak Ürünleri T. A. Ş. 
lerine 

Hikmet Erman'a 
y> * 

Wittollere 
Hikmet Erman'a 
John Saliba'ya 
Yaptaş T. A. Ş. ne 
İngiltere İaşe Nezaretini 
Trak Ticaret T A . Ş . OM 
Yunanistan İaşe Nezaretin» 
Ürdün'e 

» 
Ton buğday §atılmıştır. 

14 
9 

17 , 
8 . 
8 

11 
18 , 
19 , 
24 , 
25 
21 . 
20 

. 8 

. 10 . 
, 10 , 

11 . 
. 11 
. 11 , 
. 11 
. 11 . 
. 12 
. 12 
, 5 . 
. 10 

. 1946 da 
, 1946 
. 1946 

1946 
. 1946 
. 1946 
. 1946 
. 1946 
. 1946 
. 1946 

1947 
. 1947 

» 
» 
» 
> 
:» 
» 
>» 
» 
:» 
» 
» 

21.000 
1.984,883 

500 
38.000 

400 
485,785 
500 

100.133.770 
19.000 
10.000 
2.000 
2.000 

196.004,438 

To 
» 
> 

• > 

» 
» 
» 
» 
-:» 
> 
> 
» 

» 

Bunlardan 20 . X . 1947 tarihinde Ürdün'e 
verilen 2 000 ton buğday satışı 1947 mahsul yı
lma dâhil olması itibariyle umumi yekûndan in
dirildiği takdirde 1946 stokundan 194 004 458 
ton buğday harice satılmış bulunmaktadır. 

1 . III . 1947 tarihinde Ofis elinde mevcut 
stok buğday yekûnu 205 997 tondur. 

Mart - Mayıs 1947 tarihine kadar satınalı-
nan miktar; 106 750 tondur. 

Şu suretle mevcut 312 747 tondan ihracat ta
ahhütleri artanı olan 105 000 ton çıkarılırsa 
1 Mart 1947 tarihinden 1947 - 1948 kampanya
sı başına kadar elde 207 747 ton buğday kal

maktadır. 
Emsali aylara göre Ofisin vasati aylık buğ

day sarfiyatı 35 000 ton civarında olmasına 
göre Mart, Nisan, Mayıs 1947 aylarında yapılan 
iç satışlardan sonra 1947 - 1948 kampanyası 
başında (Yolda olanlar hariç) 86 066 ton buğday 
stoku mevcuttur. 

B) Arpa durumu: 
1946 - 1947 mahsulünden alınan arpa yekû

nu 224 486 tondur. Dış memleketlere yapılan 
arpa satışı 143 657 tondur. 

Satışların hangi tarihte ne miktar ve kimlert 
yapıldığı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

Unrra'ya 
ömser ve Deniz Toprak Ürünleri T. A. Ş. 
Jak Ninyon'a 
Türk Umum'a 

» > 
Jak Ninyon'a 
Yaptaş T. A. §. 
Türk Umum'a 
Yaptaş T. A. Ş. 
Suat Yurtkoru'ya 
îtiti'ye 
Ekrem Burgaz'a 
Ürdün'e 

Haziran 1946 da 
Ağustos 1946 

21. 8.1946 
17. 9.1946 
5 .10 .1946 

15 .10.1946 
24 .10.1946 
25 .10 .1946 
8 .11.1946 

21.11.1946 
18. 4.1947 
26. 4.1947 
21. 5.1947 

» 
* 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

15 000 
99 994 565 

199 284 
4 994 070 
4 500 

19 809 
500 

5 000 
250 

5 000 
5 000 

500 
2 700 

143 657 728 

Ton 
> 
» 
> 
> 
;» 
> 
> 
» 
> 
» 
> 
» 

tondur. 
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C) Çavdar durumu : 
Haziran 1946 da çavdar stoku 36 295 ton olup 

1946 - 1947 kampanyasında alman 86 608 tonla 
beraber 122 903 tona baliğ olmuştur. 

Unrra'ya 
Trak'a 
Türk Umum'a 
Trak'a. 

» 
İngiltere îaşe Nezaretine 
Leon Faraci'ya 
Hakkı Veral'e 
î t i t i 'ye 
Trak'a 

tondur. 

Bu kampanya yılında bu miktardan yabancı 
memleketlere çavdar satışı 87 750 tondur. 

Bu satışların miktarı ile kimlere yapıldığı 
aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

Haziran 1946 da 
21. 6.1946 » 

Temmuz 1946 > 
21. 9.1946 » 
2.10.1946 > 

19.11.1946 » 
26.11.1946 > 
27.11.1946 » 
2.12.1946 > 
5.12.1946 » 

16 000 
950 525 

5 300 
4 828 300 
5 921 700 

25 000 
1 000 
4 750 

19 000 
5 000 

87 750 525 

Ton 
!» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ç) Yulaf durumu: 
Haziran 1946 da yulaf stoku 18,251 ton olup 

1946 - 1947 kampanya yılında alınan 31,360 ton
la birlikte ceman 49,611 tona baliğ olmuştur. 

Jak Ninyon'a 
Hikmet Erman'a 
Jak Ninyon'a 
Hikmet Erman'a 
Jak Ninyon'a 
Halûk Sarman'a 
Yaptaş T. A. Ş. ne 
Hikmet Erman'a 
öztürk 'e 
Yaptaş T. A. Ş. ne 
Hikmet Erman'a 
öztürk 'e 
Yaptaş T. A. Ş. ne 
Bünyamin Nahon'a 
Reşat Araz'a 
Ekrem Burgaz'a 
Dümeks T. A. Ortaklığı'na 
îzrail de Toledo'ya 

Bu kampanya yılında yabancı memleketlere 
satılan yulaf miktarı 18,284 tondur. 

Bu satışların miktariyle kimlere yapıldığı 
aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

2 1 . 8 
24, 8 
27. 8 
3 .10 

10 
10 

16-10 
16-10 
21.10 

8 .11 
11.11 
12.11 
18.12 
6 
27 
11 
28 
25 

.1946 da 

.1946 » 

.1946 » 

.1946 » 

.1946 » 

.1946 » 

.1946 » 

.1946 » 

.1946 » 

.1946 » 

.1946 » 

.1946 » 

.1946 » 

.1947 » 

.1947 » 

.1947 » 

.1947 » 

.1947 » 

tondur. 
Hülâsa : 1946 - 1947 kampanya yılı içinde : 

Buğday 196 004 488 Ton 
Arpa 143 657 728 » 
Çavdar 87 750 525 » 
Yulaf 18 284 958 » 

986 281 
70 
34 777 

292 034 
200 
118 126 
150 
200 
150 
185 
196 241 
200 

20 
100 

5 000 
5 000 
4 882 500 

500 

18 284 958 

Ton 

Yekûn 445 690 699 
hububat dış memleketlere satış suretiyle ihraç edilmiştir. 
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Yetki hakkında bilgi: 

Yukardaki tablolarda gösterilen ihracat sa
tışları Bakanlar Kurulunun tasdikma iktiran 
eden Koordinasyon Heyetinin 15 Haziran 1946 
tarihli ve 648 sayılı kararının 8 nci maddesine 
dayanılarak yapılmıştır. 

Bu maddede aynen şöyle denilmektedir: 
(Toprak Mahsulleri Ofisince satın alınmış ve 

alınacak hububatın dahilî satış fiyatları, alım 
fiyatlarına buğday, siha buğday, karışık buğday
da! kiloda ikişer, çavdar, siha çavdar, beyaz arpa, 
siha beyaz arpa, çakır arpa, siha çakır arpa, yu
laf ve siha yulafta da dörder kuruşun ilâvesiyle 
elde edilir. 

Bu fiyat Ofis depolarında baskül üzerinde 
teslim fiyatıdır. 

Haricî satış fiyat ve şartları ise, Ticaret Ba
kanlığının tasvibiyle umumi piyasa icaplarına 
göre tâyin olunur.) 

Atıf înan vazifeye başladığı zaman Ofisin 
Kuruluş Kanunu olan 3491 sayılı Kanunla haiz 
olduğu salâhiyetler ve bu kararla tesbit olunan 

+ fiyat ve şartlarla yapmakta olduğu hububat sa
tışlarından buğdaya ait olan kısmını durdur
muştur. Bu tarihlerde satışlar opsiyonlu olarak 
yapılmakta idi. 

Mujmaileyh vazifeye başladıktan sonra mer
hum Maliye Bakanı Halit Nazmi Keşmir'in dö
viz vaziyeti ve Ofisin malî durumu noktasından 
vâki mütalâası ve Atıf înan 'm teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca 200 000 ton buğday ih
racı muvafık görülmüş ve Bakan Atıf inan bu 
miktarın ilk defa 100 bin tonunu Ofise bildir
miştir. 

Bakan Atıf inan'in emriyle Ticaret Bakan
lığı Müsteşarı Cahit Zamangil'in Başkanlığında 
Dış Ticaret Dairesi Reisi Mahmut Şeyda ve Teş
kilâtlandırma Umum Müdürü Faruk -Sunter 
ve Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürü Hâ-
mit Karay'dan teşekkül eden Komisyon vaziyeti 
inceliyerek 14 . X . 1946 tarihinde bir protokol 
hazırlayıp Bakana sunmuştur. Bu protokol Ba

kan tarafından da 11 . XI . 1946 tarihinde tas
vip edilmiştir. 

Bu protokolda dış pazarlara ihraç olunacak 
hububatın cinsine göre miktarları ve fiyatları 
Toprak Mahsulleri Ofisinin müzekere ile yapa
cağı teklif üzerine Bakanlık Makamınca tesbit 
olunması kabul olunmuş ve diğer hükümleriyle 
de satış şartları o tarihte satışı mümkün görü
len miktarlar ve ihraç fiyatları ve hangi cins 
dövizlerle ihraç olunabileceği ve tüccar aracılığı 
ile ihracat yapılabileceği ve komisyon miktarı 
ve satış miktarlarının ve umumi şartlarının bir
liklere bildirileceği hususları tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. (Yetki ve tebliğler dosyası : Lef: 
31). 

Evvelce opsiyonlu olarak yapılmakta olan sa
tışların birliklere yapılan 7 . 10 . 1946 tarihli 
tebliğ ile o tarihten itibaren ferm satış teklifi 
suretiyle yapılacağı tamim olunmuş ve bu ta
rihten sonra cereyan eden bütün satışlarda ferm 
teklif usul tatbik edilmiştir. (Yetki ve tebliğler 
dosyası Lef: 70). 

Harice yapılan satışlarda aracı firmalara ve
rilen komisyon vaziyetine gelince : 

6 . VI . 1945 tarihinde Ticaret Bakanının 
mucibine iktiran eden müzekkere ile % 3 olarak 
tesbit olunan komisyon verme yetkisi 26 . I X . 
1946 tarihinde Bakan Atıf înan tarafından tas
vip olunan müzekere ile % 2 ye indirilmiş ve 
salifüzzikir 14 . X . 1946 tarihli protokolün 5 
nci maddesiyle bu husus tekrar ve teyit olun
muştur. 

ingiliz Hükümetine yapılan satışın Bakanlar 
Kurulunda görüşülmesi sırasında yani 19 . XI * 
1946 tarihine tekaddüm eden günlerde Atıf 
inan 'm komisyonun büsbütün kaldırılması yo
lundaki mütalâası bu Kurulca tasvibe uğramış 
ve bundan sonra da Ofis tarafından hiçbir sa
tışta komisyon verilmemiştir. 

incelenen satışlar : 
Bunların muhtelif tarihlerde beş firmaya ait 

satışlar olduğu yukarda arzolunmuş idi. Muka
vele tarihleri sırasiyle şunlardır: 
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Firmanın ismi 

Wittoller 
Suat Yurtkoru 
îtitii 
Trak 
Ekrem Burgaz 

Mukavele 
tarihi 

8 .11.1946 
21.11.1946 
2 .12 .1946 

24 .12 .1946 
11 . 3 .1947 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Buğday 
Yulaf 

Cinsi 
Mukaveleye 

miktar 

40 
5 

göre 
I 

000 
000 

20 000 
20 

5 
000 
000 

I. - wittol'e yapılan satış 

1. — Alıcı, J. V. Wittol ve Türk Umum Tica
ret Limitet Şirketidir. 

a) Wittol Şirketi İstanbul'da ihracat, it
halât, nakliyat sigorta, vapur acenteliği, muhte
lif şirketlerle iştirak, dahilî ticaret ve imâlat iş
leri yapan eshamlı Limitet şirketidir. 

})) Türk Umum Ticaret Limitet Şirketi; 
Wittol Şirketiyle bu şirkete dâhil diğer ortakla
rın kurdukları bir şirkettir ki, "VVittol'un ihracat 
işleri branşı vazifesini görür. 

2. — Bu şirketlerin Ofisten alıp ihraç ettik
leri hububat: 

a) Türk Umum Ticaret Şirketi, Ofisten 
Temmuz 1946 tarihinde 5 300 ton çavdar ve Ey
lül , Ekim 1946 tarihlerinde 14 500 ton arpa alıp 
ihraç etmiştir. , 

b) Wittol Şirketi 8 . XI . 1946 tarihli muka
vele, ile Ofisten 38 000 ton buğday almış ve İtal
ya 'ya ihraç etmiştir. 

Soruşturma, eski Ticaret Bakanı Atıf inan 'm 
Bakanlık ettiği zaman ve tahkiki mucip görülen 
bâzı noktalar bakımından Wittol şirketine vâki 
son 40 000 ton buğday satışı hakkında yapıl
mıştır. 

S. — ~\¥ittol'e yapılan buğday satışının cere
yan tarzı : 

a) Wittol şirketi, 40 000 ton buğday alıp 
İtalya'ya ihraç etmek için, Şirketin vekâletini 
haiz olan Borsa tellalı Fehmi Çar vasıtasiyle Ofi
se 7 . XI . 1946 tarihinde resmî müracaatını yap
mıştır. 

b) Satış .mukavelesi Ofis ile Şirketin vekili 
Fehmi Çar arasında 8 . XI . 1946 tarihinde imza 
•edilmiştir. 

e) Borsa beyannamesi 19 . XI . 1946 tarihin
de İstanbul Borsasına tescil edilmiştir. 

<;) Ofis. Wittol şirketine muhtelif tarihler
de 38 000 ton buğday teslim etmiştir. Ofis mu
kaveledeki salâhiyetine istinaden % 5 noksanı 
ile 38 000 ton vermiştir. 

4. — Wittol .satışı sırasında Ofisin d.urumu : 

a) Satış usulündeki değişiklik : 
Ofis 7 . X . 1946 tarihine kadar satışlarını 

opsiyon usulü ile yapmakta idi. Bu tarihte tan
zim ve İhracatçı birliklerine tebliğ olunan sirkü
ler ile Ofis, ferm satış usulünü kabul etmiş bulu
nuyordu. 

b) Satılacak buğday miktarı : 
Ekim 1946 da yapılan Bakanlar Kurulu top

lantısında Ticaret ve Maliye Bakanlarının izah
ları üzerine 200 000 ton buğday satılabileceği 
hususunda mutabık kalınmıştır. Bunun üzerine 
Atıf İnan, Ofis Genel Müdürü Hâmit Koray'a 
100 000 ton buğday satışı için şifahi yetki ver
in ist ir. 

5. — Diğer talipler: 

a) Ferm satış usulüne geçme ve 200.000 
ton buğday satışı kararından sonra Ofisle ya
pılan ilk büyük ve müspet müracaat Wittol'le-
riıı 40.000 ton buğday talebi olmuştur. 

b) İngiliz'lerin Ofisten 125.000 ton buğday 
almak üzere yazılı kabulleri, Wittol'lere yapı
lan satış mukavelesinin tarihi olan 8 . XI . 
1946 dan 4 gün sonra 12 . XI . 1946 da vâki 
olmuştur. Bu satışa ait mukavele 19 . XI . 1946 
tarihinde imza edilmiştir. 

e) AVittol'lere 40.000 ton buğday satıldığı
na dair mukavelenin imzalanmasından bir gün 
sonra 9 . XI . 1946 da Trak Şirketi Ofisten 
20.000 ton buğday talep etmiştir. Aynı gün daha 
üç firma Ofise müracaat etmiştir. 
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Bunlardan yalnız Trak Şirketine 20.000 
ton buğday satılmış ve mukavelesi 24 . XII . 
1946 da imzalanmıştır. 

6'. —• Tutanak dergisine geçen tahkikat ra
poruna göre; Wittol Şirketine yapılan 40.000 
ton buğday satışında aşağıdaki noktalar dikkati 
çeker mahiyette görülmüştür: 

a) İngiliz Hükümetine yapılan satışla 
Wittol satışı müzakereleri birbirine karışmak
tadır. İngiliz Hükümeti bidayette daha yüksek 
miktara talip iken yapılan pazarlık ve çekiş
meler sonunda 125.000 tona razı edilmiştir. 
Wittol'e yapılan satıştan vazgeçilerek aldığı 
40.000 ton buğdayın İngiliz'lere verilmesi ha
linde yapılan cemilekârlık pazarlıkla küçültül
memiş olurdu. 

b) 40.000 ton buğday satışı için AVittol'ler 
7 . XI . 1946 tarihinde müracaatla 8 . XI . 1946 
da mukaveleyi imza etmişlerdir. 

Dosyalarda Mevcut muhabere evrakına gö
re, Ofisin eski Genel Müdürü Hâmit Koray 
witol'lerin dostudur. Ve bu müesseseyi 100 000 
ton buğday almaya sevketmiştir. Hâmit Koray 
vazifesini suiistimal etmiştir. 

e) wittol'lere 40 000 ton buğday satılma
mış olsaydı tellâl Fehmi Çar'a % 5 ten 75 000 
lira tellaliye verilmemiş ve Ofis bu parayı ta
sarruf etmiş olurdu. 

ç) Tellal Fehmi Çar Ofisten ve wittol'ler-
den ceman 247 803 lira komisyon almıştır. Bu 
paradan bir kısmını Fazıl isminde birine verdi
ğini beyan etmiştir. Fehmi Çar'a yemin tevci
hi suretiyle ifadesi alındığı takdirde tahkikatın 
başka bir veçhe alması da mümkündür. 

d) wittol satışının eski Başbakan Recep 
Peker'e aksettiği, Peker'in buğdayların vvittol'-
lere verilmeyip İngilizlere satılmasını terviç 
ettiği, soılradan bu satışa 10 000 sterlinlik te
minat alınmak şartiyle cevaz verdiği anlaşıl
maktadır. 

e) wittol'e yapılan satış esnasında Ofis he
nüz 1947 senesinin mahsulü hakkında sarih bir 
fikir ve kanaate sahip değildir. Bu bakımdan 
40 000 tona baliğ olan wittol satışından da iç
tinap etmek Ofis için ihtiyatlı bir hareket olur
du. 

f) wittol satışı icrasında Ofisin elinde ya
zılı yetki yoktu. Bu yetki İngiliz satışlariyle 
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beraber 165 000 ton buğday için 11 . XI .1946 
da Bakandan alınmıştır. 

g) Nezihe imzalı ve Fehmi Çar 'm evinde 
yapılan aramada mektup kime aitti, ne için ve 
kime yazılmıştır? 

Raporda; dikkate değer bulunan bu nokta
lardan eski Ticaret Bakanı Atıf İnan'a taallû
ku görülen cihetler şu tarzda belirtilmiştir: 

a) Ofisin o zamanki stok durumu, 
b) İngiliz talebi muvacehesinde bu satışın 

nasıl terviç edildiğinin mumaileyh tarafından 
aydınlatılması lâzımdır. 

7. — Dikkate değer görülen bu noktaların 
Komisyonumuzun soruşturmasına göre incelen
mesi : 

A) Atıf İnan'a ilgisi bakımından : 
a) İngilizlerin Ofisle ilk temasları hububat 

fiyatlarını öğrenmek maksadiyle yazdıkları bir 
mektupla başlar. İngiliz Ticaret Müşaviri, 
2 . X . 1946 tarihli bir mektupla hububat fiyatla
rım sormuştur. Ofis bu mektuba 4 . X . 1946 ta
rihli mektupla cevap vermiş ve istenilen listeyi 
göndermiştir. Ofisin bu mektubuna 18 . X . 1946 
da verdiği cevapta mumaileyh, fiyatlarda yapıl
ması gereken tenzilât üzerinde durmuştur. 

Hindistan'da kıtlık olması sebebiyle Türkiye'
den buğday temini için gelen Sümmer - Well 
Smith eski Ziraat Bakanı Faik Kurdoğlu ile te
mas etmiş ve Kasım ayının ilk haftası içinde bu 
Bakan tarafndan Ofise prezante edilmiştir. Bu 
tarihte 2 ilâ 9 Kasım arasında eski Ticart Bakanı 
Atıf İnan, Ekonomi Bakanı Tahsin Bekir Balta 
ile beraber Bursa ve havalisinde tetkik gezinti-
sindedir. 9 Kasım günü Ankara'ya gelen Atıf 
İnan İngilizlerin hububat talebine muttali olunca, 
durumu Bakanlar Kuruluna götürerek muvafa
kat almış ve 125 000 ton buğday satılabileceği hu
susunda İngiliz mümessiline bilgi verilmiştir. 

Atıf inan Ankara'ya geldiği ve ingiliz satı
şına muttali olduğu tarihte Wittol satışı, evvelce 
verdiği 100 000 tonluk şifahi ihraç yetkisine is
tinaden Ofis Genel Müdürü tarafından yapılımı 
bulunuyordu. 

Bu itibarla Atıf İnan'm ingiliz talebi kar
şısında Wittol satışını terviç etmiş olmasından 
bahsedilemiyeceği anlaşılmaktadır. Ancak Wit-
tollere yapılan satış karşısında ingiliz talebinin 
nasıl terviç edilmiş olduğundan bahsedilebilir. 
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b) Wittol satışı sırasında Ofisin stok duru

mu 307 507 ton idi. (Cetvel Lef : 8) Ekim ayın
da ferm satış usulüne geçildikten sonra, Bakan
lar Kurulunda 200 000 ton buğday satılması uy
gun görüldüğü cihetle bu tarihten sonra ilk bü
yük parti olarak Wittollere 40 000 ton ve onu 
takiben İngilizlere 125 000 ton buğday satılmış
tır. Bu 165 000 ton buğday satışı 200 000 ton 
buğday satışı yetkisine uygun ve Ofisin stok du
rumuna göre mümkündür. 

B) Bu satış sebebiyle olaylar umumi rapor
da Ofis bakımından da incelenmiştir. 

Soruşturma Atıf İnan hakkında olduğu ci
hetle Komisyonumuz bu sebeple bütün olayları 
incelemiş bulunmakla beraber bunları mumailey
he sirayet bakımından mütalâa etmiştir. 

Umumi raporda bu hususta şu noktalar ileri 
sürülmektedir: 

a) Ofis İdarecileri, Wittol satışı sırasında 
İngiliz Hükümeti tekliflerinden haberdar idiler. 

b) Wittol talebinin yapıldığı tarihi taki
ben derhal mukavele yapılmakta istical gösteril
miş ve Wittoller dosyasında bulunan bu Firma 
nın İtalya'daki mümessiline yazılmış olan mek
tuplarda dikkati çeken sözler sarfedilmiştir. 

c) Wittol satışı sebebiyle dellâl Fehmi Çar'a 
% 5 ten 75 000 lira dellâliye verilmiştir. Bu 
dellâliye verilmemiş ^olsaydı Ofis bu miktarı ka
zanmış olacaktı. 

Bütün bu noktalar hakkında Ofis eski Ge
nel Müdürü ile muavinleri ve diğer ilgili mü
dürler Komisyon huzurundaki ifadelerinde açık
lamalarda bulunmuşlardır. Ancak, bu husus
larda Bakan Atıf İnan'm bir ilgisi görülme
miştir. 

ç) Raporda adı geçen ve kim olduğu tesbit 
edilemediği bildirilen Fazıl Wittollerin Ofis
ten aldığı 40 000 ton. buğdayın vapurlara doldu
rulması için Şirketle hususi anlaşma yapan ve 
Vahit Hürcan ismindeki diğer bir şahısla bu 
tahmil işini gören Fazıl Arzık'tır. 

Gerek Fazıl Arzık, gerekse Vahit Hürcan 
tahmil işinden dolayı Wittol Şirketinden ücret 
almışlardır. 

Fehmi Çar, Fazıl Arzık'ı Wittollere prezan-
te ettiğini fakat aldığı komisyon ve dellâliyeden 
ona pay ayırıp vermediğini söylemiş ve Fazıl 
ile Vahit de bu ifadeyi tasdik etmişlerdir. 

d) Wittol satışının eski Başbakan Peker'e 

aksettiği ve onun bu satışı önce terviç etmediği 
yolundaki iddianın aslı bulunmadığı gerek Re
cep Peker gerekse Fehmi Çar ve Wittol mü
messilleri tarafından ifade olunmuştur. Wittol-
ler 6 . XI . 1946 tarihli mektuplarında, bundan 
bahsetmelerini Fahmi Çar'm beyanına atfetmek
te ve satışa ehemmiyet verdirmek için İtalya'-
daki mümessillerine böyle yazdıklarını beyan et
mektedirler. 

Fehmi Çar'da bu sözlerin aslı olmadığını 
söylemiştir. 

Bu ifadelerin aksini gösteren hiç bir delil de 
mevcut değildir. 

e) Wittollere yapılan 40 000 ton buğday 
satışı ofis Genel Müdürü tarafından bir ihti
yatsızlık olarak yapıldığı yolundaki iddia üze
rine o zamanki satışlara, başka talip bulunma
masına ve eldeki stoka nazaran kaçırılmaması 
gereken bir fırsat telâkki ettiğini Umum Mü
dür Komisyon huzurundaki ifadesinde söyle
miş ise de bu cihette de Bakana sirayet eden 
bir taraf görülmemiştir. • 

f) Nezihe imzalı ve Türkiye B. M. M. özel 
damgalı kâğıda yazılmış olan mektup hakkında Ko
misyonumuz tarafından İstanbul'a gönderilen 3 ki
şilik Niyabet Heyetinin yaptığı tahkikata göre 
Nezihe, İstanbul'da Parmakkapı'da terzilik ya
pan Nezihe tkar 'dır . Mektup Borsa dellâlı Feh
mi Car'a hitaben yazılmıştır. Mektupta tarih 
olmamakla beraber mektubun 1948 yılı Nisan 
veya Mayıs ayında yazıldığı tanıkların ifadele
rinden anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla, bu mektubun soruşturma mev
zuu olan Wittol satışı ile bir alâkası görülme
miştir. Bu tarihte Atıf İnan esasen Bakanlıktan 
da çekilmiş bulunuyordu. 

Soruşturma Atıf İnan hakkında olduğu ci
hetle Komisyonumuz dikkate değer görülen bu 
noktaları incelemiş olmakla beraber bunlar 
hakkında bir karara varmayı yetkisi dışında 
görmüştür. 

Netice ve karar : 

Yukarda arz ve izah olunan sebepler dola-
yısiyle Wittol şirketine yapılan 40 000 ton 
buğday satışı işinde eski Ticaret Bakanı Atıf 
İnan'm cezalı veya akçalı sorumluluğunu ge
rektirir fiil ve harekette bulunduğunu gösteren 
hiçbir delil mevcut olmadığından mumaileyhin 
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bu işlemden dolayı sorumlu bulunmadığına oy 
birliğiyle karar verildi. 

II - Suad Yurtkoru'ya yapılan satış 

1. — Şirketin mahiyeti : 

Bu firma (Suad Yurtkoru ve Ali Naci Alm
ak) dan müteşekkil ve îzmir'de müesses bir 
Kollektif Şirkettir. 

Suad Yurtkoru, eski Afyon Milletvekilidir. 
Son zamanlarda ticarete başlamışır. 

Ali Naci Almak, eskiden beri ticaretle meş
guldür. 

Şirket, her nevi ithalât, ihracat ticareti ve 
dahilî her türlü ticaret komisyonculuk ve ta
ahhüt işleri yepmak üzere teşekkül etmiştir. 

Şirket 8 . X . 1946 - 8 . X . 1949 süresi için 
muteber bulunan ve kuru üzüm, kuru incir, hu
bubat ve bakliyat ihracına mezuniyet veren 2471 
sayılı ihracat ruhsatnamesini haizdir. 

Şirketin 1946 ve 1947 yıllarındaki ticari faa
liyeti iki gurubda toplanır. 

A) Toprak Ofisle yaptığı muameleler. 
B) încir ve üzüm alım, satım ve komüsyon

ları. 
(Bu gurup soruşturma ile ilgili değildir.) 

2. — Toprak Ofisle yaptığı muameleler: 

A) Bu şirket 23 . IX . 1946 da Ofis Umum 
Müdürlüğüne yazdığı bir mektupla işe başla
mıştır. Sondaj mahiyetinde olan bu mektupta 
24 Haziran tarihli sirkülerde değişiklik olup ol
madığı sorulmuş, ihraç edilmek üzere 50 000 
ton buğday istenmiştir. Ofis Umum Müdürlüğü 
buna verdiği 28 . IX . 1946 tarihli cevapta sir
külerde değişiklik yapılmadığını fakat şimdilik 
buğday satılamıyacağmı bildirmiştir. 

B) Şirket ikinci teşebbüsünü 10 . X . 1946 • 
da Ofise yapmıştır. Bu teklifte Belçika'ya ih
raç kaydiyle 5 000 ton beyaz Anadolu arpası 
istenmiş Umum Müdür Hâmit Koray'm, Suad 
Yurtkoru'yu Ankara'ya davet etmesi üzerine 
Ankara'da hazırlanan ve Ofis adına Umum Mü
dürle muavini tarafından imzalanıp İzmir Şube
sine yollanan mukavele acele işleri dolayısiyle 
avdet mecburiyetinde kalan Suat Yurtkoru'ya 
izmir'de imza ettirilmiştir. Bu suretle Ofisten 

alınıp I. M. Barmaimon Firmasının tavassutu ile 
Belçika'ya ihraç edilen 5 000 tonluk arpa Şirke
tin 1947 senesi hesabatma geçmiştir. 

C) Şirket bundan başka Ofisten 200 ton 
yanık arpa almıştır. Bu yanık arpalar o zaman 
gazetelerde ilân olunan sirküler mucibince peşin 
para ile olduğundan bunun için ayrıca mukavele 
yapılmamıştır. (Bu mevzu da soruşturma ile il
gili görülmemiştir.) 

Ç) Şirket 16 . X I I . 1946 da ferm olarak 
5 000 ton çevdar talebinde bulunmuş ise de, Ofis
ten menfi cevap almış ve bu satış yapılmamıştır. 

3. — Belçika'ya ihraç edilen arpa işi : 

Bu mevzulardan soruşturma ile ilgili görülen 
cihet Belçika Ya ihraç edilen 5 000 ton arpadır. 

izmir'de ihracat komisyonculuğu yapan I. M. 
Barmaimon Firması, Anvers ajanından aldığı 
bir teklif üzerine Suat Yurtkoru ile temasa ge
çerek beşbin ton beyaz Anadolu arpası temin 
edip etmiyeceğini istimzaç etmiştir. Suat Yurt
koru 10 . X . 1946 da Ofise yaptığı müracaatın 
is'af edileceğini mülâhaza ederek müspet cevap 
vermiştir. Barmaimon bu cevaba itimat ederek 
28 . X . 1946 da ajanına telgraf çekmek suretiyle 
akreditif açılmasını bildirmiştir. 14 . X . 1946 da 
Barmaimon lehine açılan akreditif üzerine Suat 
Yurtkoru Ankara'ya yaptığı seyahatlerle 
2 1 . X I . 1946 tarihli mukavelenameyi akdetmiş 
ve üç partide teslim aldığı 5 000 ton arpayı Bar
maimon Firmasının tavassutu ile ihraç etmiştir. 

Netice şudur : 

Yapılan mukavele gereğince arpalar teslim 
olunmuş ve Ofis tarafından Suat Yurtkoru ve 
Ali Naci Almak Kollektif Şirketine1 % 2 komis
yon verilmiştir. 

4. — Tutanak dergisine geçen umumi rapor
da yazıldığına göre bu satışa şayanı dikkat ve 
mucibi tahkik olarak gösterilen hususlar : 

A) Firmanın Ofis usulüne göre teklif yap
maması, 

B) ihraç yetkisinin iptalinden bu satışın is
tisna edilmesi; 

C) Arpa ihracatının durdurulması ve bir
liklere tebliğ edilmesine rağmen bu satışın yapıl
ması; 
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Ç) Bu tarihte vâki diğer tekliflerin redde
dilmesi; 

D) Şirketin ihracatçı firma olmayışı ve al
dığı arpaları başkasına devretmesi. 

işaret olunan bu hususlardan sonra netice 
olarak ; Suat Yurtkoru 'nun Milletvekili olduğu 
zamanlar Ofis Raportörü olmasının ve Bakan Atıf 

tnan 'm eskiden beri arkadaşı bulunmasının bu 
satışa müessir olduğu mânası çıkarılmaktadır. 

5. — Calibi dikkat görülen yukarda yazılı nok
talar üzerindeki soruşturma sonuçlar iaşağıda 
izah olunmuştur : 

A) Firmanın yazılı müracaatı olduğunda 
Suat Yurtkoru ve Umum Müdür Hamit Koray 
İsrar etmekte ve Suat Yurtkoru bu husustaki ya
zılı müracaatına ait mektubun kopyesini de Ko
misyonumuza ibraz etmiş bulunmaktadır. 

Bununla beraber Ofis mevzuatına göre bu gibi 
satışlarda firmaların mutlak surette yazılı müra
caatta bulunmaları mecburiyetini koyan her han
gi bir hüküm de yoktur. 

B) Altı firmaya yapılan arpa satışından ge
riye kalan ihraç yetkisinin iptaline ait 12. X I . 
1946 tarihli müzakere Umum Müdüre geldiği va
kit mumaileyhin ilgili servisçe listeye ithal edil-
miyen bu satışı hatırlıyarak müzakereyi bu yolda 
tashih ettiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar işbu 
satışın yazılı mukavelesi müzakere tarihinden 
sonra ise de Umum Müdürün firma ile daha ev
vel vâki şifahi mutabakatını hatırlıyarak müzek
kereye ithal ettirdiğini mumaileyh ifade etmiş di
ğer müdürler de bunu teyit eylemektedir. 

C) Arpa ihracatının durdurulmasına ve 
birliklere tebliğ edilmesine rağmen bu satışın ya
pılması keyfiyeti yukarda açıklandığı gibi firma 
ile mukaddem anlaşmanın mevcudiyeti ile izah 
olunmaktadır. 

Ç) Diğer tekliflerin reddedilmesi ciheti de 
arpa ihracının durdurulmasına karar verilmiş 
ve birliklere tebliğ edilmiş bulunmasından ileri 
geldiği anlaşılmaktadır. 

D) Şirketin ihracatçı ruhsatnamesi vardır. 
Arpaları başka firmaya devretmesi veya onun 
vasıtasiyle ihraç etmesi keyfiyeti Ofisi alâka
dar eden bir mevzu olarak mütalâa olunma-
maktadır. Bununla beraber Ofis dosyalarında 
bütün ihraç muamelâtının Suat Yurtkoru namı
na yapıldığı görülmüştür. 

Dikkati calip olarak gösterilen hususlar 
hakkında soruşturmamızdan elde ettiğimiz so
nuçları bu suretle arzettikten sonra eski Bakan 
Atıf İnan 'm bu firmaya yapılan satış dola-
yısiyle muameleye resmî veya hususi şekildeki 
temas derecesini tahlil etmek gerekmektedir. 

Atıf İnan, şirketi temsil eden Suat Yurtko
ru'nun eskiden beri arkadaşıdır. Suat Yurtkoru 
7 nci devrede Afyon Milletvekilliğini yapmış
tır. 1946 seçimlerinden sonra Ticaret hayatına 
atılmış ve Ali Naci Almak ismindeki bir tüc
carla kollektif şirket kurarak çalışmaya başla
mıştır. 

Diğer satışlarda olduğu gibi ihracat imkân
ları göz önüne alınarak Ofis tarafından Ba
kan'a yapılan teklif üzerine altı firmaya ait 
satış meyanmda bu satış da 12 . XI . 1946 tarih
li müzekkereye ithal olunmuş ve bu müzek
kere 16 . XI . 1946 tarihinde Bakan tarafından 
tasvip edilmiş ve bu satışda » Bakan'la ilgili 
başkaca bir muamelenin cereyan etmediği ne
ticesine varılmıştır. 

Bakan Atıf İnan 'm arkadaşlığından istifade 
ederek Suat Yurtkoru'nun Ofisi bu satışı yap-
mıya mecbur kıldığına ve Bakan Atıf İnan'ın 
da Suat. Yurtkoru'ya bu satışın yapılması yo
lunda Ofise re'sen emir verdiğine ve tavsiye 
veya telkinde bulunduğuna dair hiçbir gûna 
delil mevcut bulunmamaktadır. 

Atıf İnan'ın bu satışa ait akdi tasvip etme
sinde kanuna ve usule aykırı bir cihet de gö
rülmemiştir. 

Netice ve karar : 

Yukarda arz ve izah olunan sebepler dolayı-
siyle Suat Yurtkoru ve Ali Naci Almak Firma
sına yapılan 5.000 ton arpa satışı işinde eski 
Ticaret Bakan'ı Atıf inan 'm cezai veya akçalı 
sorumluluğunu gerektirir fiil ve harekette bu
lunduğunu gösterir hiçbir delil mevcut olma
dığından, mumaileyhin bu işlemden dolayı 
sorumlu bulunmadığına oy birliğiyle karar 
verildi. 

I I I - t t i t i Firmasına yapılan satış 

1. — Şirketin, bünyesi : 

(izmir Tütsü ile Temizlenmiş Ineir Tlirk 
Anonim Şirketi) nin kısaltılmış adı (ttiti) dir. 
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Bu şirket 1934 senesinde İzmir'de kurulmuş

tur. Kuruluş semıayesi 200 000 lira olup 10 000 
hisseye münkasimdir. En büyük hissesi İzmir 
tüccarlarından «liro ailesine aittir. 

2. — Toprak Ofisle yaptığı muameleler : 

İtiti Firması Ofisten, 2 . XII . 1946 tarihli 
mukavele ile 20 000 ton çavdar 18 . IV . 1947 
tarihli mukavele ile de 5 000 ton arpayı ihraç 
şartiyle satın almıştır. Bunlardan çavdara mü-
taallik satış müfettişlerce tetkika değer görül
müş ve Komisyonumuz da bu kısım üzerinde so
ruşturma yapmıştır. 

îtiti Firması mümesili, 24 . XI . 1946 tarihli 
teli ile 20 000 ton çavdarı Fermo sattığım bildir
miş ve % 2 komisyon istemiştir. Ofis 25 . XI . 
1946 tarihinde verdiği cevapta komisyonsuz ola
rak satışın kabul edildiğini bildirmiş ve firmayı 
mukavele yapmaya çağırmıştır. Mukavele 2 . 
XII . 1946 tarihinde imzalanmıştır. 

Ofis 28 . 11 . 1947 tarihinde borsa satış be
yannamesindeki müsaadeden istifade ederek 
% 5 hesabiyle bin ton noksan teslimat yapaca
ğını firmaya bildirmiştir. Bu suretle 19 000 to
na inen çavdar bağlantısı, 16 . I I . 1947 tarihin
den 26 . IV . 1947 tarihine kadar muhtelif ta
rihlerde yapılan teslimatla yerine getirilmiş bu
lunmaktadır. 

3. — Tutanak Dergisine geçen umumi rapor
da Mi satış dolayısiyU nazarı dikkati celbettiği 
beyan olunan hmuslar şunlardır : 

A) Satış; Ofis çavdar ihracına nihayet ver
dikten sonra yapılmıştır. 

Filhahika Ofisin ihracatçı birliklerine gön
derdiği 16 . XI . 1946 tarihli sirkülerde buğday 
ve çavdar satışlarına şimdilik nihayet verildiği 
bildirilmiştir. Hal böyle iken İtiti Firmasının 
24 . XI . 1946 tarihli çavdar talebi kabul edil-
mitir. 

B. Satış tarihinde Ofisin Çavdar yetkisi 
yoktu. Satıştan sonra ancak 6 . XII . 1946 ta
rihli yazı ile bu satış için diğerleri meyanıuda 
yetki istenmiş ve 20 . T . 1947 tarihinde Bakan
lıktan yetki alınmıştır. Bu da hâdisenin daha 
evvel Bakan'a intikal ettirildiğini ve kendisiy
le bu bahiste mutabık kalındığını göstermekte
dir. 

C) Bu satışın yapıldığı tarihte ondan son

raki sene mahsulü vaziyetinin ne olacağı ma
lûm değildir. Çavdar memleketimizde ekmek-
ilk olarak kullanılan başlıca maddelerden biri
dir. Bu bakımdan sözü geçen satışın yapılma
ması lâzımgelirdi. 

Ç) Bu satış mevzuunda nazarı dikkati cel
beden bir nokta da izmir Milletvekili Münir 
Birsel ile yeğeni Macit Birsel'in şirketin kutu
cu ve ortakları arasında bulunuşudur. 

4. — Yukarda belirtileri bu noktaları ayrıca 
tetkik ve tâmdk eden komisyonumuz aşağıdaki 
sonuçlara varmıştır: 

A) Filhakika bu firmaya yapılan çavdar 
satışının, Ofisin çavdar ihracına (Şimdilik) kay-
diyle nihayet verdiğini ihracatçı birliklerine 
tebliğ etmesinden kısa bir müddet sonra oldu
ğu anlaşılmakta ise de; satışın durdurulmasına 
âmil olan İngiliz iaşe Nezaretine muhasses çav
dar miktarının bu Hükümet tarafından tama
men istenmiyerek daha az bir miktarla iktifa 
olunması sebebiyle Ofisin kendisinde çavdar sa
tışı imkânını görmesi ve o tarihlere rastlıyan 
ve Ofis şartlarına uygun bulunan taleplerin ka
bul edilmiş olmasından ileri geldiği anlaşılmış
tır. Bir suretle ititi Firması ile birlikte diğer 
üç firmaya da (Hakkı' Veral, Leon Faracı ve 
Trak muhtelif miktarlarda ve aşağı yukarı ay
nı tarihlerde yani tamimden sonra çavdar satı
şı yapılmış bulunmaktadır. 

Toprak Ofisin umumi yetkileri içerisinde 
yapılan bu işlemde Bakan Atıf înan 'm îtiti 
Firmasına çavdar verilmesi hakkında her han
gi hususi bir emri veya. tavsiye veya telkini ol
duğu yolunda hiçbir delil mevcut değildir. 

B) Dosyada mevcut belgelere göre; Ofisin 
gerek bu îtiti Firmasına ve gerekse diğer üç 
firmaya birinci bentte izah olunan durum se
bebiyle çavdar satışı yapılması hususunda Ba
kan'dan evvelce şifahi tasvip alındığı ve daha 
sonra da keyfiyetin 6 . XI I . 1946 tarihli yazı 
ile teyidi istendiği ve Bakanlığın 20 . I . 1947 
tarihli cevâp yazısiyle bu hususun teyit olun
duğu. anlaşılmaktadır. (Yetkiler dosyası lef 37, 
38) 

Bütün satışların teferruatiyle meşgul olma
sına maddeten imkân tasavvur edilemiyecek 
olan bir Bakanın umumi şekildeki şifahi tas
vibini daha sonra yazı ile teyit etmesinde mev-
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zuata aykırı bir cihet bulunduğunu iddia ve ka
bul etmeye imkân yoktur. 

C) Ofisin gerek îtiti ve gerekse diğer üç 
firmaya bu tarihlerde yaptığı çavdar satışları
nın İngiliz'lerin satın aldıkları miktardan son
ra kalan stok vaziyetine ve muhtemel mubaya
alara göre ayarlandığı anlaşılmaktadır. Filhaki
ka çavdar memleketimizde ekmeklik olarak 
kullanılan başlıca maddelerden biri ise de bu
nun ekmek paçalına karıştırılabilen miktarı
nın mahdut oluşu karşısında stok ve mubayaa 
durumu pek de endişe verici görülmemiştir. 0 
tarihlerde gerek İngiliz'lere ve gerekse diğer 
firmalara yapılan bütün ihracat satışlarından 
sonra Ofisin elinde 1947 yılbaşı stoklarına na
zaran daha 11 049 ton çavdar kalmaktadır. 
Ayrıca 1947 yılının Ocak - Haziran aylarında 
ceman 15 009 ton çavdar mubayaa edilmiş ve 
bu suretle 1947 mahsul yılma dahilî satışlar 
yapıldıktan ve bütün ihraç malları teslim edil
dikten sonra 18 705 ton çavdarla girilmiş bu
lunmaktadır. 1947 mahsul yılında da 56 470 ton 
satın alınmıştır. Bu katı rakamlar muvacehe
sinde Komisyonumuz; esasen takdire taallûk 
eden bu mevzu üzerinde daha fazla durmaya 
lüzum görmemiştir. 

Ç) Raporun bu kısma taallûk eden ve, 4 
ncü dikkati çeken nokta olarak gösterilen (İz
mir Milletvekili Münir Birsel ile yeğeni Macit 
Birsel'in Şirketin kurucu ve ortakları arasın
da bulunuşu) ciheti üzerinde de Komisyonumuz 
gerekli incelemeyi yapmış ve .şu neticeye vâsıl 
olmuştur : 

Mumaileyh İzmir'de evvelce avukatlık yap
tığı sıralarda bu şirketin avukatı ve Hukuk 
MüşaAdri bulunmakta idi. Bu keyfiyeti mesle
ğinin tabiî bir icabı olarak mütalâa etmekte 
zaruret vardır. Birçok büyük ticarethane ve 
şirketler Hukuk Müşavir ve avukatlarını ida
re meclisinde ve Şirket Umumi Heyetinde bir 
âza olarak bulundurmakta bu meclislerin itti
haz edecekleri kararların kanuna mutabakatini 
temin bakımından fayda görürler. 

Anonim Şirket İdare Meclisi Âzalığı 8499 
sayılı Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesi 
hükmünce avukatlık vazifesi ile biri esebilen bir 
iştir. 

Ticaret Kanunu hükümlerine göre-, İdare Mec
lisi âzalarının şirket hissedarı olması lâzımgelir. 
Bu bakımdan kendisine; bu âzalık sıfatım haiz 

olmasını teminen bir miktar hisse ayrılır. Bu 
maksatla. Münir Birsel'e vaktiyle ayrılmış olan 
hisse 10 000 hissede 400 adettir. Münir Birsel 
Milletvekili olduktan sonra fiilen terkettiği ve 
meşgul olmadığı bütün işleri gibi bu şirketteki 
vazifesinden de ayrılmıştır. Şirket daha sonrala
rı hukuki işlerini halen İzmir'de avukatlık yap
makta olan Macit Birsel'e gördürmeye başlamış 
ve 10 000 hissede 100 hisse bu zat namına ayıra
rak kendisini aynı maksatla İdare Meclisine al
mıştır. Gerek Münir Birsel'in ve gerekse Macit 
Birsel 'in bu şirkette hissedar olmalarının mahiye
ti budur. Ve birçok büyük şirketlerde bunun em
sali mevcuttur. Sermayesinin büyük bir kısmının 
Jiro ailesine ait olduğu tesbit olunan bu şirketin 
harice yaptığı hububat satışları sebebiyle Münir 
Birsel'in Baakn Atıf İnan nezdinde her hangi 
bir teşebbüste, telkinde ve ricada bulunduğu hiç
bir şekilde en ufak bir emare ile dahi tesbit olun
mamıştı]*. 

Yapılmış olan birçok incelemelerden ve alın
mış olan ifadelerden sonra Komisyonumuzda hâ
sıl olan kanaat; bunun işin mahiyeti iyice araş
tırılmadan ileri sürülmüş bir şüpheden başka bir-
şey olmadığı merkezindedir. Bir Milletvekilinin 
vaktiyle izah olunan sebeplerle bir Şirket İdare 
Meclisi Âzalığmda ve Hukuk Müşavirliğinde bu
lunmuş olması bu şirketin sonradan yaptığı mu
amelelerde her hangi bir şüphe tevlidine imkân 
vermez. Ve bu durum o Milletvekilinin bu şirket 
işlerini gördürmek için Bakanlara tesir ettiğine 
de delâlet etmez. Bu keyfiyeti kanaat verici de
lillerle tesbit ve izah etmek lâzımgelir. Bizzat 
Maliye Teftiş Kurulu Başkanı Komisyon huzu
rundaki ifadesinde; böyle bir delile tesadüf etme
diklerini sarahaten beyan etmiştir. 

(28 . IV . 1949 tarihli ve 24 ncü Komisyon tu
tanak dergisi sahife 37) 

Netice ve Karar : 

ttiti Firmasına yapılan 20 000 ton çavdar sa
tışında o zamanki Bakan Atıf İnan'a sirayet 
edeni en küçük bir noktaya dâhi Komisyonumuz. 
rastlıyamamıştır. 

Bu itibarla; 
Yukarda arz ve izah olunan sebepler dolayı-

siyle îtiti Firmasına yapılan 20 000 ton çavdar 
satışı işinde eski Ticaret Bakanı Atıf İnan'm ce
zalı veya akçalı sorumluluğunu gerektirir fiil ve 
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harekette bulunduğunu gösteren hiçbir delil mev
cut olmadığından mumaileyhin bu işlemden dola
yı surumlu bulunmadığına oybirliğiyle karar ve
rildi, 

IV • Trak Şirketine yapılan satış 

1. — Şirketin mahiyeti ve bünyesi ; 

«Trak Ticaret Türk Anonim Şirketi» unvanı 
ticarisini taşıyan bu Şirket 400 aded hisse sene
di halinde 100 000 lira ile kurulmuştur. Son
radan sermaye miktarı çoğaltılmış ve ortaklar 
arasında bâzı değişiklikler olmuştur. Ortaklar
dan Bekir Kara, Şirkette en çok hisseye sahip 
olup Şirketin İdare Meclisi Reisi ve murahhas 
âzasıdır. Ve Şirket adına münferiden imza Salâ
hiyetini haizdir. 

2. — Toprak Ofisle, yaptığı muameleler : 

Bu Şirketin Ofisle yaptığı muamelelerden 
umumi raporda 20 000 ton buğday satışı üzerin
de durulmuş ve bu kısımda görülen noksanlar 
izah edilmiş Komisyonumuzca da yapılan soruş
turma ile bu satış mevzuuna taallûk eden bütün 
hususlar etraflı bir şekilde incelenmiştir. 

3. — Satış safahatı : 

Trak Şirketi, 9. XI . 1946 tarihinde Ofis 
Umum Müdürlüğüne çektiği bir yıldırım telgrafa 
ile 20 000 ton buğdayı İtalya'ya fermo olarak 
sattık mukavele için geliyoruz diye müracaatta 
bulunmuştur. Ofis bu talebi harice satılacak 
buğdayları olmadığından bahsile reddetmiştir. 

İtalya'da Roma Şehrindeki Federemassi Te
şekkülü Toprak Mahsulleri Ofisine çektiği 14.XI. 
1946 tarihli bir tel ile, diğer firmalarla birlikte 
bu firmadan da 20 000 ton buğday satın aldıkr 
] arını ve bütün bu buğdayların hazır olup olma
dığını sormuştur. 

Ofis tarafından buna verilen cevapta (Bu 
miktarın satışı aynı kıymetteki buğday tutarı 
olan Sterling ile pamuklu mensusat mübadele 
edilmek şartiyle olması teklif edildiğinden bu 
teklifin kabulü halinde bu satış için mutabık ol
duklarını) bildirilmiştir. 

Federemassi mütaakıp tel yazılarında; bu 
firma için akreditif açtıklarım ve pamuklu men

sucatı ile ilgili teklifin nazara alınması hususun
da elden geleni yapacaklarını bildirmiş ve Ofisin 
buna cevaben gönderdiği (Harice ihraç edilen 
buğday olmadığı ve pamuklu mensucatın mik
tarı, fiyatı ve teslim müddeti kati olarak bildiril
diği takdirde buğday verilmesi ihtimalinin araş
tırılacağı) tel yazı üzerine Ofis ile Federemassi 
arasında pamuklu mevzuu üzerinde uzun muha-
berele rcereyan etmiştir. 

Evvelce vâki olan isteği reddedilmiş olan bu 
Firmaya bir müddet sonra 20 000 ton buğday sa
tılması kabul olunmuştur. Bu satış akdi için 
tanzim olunan mukavele 24. XII . 1946 tarihinde 
Ofis ile Şirket mümessili Bekir Kara tarafından 
imzalanmıştır. 

Trak Şirketinin Ofisten buğday talep tarihi 
ile mukavele tarihi arasında yerli ve yabancı 
daha 19 firma buğday talep etmiştir. Bunların 
hepsinin taleplerini Ofis reddetmiştir. Ancak 
bunlardan 11 inin müracaatı kati talep mahiye
tinde olmayıp izahat istemekten ibarettir. Biri 
de opsiyonlu satış istemektedir ki, Ofis o gün
lerde bu usulü kaldırarak ferm satış esasını va
zetmişti. 

Geri kalan 7 firmanın talepleri muhtelif mik
tarlar için ve ferm olarak yapılmıştır. 

Trak Şirketi ile yapıldığı yukarda arzolunan 
24.XII.1946 tarihli mukavelenamenin hükümleri 
(17 nci maddesi müstesna) Ofis taraf nidan yapı-
lagelmekte bulunan tip mukavelenamelerdeki hü
kümlerin aynıdır. 

Mukavelenamenin 17 nci maddesi diğer satış
larda mevcut olmıyan bu satışa münhasır hususi 
bir hükmü taşımaktadır. 

Bu itibarla bu madde hükmünü buraya ay
nen alıyoruz : 

Madde 17. — (İhraç edilecek olan buğ
daylar mukabilinde, muadili kıymette serbest dö
viz tediyesine müstenit pamuklu mensucatı «Ter-
eihan basma ve kaput bezi» Ticaret Bakanlığı 
Dış Ticaret Dairesince uygun görülecek fiyatlar
la Türkiye'ye ithal etmeyi Trak Ticaret Türk 
Anonim Şirketi kabul ve taahhüt eder. 

Trak Şirketi buğday bedeline tekabül eden 
miktarda manifaturanın İtalyan Mensucat Sa
nayicileri veya Firmalarınca memleketimize satıl
masını temin ve Ticaret ve Ekonomi Bakanların
ca müştereken tesbit edilecek müessese de bunları 
memlekete ithal eder. 
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Buğday bedeli tutarı kadar manifaturanın 

Trak Şirketince memleketimize sattırılması ve 
sağlanamadığı takdirde Şirketçe temin edilemi-
yen manifatura tutarına tekabül eden buğdayın 
beher tonu için Şirket Toprak Mahsulleri Ofi
sine bir Sterlini tazminat vermeyi peşinen ka
bul ve taahhüt eder. 

Trak Şirketi alacağı uygun fiyatlı manifa-
tura opsiyonlarmı Toprak Mahsulleri Ofisine 
yazı ile bildirdiği tarihten itibaren opsiyonlar 
beş gün içinde cevaplanmadığı takdirde, cevap
sız kalan opsiyona ait miktar için şirketin taah
hüdü hükümsüz kalır). 

Mukavele hükümlerinde yazılı salâhiyetine 
istinaden satışı kabul edilen 20 000 ton buğdayın 
Ofis 1 000 ton noksaniyle muhtelif tarihlerde 
teslim etmiş ve şirket tarafından ihraç olunmuş
tur. Bu satış dolayısiyle şirkete bir gûna ko-
müsyon verilmemiştir. 

Pamuklu mensucat ithali mevzuu üzerinde 
Trak Şirketi ile Ofis, Ofis ve Ticaret Bakanlığı 
ve Sümerbank arasında birçok muhabereler ce
reyan etmiş ve neticede bu mukavele hükümle
rinde yazılı olduğu şekilde memlekete pamuklu 
ithal olunamamıştır. Bu yüzden Ofis mukavele
ye dayanarak şirketten ton başına bir sterlin 
hesabiyle 19 000 sterlin #ezaî şart istemiş ve 
arada ihtilâf tahaddüs ettiğinden Ofisin şirket 
aleyhine vâki müracaatı üzerine keyfiyet Tica
ret Mahkemesinde derdesti rüyet bir dâvaya 
mevzu olmuştur. Bu dâva henüz katî şekilde 
sonuçlanmamıştır. 

4. — Meclis Tutanak Dergisine geçen umumi 
aporda bu satış dolayısiyle netice olarak yazı
lan mütalâada şu cihetler vardır : 

A) Trak Şirketinin buğday talebi bidayette 
Ofis imkânsızlığı bakımından reddedildiği halde 
bilâhara satış yapılmıştır. 

B) Bu satış işinde Trak Şirketi, buğday 
talebinde bulunan diğer firmalara tercih edil
miştir. 

C) Satışı eski Ticaret Bakanı Atıf înan'm 
idare ettiği, Trak Şirketi Mümessili ile müte
addit müzakere ve görüşmeler yaptıktan sonra 
satışa karar verdiği ve manifatura ithali muka
bilinde satışın yapılması için Umum Müdür Hâ-
mit Koray'a şifahi emir verdiği anlaşılmıştır. 

Ç) Hâmit Koray'ın bu satışı kanaati hilâ
fında yaptığı görülmüştür. 

D) Mahza ihraç imkânlarından bahsetme
mek için Ofisin Bakandan yetki almaması ve 
satışın yetki dışında yapılması dikkati çeken 
bir noktadır. 

E) Trak mukavelesinin imzası sırasında 
Ofisin elinde kâfi stok mevcut değildir. 

F) Satılan buğday mukabilinde Trak Şir
ketine yükletilen manifatura ithali mecburiye
tine dair olan maddenin, kasten iyi formüle 
edilmemesi yüzünden mukavelenin zayıflatıldı-
ğı bu madde tatbikatında yapılan hatalar se-
bebiye cezai şartın tahakkukunun tehlikeli hale 
sokulduğu görülmüştür. 

Son mütalâa olarak da; bu satışın eski Ti
caret Bakanı Atıf înan'm emir ve tensibiyle ya-
midığmm açıkça görüldüğü ve eski Başbakan 
Recep Peker'in de vakıa ile ilgilendiğinin anla
şıldığı yazılmış bulunmaktadır. 

5. — Komisyonumuzda yapılan soruşturma 
sonunda tahassül eden vaziyet şudur : 

A) Trak Şirketi talebinin Ofis taarfmdan 
reddedilmiş olmasına rağmen sonradan satış ka
bul edilerek mukavele yapıldığı vakıa olaark 
tesbit olunmuştur. Bu Şirket mümessili Bekir 
Kara'nm Ofisin 7 . X . 1946 tarihli tamimindeki 
şekle uygun olarak ferm satış yapması ve İs
tanbul'da mezunen bulunan Hâmit Koray'ın te
sadüfünde bu mevzuu açması üzerine mumai
leyhin kendisini Ankara'da görüşmeye davet 
etmesini bir vait telâkki ederek Ofisle muka
vele yapmadan akreditif açtırmış olması neti
cesinde büyük zarara uğrıyacağmdan bahisle 
mütemadiyen sızlanması ve şikâyette bulunma
sı ile bu işin ilk safhası başlamıştır. Ofisten mü
temadiyen ret cevabı almakta olan Bekir Kara, 
nihayet Atıf tnan'a müracaatla şikâyette bu
lunmuş ve bu şikâyetini eskiden beri tanıdığı 
Başbakan Recep Peker'e de yapmıştır. 

Başbakan bu şikâyeti sadece Bakan Atıf 
tnan'a intikal ettirmekle iktifa etmiş; her han
gi bir telkin ve tesirde bulunmamıştır. 

Katî satış ve akreditif açılması sebebiyle bü
yük zararlara uğnyacağmdan bahisle firma- mü
messilinin yaptığı bu şikâyetler üzerine Bakan 
o tarihlerde Wittol'lere yapılan 40 000, İngiliz 
Hükümetine yapılan 125 000 ton satıştan sonra 
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daha umumi yetkiden 35 000 ton bakiye bulundu
ğunu görerek esas itibariyle bu satışın icrasında 
mahzur görmemiştir. 

O tarihlerde memleketin pamuklu mensucat 
ihtiyacının şiddetli tazyiki da bu satışa âmil olan 
sebeplerin, başında gelmektedir. O zamanki Eko
nomi Bakanı Tahsin Bekir Balta ile vâki istişare 
ve mutabakat sonunda mütemadiyen talebini tek
rar ederek müracaatta bulunmakta olan Firma 
mümesiline manifatura ithali şartı teklif olun
muş ve kabulü dolayısiyle 17 nci madde tesbit 
edileerk 20 000 ton buğday satışı yapılmıştır. 
îtalyan Elçiliğinin bu husustaki müracaatlarım 
da arada zikretmek lâzımdır. 

Binaenaleyh; bidayette Ofis tarafından red
dedilen talebin sonradan kabul edilmesinin se
bepleri bu şekilde izah olunabilir. Ofisin imkân
sızlık bakımından reddettiği yolundaki iddiada 
(imkânsızlık) kaydı o tarihlerdeki stok ve yet
ki durumuna göre kabule sayası görülmemiş ve 
reddin daha ziyade diğer büyük satışlar dolayı
siyle her hangi bir ihtiyat telâkkisini müstenit 
bulunduğu neticesine varılmıştır. 

B) Bu satışta Trak Şirketinin diğer buğday 
talebinde bulunan firmalara tercih edilmesinin 
başlıca, âmilleri yukarda arzoluıımuştur. Ayrıca 
tesbit olunduğuna göre; Trak Şirketinin müraca
at tarihi sırasında talepte bulunan Firmalardan 
hiç birisinin bu şirket gibi akreditif açtırmamış 
olması ve bununla beraber manifatura ithali 
şartının bilhassa büyük miktarda talepte bulu
nan Jak Ninyo Firması tarafından kabul edilme
miş olmasiyle izah solunmuş ve bu izah Komisyonca 
kâfi görülmüştür. 

C) Firmanın mütaaddit müracaatlarından 
sonra Bakan satışı idare değil yukarda arzettiği-
miz gibi manifatura ithali şartlan ile yapılması
na muvafakat etmiş ve Umum Müdüre bu husus
ta şifahen emir vermiş bulunmaktadır. 

Ç) Hâmit Koray'ın bu satışı kanaati hilâ
fına yapmış olduğu yolundaki iddia Komisyonu
muzu ilgilendiren bir konu olarak görülmemiş
tir. Esasen bu iddiayı teyit eden bir delil ele 
yoktur. Hâmit Koray manifatura ihtiyacı karşı
sında bu satışı terviç ettiğini ifade etmiştir. Ofi
sin diğer müdürlerinin bu mukaveleyi imzalama
mak için o gün kasten daireye gelmedikleri yo
lunda rapordaki iddianın aksini bizzat bu mü
dürler Komisyon huzurunda ifade etmişlerdir. 

D) Bu mevzuda Ofisin Bakandan yetki al

mamasının ve satışın yetki dışında yapılmasının. 
dikkati çeken bir nokta olarak gösterilmesi yolun-
daki izahlarımızdan sonra münakaşaya değer gö
rülmemiştir. 

E) Trak mukavelesinin imzası sırasında ya
ni 24 . XII . 1946 tarihinde Ofisin elinde bütün 
taahhüt ve miktar bakiyeleri çıktıktan sonra ser
best stok olarak daha 159 000 ton buğday olduğu 
dosyalardaki vesikalarda ve cetvellerde görülmüş 
bulunmaktadır. Bu kati rakamlar muvacehesinde 
kâfi stoktan ne kastolunduğu ve bu miktarın 
neden kâfi görülmediği anlaşılamamştır. Sonra
dan hâsıl olan buğday darlığı sebeplerinin başka 
tesirlere matuf bulunduğu ve takdire taallûk 
eden bu hususun soruşturma ile ilgili olmadığı 
sanucuna varılmıştır. 

F) Satılan buğday mukabilinde Trak şirke
tine yükletilen ve manifatura ithali mecburiye
tine taallûk eden madde hükmü bu mukavelenin 
tanzimine âmil olan sebeplerin başında gelmek
tedir. Bunun kasten iyi formüle edilmediği yo
lundaki iddia hakkında Komisyonumuz hiçbir 
delile raslamamıştn*. Bundan başka, bu mevzu 
üzerinde firmanın mütaaddit müracaatlara ve 
Sümerbank'la Ofisin yazışmaları vardır. Bunun
la beraber, mevzu halen mahkemeye intikal et
miş bulunmaktadır. Bu itibarla 17 nci madde 
hükmünün burada tahlil ve münakaşasmdan iç
tinap olunmuştur. Bakan Atıf înan'm teknik 
teferruata ait olan bu husus hakkında ilgisi ol-
mıyacağı tabiîdir. 

Netice ve 'Karar : 

Yukarda arz ve izah olunan sebepler dolayı
siyle Trak Şirketine yapılan 20 000 ton buğday 
satışı işinde eski Ticaret Bakanı Atıf înan'm ce
zalı veya akçalı sorumluluğunu gerektirir fiil ve 
harekette bulunduğunu gösteren hiçbir delil mev» 
cut olmadığından mumaileyhin bu işlemden do
layı sorumlu bulunmadığına oy birliği ile karar 
verildi. 

V . Ekrem Burgaz'a yapılan satış 

1 — Toprak Ofisle yaptığı muameleler: 

Ankara'da ikametgâh gösteren ve umumi 
taahhüt vs fabrikalar vekili unvaniyle icrayi 
ticaret eden Ekrem Burga-z Toprak Ofisten 
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5;000 ton Sina yulafı almış ve buna ait pro
tokolü -11 . III . 1947 tarihinde imza etmiştir. 

Ekrem Bur gaz İdareye 13 . I I . 1947 tarihin
de müracaat ederek İtiti Firmasının vekili ol
duğunu döİâr veya İsviçre Frangı üzerinden 
akreditif açtırmak şartiyle Mart, Mayıs 1947 
teslimi 25.000 ton buğday ve 15.000 ton arpa 
almak istediğini bildirmiştir. 

25 . II . 1947 tarihinde kendisine yazı ile 
ihraç edilecek buğday ve arpa bulunmadığı teb
liğ olunmuştur. 

Ekrem Burgaz, hu ret cevabı kendisine gel
meden 24 . I I . 1947 tarihinde 5.000 ton çavdar, 
5.000 ton yulaf için İdareye ayrı ayrı diğer 
iki talepte daha bulunmuştur. Çavdar talebini 
İdare 25 . I I . 1947 tarihinde reddetmiştir. Yu
laf talebinin altına Umum Müdür (İstanbul'a 
getirilen ve Mersin'le İskenderun'daki yulafla
rı asker almayacaksa 3.000 ilâ 4.000 ton teklif 
edebiliriz) şerhini vermek suretiyle Ticaret 
Dairesine göndermiştir. 

O sırada Ofisin yulaf mevcudu ihraca mü
sait değilse de bunlar eski yıllar mahsulü yulaf 
olduğundan evsafını kaybetmiş bulunmaları 
hasebiyle Ekrem Burgaz'm teklifi üzerinde 
durulduğu anlaşılmaktadır. 

5.000 ton Siha menşeli eski yıllar mahsulü 
yulaflar Mart 1947 tarihinde satılmış olduğu 
halde buna ait yetki Mayıs 1947 tarihinde alın
mıştır. 20 . V . 1947 tarihinde eski seneler mah
sulü Siha yulafının satılmasına Bakanlığın mü
saade ettiği Ofise cevaben bildirilmiştir. (Yetki 
ve teklifler dosyası lef 40) 

2 — Ekrem Burgaz satışında dikkati çektiği 
kaycUyle umumi raporda tesbit olunan hususlar: 

A) Yulaf satışı düşünülmemiş olduğu hal
de bu işe Ekrem Burgaz'm teşebbüsü üzerine 
karar verilmesi; 

B) Yetkinin sonradan alınması; 
C) Diğer firmalara alelusul satış teklifin

de bulunulması; 
Ç) Satışın ihracatçı olmıyan Ekrem Bur

gaz'a yapılmam; 

3. — Komisyonumuzca yapûm »druşiurma 
»onunda : 

A) Ofisçe düşünülmemiş olan yulaf satışa-
nt Ekrem Burgaz'in teşebbüsü terine karar 

verilmesi, bir miktarı İstanbul'a götürülen ve 
diğer kısımları iskenderun ve Mersin'de bulu
nan yulafların ciheti askeriyece iyi vasıflı ol
mamaları dolayısiyle kabul edilmemesinden ile
ri geldiği dosyadaki raporlardan anlaşılmıştır. 

B) Bu satışın diğer bozuk fasulyeler ve sa
ire ile birlikte tasvibine mütaallik olarak Ofis 
tarafından Ticaret Bakanlığına yazılan 25 . IV . 
1947 tarihli yazı münderacatmdan ve Bakanlı
ğın buna verdiği 20 . V . 1947 tarihli tasvip ya
zısından bu satışa ait müsaadenin daha evvel 
Bakandan şifahen alındığı neticesine varılmış
tır. (Yetki ve tebliğler dosyası lef 38/1 ve 46) 
gerek dosyada mevcut vesikalarla ve gerekse 
Komisyon huzurunda alınan ifadelerle tesbit 
olunan bu durumda mevzuata ve usule aykırı 
bir cihet görülmemiştir. 

C) Diğer firmalara da satış teklifi yapıl
dığına dair dosyalarında vesikalar mevcuttur. 
Bu firmalardan birisi tarafından geç teklif ya
pıldığından ve kendilerine vakit bırakılmadı
ğından bahisle telgrafla şikâyette bulunulmuş
tur. Numune üzerine satış ilânını müfettişler 
malın bozuk vasfını gizlemek bakımından mah
zurlu mütalâa etmişleldir. Olayın mahiyetine ve 
mukavele hükümlerine göre ve numune üzeri
ne yapılan satışta vasıf hususunda bir gizleme 
kastının bulunup bulunmadığı cihetleri müna
kaşa edilebilir. Ancak bu noktalar Ofisin 3491 
sayılı Kanunla haiz olduğu salâhiyete müsteni
den yaptığı iç muamelelerden ibaret olup Baka
nı ilgilendiren tarafı görülmemiş ve bu itibar
la raporumuzda tafsilen izahına lüzum hissedil
memiştir. 

Ç) Ekrem Burgaz, Komisyon huzurunda 
ihracatçı ruhsatnamesini haiz olduğunu söyle
miştir. Her ne kadar ruhsatnamenin tarihi sa
tış tarihinden sonra ise de Ofisin ihracat satış
larında ruhsatname araması mecburiyetini bil
diren her hangi bir hüküm yoktur. Esasen Ofis
le muamele tekemmül ettikten sonra malm fii
len ihracı sırasında Ticaret Bakanlığından alı
nacak lisansın aranmakta ve ruhsatnameyi haiz 
olmıyanlara bu lisansın Bakanlıkça verilme
mekte bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Dosyalarında yapılan incelemede bu yulafa 
ait ihracın Ekrem Burgaz namına Galimidi Fir
ması tarafından yapıldığı görülmüştür. 

Ekrem Burgaz Ofisten satın aldığı bu yu
lafları cüzi bir kârla Çanakkale Milletvekili 
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Hüseyin Bingül'e ve mumaileyh de daha yük
sek bir kârla bu satışı ihracatçı olan İstanbul'
da Galimidi firmasına devretmiştir. 

Tamamen incelenmiş olan bu vaziyetlerde 
Bakan Atıf inan'm bir ilgisi görülmemiştir. 

Netice ve karar : 

Yukarda arz ve izah olunan sebepler dola-
yısiyle Ekrem Burgaz'a yapılan 5 000 ton yulaf 
satışı işinde eski Ticaret Bakanı Atıf înan'ın 
cezalı ye akçalı sorumluluğunu gerektirir fiil 
ve harekette bulunduğunu gösteren hiçbir delil 
mevcut olmadığından mumaileyhin bu işlemden 
sorumlu bulunmadığına oy birliği ile karar ve
rildi. 

Karma Komisyonun teklifi 

Netice ve kararlarını yukarda arzettiğimiz 
Atıf inan hakkında soruşturma ile ödevli Ko
misyonumuz, gördüğü işin bir adalet vazifesi ol
duğunu nazara alarak tamamen hak ve adalet 
prensiplerinin ışığında olayları tetkik ve kanuni 
sonuçlarını tesbit etmiş ve bu suretle hazırladığı 
bu raporu Yüksek Kamutayın tasvibine sunmuş 
bulunmaktadır. 

Yüksek Kamutay, Komisyonumuzun oy birli-
ğile ittihaz ettiği bu kararları tasvip buyurduğu 
takdirde bundan sonraki kanuni işlemlerinin ya
pılması için dosyaların Hükümete tevdiine ayrıca 
karar verilmesini de arz ve teklif ederiz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon Başkanı Sözcü 

Tokad Ankara 

Kâtip 
Erzurum 

$. Ibrahitrihakkıoğlu 
Balıkesir 

Orgl. K. Özalp 
Bursa 

A. Konuk 
Bursa 

Baha Pars 
Erzincan 
A. Ftrat 

Antalya 
N. Aksoy 
Balıkesir 

Süreyya örgeevre 
Bursa 

At\ıf Akgüg 
Denizli 

İV. Kiiçüka 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 

>« 

Samsun 
Dr. S. Konuk 

istanbul 
M. 11. Gelenbeğ 

Kayseri 
S. A. Feyzioğlu 

Konya 
H. Karagülle 

Mardin 
.¥. K. Boran 

Seyhan 
K. Çelik 

İsparta 
R, Güllü 

izmir 
Ekrem Oran 

Kayseri 
R. özsoy 
Manisa 

F. Uslu 
Muğla 

N. özsan 
Tekirdağ 

Fayık öztrak 

Karma Komisyonumuzca yapılan soruştur
maya ve toplanan deliller muvacehesinde eski 
Ticaret Bakanı Atıf inan'm sorumlu bulunma

dığı hakkında verilen karara vicdanen kaani 
olarak katılmakta isem de, usule mütaaUik hu
suslarda bu karara muhalifim. Şöyle ki: 

Meclis soruşturmasının açılmasına karar 
verilmesi üzerine ve Maliye müfettişlerince 
yapılan tahkikatta Bakana tebaan ve fiilde 
görülen irtibat dolayısiyle aynı Bakanlığa bağ
lı olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü 
Hâmit Korayı'da methaldar telâkki etmişler
dir. Bu durum karşısında methaldar sayılan
ların dahi leh ve aleyhte toplanan aynı delil
lerle durumlarının münakaşa edilmesi ve so
rumlulukları görülmediği takdirde bunlar hak
kında da Bakana imtisalen Komisyonumuzca 
bir karar verilmesi, şayet müstakil sorumlu
lukları görülüyorsa yine kararda belirtildik
ten sonra tefrikleri cihetinin teemmülü icap 
eylemekte idi. 

Anayasanın 46 ncı maddesinde « . . . . Ba
kanların her biri kendi yetkisi içindeki işlerden 
ve emri altındaki eylem ve işlerinden ve poli
tikasının genel gidişinden tek başına sorumlu > 
olması lâzımgelen Bakanın sorumlu bulunma
dığına karar verildiği halde aynı hâdiselerde 
methaldar olan ve delilleri de toplanmış bu
lunan Genel Müdür Hâmit Koray hakkında 
Bakana ve bu karara imtisalen bir karar veril
mesi zaruri bulunmuş olduğu halde bu cihet 
Komisyonumuzca nazara alınmamıştır. 

Mardin 
M. K. Boran 
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