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9. — İstanbul Milletvekili Osman Nuri 

Köni'nin, Seçim Kanunu tasarısını incele
mek için kurulan ilim heyetine katılmak 
üzere Yargıtaydan seçilen iki üye hakkın
daki sorusuna Adalet Bakanı Fuad Sir
men'in sözlü cevabı (6/370) 46:53 

10. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi 
Kocagüney'in, Karlıova ve Çat bölgelerin
deki deprem felâketine karşı şimdiye ka
dar alınan tedbirlerle Doğu illeri yol prog
ramının uygulanma sonucu ve Erzurum 
şehrinin dere üzeri mahallelerinin sel âfe
tinden kurtarılması için ne gibi tedbirler 
alındığı hakkındaki sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Şevket Adalan'm sözlü cevabı 
(6/371) f)3:56 

11. — İzmir Milletvekili Ekrem Oran'-
ın, zeytinyağı müstahsilini koruyucu ne gi
bi tedbirler alındığı hakkındaki sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Vedat Dicleli '-
nin sözlü cevabı (6/372) 56:59 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Avrupa Birliği Konseyine, Hükümetimizi 

temsil etmek üzere katılan Dışişleri Bakanı Nec
mettin Sadak'm dönüşüne kadar Devlet Baka
nı Cemil Said Barlas'm, 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde Tür
kiye'yi temsil edecek heyete başkanlık etmek 
üzere Paris'e giden, Dışişleri Bakanı Necmettin 
Sadak'm dönüşüne kadar Millî Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu'nun vekillik edeceklerine dair 
olan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Devrin'in Mil
letvekilliğinden çekildiği hakkındaki önergesi, 
okundu. 

Samsun Milletvekili Cemil Bilsel 'in; 
Kırklareli Milletvekili Naf i Atuf Kansu 'nun ve 
Erzurum Milletvekili Raif Dinç'in öldükle

rine dair olan Başbakanlık tezkereleri okunarak 
ayakta iki dakika saygı duruşunda bulunuldu. 

, Bursa Milletvekilliğine seçilen Muhlis Erk-
men ile, 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Ekrem 
Amaç 'in, 

Kars Milletvekilliğine seçilen Fevzi Aktaş'ın, 
Tokad Milletvekilliğine seçilen Mustafa öz

den'in seçim tutanakları, kabul olundu. 
İstanbul Milletvekilliğine seçilen Atıf ödül '-

ün seçim tutanağı, Tutanakları İnceleme Komis
yonuna verildi. 

Komisyon seçimleri için oylar toplandı ve 
Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Komisyon seçimlerinin sonuçları bildirildik

ten sonra, 11 . XI . 1949 Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 
F. F. Düşünsel Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Koksal 
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Sorular 

Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varın
ca'nm, îspir ve Bayburt ilçeleri köylerinde ku
raklığa uğrıyan halkın durumu hakkındaki söz
lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/373). 

Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç ve 
iki arkadaşının, Cumhurbaşkanının 1 Kasım 
1949 tarihinde Büyük Millet Meclisinde irat bu
yurdukları söylev hakkında Başbakandan gen
soru açılmasına dair olan önergesi, Başbakanlı
ğa gönderilmiştir. (6/374). 

Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun, 
Kemaliye İlçesini Pagaştaş İstasyonuna bağlıyan 
yolun yapılması hakkındaki yazılı soru önerge
si, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/375) 

Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâmid Tig-
rel'in, Bankaların mevduatı artırmak için baş
vurdukları piyango usulü hakkındaki sözlü so
ru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/376) 

Konya Milletvekili Muhsin Adil Binal'm, 
ilkokul öğretmenlerinin kadro ve terfi durum

ları hakkındaki sözlü soru önergesi Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/377). 

İstanbul Milletvekili Ahmet Kemal Silivri-
li'nin, İstanbul Milletvekilliğine seçilen Atıf 
Ödül'ün askerlik durumuna dair olan sözlü so
ru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/378). 

Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'm, İskân 
Kanunu gereğince dağıtılmıyan arazinin sahip
lerine geri verilmesi için hazırlanacak izahna-
menin gecikme sebebine dair sözlü soru önerge
si Maliye Bakanlığına gönderilmiştir (6/379) ; 

Eskişehir Milletvekili Hasan Polatkan'm. 
kuraklığa uğrıyan mmtakalar halkına yemek
lik, tohumluk ve hayvan yemi dağıtımı ile ku
raklığı tahakkuk eden illerin bildirilmesi hak
kında sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönde
rilmiştir (6/380) 

Muğla Milletvekili Nuri özsan'm Karadeniz 
bölgesi mısır mahsulü durumu hakkında sözlü 
soru önergesi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir (6/381) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAB 

Teklifler 
1. — Erzurum Milletvekili Şakir îbrahim-

hakkıoğlu'nun, kışı ağır ve uzun olan bölgelerde
ki memurlarla subaylara avans verilmesi hakkın
da Kanun teklifi (2/180) (Bütçe Komisyonuna); 

2. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim Ince-
dayı'nm, tescil edilmiyen birleşmelerle bunlar
dan doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış 
nüfus vakalarının cezasız olarak kaydına dair 
olan 4727 sayılı Kanun hükmünün iki yıl uzatıl
ması hakkında Kanun teklifi (2/181) (İçişleri 
Komisyonuna) ; 

Tezkereler 
3. — Ocak : Haziran 1949 aylarına ait rapo

run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez

keresi (3/422) (Sayıştay Komisyonuna) ; 
4. — Sayıştayda açık bulunan bir üyelik için 

seçim yapılmasına dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/423) (Bütçe, Maliye ve Sayıştay Ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyona) ; 

Raporlar 
5. — 1943 yılı Kesinhesabma ait Uygunluk 

Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresiyle 1943 yılı Kesinhesabı hak
kında Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/346, 1/530) (Gündeme) ; 

6. — Ekim : Aralık 1948 aylarına ait rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez 
keresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/330) 
(Gündeme). 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Incedayı 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Hilmi Öztarhan (Manisa) 

•«•»> 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — ANDİÇME 

1.—Kars. Milletvekilliğiyle seçilen Fevzi 
Aktaş'm andiçmesi 

BAŞKAN — İki arkadaş yemin edecektir. 
MASAN DİNOER (Afyon Karahisar) — 

Gündem hakkında bir takrir takdim ettim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, iki arkadaş 

andicecek. Fevzi Aktaş andiçmeye buyurun. 
(Fevzi Aktaş (Kars) andiçti) (Alkışlar). 
BAŞKAN — Hamdi Dayı (Muş) andiçmeye 

buyurun. (Yok sesleri) 
Yok mu efendim? (Gelmedi sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhurbaşkanının 1 . XI . 1949 tarihinde 

Büyük Millet Meclisinde irat ettikleri söylevde 
yer bulan bâzı meseleler hakkında Başbakan
dan gensoru açılmasına dair önerge gündemin 
(Başkanlık Divanının Kamutaya sunuşları) ara
sına sokulmuş bulunmaktadır. Halbuki İçtüzü
ğün 78 nci maddesi bu takririn (sorular ve gen
sorular) faslında yer almasını âmir bulunmak
tadır. Gündemin İçtüzük hükümleri dairesinde 
düzeltilmesini arz ve teklif eylerim. 

Afyon Milletvekili 
Hasan Dincer 

BAŞKAN — Arkadaşlar, gensoru henüz 
Yüksek Kamutayca kabul edilmemiş olduğu için 
görüşme günü olarak, içtüzüğün tâyin eylediği 
ve arkadaşımın işaret buyurduğu yerin hilâfın
da yer almış değildir. Onun için bugünkü mev
cut yeri usulsüz değildir arkadaşlar. 

AHMET TAHTAKILTO (Kütahya) — Mü
saade eder misiniz? 

BAZKAN — Buyurun. 

AHMET TAIITAKILIÇ (Kütahya) — Efen
dim, arkadaşım Hasan Dinçer'in takriri usul 
hakkındadır ve gündemin, İçtüğüğün muayyen 
maddesine göre tanzim edilmediğine dairdir. 

Bu mevzuu ben de tetkik ettim. Şeker gen
sorusu hakkında tevzi edilen gündeme baktım. 
Şeker hakkındaki gensoru, ki, bu Dönemde ve
rilmiş yegâne gensorudur, o gensoru «Sorular 
ve gensorular» faslına konmuştur ve ondan son
radır ki, o gensorunun İçtüzüğe göre müzakere
sinin kabul edilip edilmemesi hakkında müza
kere yapılmış ve karar alınmıştır ve Meclis ka
bul ettikten sonra müzakere günü tesbit edil
miştir. 

Şimdi Divanı Kiyasetten anlamak istediğim 
şey şudur: Bir gensoru İçtüzüğe göre şöyle te
şekkül eder: Herhangi bir mesele hakkında bir 
milletvekili Başbakandan veya bakanlardan bir 
gensoru açılmasını istiyebilir. 

Böyle bir Gensoru verilmiştir. Bu gensoru 
ve gensorular faslında yer almamıştır? Bu cihe
ti riyasetin izah etmesi lâzımdır. Bu meseleler 
üzerinde kendilerinin, izah ettiği nokta varit de-
ğildii'. Tavzihini rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Şimdi arkadaşlar, maddesi ge
lince Yüksek Heyetinize okuyarak arzedeceğim 
üzere arkadaşlarımız bir gensoru önergesi ver
mişlerdir. Bu, tüzük hükümlerine göre muame
leye mütaallik işlerden sonra başta yer alması 
lâzımgelen işlerden olarak, ilk görüşülecek işle
rin başına alınmıştır. Ancak buyurdukları yer
de yer alması, Yüksek Heyetiniz bu gensoruyu 
ve gününü kabul ve tâyin ettikten sonra, arka
daşların. kabul buyurduğu günde yerini alacak
tı?. 
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4. — GEÇİCİ KOMİSYON KURULMASI 

BAŞKAN —• Şimdi efendim, geçen toplan
tıda bazı meseleler iyin geçici komisyonlar kur
muştuk hu işler müddeti biten o komisyonlarda 
durmaktadır. Tensip buyurursanız bu işlere ait 
geçici komisyonlar teşkili işini yüksek takdiri
nize ve oyunuza sunacağım. 

1. — Malatya Milletvekili Şefik Tugay'm 
Millî Korunma Kanununun, f>020 sayılı Kanunla 
değiştirilen MO nen. maddesinin, değiştirilmesi ve 
bu kanıma bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifi: 

2. —• Urfa Milletvekili Vasfı Gerger ve üç 
arkadaşının Millî Korunma Kanununun 4Ü48 sa
yılı Kanunla değiştirilen 21, :>8 ve (io nci madde
leriyle 4180 sayılı. Kanunla değiştirilen (>5 nci 
maddelerinin yorumlanmasına, dair önergesi; 

Bunlar geçen defa geçici komisyona veril
mişti. Tensip buyurursanız Bakanlıklara karşı
lık komisyonlardan ikişer kişi seçilmesi suretiy
le bir geçici komisyonun teşkilini yüksek oyu
nuza sunuyorum ; 

Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mııavenel San
dığı hakkındaki :\y>l?) sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı; Adalet, Bütçe, Ekonomi, İçişleri, Mali
ye. Millî Eğitim, Millî Savunma. Sağlık ve Sos
yal Yardım, Ulaştırmadan teşkil edilen ikişer 
kişilik bir komisyondaydı. Tensip buyurursanız 
bu işler için bu Komisyonlardan ikişer arkadaş 

ayrılarak geçici bir Komisyon teşkilini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Damga Resmi Kanunu tasarısı; Adalet, Büt
çe, Maliye, Ticaret Komisyonlarından geçen defa 
beşer kişilik müşterek bir geçici komisyondaydı. 
Bu Komisyonlardan beşer kişi ayrılarak Geçici 
Komisyon teşkilini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu alacaklarının tahsili hakkında Kanun 
tasarısı; Adalet, Bütçe, Çalışma, Ekonomi, İçiş
leri, Maliye, Tarım, Ticaret Komisyonlarından 
üçer kişiden müteşekkil geçici bir komisyondu. 
Yine bu komisyonlardan üçer arkadaş seçilerek 
geçici bir komisyon teşkilini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

(Seçici Dilekçe Komisyonu; Yüksek malûm
larıdır ki geçen defa Ana Komisyona yardımcı 
geçici bir komisyon yapmıştık bu komisyona ve
rilen işler henüz bitmemiştir. Tensip buyurursa
nız Adalet, Anayasa, Bayındırlık, Çalışma, 
Dışişleri, Ekonomi, Gümrük ve Tekel, İçişleri, 
Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Sayıştay, Tarım, Ticaret ve Ulaş
tırma Komisyonlarından, birikmiş işler bitirilin
ceye kadar, ikişer kişi ayrılarak geçici bir Dilek
çe Komisyonu teşkilini yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmişi ir. 

5. — SEÇİM TUTANAKLARI 

1. —• Bitlis M illet vekilliğin t' seçilen Ziya Ge 
boloğlu, Erzincan Milletvekilliğine seçilen Na 
hit Peke an, İçel Milletvekilliğine secileri Dr. 
Ali Menteşoğlu, Kastamonu Milletvekilliğine se
çilen Cemil Ak t ay, Manisa Milletvekilliğine seçi
len Dr. Lûtf'i Kır d ar, Mardin Milletvekilliklerine 
secileri Şemsettin Ekmen ile Yusuf Mardin, Muş 
Milletvekilliğine seçilen Hamdı Dayı ve Urfa 
31 illet vekilliğine seçilen Hasan Oral'm seçim tu 
tartaklarının gönderildiği hakkında BaşbakanlıJ 
tezkeresi (3/421) 

BAŞKAN — Milletvekilliğine seçilen arka
daşların tutanakları işine geçiyoruz. 

Bitlis Milletvekilliğine seyilen Ziya Gebo-
loğlu'nun tutanağı gelmiştir. Hakkında hiçbir 

şikâyet ve itiraz yoktur. Tutanağı Yüksek oyu
nuza sunuyorum: Kabu edenler.. Etmiyenler.. 
Bitlis Milletvekilliğine seçilen Ziya Gıeboloğlu'-
nun tutanağı Yüksek Kamutayca kabul edilmiş
tir. 

Erzincan Milletvekilliğine seçilen Nahid 
Pekcaıı'm tutanağı gelmiştir. Hiçbir itiraz ve 
şikâyet yoktur. Oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Erzincan Milletvekilliği
ne seçilen Nahid Pekcan'm tutanağı Yüksek 
Kamutayca kabul olunmuştur. 

İçel Milletvekilliğine seçilen Dr. Ali Men-
teşeoğlu'nun seçim tutanağı gelmiştir. Hakkın
da şikâyet ve itirazlar vardır. Bunu, müsaade
nizle Komisyona havale ediyoruz. 

Kastamonu Milletvekilliğine seçilen Cemil 
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Atay 'm tutanağı gelmiştir. Hakkında hiçbir 
itiraz ve şikâyet yoktur. Oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kastamonu Mil
letvekilliğine seçilen Cemil Atay 'm tutanağı 
Yüksek Kamutayca kabul olunmuştur. 

Manisa Milletvekilliğine seçilen Dr. Lûtfi 
Kırdar 'm tutanağı gelmiştir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Şikâyet ve itiraz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam

la)' — Son ara seçimlerinde Manisa Milletvekil
liğine seçilen sayın Dr. Lûtfi Kırdar 'm seçim 
tutanağına itiraz ediyorum. 

Bir Manisalı hemşehri olarak ve bu mazba
tayı tetkika memur ve salâhiyattar B. M. Mec
lisinin bir üyesi olarak bu seçim tutanağına 
itiraz ediyorum. 

Sayın Dr. Lûtfi Kırdar 'm şahısları hakkın
da hiçbir itirazımız yoktur. Fakat kendileri 
önceki seçimlerde gösterdiği mümkün mertebe 
dürüstlükten dolayı memleket efkârı umumiye-
sinde iyi bir not almış bulundukları halde maa
lesef kanun hükümlerine riayet edilmiyen bir 
seçimin mevzuu olmuşlardır. Son ara seçimle
rinde ben kendim dahi Manisa'nın bâzı ilçele
rinde, bâzı köy ve bucaklarında bulundum. Ke
mali esefle müşahede ettik ki, muhalif partiler 
seçime girmedikleri halde sayın Lûtfi Kırdar 'm 
Milletvekilliğine seçilmekliği muhakkak ve 
müemmen bulunduğu halde, kanun hükümle
rine asla riayet edilmemiş, büyük bir lâubali
lik içerisinde seçim muameleleri cereyan etmiş, 
kanunen bir âmme vazifesi ifa eden seçim ko
misyonları o anda kendilerinin muayyen, bir 
partinin uzuvları oldukları kanaatiyle ve âde
ta Halk Partisi ilce başkanları ve kâtiplerinin 
emir ve direktifleriyle hareket etmişlerdir. Bu 
hususta 15 tane zabıt varakası tesbit edilmiş 
ve Cumhuriyet savcılıklarına tevdi edilmiştir. 
Bilhassa Salihli İlçesinde Partilerin kanun dı
şına çıkmıyacakları, kanun hükümlerini mut
lak ve mutlak yerine getirecekleri hakkındaki 
Devlet Başkanının ve Hükümet Başkanının mü 
taaddit beyanatlarına karşı büyük bir hüsnü
niyetle hareket edilmiştir. 

Bütün bu evrak ve mazbatalar Cumhuriyet 
Savcılığına verilmiştir ve birer suretini de bu
raya göndermiş bulunmaktadırlar. Bunları, 
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Yüksek Başkanlığa, 15 mazbata ile birlikte tak
dim ediyorum ve bir de itiraznanıe sunuyorum 

Tüzük mucibince bu mazbataların İnceleme 
Komisyonuna gönderilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — îtiraznameyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Manisa ilimizde son yapılan ara seçimle'idil

de bir seçmenin mütaaddit oy varakaları kul
lanması. sandık mahallerinde kapalı hücre bu
lundurulmaması, seçim çevreleri tutanak maz 
hatalarının mahallinde talik ve ilân edilmemesi. 
tasniflerin gizli yapılması gibi mer'i Seçim Ka
nununun sarih hükümlerine riayetsizliklerde 
bulunulmuştur. Bunlara ait 15 zabıt varakası 
ilişik olarak sunulmuştur. Sanıklar hakkında 
takibat yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılıkla
rına müracaat yapılmıştır. 

Seçimin kanun hükümlerine 'lykırı olarak 
yapılmasından dolayı sayın Lûtfi Kırdar 'm se
çim tutanağına itiraz ediyorum. İçtüzüğün 14 
rıcü maddesine göre bu mazbatanın, Tutanak
ları İnceleme Komisyonuna havale Duyurulma
sını saygılarımla rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muammer Alakant 

BAŞKAN — Bıı ana kadar bu evrak Meclis 
Başkanlığına tevdi edilmiş değildi. Şimdi ar
kadaşımız bir itirazda bulunmuş ve bu itiraz 
yazısına bâzı vesaik de bağlamıştır. Bu itibarla 
Lûtfi Kırdar 'm seçim tutanağını, İnceleme Ko
misyonuna gö nde riy orum. 

Mardin Milletvekilliğine seçilen Şemsettin 
'Ekmen'in seçim tutanağı gelmiştir. Her hangi 
bir itiraz ve şikâyet yoktur. Tutanağı oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Mardin Milletvekili Şemsettin 
Ekmen'in seçim tutanağı Yüksek Kamutayca 
kabul edilmiştir. 

Mardin Milletvekilliğine seçilen Yusuf Mar
din'in seçim tutanağı gelmiştir. Her hangi bir 
itiraz ve şikâyet yoktur. Tutanağı oyunuza a"ze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Mardin Milletvekilliğine seçilen 
Yusuf Mardin '-in seçim tutanağı Yüksek Kamu
tayca kabul edilmiştir. 

Muş Milletvekilliğine seçilen Hamdi Dayı'-
ıııtı seçim tutanağı gelmiştir. Her hangi bir şi
kâyet ve itiraz yoktur. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Muş Milletvekilliğine seçilen Hamdi Dayı'-

nın seçim tutanağı Yüksek Kamutayca kabul 
edilmiştir. 

Urfa Milletvekilliğine seçilen Hasan Oral'm 
secim tutanağı gelmiştir. Her hanai bir sikâvet ve ] 
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itiraz yoktur, tutanağı" oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Urfa Milletvekilliğine seçilen Hasan Oral'm 
seçim tutanağı Yüksek Kamutayca kabul edil
miştir. 

6. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Şabanoğlu îsmaü Eski'nin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkındaki tezkerenin o eri 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/420) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
2 . XII . 1948 tarih ve 4193/6/4009 sayılı tez

kereye ektir. 
Casusluk suçundan dolayı IX. Kor. 2. No lu 

Askerî Mahkemesince ölüm cezasına çarptırılma
sına karar verilmiş olan Sovyet uyruklu İsmail 
Eski'ye ait hüküm dosyasının. Askerî Yargıtay 
Savcılığınca yeniden tetkikine lüzum görüldü
ğünden Büyük Millet Meclisinden getirilmesi 
hakkında, Millî Savunma Bakanlığından alman 
29 . VII] . 1949 tarih ve 49/5570 sayılı tezkere
nin bir örneği ilişik olarak sunulmuştur. 

(İereğine müsaadelerini saygılarımla rica ede
rim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

BAŞKAN 
mistir. 

Dosya Hükümete geri veril-

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakıhç 
ve iki arkadaşının, Cumhurbaşkanının 1 Kasım 
1949 tarihinde Büyük Millet Meclisinde irat bu
yurdukları söylev hakkında Başbakandan Gen
soru açılmasına dair önergesi (6/374) 

BAŞKAN — Arkadaşlar biliyorsunuz ki; bu
nun kabul veya ademi kabulünün görüşülmesi 
Kamutayın oyu ile belli olur. Bu gensoru tek
lifi kabul edildiği takdirde gün tâyin edilir. 

Esasen Başbakan da burada yoktur. Geçiyo
ruz. 

AHMET TAHTAK1LIC (Kütahya) — Baş
bakanın olup olmaması bir mesele teşkil eder 
mi, evvelâ Riyaset Makamının bunu tâyin et
mesi lâzımdır. Gündemin tarzı tanzimi hak
kındaki itirazımızı evvelce arzetmiştik. Başba
kanın, hergün nerede olduğunu bilmek, Yük
sek Kamutayın vazifesi değildir. 

Riyaset Makamı gündemi tâyin ederken, alâ

kalı bakanın o celsede bulunup bulunmıyacağı 
hakkında bilgi sahibi olmak mevkiinde değil
dir. Onun için çok rica ediyorum; gündem tâ
yin edilirken İçtüzük hükümlerine uymıyan 
muamelelerin tekerrürüne meydan verilmesin. 
Bunu bilhassa Yüksek Kamutayın nazarı dikka
tine arzederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, 'bu gensoru önerge
sinin bugünkü gündemdeki yerinin arkadaşı
mızın demin ki karşı itirazına verdiğim cevapta 
söylediğim gibi usulsüzlüğü asla varit değildir. 
Bu hususta, deminki izahatımı arkadaşımın ka
bul buyurarak bunu tasvip etmesini rica ediyo
rum. 

İkinciye gelince; filhakika gensoru açılıp açıl
maması hususunda Yüksek Kamutay hiçbir kayıt
la mukayyet değildir; tamamen iradesine müta-
allik bir iştir. 

Yalnız İçtüzükte bir nokta vardır; bugün gen
soru açılıp açılmaması yüksek oyunuza sunulup 
da kabul buyurulduğu takdirde akabinde ayni 
anda ikinci bir muamelenin ikmali lâzımdır. O 
da gensorunun gününün tâyinidir. Keza bu dahi 
Tahtakıhç arkadaşımın işaret buyurduğu gibi ta
mam iyi e Büyük Millet Meclisinin kendi irade ve 
kararının tecellisine vabestedir. Ancak gensoru 
önergesinde Başbakanın şahsından izahat istenil
diğine göre cevap verecek olan Başbakanın Mec
liste hazır bulunması lâzımdır. Bunun için de 
Yüksek Heyetinizden iki, üç gün gibi hazırlanmak 
için bir mühlet istemesi halinde kabul veya ademi 
kabul, bizim olmakla beraber, Yüksek Kamutay
dan böyle bir müsaadeyi istemek de onun hakkı
dır. Bu itibarla muamelenin birini yapsak ikinci
si için de falan gün dersek, o güne belki hazırlan
ıl amamış olabilir. Gelecek Birleşimde muamelenin 
ikisi birden aynı anda yapılacaktır. Onun için 
bunu geçiyoruz. Yüksek Kamutayda, onun irade
sinin mahsulü olan tüzüğü ihmal, tatbik etmemek 
gibi birşey asla varit değildir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, hiçbir zaman şekle ait bir me-
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selede ısrar ve inat gibi bir mevkide değilim. Fa
kat bilirsiniz ki, bilhassa Millî Hâkimiyeti temsil 
etmek mevkiinde olan Kamutayda bütün işlerin 
kanun ve nizamların çerçevesi içinde cereyan et
mesi, üzerinde dikkatle durulacak bir noktadır. 
Onun için Kiyaset makamının izahatı beni tatmin 
etmemiştir. 

Evvelâ; gündem İçtüzüğe göre tanzim edilme
miştir. Bu hususu müdafaa ettiler, bana söz söy
lemek imkânını verdiler. Teşekkür ederim. 

Misal gösterdim. (} en soru karekteri önerge
nin altına 'bir Miiltvekili imza koyduktan itiba
ren almış demektir. Ve Meclise (Jensorıı olarak 
sunulduğu andan itibaren de, bunun kabul veya 
ademi kabulü Büyük Meclisin salâhiyeti dâhilin 
dedir. Fakat "Riyaset Makamı bunu gensoru 
olarak yerine koymak vazifesi ile mükellef iken, 
evvelki gün dağıtılan gündemde olduğu gibi Baş
kanlık Divanının Meclise sunuşları mevkiinde 
gösteremez. Böyle bir takdir hakkını kullanmak 
salâhiyetine sahip değildir. Bu noktayı tavzih 
etmek isterim. 

İkinci mesele; şimdi arkadaşlar, benim tenkit
lerimin hepsini Başkanlık kabul etti. Ve dedi ki; 
Meclis serbesttir, her türlü soruyu kabul ve ade
mi kabul, gününü tâyin etmek, Meclisin salâhi
yeti cümlesindendir. Fakat biz Başbakan 'in bu
rada olmadığını bilmiyoruz. 

Arkadaşlar, dikkat buyurunuz, Riyaset, bura
da Hükümet temsilcisi varken ve Başbakan Yar
dımcısı ve Hükümet erkânından herhangi bir 
teklif vâki olmadan Başkanlık Divanı tarafsızlı
ğını ve yalnız Meclisin şahsiyeti mâneviyesini 
temsil ve idare vazifesini unutarak, Hükü
metin mümessili gibi hareket ediyor; Bu ha
reketleriyle âdeta bir Hükümet temsilcisi 
gibi bir vaziyet alıyor. Halbuki o yal
nız ve yalnız Meclisi temsil eder. Tarafsızlığını 
belirtmesi lâzungelirdi. Başkanlık için ayrı kı
yafet ve hususi mevkii ayrılmıştır, iler memle
ket bu yolda kendi kendine göre bu makama bir
takım kıyafetler giydirmiştir. Buna rağmen 
Başkanlık Makamı maalesef burada Hükümetin 
âdeta sözcülüğünü yapmaktadır. 

Bunlar o nevi geleneklerdir ki, devam ettiği 
müddetçe Başkanlık makamı ile Hükümeti tef
rik etmek imkânı bulunamaz. Halbuki Başkan
lık Makamı, ne bir partinin mümessilidir, ne de 
Hükümetin mümessilidir. Doğrudan doğruya 
Meclisin şahsiyeti mâneviyesini temsil eden bir 
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müessesedir. Çok rica ederim, Hükümetten bir 
teklif de gelmeden, Başkanlık Divanının böyle 
bir teklifini Büyük Meclisin reddetmesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, arkadaşımın. Yük
sek Heyetinizce malûm olan ve bizce dikkatle 
üzerinde durulan vazife ve salâhiyetleri tekrar 
etmesine teşekkür derim. Başkanlık Divanının, 
Büyük Millet Meclisinin Yüksek Murakabe hak
kını yerine getirmiyor şeklindeki mütalâasını, 
tamamen indî olduğu için kendilerine bırakıyo
rum. Başkanlık, tamaıniyle tüzük hükümleri 
dâhilinde olarak, Meclisin yüksek murakabe hak 
ve hukukunu masun tutarak, Başkanlık Diva
nına tüzük gereğince verdiği ahkâmı yerine ge
tirmiştir. Başka bir şey yapmamıştır. Hattâ 
bu hususta Yüksek Kamutayın, arkadaşımın söz
leri üzerinde, ne düşündüğünü sormaya hacet 
görmememi mazur görür ve bendenizi bağışlar
sınız. 

(Sağdan, reye koymak lâzım sesleri) . 
AHMET TAHTAKILJÇ (Kütahya) — Efen

dim, şimdi gündemden mi çıkarıyorsunuz? 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — içtüzüğün 
(lensoru hakkındaki bölümünde 157 nci madde
nin ikinci, fıkrası şöyle demektedir: 

(Kendisine gensoru açılacak Bakanın o gün 
Meclise gelmesi veya emri altındaki yüksek me
murlardan birini göndermesi için Başkan tara
fından, o Bakana, hakkında gensoru açılacak 
meseleyi açıkça gösteren bir çağrılık yazdır.) 

Bu gensoru Başbakana şahsan açılmıştır. So
ru önergesinde (Başbakan) diye yazılıdır. 

Meclis Başkanlığı tarafından Başbakana 
gönderilen gensoru önergesi Başbakanlığa gel
diği zaman, Başbakan Ankara'dan ayrılmış bu-
hulunuyordu. Böyle bir gensorunun açıldığına 
dair kendisinin resmen bir malûmatı da bulun
mamaktadır. Şüphesiz Büyük Meclis gündemini 
tâyin etmekte tamamen serbesttir, gündemine 
hâkimdir. Bendeniz Kamutay'dan. şunu. rica et
mekteyim : Kendisinden gensoru açıldığından 
malûmatı dahi. bulunmıyan Başbakanın hazır 
bulunmadığı, bir celsede bu. gensoru kabul edil
diği takdirde, kendisinin, buna cevap vermesi 
İçin. gün tâyin edilirken bir teklif yapması çok 
mümkündür, hattâ tabiîdir. Bu hakkın Başba
kana tanınmasının gensorunun, yani Meclisin 
murakabe hakkının lâyıkiyle yapılması nokta-
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smdan faydalı belki de zaruri olduğu mütalâa -
smdayım. Gensoruya cevap vermek için Başba
kan kaç gün mühlet istiyeeeğini Kamutaya ar-
zetmeden gün. tâyin edilmesi mantığa da uymaz. 
Binaenaleyh bu. gensorunun Başbakan'ın hazır 
bulunacağı gelecek oturuma, bırakılmasını rica 
ederim. 

HASAN' IVİNÇHU (Afyon Karahisar) -
Arkadaşlar; Gensoru, Başbakandan biı mesuli
yet mevkiini işgal ettiği için istenmiştir. Yoksa 
Şemsettin, Günaltay'm salısından değil. Gensoru
nun Başbakanlığa tevdi edilmiş olması ve Baş
bakan'ın gaybubeti esnasında onun vazifesini 
ifa eden şahsiyetin mevcut bulunması bakımın
dan başka güne bırakılmasına, lüzum ve zaruret 
yoktur. 

Başbakan'ın uzun müddet gaybubeti veya. 
uzun müddet, hastalığı gibi ahvalde bu mantık 
ve bu esbabı mueibeyi tatbik edecek olursak. 
foksiyonun işlemesine asla imkân yoktur. Tama-
miyle bir makama müteveccih olan. bu genso-
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runun kabul veya ademi kabulü hakkında karar 
ittihaz edilebilmesi için Başbakan'ın avdetini 
1 >eklemek zarureti yoktur. Başbakan'ın mümes
sili vardır. Gensoru kabul edilirse görüşmesi 
başka, bir güne bırakılabilir. Bu itibarla, bugün 
bu hususta karar vermeye zaruret vardır; Baş
kanlığın ve Hükümetin teklifinin reddedilmek 
suretiyle gensorunun kabul veya. ademi kabulü 
hakkında burada müspet veya, menfi bir karara 
varılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Başkanlık, herşey-
deıı evvel Büyük Kamutayın temsilcisi olarak, 
bu idare yerinde, millî hâkimiyetin tecellisi olan 
Büyük Millet Meclisinin iradesinin tahakkuku 
vazifesinden başka birşey tanımaz. Bunun için 
i'ikri, hissi, hasebi, nesebi yoktur. 

Arkadaşımız Tahtakılıç m söylediği söz ta
mamen indî ve şahsına aittir. Riyaset, tüzüğün 
tam ahkâmını tatbik etmektedir. 

Şimdi gündemin diğer . maddelerine geçiyo
ruz. (Sağdan alkışlar) 

SORULAR VE CEVAPLAR 

1. -— Niğde Milletvekili Hüseyin Vlusuy'un, 
öğretmenler hakkındaki sorusuna Millî Eğilim 
Bakanı Tahsin Bancfuoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/366) 

BAŞKAN — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu-
soy burada mı? (Burada sesleri) 

Millî Eğitim Bakanı burada mı,? (Burada ses
leri) Soru önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından Kamutay huzurunda, sözlü olarak 

"cevaplandırılmasına yüksek müsaadelerini rica 
ederim. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin l'lusoy 

1. — 1949-1950 yılı başında, bütün vilâyet
lerde, iller idaresi Kanununa dayanılarak ne ka
dar öğretmenin yeri değiştirilmiştir, bir rakamla 
ifadesi ? 

2. —• Bunlardan ne kadarının yeri kendi mü 
racaatı veya inzibat meclisi kararı olmadan. 
tamamen takdiri olarak, değiştirilmiştir? 

3. — Müracaatı veya cezai bir sebep mevcut 
olmadan takdir ile yapılan bu gibi yer değiştir

melerin memleket maarifi için faydalı olacağına 
Millî Eğitim Bakanlığı kani midir? 

4. — Öğretmenin hayatında kararsızlık yara
tan bu mahzurun önlenmesi yolunda Millî Eğitim 
Bakanlığı ne düşünmektedir ? 

MİLLÎ EĞÎTİM BAKANI TAHSlN BAN-
GUOGLU (Bingöl) — Mâruzâtını; sıra siyle ar
kadaşımın sorularına cevap teşkil edecektir. 

İlkönce; Millî Eğitim Bakanlığınızın, kadro
lardaki bir hususiyeti Yüksek Huzurunuzda be
lirtmek isterim. 

Büyük Meclis bize, öğretmen kadrolarını 
loptan veriyor. Bu yıl da 35 bin ilk öğretmenin, 
beş. bin ortaokul ve lise öğretmeninin kadrola
rını ve. biner iki biner diğer öğretim daireleri 
kadrolarını böyle toptan vermiş bulunuyor. Biz 
bu kadroları memleketin ihtiyacına göre, okul
larımızın durumuna göre tevzi ederiz. Bu kadar 
büyük ölçüde kadroların Millî Eğitim Bakanlı
ğına toptan verilmesi, Bakanlığın üzerine, sır
tına büyük bir mesuliyet yüklemektedir. Bu 
kadroların bütün mesuliyeti, bu kadroların kul
lanışının bütün mesuliyeti ve dolayısiyle bun
lardaki. aksaklıklardan terettüp edecek vicdan 
azabı Millî Eğitim Bakanınızın sırtına yüklen-
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mektedir. Bu tarzda kadro vermek, bir mânaya 
şu demektir: 

— İşte bu kadroları «ana veriyoruz, südüne 
havale. . . Sen bunları memlekete en nafi, en 
l'aydalı şekilde kullan. 

Nazari olarak Millî Eğitim Bakanı bu kad
rolardan, fazla olarak, bin tanesini Ankara'ya, 
bin tanesini İzmir'e, iki bin tanesini İstanbul'a 
koyabilir. Eğer Meclise hesap vermeyi gözü
ne alabilirse. Oraya öğretmenler tâyin eder, der 
ki, siz burada oturun, ara sıra şu mektebe de 
uğrayın, maaşınızı alın. Devlete Millete dua 
edin... 

Bu, kadro tevzi etmek olmaz. Bu, eski Os
manlı İmparatorluğunda olduğu gibi arpalıklar 
tesis etmek olur. Yüksek Meclisin bize verdiği 
kadrolar ise arpalık değildir. Bir muhalden bah
settim. Bizim vazifemiz bunun tam tersidir. Ga
yemiz bu ,kadroları memleketin muhtaç oldu
ğu yerlere dağıtarak âzami şekilde verimli kıl
maktır. (Bravo sesleri) 

Bu kadrolar niçin böyle toptan verilmiştir? 
Arkadaşlar, yüksek malûmlnuz olduğu üzere 

maarifimiz inkişaf halindedir. Maarifte her gün 
bir adım daha ileriye atıyoruz, hergün bir az 
daha saha kazanıyoruz, ileri gidiyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığına kolaylık olmak üze
re Meclisçe bu kadroların tevzii Bakanlığa ve
rilmiştir. Belki birgün gelecek, bunlar, falan 
köyde üç öğretmen bulunur, diye kanun cetvel
leri halinde çıkacaktır. Maarifimiz tam mâna-
siyle teşekkül ettikten sonra bunlar sabit kad
rolar halini alacaktır. 

Peki biz bu kadroları tevzi bakımından ne 
durumdayız Acaba hakikaten öyle binlerce 
öğretmeni bir köşeye yığıp işsiz mi tutuyoruz? 
Yoksa yüzde yüz verimli kılabiliyor muyuz? 
Bu işte ne durumda olduğumuzu ben Yüksek 
Heyetinize Millî Eğitim Bütçesinin müdafaası 
sırasında arzetmiştim. Hamdolsun o kadar kö
tü durumda değiliz. Fakat kadrolarımızın ras
yonel bir halde tatbik haddine, yani yüzde yüz 
müsmir olmak haddine de varmamışızdır. Yük
sek Heyete hatırlatmak maksadiyle şu sözleri
mi tekrar edeyim: 

25 Şubat 1949 tarihli tutanak dergisinden: 
«Vicdan huzuru ile arzedebilirim ki ; Millî 

Eğitim teşkilâtınızda israf ve suiistimal yok
tur. Hiç değilse Yüksek Heyetinizi işgal ede-
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cek ölçüde bir israf ve suiistimal bahismevzuu 
değildir. Ama bizde başka türlü bir israf var
dır, adanı israfı. Ortaöğretim kadrolarımızda, 
ilköğretim kadrolarımızda adam israfı vakit 
vakit baş gösterir. Bunu önlemek mecburiye
tindeyiz. 

Faruk Nafiz arkadaşım bâzı nakillerden 
bahsettiler. Bu vesile ile bu derdimizi Yüksek 
Huzurunuzda açıklamak isterim. Bizim kanun
larımız bir ortaokulda bir öğretmene 18 saat 
ders vermiştir, maaş karşılığı olarak. 

Binaenaleyh bir ortaokulda bir Türkçe öğ
retmenine 18 saat ders veriyoruz. Şimdi oraya 
ikinci bir öğretmen tâyin ettiğimiz zaman, okul 
müdürü bu dersi ikiye böler, yani 9 zar saat 
ders verir. Yine bu ortaokula bir üçüncü Türk
çe öğretmeni tâyin edersek bu sefer müdürü 
dersi üçe böler, bu öğretmenlerin her birine 
altışar saat ders verir. O zaman da bir dersi üç 
huca okutur. Biz de Devlet kesesinden bir ma
aş yerine üç maaş veririz. Bu da Bakanlığın 
memleketin uzak köşelerinde yeni açtığı orta
okullarımıza Türkçe hocası bulamaması neti
cesine varır. Bu hal açıktan adam israfıdır, sui
istimaldir. 

Bir kasabamızda bir ilkokul vardır. Beş öğ
retmeni bulunur. Maarif Müdürü bir tanesini 
daha kayırır, yedek der, eder altı. Bir tanesini 
daha kayırır, eder yedi. Bu iki fazla öğretmen 
bu kazanın köylerinden iki tanesinde m-ektep 
açacaktır. Mektep var, bina yapılmıştır, ama 
bu hareket dolayısiyle iki köy hocasız kalmışa 
tır. İki köyde mektep açılamaz. İşte bu adam 
israfıdır, suiistimaldir., 

İşte bahsi geçen nakiller bu adam israfına 
mâni olmak için yapılmış nakillerdir. Bu türlü 
vaziyetleri ihdas etmek veya devam ettirmek 
benim tarafımdan yüksek itimadınızı suiistimal 
demek olur. Onun için bu yüzden bâzı öğret
menlere biraz sert gelen nakil muameleleri ya-
pılmıştır. Bana olan itimadınız devam ettiği 
müddetçe bu türlü nakilleri yapmaya devam 
edeceğim. Bunu, size karşı verdiğim namus 
sözünün icabı addediyorum.» 

Arkadaşlar, işin bir cephesi budur. Kadro
ları mümkün olduğu kadar yerinde kullanmak 
ve son haddine kadar müsmir kılmak mecburi
yetindeyiz. Fakat sayın arkadaşımın, sorusunda 
da işaret ettiği gibi işin ikinci bir cephesi de 
vardır. O da, Öğretmenlik hayatının istikrarı-
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dır. Bir öğretmen ne kadar yerli olursa, ne ka
dar yerlileşmiş olursa o kadar huzur içinde ça
lışır ve o kadar çok verimli olur. Bu iki mak
sadı telif etmek için bu yıl bâzı tedbirler almış 
bulunuyoruz. 

Yüksek malûmları olduğu üzere îller ida
resi Kanunu, öğretmenlerin nakil ve tâyinleri 
işini bundan böyle valiliklere bırakmış bulun
maktadır. Kanun, yürürlüğe girmiş ve valiler 
bu salâhiyetlerini kullanmaya başlamışlardır. 

Biz valilerin bu iki esası iyi muhafaza ede
bilmeleri için bir yönetmelik yapmak lüzumunu 
hissettik. î lk defadır ki, ilköğretimde esaslı 
bir nakil ve tâyin yönetmeliği vücuda getiril
miş oldu. Bu yönetmelik valilere bildirildi ve 
valilere yapacakları nakil ve tâyinleri bu esas
lar dâhilinde yapmaları tebliğ olundu. aBu yö
netmelik meslek hayatında istikrarı temin et
meye* matuftur. Sebepsiz hiçbir öğretmen ye
rinden oynatıl mıyacaktır. Sebepler de orada 
tâyin ve tasrih edilmiştir. 

Diğer taraftan kadrolarımızın tam mâna-
siyle müsmir bir şekilde kullanılması için okul 
kadrolarının bu yıl yeniden rasyonel bir şekil
de tanzimi işine girişilmiştir. Evvelce bir oku
lumuzda kaç öğretmen vardır, bu bizce bilin
mezdi. Bu yıl dershane sayısına ve öğrenci sayı
şma gör,e her okula kaç öğretmen verileceği tâ
yin ve tesbit edildi. Valiliklerden malûmat is
tedik, aldık. O esaslar dâhilinde her okula isim
siz bir öğretmen kadrosu verdik ve dedik ki, 
«Sizin emrinize vereceğimiz hocaları bu kadro
lar dâhilinde yerleştireceksiniz». Valilikler em
rine bu yıl gerek köy enstitüsü mezunlarından 
gerek öğretmen okulu mezunlarından mümkün 
olan ölçüde yeni öğretmen verilmiştir. 

Şimdi bu iki esas dâhilinde yapılan nakille
rin miktarı ne olmuştur? Bu nakillerden bir 
kısmı Bakanlıkça bir kısmı da valiliklerce ya
pılmıştır. Valilikler tarafından idari sebeplerle 
vilâyet içinde nakledilen öğretmenlerin sayısı 
841 dir. Bu idari sebepler arasında inzibati se
bepler de vardır. Mekteplerimizin mânevi ha
vasını sağlam tutmak mecburiyetindeyiz. Çok 
defa öğretmenler arasındaki geçimsizlik mek
tebin havasını bozmakta ve verimi azalmakta
dır. Valiler, «Sen burada geçinemiyorsun, şu
raya gideceksin» demek salâhiyetini haizdir. 

Bu nakiller inzibat heyetleri karariyle ya
pılmıştır. Ancak burada zikrettiğim rakamın 
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I içerisinde bâzı nakillerin usulsüz yapıldığı hak

kında şikâyetler vardır. Bu şikâyetleri tetkik 
1 ediyorum. Sebepsiz ve usulsüz öğretmen nakline 
J asla müsaade etmiyeeeğim, valiliklerden hesap 
! soracağım. 
I Bakanlık tarafından vilâyetler arasında in

zibati sebeple yapılmış nakil yoktur. Ohalde 
inzibati ve idari sebeple yapılan nakiller bun-

; • dan ibarettir. 
Arkadaşım, «Takdiri nakiller» diyor. Bu 

tâbiri tasrih etmek isterim. Takdir kelimesi key-
I tiden mecburiye kadar gider. Keyfî hiçbir 

nakle müsaade etmiyeceğiz. Fakat kadro za-
I ruretiyle ve verdiğimiz direktifler dairesinde 
j valilikler oldukça ehemmiyetli miktarda nakil-
ı ler yapmışlardır, öğretmen sayısını rasyonel 
| kadrolara uydurmak maksadiyle, nerede fazla 
! hoca bulmuşlarsa, onu başka yerde çalışmaya 
! sevketmişlerdir. Valilere yaptığım tamimde 

«Hiçbir öğretmeni sınıf dışında kullanmıyacak-
smız ve işsiz bırakmayacaksınız» dedim. Vilâ
yetlerin kendi çevreleri içinde yaptıkları na
killer 1117 dir. Vilâyetler arasında Bakanlığın 
emriyle 152 öğretmen nakledilmiştir. 

Şuna da işaret etmek isterim ki, bizim, bü-* 
tün mektepleri tamamlanmış yegâne vilâyetimiz 

I istanbul'dur. Binaenaleyh başka vilâyetlerde 
I öğretmen fazlası mevzuubahis olamaz. Yeniden 

inekte]) açıp bir yerde fazla olan öğretmenleri 
vilâyet içinde yerleştirebiliriz. Yalnız diğer 
beş vilâyette de münhal bulunan birtakım kad-

! ralar, başka vilâyetlere verilmek üzere çekil
miştir. Ohalde altı vilâyetten bir kısım kadro
lar çekilmiştir, bir vilâyetimizden de 152 öğ
retmen civar vilâyetlere tâyin edilmişlerdir 
İstanbul'dan bu öğretmenler Edirne, Tekirdağ 
Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Konya ve 
Samsun vilâyetlerine, ihtiyaçları dolayısiyle, ve
rilmişlerdir. 

Kadro zaruretiyle nakledilen bütün öğret
menlerin yekûnu 1269 dur. 35 000 kişilik bir 

I kadro içinde yapılan bu nakiller, yekûnun % 
I o,5 unu tutmaktadır. Bu nakledilen öğretmen-
! ler, ihtiyaç olan yerlere gönderilmişlerdir. Bun-
! larm yeniden okutacakları çocukların sayısı 

50 - 60 bin arasındadır. Bir Eğitim Bakanının 
50 - 60 bin çocuğu ümmi bırakmak mesuliyetini, 
elinde imkân varken ümmi bırakmak mesuliye
tini üzerine almasını hiçbir arkadaş bekliyemez. 
Bu nakillerden'bâzı şikâyetler olmuştur. Den-
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mistir ki, İstanbul'gibi büyük bir şehirde ihti- | 
yaetan az öğı-etmen bırakılmıştır. Bu varit de
ğildir. Geçen sene istanbul'da beher öğretmene 
36 çocuk düşüyordu. Bu yıl 1943 lülerden bir 
kısmını mektebe aldığımız için Is t'in bul. Şehrin
de dört bin çocuk fazla almış bulunuyoruz. Bu 
sebeple beher öğretmene bu yıl 42 çocuk düş
mektedir. Bu rakam bütün diğer vilâyet mer-
kezlerimizdekinden daha aşağıdır. 

Bâzı sınıflarda 90 çocuk bulunduğu, binaen
aleyh öğretmen darlığı olduğu söylenmiştir. Bu 
türlü tekasüfler ilkokulların birinci sınıfların
da kayıt sırasında vâki olur. Sebebi şudur : 
Büyük şehirlerde semtlere göre bütün çocukları 
alacak mektep binalarımız yoktur. Bir semtle 
bir dersaneye 90 çocuk birden dolar. Sonra Maa
rif müdürü bunu ayarlar. Başka okula semt olan 
çocukları başka semtlere aklanı*, bu suretle işi 
ayarlar. 

Bir şehirde vasati olarak bir öğretmene 42 
çocuk düşecek olursa öğretmen darlığı çekilmez. 

» Son aldığını malûmata göre İstanbul'da, yal
nız 65 çocuğu olan dört, beş dersane kalmıştır. 
Onlar da ayarlanacak, çocuk adedi azalacaktır. 
Keza Ankara'da bâzı okullarda bu gibi bir ke
safet hâsıl olmuştur. Maarif Müdürlüğü bunları 
da ayarlıyacaktır. Ankara'da öğretmen başına 
düşen çocuk sayısı İstanbul'a nazaran biraz faz
ladır. 

Arkadaşımın sorularına cevabım bunlardır. 
Yalnız şu noktaya, da işaret etmek isterim 

arkadaşlar. Memleketimizde maarif ihtiyacı 
önüne geçilemez bir susuzluk halini almıştır. 
Bundan 10 - 15 sene evvel köylüyv mektep yap
tırmak için onu zorluyorduk. Bugün köylü bi:<i 
zorlamaktadır. Köylerimiz sıraya konmuştur, 
falan köyler 1950, falan köyler 1951, falan köy
ler 1952 yılında diye sıraya konmuştur. Köylü
ler akın halinde Maarif müdürlüklerine, valilik
lere, Bakanlığa gelip «Bizim sıramızı ileri alın 
mektebimizi yapacağız» diyorlar. Memlekette 
maarife karşı derin bir susuzluk hüküm sürdüğü 
sırada ben bâzı öğretmenlerimi ötede beride 
hareıyamam. Bu savaşta öğretmenleri sonuna 
kadar cepheye süreceğim ve cephe kaçağı bırak-
mıyacağım. 

Bâzı dertlerimiz vardır, şikâyetlerimiz, müş
küllerimiz vardır. Az vasıta ile, az para ile çok 
iş görmeye çalışıyoruz. Fakat bu vesile ile işa
ret etmek isterim ki, meslektaşlarım bu dâvada 
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ciddiyetle çalışmakta, hattâ cansiperane çalış
maktadır. Öyle köylerimiz vardır ki, bir tek 
öğretmen 150 çocukla uğraşıyor. Ben bu yıl öğ
retmen artırıp bunlara birer yardımcı vermeye 
çalıştım. Millî Eğitim Bakanınız şöyle bir müş
kül karşısındadır. Öğretmenlerimizden mühim 
bir kısmı gittikleri yerlerde kalmakta ve seve 
seve çalışmaya devam etmektedirler. Fakat bir 
kısmı da büyük şehirlere doğru kadroyu zorla
maktadırlar. Bizim de vazifemiz onları vatan 
sathına yaymak ve memleketin en ücra yerleri
ne yerleştirmektir. Maarif dediğimiz şey dört 
duvar yapmakla olmuyor, içine hoca koymakla 
oluyor. 

Bu yıl aldığımız yeni tedbirler sayesinde, 
memlekette yeniden 100 bin kadar çocuğu mek
tebe alabileceğiz. Geçen seneki mevcut 1,5 mil
yondu, bu yıl bir milyon altı yüz bine çıkacak
tır. Bu kadrolar işi böyle bir iştir ki, Maarif*Ve
killerinizi en çok işgal eder. Maarifinize verdi
ğiniz 165 milyon liranın 125 milyon lirası maaş 
mukabilidir. Eğer ben bu parayı yerine sarfet-
mezsem. Milletin bu hudutsuz fedakârlığına kar
şı nankörlük etmiş olurum. Binaenaleyh hocala
rın son haddine kadar iyi dağılmalarına ve müs
mir olmalarına çalışacağım. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Sayın Millî 
Eğitim Bakam Tahsin Banguoğlu'ya izahların
dan dolayı teşekkür ederim. Maarif ordusuna 
mensup her öğretmenin • mutlaka işe yaradığı 
yerde kullanılıırası ve arada hiçbir şahsın israf 
edilmemesinde ben de sayın Hakanla tamamen 
mutabıkını. Bunları doğru yapmaktadır. An
cak kadro zaruretiyle tahvil gibi bugün öğret
menlerin başında hakikaten büyük bir üzüntü 
mevzuu vardır. Bu üzüntü mevzuu, Sayın Millî 
Eğitim Bakanının tasrih buyurdukları gibi, işin 
icabına ve işin ihtiyacına ^övo öğretmenlerin 
mekteplere vaktiyle verilmemiş olmasındandır, 
Bahsettikleri öğretmenlerin orada işsiz olarak 
kalmasına taraftar değilim. Çalışacakları yer
lere verilmelidir'. Fakat bu, kadro zarureti do-
layısiyle öğretmenlerin her sene başında oradan 
oraya sebepsiz olarak tahvil edilip durmasına 
da bir Ç'Mi'e bulmak zarureti vardır. Sayın Millî 
Eğitim Bakanının tesbit etmiş olduğu rasyonel 
kadroyu bu derece deva olucu bir çare olarak 
mütalâa etmekteyim. Fakat bu kadronun esas 
olarak tutulmasını ve şu bu gibi tesirlerle mek-
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teplere fazla öğretmen verilerek, gelecek sene 
yine kadro zaruretleri dolayısiyle tahviller ya
pılmasını önlemesini bilhassa Millî Eğitim Ba
kanından rica ederim. 

Benim meseleyi Yüksek Meclisin huzuruna 
getirmemi ieabettiren sepep; kadro zarureti ile 
yapılan tahviller değildir. Sayın Bakanın da 
işaret buyurdukları veçhile, tiler İdaresi Kanu
nunun tatbikatı cümlesinden olarak, bâzı vilâ
yetlerde büsbütün sebepsiz ve tamamen takdirî 
olarak yapılmış tahvillerdir. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Bakanın bu 
yurdukları gibi; öğretmenler, 35 000 e yakın bir 
kitleyi teşkil etmektedir. Bu kitlenin meslekî 
hayatına ve dolayısiyle şahsi hayatına mutlak 
olarak tasarrufun doğurmuş olduğu bâzı mahzur
lar vardır. Biz kitleyi manen sağlam tutmak 
mecburiyetindeyiz. Memleketimizin içtimai za
ruretleri bunu icabettirmektedir. 

Bu maruzatımla ellerine emanet ettiğimiz ço
cuklarımızın yetiştirilmesinde hatası görülen 
öğretmenlerin hatasının müsamaha edilmesi gi
bi bir fikirde bulunduğum zahabma kaini mama
nızı rica ederim. Kendi mesleğinin bünyesi için
de en küçük hatası bulunan öğretmen hakkında 
icabeden hükmün tatbik edilmemesine asla ta
raftar değilim. Fakat arkadaşlar, bir öğretmen 
bilmelidir ki; ben filân yere filân yere tâyin 
edildim, orada şu şekiller altında, şu şartlar için
de, şu nizama, uyarak çalıştığım takdirde ço
luk çocuğumu ummadığım bir zamanda, bilme
diğim bir yere, tekrar nakletmek zarureti kar
şısında kalmıyacağım. Hiçbir sebep tasrih edil
meden ümit etmediği bir zamanda kendisine tah
vil emirlerinin gelmesi, sizi temin ederim, öğ
retmen kütlesi üzerinde hakikaten fena tesir
ler yapmaktadır. Sayın Millî Eğitim Bakanının 
burudaki izahları beni tamamen tatmin etmiştir. 
kendisine teşekkür ederim. Böyle sebepsiz tah
villeri mutlak olarak önlemek hususunda, ken
dilerinin daha çok hassas olmalarını tekrar tek
rar rica ederim. Filvaki bu hususta bir talimat 
yapıldı fakat arkadaşlar vilâyetlerde yapılmak
ta olan usulsüz tahvilleri, İller İdaresi Kanununa 
anlayıştaki bâzı hatalardan doğmaktadır. Bâzı 
vilâyetlerde valiler, İller İdaresi Kanununun 
valilere öğretmenin meslekî hayatı üzerinde % 
100 tasarruf yetkisi verdiği iddiasındadır. Hal
buki, Yüksek Mecliste bu kanun müzakere edi
lirken hâkim olan zihniyet 100 de yüz tasarruf 
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j değil, kendi mercii tarafından usulü dairesinde 

tekemmül ettirilerek valilere arzedilen husus-
{ larda takdir hakkını kullanması mahiyetinde

dir. Binaenaleyh Sayın Millî Eğitim Bakanım 
% 100 takdir hakkı üzerinde hassas olmalarını 
rica ederim. 

Bir noktayı da anlamak istiyorum: İller 1da-
j resi Kanuniyle yapılmış olan usulsüz muamele

leri Bakanlık tashihe yetkili midir, değilmi dir? 
Bu hususun tasrih edilmesini rica ederim. 

Bundan başka şu bir iki noktayı da Sayın 
Millî Eğitim Bakanından rica ediyorum. 

1. — Birçok vilâyetlerde valilerin usul 
ve nizamlara göre tesbit edilen sebepler dışm-
da, öğretmenler arasında, değişiklikler yapıl
ması için Maarif müdürlerini tazyik ettiklerini 

| haber alıyoruz. Bu, yapılmamalıdır. Usulü da-
i iresinde, tekemmül etmiş mevzularda kendi 
j takdir haklarını kullanırlar, buna bir şey söy-
| liyemeyiz. Fakat, «Sen şu öğretmenleri tahvil 
j edeceksin» şeklinde birtakım emirler Maarif 
! müdürlerine verilmemelidir. 
I İkincisi; bâzı vilâyetlerde tahvili düşünülen 
I bâzı öğretmenlerin tahviline sebep bulmak için 
| valilerin ve maarif müdürlerinin maarif mü-
; fettişl erini rapor alma hususunda tazyik ettik-
; lerini haber alıyoruz. Bu yapılmamalıdır. 
i Üçüncüsü; öğretmenlerin tahvil sebepleri 
1 gayet açık olarak izah edilmelidir. 
i Devletin saklıyacağı hiçbir şey yoktur. Her 
! yaptığı fiilin esbabı mucibesini açıktan açışa 
i izah etmek durumundadır. Binaenaleyh öğret-
; men nakledildiği zaman niçin tahvil edildiğini 
' sarih olarak bilmelidir. 
| Bundan başka, bâzı vilâyetlerde gayrimesul 
1 şahıslar, valilerin kulaklarına fısıldamak sure-
! tiyle öğretmenlerin tahvilini temin ede'bi'lmek 
i imkânını bulmaktadırlar. Bu nevi tahvilin ka-
j t iyen yapılmaımasmı teşkilâta tamim etmesini 
! bilhassa sayın bakandan rica edeceğim. 
I Sonra, tahvil işlerinde Maarif müdürlerinin 
i ve valilerin gayet geniş iltimas tazyiki altında 
ı bulunduklarına da şahit oluyoruz. Bunun için 
j sayın Bakandan bilhassa rica ederim, Teşki-
| lâtı ikaz etsinler ve bu nevi iltimaslara şiddet-
I le mukavemet etmelerini temin eylesinler. 
i Halâsa; Millî Eğitim Bakanlığı meslekin 
j teknik şartlarını hazırlamakta ne kadar başa-
j rıh ve hassas olursa olsun, idari esasları kati 
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bir nizama bağlamadıkça ve öğretmene müste-
kâr bir meslek hayatı temin etmedikçe, mem
leket maarifi için harcadığınım emekler hede
fine bir hayli yıprandıktan sonra vâsıl olacağı
na kaani olmalıyız. Sayın Millî Eğitim Baka
nından bilhassa bunu rica ederim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN I-İAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Valiliklerin yaptıkları 
nakiller hakkında arkadaşınım ikazlarına te
şekkür ederim. Bu nevi şikâyetler bana da gel
mektedir. Bu yetkiyi Yüksek Meclis vilâyetlere 
vermiştir. Bu yetkiyi vilâyetler ilk defa olarak 
kullanmışlardır. Ufak tefek bâzı aksaklıkların 
olmuş olması mümkündür. Bunun hesabını vi
lâyetlerden sormak da benim vazifemdir. Bu 
mevzuu takip ediyorum ve her vilâyetten, yap
tıkları nakillerin hesabım soruyorum. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) •-• Teşekkür 
ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ TAHSİN BAN-
GUOÖLU (Devamla) - - Arkadaşımın işaret et
tiği bâzı noktaları önlemek de benim elimde de
ğildir. İltimas etmesin diyorlar. Ben gayet sıkı 
bir yönetmelik yapıp ellerine vermişimdir. İlti
mas bir ahlâk işidir. Eğer iltimasla yapılmış bir 
şey görürsem, onu da. şiddetle takip ediyorum. 

Bakanlığınız hiçbir kimseye iltimas yapma
mışı ir ve hiç kapalı bir şeyimiz yoktur. Üç tür
lü nakil yapıyoruz. Biri, hocanın isteği ile. Bu 
şekilde yaptığımız nakillerden dolayı memnu
nuz. Oün ki. bu, istikran sağlıyan bir nakildir. 
Hocayı istediği yere tâyin etmekle onu oraya 
yerleştirmiş oluruz. Bu şekilde bu yıl 2457 öğ
retmen nakil edilmiştir. Ayrıca vilâyetler ara
sında da 200 öğretmen nakledilmiştir. Bu su
retle 2657 öğretmen arzuları ile nakledilmiştir. 
Kadro zarureti ile nakledilenlerin iki mislinden 
fazladır. 

Bakanlığın emriyle vilâyetler arasında, yapı
lan nakillere yakinen vakıfım. Yaptığım mua
mele kısaca şudur: 

İstanbul'da bir mektebin beş sınıfı vardır, 
bunun. 250 talebesi mevcuttur. İler sınıfa bir 
hoca lâzımdır, fakat buna mukabil burada 7 
hoca mevcuttur. Yanılmasında, Tekirdağ'ında, 
Balıkesir'de. Kocaeli'nde yine beş sınıflı bir 
okul vardır, 250 mevcutlu. Bu okulda iki hoco 
vardır. Ben, İstanbul'daki mektepten iki hoca 
aldım, bu mektebe ilâve ettim. Birinde beş hoca 
kaldı, diğerinde dört hoca oldu. Bu suretle 

misli bir muvazene temin edilmiş oldu. 
Maarif teşkilâtımızda hiçbir şey saklanma-

maktadır. Nakil sebebinin bildirilmesini temim 
edeceğim. Nakiller, zaruretler olmaksızın, yapıl
ın ıya çaktır. 

Bir de, kadro dolayısiyle nakiller bir istik
rarsızlık tevlit ediyor, lakırdısı vardır. Bilâkis 
arkadaşlar, rasyonel kadroların yapılması istik
rar sağlıya.caktır. Herkesin, işinin, başında sağ
lam oturması, emniyet ve huzur duyması, yerin
de lüzumlu olması ile mümkündür. Beş sınıflı 
bir mektebin sekiz hocası varsa hepsi, acaba-
nakil, sırası bende mi, diye endişe duyar. Bun
lardan üçü nakledildikten sonra, diğerleri em
niyet içinde çalışacaklardır. 

2. —- Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, 1331 say ıh Kanunun 9 ncu maddesinin yo
rum talebi ile metruk emlâk hakkında Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/338) 

BAŞKAN — Nihat Erim Bey siz mi cevap 
vereceksiniz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI (Kocaeli) — Hayır Maliye Bakanı ce
vap verecektir. 

BAŞKAN -— Oha ide soru önergesini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerimi Başbakan'in sözlü ola

rak Mecliste açıklamasını dilerim. 
Seyhan Milletvekili 

Sinan Tekelioğlu 
1. Mübadil ve gayrimııbadil, muhacir ve 

saireye kanunlarına tevfikan teffiz ve yeniden 
tahsis olunan gayrimenkul emvalin tapuya rap-
tıtıa dair 1331 sayılı Kanunun 9 ucu maddesi
nin tefsiri hakkında Maliye Bakanlığının 12 . V 
1938 tarih ve 22801/7656 sayılı tezkeresi üze
rine Başbakanlığın 23 . V. 1938 tarih ve 6/2160 
sayılı takrirleri üzerine Dahiliye, Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye, Maliye ve Bütçe Komis
yonunun tefsiri lâzımdır, kanaatına vardığı hal
de bu teklifi Başbakanlık kanalı ile Meclise ar-
zeden Maliye Bakanlığı millet ve memleket kâ
rına olan bu tefsiri ne için üzerine malederek 
sona erdirmemiştir? 

2. — Devlet ve milletin milyarlarca liralık 
emvali metrukesi haksız olarak ötekinin beriki
nin yedigasıplarma geçirenler haklarında bu 
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bağlı teklif muvacehesinde takibatı kanuniyede - j 
bulunmak icabetmez miydi? Ediyorsa Maliye 
Bakanı bu işe ne vakit başlıyacaktır ? 

3. — Kesbikatiyet etmiş mahkeme kararları 
muvacehesinde uzun müddet sürüncemede kal
mış olan 431 numaralı Kanunun 8 nçi maddesi 
tefsiri yeniden canlandırılarak Meclisten Millet 
yararına hal ve fasledilerek çıkarılmıştır. Bu 
bağlı tefsirin de yenilenerek Meclise sevketmek 
Hükümet için mümkün değil midir? 

MALİYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar; bu günkü gün
demde Sinan Tekelioğlu arkadaşımın şimdi oku
nan sözlü sorusu ile, Rize Milletvekili Dr. Fahri 
Kurtuluş arkadaşımın *ve Seyhan Milletvekili 
Ahmet Remzi Yüregir arkadaşımızın hem ben
denizden, hem de Dışişleri, İçişleri Bakanlığın
dan sözlü soruları vardır. 

Bu arada, malûm olduğu üzere bütçe çalış
malarının en sıkı devresindeyiz. Binaenaleyh 
arkadaşlarımla bunları tehir etmek hususunda 
mutabık kaldık. 

Bu sözlü sorulara 7 Kânunuevvel Pazartesi 
günü cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Nasıl? Tevhiden mi? 
MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL (Devamla) — Tevhit mevzuubahis değil. 
Ogün ayrı ayrı hepsine cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız bugün için buna 
cevap vermekten itizar ediyor. Geçiyoruz. 

3. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un 
metruk emlâkten Matosyan Matbaasının kira
lanma ve satılma işlemleri hakkında Maliye Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/359) 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bu sorusuna 
Maliye Bakanı 7 Aralıkta cevap verecektir. 

4. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yü
regir'in, İsviçre'de ölen Abbas Hilmi Paşanın 
dış memleketlerdeki hukuki dururmu ile intikal 
eden emvalinden alınacak Veraset Vergisi hak
kında Daşişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlıkların
dan sözlü sorusu (6/360) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı bunun da 7 Ara
lıkta cevaplandırılacağını söylediler. 

5. — Denizli Milletvekili Reşud Aydınlı'nın, 
Başbakan Yardımcısı ile Millî Eğitim Bakanı-
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nm gezilerinde yaptıkları toplantılar hakkında 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/363) 

BAŞKAN — Reşad Aydınlı burda mı? Öner
ge sahibi arkadaşımız yoktur. Geçiyoruz. 

6\ — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, 
Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Bayar'm 
İzmir'deki beyanatı hakkında Başbakanlıktan 
olan sorusuna Adalet Bakanı Fuad Sirmen'in 
sözlü cevabı (6/367) 

22 . X . 1949 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Yüksek Başkanlığına 
Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Bayar'm 

İstanbul'da çıkan (Cumhuriyet) gazetesinin 1 
Ağustos 1949 gün ve 8970 sayılı nüshasında inti
şar eden beyanatında : « Recep Peker İstiklâl 
Mahkemelerinden bahsedince onu seksen bin kişi 
yuhaladı. Aynı tehditlere baş vurulursa bu sefer 
karşılarına 180 bin kişi ile çıkarız.» Denmektedir. 

Bu beyanat ile ilgili bulunan aşağıdaki soru
larımın Başbakan tarafından, sözlü olarak Ka
mutay huzurunda cevaplandırılmasına yüksek 
delâletinizi rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy 

1. — İzmir'de böyle bir hâdise cereyan etmiş 
' midir ? 

2. — Cereyan etmiş ise; fiilen Hükümetin ba
şında bulunan bir Başbakanın, vetandaşın kana
atine uymıyan beyanatta bile bulunsa, yuhalan
ması Hükümetin şahsiyeti mâneviyesine hakaret 
midir, değil midir ? Hakaret ise müşevvik ve mü-. 
tecasirleri hakkında takibatta bulunulmuş mudur! 

3. — Yalan ise; hükümetin fiilen başında bu
lunan bir Başbakan'in yuhalanabileceği fikrini, 
yalana müstenit beyanlarla, halka telkine yel
tenmek Hükümetçe muhalefet mi, yoksa hüküme
tin şahsiyeti mâneviyesine hakaret mi telâkki 
edilebilir ? 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar; Hüseyin Ulusoy arka
daşımızın, şimdi okunan önergesinde mevzuubahis 
ettiği hususlara, kendi adlarına cevap vermeme 
Başbakan beni memur etti. 

Arkadaşımın suallerine kısaca cevap arzede-
ceğim. 

Salahiyetli .mercilerden yaptığımız tetkika 
göre, İzmir'de böyle bir hâdise cereyan etmemiş-
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tir. Buna rağmen yalan olarak, eğer böyle bir 
söz söylenmiş ise, kanaatimce bu, şahsi bir takdir 
ve terbiye işi olmaktan ileri bir hareket telâkki 
edilemez. Ve Ceza Kanunu hükümlerine göre 
re'sen takibi lâzımgelen bir suç addedilemez. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir-. 

HÜSEYİN" ULUSOY (Niğde) — Muhlcrc.' 
.arkadaşlar, Cumhuriyet, gazetesinin 1 Ağustos 
tarihli nüshası elimdedir, arz edeyim; şurada »'ör
düğünüz büyük manşetlerle. Demokrat Parti Oe-
ııel Başkanı Celâl Bayar'ın bir beyanı neşredil
mektedir. Celâl Bayar'ın bu beyanatında şöyle 
denmektedir : (Recep Peker'in Başkanlığı sıra
sında İzmir'i ziyaret ettiği zaman güya muhale
feti İstiklâl Mahkemeleriyle tehdit ettiği için 80 
bin kişi tarafından yuhalandığını, eğer yeniden 
aynı tehditlere baş vurulursa bu defa 180 bin 
kişi ile iktidarın karşısına çıkacaklarını söyle
mektedir. 

Bu beyanatı okuduğum zaman, acık söyliye
yim ki, Celâi Bayar'ın böyle bir beyanat yapa
bileceğine inanmadım. Çünkü Celâl Bayar Baş
bakanlık yapmıştır. Hükümet başkanlık makamı
nı, hâiz olması lâzım gelen vakarı ve ciddiyeti tak-
diı etmek mevkiindedir. Bilhassa Hükümet ma
kamını işgal eden bir zatın halk ile münasebetleri 
yuhalanma gibi gayet kaba, çirkin bir; kelimenin 
delâlet ettiği mâna istikametinde olursa, o zaman 
bu lâubaliliğin nerelere kadar gideceğini ve bun
dan kimlerin kurtulup kimlerin kurtulamıyaca-
ğını Celâl Bayar'ın çok iyi bilmesi lâzım gelirdi. 
Ben bunu böyle düşünüyorum. ı 

O gündenberi gazeteleri dikkatle gözden ge
çirdim. Acaba Celâl Bayar bu beyanatı tekzip 
edecek mi diye... Hayır arkadaşlar tekzip edil
medi, Ancak 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) — 
Efendim arkadaşımız bir Milletvekilini tenkit 
ediyor. Celâl Bayar Hükümet değil ki, Milletve
kili tarafından tenkit edilsin. . . . 

(Cürültüler).. 
BAŞKAN Bırakınız efendim arkadaşımız 

konuşsun... 
KÂMÎTı UÜNDES (Kayseri) -^ Evet konuş

sun, konuşsun ama siyan en konuşalım, bize de 
söz vereceksiniz... Ye niye bağırıyorsunuz?. (Cü
rültüler), 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Siz dr ko
nuşursunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim devam ediniz. 
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BAŞKAN — Rica ederim, hatibi söylemek

ten tuenedecek yer gelirse menederiuı. Siz Baş
kanlığın salâhiyetine müdahale edemezsiniz. 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) - • Celâl Ba
ya i' bu beyanatı tekzip edici bir açıklama yap
madı. Ancak aradan uzun zaımın geçtikten son
ra, birtakım, gazete muhabirlerinin « bu hâdise 
öyle olmadı idi, bir gazinoda hususi bir konuş
ma olmuştu, bir beyanat olnvak için söylenme
mişti... gibi âdeta hâdiseyi teyit eder şekilde 
açıkladıkları görüldü. 

Arkadaşlar, benini şahsi kanaatim şudur : 
evet, Celâl Bayar bu beyanatı yapmıştır. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Nereden biliyorsun? 

KEMAL ZEYTÎNOCLU (Eskişehir) — Ora
da mı idin? 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) --- Celâl Ba
yar'ın yanında gezen gazetecilerin Celâl Bayar'a 
taallûk eden her hangi bir beyanatı onun sansü
ründen geçirmeden gazetelerin neşretmediği 
bir hakikattir. (Sağdan gürültüler). 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Matbuat hakkındaki fikrine bakın. (Sağdan; 
matbuatta sansür yoktur sesleri, gürültüler). 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla.) — Bu ka
dar ehemmiyetli, politik sirayetleri bu kada/r ge
niş bir beyanatın, Celâl Bayar'ın tetkikmdan 
geçmeden matbuata aksetmesine ben maddeten 
imkân göremiyorum. 

BAŞKAN — Ümit etmiyorum, diyebilirsiniz. 
« İmkân göremiyorum » diye takdirinizi kııllan-
ı sayın. 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Maama- # 

fili bunun aksi bir durum varsa, memleketin vic
danında hakikaten üzücü bir tesir yapan bu be
yanatın mahiyetini açıklaması için Celâl Ba
yar'a; fırsat veriyorum. Maalesef burada bu fır
sattan faydalanacak durumda olmadığını da 
üzüntü ile ifade etmek isterim. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) —- Bura
da Partisi var. 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Bu be
yanatın suç olmadığını Sayın Adalet Bakanı ifa
de buyurdular. Evet Kanun muvacehesinde suç 
olıuıyabilir. Fakat arkadaşlar; asırlardanberi bu 
memleektin teessüs etmiş bir geleneği, bir saygı
sı, bir ahlâkî ananesi vardır. 

ABİDÎN POTUOOLU (Eskişehir) — Bu mü
tekabil olur. 
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HÜSEYİN U L U S O Y (Devamla) — Bizim ye- | 

ni teessüs etmekte olan bir demokrasi nizamnnız, 
bir demokrasi seviyemiz var. Benim kanaatime 
göre, Celâl Bayar'in bu beyanatı gerek bugün 
teessüs etmekte olan demokrasi nizamımızın ve 
demokrasi ahlâkımızın ve gerekse asırlardan be
ri teessüs etmiş olan Millî ahlâkımızın hudutları 
dışındadır. Celâl Bayar beyanatında, 

1. Recep Peker'in, İstiklâl Mahkemeleriyle 
muhalefetin tehdit edildiğini söylemiştir. Recep 
Peker'in İzmir'deki vâki olan beyanatını o za
manki gazete dosyalarından tetkik ettim, böyle 
bir şey olmamıştır, yalandır. 

2. Bu tehdit üzerine 80 bin kişi tarafından 
yuhalandığı söylenmiştir. Bu, büsbütün yalan
dır. 

Görülüyor ki, vâki olmamış hâdiseler üzeri
ne politika manevrası yapmak bu memlekette 
bugünün demokrasisi icabı olarak yürüyüp gi t 
mektedir. Buna Türk Milletinin bilhassa naza
rı dikkatini celbederim. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Türk 
Milletinin nazarı dikkatini celbetmeye lüzum 
yok, Türk Milleti iyi bilir. 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Arka
daşlar, meselenin asıl ehemmiyetli olan nokta
sına geliyorum. 

Bu hususta açık konuşuyorum. Bu beyanat, I 
Devlet Reisimizin, memleketimizin şerefli ço- I 
cuğu İsmet İnönünün İzmir'i ziyareti sırasında 
yapılmıştır. Bu beyanatın bilhassa bu ziyaret 
esnasında yapılmış olmasına Yüksek Meclisini
zin ehemmiyet vermesini rica ederim. 

Celâl Bayar aklınca Ege'yi, kendi politika 
malikânesi saymaktadır. Bu kanaatle Devlet 
Reisinin halkla temaslarında ve Devlet Reisinin 
seyahatinde Devlet Reisine karşı bir tehdit ve 
tazyik yapmak maksadı vardır. 

BAŞKAN — Böyle bir hükme varmaya hak
kınız yoktur. (Sağdan; bırakın söylesin sesleri). 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Bu, bü
tün münevver Türk çocuklarının vicdanlarını 
ürperten çirkin bir vakıadır. 

Arkadaşlar; dünyanın hangi demokrasisinde 
bir parti lideri, yuhalamak gibi amiyane bir 
tâbir kullanır. En basit bir tâbir ile söyliyeyim 
bizim millî ahlâkımızın, millî ananemizin ruhuna 
göre ve en hafif bir ifade ile ayıptır. Bu vazi
yet hiçbir siyasi terbiyenin ve hiçbir ahlâki ka
idenin sınırına sokulamaz. 
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Celâl Bayar şunu bilmelidir ki ; (Sağdan ne 

bilmeli sesleri, dur bakalım öğreniriz sesleri, 
gülüşmeler). 

Bu memleketin çocukları.. 
BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy, siz yalnız me

seleyi tahlil edin. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) (Devamla) — 

Ona da sıra geliyor. (Sağdan ders veriyor, bu 
nasıl konuşma sesleri, sual takriri mi? Nedir 
gürültüler). 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Reis bey, bu zattan ders mi alacağız 

BAŞKAN — Hüseyin Bey mevzudan çıkma-
yınız. 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Bu mem
leketin asîl, şerefli vicdanlı çocukları kendile
rine hizmet edenlere hakaret etmek terbiyesizli
ğini ancak bu zihniyeti telkin edenlere terkede-
ceklerdir. Halkın, Türk Milletinin, Türk 
Cemiyetinin bir ananesi vardır. Asîl bir 
anane, asîl bir gelenek, büyüklere say
gı geleneği.. Bu geleneği yalnız kendisi
ne bağlamak siyasi muarızlarına mütemadiyen 
hakareti telkin etmiye çalışmak acaba İnönünün 
zaman zaman bahsettiği hususiyeti telkin değil 
midir? 

BAŞKAN* — Buralara bu mevzulara girme
yin, bu sizin hakkınız değildir, önerge münase
betiyle hakkınız değildir. Onun için mevzuun 
içinde kalmanızı rica ediyorum. 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; tabloyu çiziyorum. (Sağdan da
ha çizilmedimi sesleri). 

(Sağdan, kaçıncı taibk» çizmek sesleri). 
Recep Peker İzmir'e gitaniştir.... (Gürültü

ler) . 
BAŞKAN — Bırakın.. Rica ediyorum, yal

nız mesele üzerinde... 
(Sağdan, 15 dakikayı geejti sesleri), (Soldan 

devam sesleri). 
Ben vazifemi yapayım, Rahat bırakınız, 

(Sağdan o halde kesin sesleri). 
BAŞKAN — Nasıl keserim? 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

— 15 daıkikayı geçmiştir. 
HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Bir Hü

kümet başı İzmir'i resmen ziyaret etmetotedir. 
Şöyle bir tablo meydana çıkıyor. Celâl Bayar 
İzmir çocuklarına emretmedeydi Recep Peker'i 
karşılamak için bir kişi çıkmuyacaktı... 
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BAŞKAN — Bırakın.. Müsaade buyurun, bu I 

noktalarda önergenizin mahiyetine taallûk eden I 
bir cihet yoktur. (Sağdan gürültüler). 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Hülâsa 
arkadaşlar, bu memlekette bir demokrasi haya
tını samimî olarak kurmayı ikt idar Partisi ola
rak C. H. P. daima azmetmiş bir vaziyettedir. 

Bu hususta fikir, prensip mücadelelerine 
daîima hazırız. Bunun dışında meseleleri şahsi
yata götürerek, bir taarruzu hedef tutan her 
nevi hareket en büyük şiddetiyle daima muka
bele görecektir. 

BAŞKAN — Diğer soruya geçiyoruz. 
(Soldan alkışlar), (Sağdan ayak patırdıla- ı 

r ı) , (Söz istiyoruz sesleri). 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bu 

adamdan demokrasi dersi mi alacağız? Gurup I 
namına söz istiyoruz, Reis Bey. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Deminden-
fberi arkadaşlar tüzük üzerinde hassasiyet iddia 
etmektedirler. Tüzüğü hepiniz bütün vuzuhu 
ile bilmektesiniz. Arkadaşın önerge mevzuu dı
şında devam etmek istediği sözlerini kesmiş ve 
devam ettirmemişimdir. 

İHSAN ŞERlF ÖZGEN (Kütahya) — Biraz 
îclevam etti. 

BAŞKAN — Bu bir soru müessesesidir. 
Sordu, cevabını aldı, cevabını verdi. 

'MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Usul 
hakmda söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Usulsüz bir şey yoktur. Siz de 
soru önergesi verirsiniz, konuşmak hakkınız j 
mafuzdur, tüzük sarihtir. (Sağdan gürültüler 
masa kapakları vurulması söz isteriz sesleri) 

Bunun dışında bir muameleye beni mezun 
saymamanızı rica ederim. (Usul hakkında ses
leri) . 

Diğer soruya geçiyoruz. (iSağdan gürültüler 
masa kapakları vurulması) 

Oturun anlaşacağız. Çok rica ediyorum ar
kadaşlar millet muvacehesinde affınıza mağru-
ren arzediyorum, bir hakimiyeti temsilen bulu- J 
nuyorum. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Çok rica ederim, Sayın Başkan usul hakkın- ! 
da söz istiyorum grup adına, 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Usul için 
söz istiyorum. (Sağdan Demokrasi hakkında 
ders aldık sesleri,) (Gürültüler) (Ayağa kalk- | 
malar) | 
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I BAŞKAN — Rica ederim, arkadaşlar oturu-
I rınz. Anlaşacağız. Çok rica ediyorum. Millet mu

vacehesinde, affınızı rica ediyorum, hakimiyeti 
milliyeyi temsil ediyoruz. Yüksek Meclisin, 
büyük millet adına tensip edip kararlaştırdığı
nız bir tüzüğü vardır. Mesele bu tüzüğün tat
bikidir. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

MUAMMER ALAKANI1 (Manisa) — Grup 
namına söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın sorusuna Adalet 
Bakanı cevap vermiştir. Arkadaşımız da Müta-

j lâasını söylerken önerge mevzuunım dışındaki 
yerleri beş altı yerde kestim. (Sağdan sadet 
harici konuştu sesleri) 

I HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Müsa
ade etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Muammer Alakant geliniz söy
leyin. (Soldan hayır sesleri, gürültüler) 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Mecliste nizam 
ve asayiş ister. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Reis Bey söz ve-
remezsin. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Meclis ha
kem olacak, iki kelime söyliyeceğim. Celâl Ba-
yar Demokrat Partinin Başkanıdır, onun sözleri 
parti namınadır. Binaenaleyh Sayın Başkan böy
le bir şey söylemişse Demokrat Parti Grupu ce-
vaplıyacaktır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, çok rica 
j ederim tüzük ahkâmından tegafül buyurmayın. 
I Demokrat Partinin Meclis Grupu Başkanı, bir 

hukuk âlimi arkadaştır, her vakit bunu grupa 
mal edip bir sual açabilirler, kendilerinden rica 
ediyorum bana yardım etsinler. 

FUAD HULUSİ DEMlRELLt (istanbul) — 
Doksan beşinci maddesinden istifade etmek is
tiyoruz. 

7. — İstanbul MilletveMli Osman Nuri Kö-
I ni'nin, muhalefet namıma konuşanlar hakkın

da yapılan takibata dair Başbakanlıkla Adalet 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/368) 

i BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan-
I lığına 
! Aşağıda yazılı soruların Başbakanla Adalet 
j Bakanı tarafından Meclis huzurunda sözlü ola-
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rak cevaplandırılmasını rica ederim. Çünkü 
9 . X . 1949 tarihli Zafer gazetesinde bir yazı 
intişar etmiştir; bu yazıda «Son aylar içinde 
İstanbul'un muhtelif semtlerinde ve diğer mem
leket köşelerinde muhalefet partileri tarafın
dan yapılan toplantılarda Hükümet ve Cum
hurbaşkanı aleyhine sarfedildiği iddia olunan 
sözler için Adalet Bakanlığınca ne muamele 
yapıldığı C. H. P. Genel Sekreterliğinin 15 . IX . 
1949 tarih ve 6/24689 sayılı yazısı ile Başbakan
lıktan sorulmuştur. Bunun üzerine Başbakanlık 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden aldığı yazıyı 
21 . IX . 1949 tarih ve Hususi Kalem 605 sayılı 
derkenar ile Adalet Bakanlığına göndermiştir. 
Adalet Bakanlığı da 29. . IX . 1949 tarih ve 519 
sayılı yazı ile muhalefete mensup bulunan ve 
muhtelif yerlerde söz söylemiş olan Ahmet Tah-
takılıç, Ahmet Oğuz; Osman Bölükbaşı, Ali 
özdemir, Ömer Tunç, Ertuğrul Akça, Nuri Lef-
lef, Malik Yazar, İhsan Altay, Hikmet Bayur, 
izzet Mühürdaroğlu, Ömer Yunca, Ragıp Altay 
ve Nihat Yazar hakkında C. Savcılıklarınca 
tahkikata başlandığını, Başbakanlık vasıtasiy-
le C. H. Partisi Genel Sekreterliğine bildiril
miştir.» denilmektedir. 

Şimdiye kadar tekzip edilmiyen bu yazının 
hakikat ifade ettiği anlaşılmıştır. Adlî tahkika
tın mahiyeti, lüzum veya ademi lüzum ve seyri 
üzerinde durmıyacağım. Ancak C. H. P. Genel 
Sekreterliğinin ve Hükümetin bu işteki vaziye
t i dikkat nazarları çekmekte ve bâzı istifhamlar 
doğurmaktadır. Şöyle k i : 

1. — C. Tl. P. Genel Sekreterliği Devlet teş
kilâtı içinde resmî bir makam mıdır? 

2. — Bu sekreterlik Adalet Bakanlığına ve 
Hükümete emirler vermek «salâhiyetini haiz mi
dir? 

3. — Bu sekleterlik bu gibi hallerde Başba
kanlıktan ve Adalet Bakanlığından sual sor
mak yetkisine sahip midir? 

4. — Anayasamız tevhidi kuvvayı kabul et
miş olduğuna göre bu sekreterlik bu ana kanun 
muvacehesinde hangi kuvvetin mümessili ola
rak tanınmaktadır? Yani C. H. P. kuvvei teşri
îye ile kaza kuvvetinin yanında üçüncü bir 
kuvvet mi olarak yer almaktadır? 

5. — Teşriî ve icrai salâhiyetleri nefsinde 
taşıyan B. M. M. nde C. H. P. ekseriyet tutmuş 
olduğuna göre bu Parti sekreterliğinin bu mü-
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dahalesi karşısında kanunlara saygı lâzımgel-
diğinden bahseden Hükümet ne düşünmektedir? 

6. — Sekreterliğin bu yazısı Anayasa ve di
ğer kanuni mevzuat ile nasıl telif olunabilir? 

7. — Hükümet içinde hükümet demek olan 
bu nüfuzun önüne geçilmiyecek mi? 

8. — Başbakan ile Adalet Bakanının C. H. 
P. Genel Sekreterliğine cevap ve hesap vermek 
mecburiyetinin kanuni mesnedi nedir? 

9. — C. H. P. Genel Sekreterliğinin kendisi 
veya bu partinin bir milletvekili Anayasa ve 
tüzük hükümlerine uyarak bu mevzua dair 
Mecliste bu sual yetkisini haiz iken bu doğru 
tarik terkedilerek kanun fevkinde olan yola 
gidilmiş ve C. H. P. bu suretle muradına ermiş
tir. Ama neden binnetice iki Bakanı da kanun
suz bir duruma düşürmüştür. 

10. — Bu adlî takibat hakkında Adalet Ba
kanlığı tarafından hangi tarihte izin verilmiş
tir. 

Keyfiyetin Başbakanlık ile Adalet Bakanlı
ğına bildirilmesini istirham ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Osman Nuri Koni 

ADALET BAKANİ FUAD SİRMEN (Rize) 
— Muhterem, arkadaşlar; evvelâ bir noktayı hu
zurunuzda tavzih etmek isterim : 

Önerge sahibi arkadaşımız önergelerinde tev
cih etmiş oldukları suallleri Başbakandan ve 
Adalet Bakanından sormaktadırlar. Bu önerge 
ile sorulan hususlar hakkında Başbakan adına 
benini de söz söylemem için kendileri bana yet
ki vermiş değildir. Ancak sual önergesi aynı 
zamanda bana tevcih edilmiş olduğu için ben 
kendime tevcih edilmiş olan hususlar hakkında 
cevap vermeye amadeyim. Yüksek Kamutay, ge
rek Başbakan ve gerek benim müştereken ce
vap vermemi arzu ederse bunu Başbakanın av
detine tehir buyurabilir. Yok, şimdi cevap ver
mem arzu edilirse bendeniz şu anda cevap ver
meye hazırım. Meclis, bu husustaki kanaatini iz
har buyurduktan sonra maruzatta bulunurum. 

BAŞKAN —• Osman Nuri Koni, siz bu husus
ta ne diyorsunuz1? 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Meclisin 
takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; dinlediğiniz öner
gede hem Başbakanın ve hem de Adalet Baka
nının cevap vermesi icabeden hususlar vardır. 
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Adalet Bakanı arkadaşımız, hepsine birden ce
vap vermesi hususunda Başbakanın kendisine 
bir şey söylemediğini bildiriyorlar. Kendileri 
aneak Adalet Bakanlığına taallûk eden hususla
rı cevaplandıracaktır. Bu itibarla bu soru hak
kında yalnız Adalet Bakanını dinlemek sure
tiyle mi, muamele yapalım? Yoksa bunu Başba
kanın da bulunduğu bir zamana mı bırakalım? 
Meselesini oyunuza sunacağım. 

Sorunun Adalet Bakanı tarafından bugün ce
vaplanmasını muvafık bulanlar... Başbakanın 
bulunacağı bir oturumda konuşulmasını kabul 
edenler... Sorunun cevaplandırılması Başbaka
nın da hazır bulunacağı bir oturuma tehir edil
miştir. 

8. —• Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakı-
hç'ın, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 6 Ağus
tos 1949 tarihinde gazetelerde yayınlan/an beya
natı hakkında Başbakanlıktan sözlü sornsu 
(6/369) 

BAŞKAN — Ahmet Tahtakılıç?.. (Yok sesle
ri, Başbakan da yok sesleri) 

Soru sahibi de bulunmadığından, soru başka 
birgüne talik edildi. 

9. —• İstanbul Milletvekili Osman Nuri Köni'-
nin Seçim Kanunu tasarısını incelemek için 
kurulan ilim heyetine katılmak üzere Yargıtay -
dan seçilen iki üye hakkındaki sorusuna 
Adalet Bakanı Fuad Sirmen'in sözlü cevabı 
(6/370) 

25 . X . 1949 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hükümet tarafından hazırlanmış olan Mil

letvekili Seçimine ait Kanun tasarısını incele
mek ve bu hususta mütalâa dermeyan etmek 
üzere ilim heyeti namı altında teşkil olunan he
yete katılmak için : 

1. İki yargıcın seçilmesi talebiyle Adalet 
Bakanlığından Yargıtaya vâki teklifin, 

2. Bu teklif Yargıtay Umumi Heyetinin 
toplanışında görüşülerek aralarından seçtik
leri iki başkanın mezkûr heyette vazife almala
rının Anayasanın 57 nci maddesinin metin ve 
ruhuna uygun bulunup bulunmadığım ve bu 
babdaki düşücelerinin ne olduğunun, 

3. Yargıtayca bu iki başkanın ittifak veya 
ekseriyetle mi, seçilmiş olduğunun ve Yargıtay-
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da bu hususta müstenkif yahut muhalif âza bu
lunup bulunmadığının, 

4. Millî hâkimiyetin Anayasa hükümlerine 
tevfikan gerçekleşmesinde âmil olması lâzımge-
len bu mühim Kanun tasarısının tetkiki sıra
sında Bakanlıkça Yargıtaya yapılan bu teklifin 
resmî mi, yahut hususi mi? bir mahiyet taşıdı
ğının Adalet Bakanı tarafından sözlü olarak 
Meclis huzurunda açıklanmasını rica ederim. 

İstanbul Milletvtkili 
Osman Nuri Koni 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI FUAD StftMEN (Bize) 

— Muhterem arkadaşlar; İstanbul Milletvekili 
Osman Nuri Koni arkadaşımızın şimdi okunan 
önergesinde ileri sürdüğü hususlara cevap arze-
diyorum. 

Dört noktada topladıkları bu hususlardan bir 
ve iki numarada yazılı olanlara ki, ilim heyetine 
iki yargıç seçilmesi talebi ile Adalet Bakanlığın* 
dan Yargıtaya vâki teklifin, ve bu teklif Yargı
tay Umumi Heyetinin bir toplantısında görüşüle
rek seçtiği iki başkanın mezkûr heyette vazife al
malarının Anayasanın 57 nci maddesinin metin 
ve ruhuna uyguiı bulunup bulunmadığının ve 
bu baptaki düşüncelerimin bildirmesine dairdir. 
Bunların ikisine birdeil cevâp arzedeceğim. 

Arkadaşlar; ilim heyetinin teşkiline Başbakan
lık lüzum görmüş ve karar vermiştir. İlim heye
tinde bulunmasında; Seçim Kanununun kemaliy
le ve en güzel bir şekilde hazırlanması bakımın
dan fayda mülâhaza edilmiş ve Başbakanlık hu
susi antetli kâğıdı ile iki büyük kaza müessese
miz olan Yargıtay Başkanlığı ile Danıştay Baş
kanlığına yazılmış ve ayrıca iki üniversitemizin 
Hukuk fakülteleri dekanlıklarına yazılmış, İs
tanbul, Ankara ve İzmir Baro Başkanlıklarına 
da müracaat edilerek birer delege göndermeleri 
rica edilmiştir. 

Bu tezkereler Bakanlığımdan yazılmış değil
dir. Soru önergesinde bu bakımdan bir yanlışlık 
vardır. Bu hususu bilhassa belirtmek isterim. 

Arkadaşlar; Adalet Bakanınızın kanaati 
odur ki, Anyasamızın 57 nci maddesinin ruh ve 
mânası, yargıçlarımızın, ücretli ve ücretsiz hiç
bir vazife alamıyacaklarma dair olan hükümleri 
şimdi arzedilen önergede mevzuubahis edilen hu
susta olduğu gibi, bir kanunun tanziminde ken
di bilgi ve ihtisaslarından istifadeye asla mâni 
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değildir. Bu, Cumhuriyet Hükümetinin teşekkü
lünden ve bugün mer'i olan Anayasamızın ruh 
ve mânası dâhilinde bugüne kadar olan tatbikat 
ve bu tatbikatla teessüs etmiş neticelerle mey
dandır. Adalet Bakanlığınız dünyanın hiçbir 
medenî memleketinde; bir kanunun tertip ve tan
zimi hususunda ihtisasının taallûk ettiği husus
larda Yargıçların bilgi ve ihtisaslarından müs
tağni kalınmış değildir. Bugün en demokratik 
memleketlerde; muhtelif kanunlarının tanzimi 
hususu, önergeyi veren arkadaşım her hangi 
ufak bir tetkika imkân bulabilirlerse' görürler ki, 
İsviçre'de, Fransa'da, İtalya'da; dünyanın me
deni, müterakki ve demokrasiyi en kemali ile taı 
bik eden memleketlerinde de bu kanunlar bu şe
kilde hazırlanmıştır. 

Binaenaleyh Adalet Bakanınız o kanaattedir 
ki, Anayasanın bahsettikleri maddesinin ne ruhu, 
ne metni, Yargıçlardan böyle bir yardım isten
mesine mâni değildir. 

Arkadaşlar, belki bu Meclis içinde bulunan 
bâzı arkadaşlar tahattur ederler ve bilhassa mu
halefet saflarında bulunan bâzı arkadaşlarımız da 
bu şekilde yardımlarını esirgemedikleri için ha
tırlarlar ki, bizim Medeni Kanunumuz hazırla
nırken bir ilim heyeti kurulmuştur. Hattâ bu 
kanun tabedilmiş, Başbakanlık müdevvenetı ara
sındaki kayıtlara bakarsanız, orada ilim heyeti 
olarak teşkil edilmiş zevat arasında bugün De
mokrat Partinin Meclis Grubu Başkanı olan ve 
o tarihte İstanbul'da Cinayet Müddeiumumuliği 
vazifesini gören Fuad Hulusi Demirelli arkada
şımız da bu heyette çalışmıştı. Ve ismi orada ya
zılıdır. O tarihte İstanbul'da mahkemei asliye 
birinci reisi olan Feyzi Daim bey ve bilâhaıa 
Temyiz Reisliğine gelmiş ve maalesef bugün ara
mızdan ayrılmış ve vefat etmiş bulunan Şemseu-
din bey; bir çok zevat, hâkim sıfatları, üzerleri-
de olduğu halde kanunların hazırlanmasında ken
dilerinin bilgilerinden istifade edilmiş ve hiçbir 
kimsenin hatırına bunun, Anayasanın mevzuu-
bahs maddesinin ruhuna ve mânasına mu gaye -
reti gelmemiştir. 

Hattâ arkadaşlar, yine bu Meclis içinde eski-
denberi bulunanların bir çokları tahattur eder ki 
bu suretle ilmî kifayetleri ve ihtisasları dolay ı-
siyle kanunların hazırlanmasında kendilerinden 
istifade edilmiş olan Yargıç arkadaşlar Büyük 
Millet Meclisi Encümenlerinin huzuruna gelerek 
o hazırlanmış olan tasarının metni hakkında, 
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maddeleri hakkında hangi sebep ve saika istinat 
ettiklerini bizzat izah etmişlerdir. 

Bu kadar tabiî olan bir hareketin bir sual 
konusu yapılmasına bendeniz naçiz bir hukukçu 
ve bugün bir Adalet Bakanı olarak hayret edi
yorum. 

3. — Yargıtayea bu iki başkanın ittifak veya 
ekseriyetle mi seçilmiş olduğu ve Yargıtay 'da bu 
hususta müstenkif veya muhalif âza bulunup bu
lunmadığı ? 

Arkadaşlar; aldığım malûmata göre Yargıtay 
Başkanı Başbakanlığın bu tezkeresini alınca Yar
gıtay Genel Kurulunu içtimaa davet etmiş ve bu 
davette hazır bulunan 62 üye, Yargıtay ve Baş
kanları reylerini vermişlerdir. Ve bu suretle iki 
Başkan, ilmî heyete ekseriyetle seçilmiş bulun
ul aktadır. 

4. — Millî hâkimiyetin Anayasa hükümleri
ne tevfikan gerçekleşmesinde asıl âmil olması 
lâzımgelen bu mühim kanun tasarısının tetkiki 
sırasında, Bakanlıkça Yargıtaya yapılan bu tek
lif resmi mi yahut hususi mi bir mahiyet taşı
dığının izahı? 

Arzettiğim gibi Bakanlık değil, Başbakanlık hu
susi antetli bir kâğıtla Yargıtay Başkanlığına 
yazılmış. Ve Yargıtay'ın yardımı rica edilmiştir. 
Yargıtaydan rica edildiği gibi, Danıştay'dan da 
rica edilmiş ve muhtar Üniversitelerden de rica 
edilmiştir. Demin arzettiğim gibi üç büyük mer
kezin Barolarından ricada bulunulmuştur'. 

Mâruzâtım şimdilik bu kadardır. 
BAŞKAN — Osman Nuri Koni. 
OSMAN NURÎ KONİ (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlar. Adalet Bakanı cevap verdiler. 
Dediler ki, Yargıtaydan iki reisin ayrılması hak
kındaki tezkere Başbakanlıktan yazılmıştır, be
nim malûmatım yoktur. Yani bizden geçmemiş
tir demek istediler. Bendeniz de bunu biliyo-
dum, bildiğim halde bu sual takririni verdim. 
Çünki adliyeye ait birşey soruyorum, bana mu
hatap Başbakan olamazdı arkadaşlar. Bana, an
cak Adalet Bakanı cevap verebilirdi ve cevap
landırdı. Yalnız, burada bir nokta var Vaşba-
kan, ne salâhiyetle Mahkemei Temyiz Heyeti 
Umumiyesine bir tezkere yazıyor? 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Mahalle muhtarı
mı bu? Başbakan. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — Mah
kemei Temyiz yalnız idare işlerinde ait olduğu 
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makamlarla muhabere edebilir ve eder. Hiçbir J 
daire doğrudan doğruya Mahkemei Temyize 
şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, diye birşey 
yazamaz. Mahkemei Temyiz ve bütün hâkimler ı 
tesirden azade olarak bu gibi yazılardan azade ı 
olarak icrayı vazife ederler. Adliyemiz ve Mah
kemei Temyizimiz masunu taarruzdur. Milletin 
sinesinde yaşıyan bir kuvvettir. Bütün partile
rin fevkindedir. Millet namına vazife ve mua
mele yapar, iş görür. Başbakan'a asla tâbi de
ğildir. Bütün medeni milletlerde bu böyledir. 
Ben hayrette kalıyorum, Adalet Bakanının işi 
bu kadar hafife almasına şaşıyorum, yani... 

Halbuki bir defa Adalet Bakanı dağ gibi ge
rilecek Mahkemei Temyizin önüne çıkacak 
Başbakan'a diyecek ki Mahkemei Temyize böy
le yazı yazamazsın, bana yazacaksın ben yazaca
ğım diyecek. (Pek âlâ yazar sesleri) Esas itiba
riyle yazar m\ yazamaz mı? Şimdi ona gelece
ğim. 

Birinci sefer şekil safhası olmakla beraber 
mühim bir şeydir. 

Yargitaydan lâalettâyin hâkim istemek için 
yazı yazılamaz, oradan lâalettâyin makamat 
hâkim istiyemez. Haydi müessesemiz buna mü
sait değildir, hukuki müesseseler buna asla ce
vaz vermez. 

Yargıtaym vezaifi hakkında kanunlar var, 
ekler var, tadiller var; olkuyoruz; Yargılayın 
vazifeleri arasında böyle (bir şey göremiyoruz. 
Başbakan rica kılıklı da olsa böyle bir yazı yaza
maz, Anayasa buna cevaz vermiyor, hele bir va
zife tevcih etmesi asla doğru değildir. Herhal
de Yargıtay Şehir Lokantası değildir. Başhakan 
Şehir Lokantasına gidebilir, o'turaJbilir, konuşa
bilir; faikat asla Yargitaydan hâkim istiyemez. 

Yine diğer bir noktadan dahi hayrette kalı
yorum. Kime? Adalet Bakanına. Adalet Bakanı 
diğer bakanlara nispetle müessesei kazaiyenin 
nigehbanı, müdafii olmak icahederken, bilhassa 
kanunların muhafızı olmak icaibederken Anaya
sanın 57 nci maddesini istihfafla karşılıyor. 57 i 
nci madde nedir, arkadaşlar, aynen okuyayım. 

(Soldan; biliyoruz sesleri) Biliyorsunuz ama 
tekrarında fayda vardır. Madde şöyle diyor : } 
«Yargıçlar, kanunla gösterilenden ba§ka genel 
veya özel hiçbir görev alamazlar» bunun için
dir ki, bu Meclisi Âli üç sene evvel onlara öde
nek verdi. Bu ödeneğin verilmesindeki mucip 
sebep hâkimlerin hariçte hiçjbir vazife alamama- I 
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sı idi. Bu kanuna hepiniz rey verdiniz. Ö za
manki Adalet Bakanı gerek (komisyonda ve ge
rek burada hu maddeden (bahsetti. 57 nci mad
denin katiyetinden, meslekin ulviyetinden, hâ
kimlerin hariçte vazife alamıyacaklarındian bah
setti. Halbuki, şimdi hakan buna göz yumuyor. 
Bu ne dereceye kadar caizdir, Anayasa ile kabili 

teliftir bilmiyorum. Taban tabana zıt değil midir 
arkadaşlar? O valkit Adalet Bakanı hu şekilde 
konuştu, bendeniz de taraftardım, bu hususta 
sizler de konuştunuz, bu maddeye, 57 nci mad
deye istinat edildi. Şimdi (bugünkü Adalet Ba
kanı hunu münkirdir. Bize suiimisal verdiler ve 
falan zat, falan hâkim falan komisyonda hulun-
muş, bu, Anayasaya muhalifmiş. Biz de biliyo
ruz. Fakat vaktiyle 5 - 10 kişi Iböyle bâzı ko
misyonlarda bulunmuşlardır, hinaenaleyh şimdi 
hunda mahzur yoktur diyebilir miyiz? Adaleti 
temsil edenler hunu diyebilirler mi arkadaşlar? 

Hukuki bir devleti temsil edenler hunu di
yebilirler mi arkadaşlar? Diyor, Adliye Vekili. 
Fakat bu, suimisaldir 57 nci madde mutlaktır 
ve hiçjbir istisna kabul etmiyor. Hâkimler, idari 
mercilerin ,siyasi mercilerin tesirlerinden azade 
kalmak için hu hüküm konmuştur. 

Hattâ şimdi bu Mecliste, 1340 senesinde mil
letvekilliği yapmış ve Anayasa konuşmalarında 
bulunmuş olanlar varsa kürsüye davet ederim, 
gelsinler, söylesinler. Sehehi hu değil midir? 

Sonra mesmuatıma nazaran yazı mahkemei 
temyize gidiyor, mahkemei temyiz de 
gönül kırmıyor, hatır kırmıyor, iki başkan ayırı
yor, benim bildiğime göre karar müttefikan de
ğildir (Ekseriyetle sesleri). 

Arkadaşlar; bâzıları boş rey vermişlerdir, 
galiba bu kâğıtlar sayılmamıştır, bâzıları 57 
nci maddeden bahsederek rey vermemişlerdir. 
hakikat de budur. Belki bunu rey tasnifinde 
nazara almadılar, bu ayrı mesele. 

Arkadaşlar; Temyiz Vezaifine dair kanun 
vardır, Teşkilât Kanunu vardır. Buna dair hiç 
bir hüküm görmüyorum, zaten Anayasaya mu
halif hiçbir kanun da yapılamaz. Yalnız Ana
yasada kanunla tâbiri vardır, bunu kabul et
mek mecburiyeti vardır. Kanunla kendilerine 
verilmiş bâzı vezaif vardır, Borçlnr Kanunu 
gibi, Ticaret Kanunu gibi, Avukatlık Kanunu 
gibi, Medeni Kanun gibi, bir takım vezaif ve
rilmiştir hâkimlere. Bu doğrudur. Kavanini 
adliye ile vazifeler verilmiştir. Okadar hâkim-
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lerin vazifelerinin hududu çizilmiştir. Binaen
aleyh bir kanun yapılacak, bir tasarı hazırlana
cak; bu tasarı Millî hâkimiyetin esaslarına taal
lûk ediyor, temele taallûk ediyor, fakat ilk 
adımda Anayasa ayaklar altına alınıyor. Bu. 
gayricaizdir. 

Ama bu kanunda faide melhuznıuş. Onu 
sonra düşünürüz. Vekil Beyin ifade buyurduk
ları gibi; bu kanunda faide melhuz olabilir. 
Ama Anayasanın 57 nci maddesinin ruhu ze
delenmemelidir. Evvelâ Anayasanın bu 57 nci 
maddesi değişir, ondan sonra bu gibi mütalâa
lar ileri sürülür. Bu sözlerin yeri burası değil
dir. Karşımızda dağ gibi bir Anayasa vardır. 
Büyük Millet Meclisi mademki vardır, ohalde 
Anayasa da vardır. Eğer Büyük Millet Meclisini 
inkâr edersek, ozaman Anayasayı da inkâr et
miş oluruz. Bu iki müessese birbirinin lâzımı 
gayri müfarikıdır. 

Anayasa ile Büyük Millet Meclisi biribirin-
den ayrılamaz, Anayasa temeldir. Binaenaleyh 
herkes ve biz, her birimiz, Hükümet erkânı da 
evvelâ Anayasaya, bütün kanunlara saygı gös
termeleri icabeder. Halktan saygı istiyoruz, ev
velâ buna biz imtisal olmalıyız. Evvelâ kendi
leri olmalıdır. Neden kanun dışına çıkılıyor, 
Anayasanın 57 nci maddesini neden ayaklar al
tına alıyorlar? 

Elhasıl arkadaşlar; Anayasa Hâkimlerimizin 
bu kabil vazifelerde kullanılmasını katiyen me-
netmiştir. Başbakanın ve Adliye Bakanının 
hareketleri doğru değildir. Başbakanın Temyiz 
Mahkemesine tezkere yazması doğru değildir. 
Adliye Bakanı bu tezkereyi reddedeceği yerde 
dostça karşılamıştır. Adliye Bakanının zinhar 
buna meydan vermiyeceğim demesi lâzımgelir-
ken burada diyor ki ; benim hiçbir dahlim yok
tur, Başbakan kendisi göndermiştir, diye ken
disini sıyırmak istiyor. Halbuki Adliye Vekili 
mehakimin nigahbanı, bekçisidir. Kendisini hüs
nü ifayı vazifeye davet ediyorum. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Eski Yargıtay üyesi arkadaşımı dikkatle 
dinledim, ileri sürecekleri mütalâada acaba be 
nim demin huzurunuzda izah ettiğim kanaat
lerim üzerinde ufak da olsa bir tadile sebep ola
bilecek, ilmî kıymeti haiz bir fikir var mıdır 
diye çok dikkat ettim. (Soldan maalesef sesleri). 

Hüzünle arzedeyim ki, bunu bulamadım. 
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Yalnız kendileri ifadelerinde, Adalet Bakanının 
kanunların nigahbanı olmak bakımından, ka
nunsuzluk yapıldığı takdirde bunu önlemesi 
lâzımgeldiğini; halbuki kendisinin kanun dışı
na çıktığını ve Anayasayı payimal ettiğini, ve 
daha bir hayli şey söylediler. 

Evvelâ şunu kendilerine söyleyim ki, ben 
eski bir hukukçu, az çok bu ilmin bir müntesibi 
ve bugün bana yüklediğiniz vazife icabı Adalet 
Bakanı olarak şunu arzetmek isterim ki, kanun
ların tamamiyle tatbiki ve bunların değil Mec
lis adına icra erkini yedinde tutan Bakanlar 
Kurulunun veya herhangi birinin payimal etme
sine, lâalettayin bir vatandaşın dahi bu şekil
de bir harekete içtisarı halinde salahiyetli mer
ciler harekete gelmezse onları harekete getir
mek vazifemdir. Benim bu hususta ne ders al
maya ihtiyacım var ne de bunlar bir mâna ifa
de eder. 

Benim huzurunuzda tezkerenin Adalet Ba
kanlığından değil de Başbakanlıktan Yargıtay 
Başkanlılına yazılmış olmasını söylemekliğimin 
tek sebebi böyle bir tezkere yazılamaz kanaatin
de olduğumdan değil, huzurunuza gelmiş olan 
bir hâdisenin ve Önergede Adalet Bakanlığından 
yazılan, denildiği için yanlış bir şekilde Yük
sek Meclisin huzurunda görüşülmesine meydan 
vermemek içindir. Yoksa ifade ettikleri gibi 
kaçamaklı bir yol düşünmüş ve bunu böyle ifa
de etmiş değilim, hattâ böyle birşey aklımdan 
bile geçmemiştir. 

Eğer ben Adalet Bakanı olarak Başbakanın 
arzettiğim şekiller dairesinde Yargıtay Başkan
lığına kanunlarımız muvacehesinde bir tezkere 
yazmaya yetkisi olmadığını düşünmüş ve kabul 
etmiş olsaydım; Başbakana, yapmamalı idin, 
doğru değildir derdim ve arada görüş ihtilâfları 
olduğu takdirde de vaziyetimi ona göre tâyin 
ederdim. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (İstanbul) — Başba
kanın yetkisi var mıdır? 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (De
vamla) — Rica ederim sözümü kesmeyiniz. Hep
sinin cevabını alırsınız. 

Arkadaşımın sözlerini güya cevap vermek 
imkânına malik bir adam değirmişim gibi başka 
türlü izah etmesini, söyliyecek söz bulamadık
larından ileri geldiği kanaatindeyim (Soldan 
bravo sesleri). 

Arkadaşlar; Adalet Bakanınızın, mütemed-
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din memleketlerin kanunlarından, hattâ ikti
bas ettiğimiz memleketlerden misal getirmesinin 
sebebi, kendilerini belki ikna edebilirim mülâ
hazası idi. Yoksa kendime ayrıca bir mesnet 
bulmak için değil. Yargıtay Umumi Heyeti 
toplanıp 62 üye birleşerek istenilen iki delege
nin gönderileceğine karar vermişlerken, bu de
legelerin ittifakla mı, ekseriyetleme mi seçildi, 
demelerinin bu mevzu ile alâkası olmadığı ka
naatindeyim. İki delegenin gönderilmesini, bu 
62 kişilik heyet Anyasaya mugayir olduğu ka
naatinde olsalardı delege seçip göndermezlerdi. 
Başkanlığın bana verdiği malûmata göre 62 üye 
hilâfına mütalâada bulunmuş değildir. 62 üye
nin imzaları yanındadır, ittifakla seçime gir
mişlerdir. Şüphesiz ki her seçimde olduğu gibi 
seçilen delegeler ekseriyetle seçilmiştir. İttifak
la seçilmiş olsaydı bütün bütün endişeyi mucip 
olurdu. Hükümet empoze etti ittifakla seçti, 
derlerdi. 

Yani arkadaşım, hâdiseleri o kadar hakika
te uymaz şekilde tasvir etmek istiyorlar ki, bun
dan ne kasdettiklerini benim kadar, zannederim 
Yüksek Heyet ve Büyük Türk Milleti takdir 
ederler. (Soldan, bravo sesleri). 

Arkadaşlar, 'bendeniz 'bugün için mesul Ada
let Bakanı olarak Anayasanın (bütün 'hükümle
rine, ruh ve mânası itibariyle gücümün yettiği 
kadar, kanunların benim mevkiime verdiği sa
lâhiyetlerin ıhududu içerisinde, mücadeleyi ken
disine vazife biknişimdir. Büyük Millet Mecli
sine intisap ettiğim zaman, Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinin kurulduğu tarihten Iberi ilk de
fa olarak şimdi karşınızda bulunan, söz söyli-
yen Fuad Sirmen 2 - 3 arlkadaşiyle, gelmiş olan 
-bir kanun tasarısının Anayasaya muhalif oldu
ğunu, raporun altına Adalet Komisyonunun bir 
üyesi sifatiyle şerh vermiştir. Nerede kaldı ki, 
nasıl olur da 'bugün bu 'büyük mesuliyet yükü
nü omuzunda taşıyan 'bir »adam, gayrikanuni 
muameleler olur, anayasa payümal edilir de ye
rinde durur? B«n (böyle Ibir şey düşünemem, bir 
adalet (bakanı olarak da bunlarla «nüeadele et-
miyecek bir adam değilim. 

Arkadaşlar, memlekette Cumhuriyet idaresi 
kurulduktan ve 'bugün mer'i olan Anayasa me
riyete girdikten sonra tben encümende Anaya
saya muhaliftir diye lâyihanın altına imza koy
muş bir adamım. Bunu kendileri gibi bir sui-
misal olarak larzetmiyorunı, Uimle uzaktan, ya-
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kından alâkası olan bir adam başka türlü mü
talâa yürütemez. Vazıı kanunun hakiki maksa
dının tam bir şekilde ifadesidir. Ben Türkiye 
Cumhuriyeti idaresi kurulduktan sonra yapıl
mış olan Anayasamızda dünyanın hiçbir müte-
»meddin memleketinde asla kabul edikniyeıı ve 
kendilerinin dahi faydalı olabileceğini, vaziyeti 
bu kadar aksi cepheden müdahele etmelerine 
rağmen, itiraf ettikleri bir kanunun en güzel 
şekilde hazırlanması bakımından, kanunları bü
tün ömrünce tatbik etmiş ve onun sebep ve il
letlerini en iyi mütehassıs olarak kavramış olan 
memleketin güzidelerinden niçin istifade etmi-
yeceğiz? İsviçre Kod Civil'i hazırlanırken İsviç
re Federal Mahkemesi yargıçlarından istifade 
edilmemiş midir? Biliniyorlarsa lütfen tetkik et
sinler. Çağrılmış olan yüksek rütbeli hâkimle
rin bilgi ve tecrübelerinden istifade maksadı ni
çin yerinde bir maksat sayılmıyor'? 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Siz lüt
fen peşin Anayasayı okuyun. 

ADALET BAKANI FUAI) SİRMEN (De
vamla) — Anayasanın kabulünden sonra geçen 
26 sene zarfında kurduğumuz çeşitli heyetlerde 
yüksek adalet cihazlarından istifade edilmemiş 
midir? 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Okuma
dan geliyorsunuz buraya. 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (De
vamla) — Biz Basın Kanununun hazırlanmasın
da yargıçlardan istifade etmişizdir, ilim heyeti
ne verilen bu Seçim Kanununun iptidai hazır
lanmasında Adalet Bakanlığı mümessili olarak 
hâkim arkadaşların yüksek bilgisinden istifade 
etmişizdir. Dediğim gibi kanunu medeni sıra
sında böyle yapılmıştır, diğer kanunlar da böy
le yapılmıştır. Diyorlar ki, kanunu medeni baş
kadır. Kanunu Medeni ile Seçim Kanunu ara
sında hazırlanmada, hâkime vazife vermede baş
kalık anlamıyorum. Seçim Kanununu tatbik 
ederken hâkimin önüne gelecek, Borçlar Kanu
nu tatbik edilirken hâkimin önüne gelecektir. 
Velhasıl bendenizin kısaca mâruzâtım şudur : 
Anayasanın 57 nci maddesini buyurdukları dar 
mânada anlamaya ne alkil ne mantık ne bunu 
tedvin eden vazıı kanunun asla müsait değil
dir. 

Bendeniz Anayasanın tedvin edildiği ve ka
bul edildiği devirde yetişmiş bir arkadaşınız 
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değilim. Binaenaleyh kendimi, daha teferruata I 
ait o zaman geçen sözler gibi şeyler söylemek 
mevkiinde addetmiyorum. Ama ilmin, aklın 
ve mantığın ve-şimdiye kadar bu kanunun mem
lekette aldığı tatbik şeklinin bize verdiği neti
celer budur. 

Buyurdular ki, 57 nci madde, hâkimler hiçbir 
vazife alamaz diyor. Evet şunu yapamazlar, bunu 
yapamazlar. Arkadaşlar, vaktinizi izae etmekten 
içtinap ediyorum. Bu hüküm, hâkimlerin diğer 
Devlet memurları gibi Devletin esas kadroları için
de başka vazife almalarını menetmek manasınadır. 
Bunlar o kadar tabiî şeylerdir ki, mütemadiyen 
memleketlerde, kanun vâzıınm, bu gibi ilim 
adamlarının kıymetli fikir ve mütalâalarından 
mahrum bırakamaz. Bu, şimdi arzettiğim mâ
nada, hâkimlere ayrıca başka bir vazife veril
memesi hakkındadır. Bu tamamen Anayasamızın 
bugüne kadar tatbik edilen şekline uygundur. 
Bendenizin ve Hükümetinizin anlayışı bu şekil
dedir. Ama herkes ne kadar bâtıl olursa olsun, 
kendi fikirlerini muhafaza etmekte hak sahi
bidir ve eğer arkadaşımızın kanaatince, Yüksek 
Yargıtaym 62 üyesinin iştirak ettiği bir heyetin 
seçmiş olmasına rağmen kanaatlerini muhafaza 
edebilir. Ancak eğer Yüksek Yargıtaym üye
leri, bendenizin şimdi arzettiğim sebeplere, ka
naatlere sahip olmasalardı şüphesiz kendileri 
Başbakanın böyle bir ricada bulunmuş olmasına 
rağmen seçim yapmazlardı ve Anayasanın şu 
hükme aykırı, kabul edemeyiz derlerdi ve bun
dan da bir şey çıkmazdı. 

Koskoca Yargıtay 62 üyesinin kanaati bu 
şekildedir, bendenizin nâçiz kanaatim de bu şe- j 
kildedir, ama eski yargıtay üyesi arkadaşımız 
ayrı kanaattedir, görüşü ayrıdır, bu kanaatleri
ne diyebileceğimiz bir şey yoktur. Muhafaza et
mekte devam Duyurabilirler. (Alkışlar). 

OSMAN NURİ KÖNÎ (istanbul) — Bende- | 
niz cevabımda takdimi tehir yapacağım. Lef fi 
meşru gayri mürettep aşağıdan yukarı gidece
ğim. Temyizin 62 üyesi bulunmuş olabilir ve j 
doğrudur da. Fakat bu üyeler vazifei Tesmiye
lerini muhafaza ediyorlar mı? Bunların verdik
leri karar bir mahkemei temyiz kararı mı, bir 
heyeti umumiye içtihadı mı arkadaşlar? Bun-
lan mevzuubahis etmemeleri icabederdi. Bu | 
toplantı hususidir 62 üye rey vermiş, toplanmış
lar, böyle konuşmuşlar. Yüz kişi de toplanır 
başka türlü bir karar verebilirlerdi. Diğer ta- i 
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raftan da beş yüz kişi bir araya gelir böyle di
ğer bir noktai nazar izhar edebilirdi. Adalet 
Bakanı Mahkemei Temyiz bir vazifeye davet 
edilmiştir. Temyiz Kanununda böyle bir madde 
vardır diyemiyorlar; göstersinler bu maddei ka-
nuniyeyi. 

Sorarım arkadaşlar; Anayasanın 57 nci mad
desinden niçin tehaşi ediyorlar, niçin kaçıyor
lar? (Soldan; kaçmadı sesleri). 

Kaçtı maddeyi imal edemedi. Maddeye isti
nat edemiyor orada kanunla tâbiri vardır, 
Borçlar Kanunu Noter Kanunu gibi. Anayasa
nın maksadı budur. Siz de bunu pekâlâ biliyor
sunuz, bütün arkadaşlar geçen sene bir mesele
den dolayı bunu teslim etmişlerdi. O mesele 
belki biraz daha kavi idi, şimdiki çıplaktır. Ka* 
nuni mesnedi yoktur. Kanuni dayanağı yoktur. 
Arkadaşlarımıza hangi maddei kanuniye ol
duğunu göstermediler. Lütfen göstersinler. 
Evet söylüyorlar, biraz da mütaazzımane konu
şuyorlar, istihfafkârane konuşuyorlar, onların 
fikirlerinden istifade etmek istiyoruz diyorlar. 
Ayrı mesele. Mevzuu süslemiyelim, dâvayı tağ
yir etmiyelim. 57 nci madde süs için, ziynet için 
konmamıştır; bir hüküm ifade etmek için kon
muştur. Hiç maddeye gelmiyorlar, kanuna gir
miyorlar. istifade edilirdi, şöyle olurdu, böyle 
olurdu diyorlar. Bunlar afaki, edebî sözlerdir, 
şairane sözlerdir; Anayasa muvacehesinde bun
ların yeri yoktur, 57 nci maddeyi imâl etmek 
lâzımdır. Üç sene evvel imal ettiniz, ödenekleri 
verdiniz hâkimlere. 

Kararınız pek açıktır, vazıhtır. O zaman da 
Adliye vekili bu 57 nci maddeye istinat edi
yordu. Şimdiki Adliye Vekili 57 nci maddeyi 
istihfaf ediyor, beğenmiyor. 

Sonra bu Mahkemei Temyizin kararı değil
dir. Ondan istifade edemezler. Çünkü kanuni 
bir vazife ile tavzif edilmemiştir. Bir yazı ya
zılmış, hilafı kanun olarak. Toplanmışlar, iki 
kişi ayırmışlar. Buna bir mahiyeti kanuniye 
veremeyiz. Çünkü Temyiz Kanununda yoktur, 
Anayasada yoktur, diğer kanunlarda yoktur. 
iki tane Temyiz Başkanı ayrılmıştır. Hangi 
kanuna istinaden ayrılmıştır. Kanunun mad
desini, numarasını, hükmünü söylemediler. Söy-
liyemiyor. Ben de millet muvacehesinde iddia 
ediyorum; böyle bir kanun yoktur. 

Kanun yoktur. Anayasa menediyor. E, gel 
çalışıver, ne olacak falan, kabilinden olmaz. Is-
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tihfaf, lâkaydi götürmez Devlet işleri, âmme 
işleri, götürür mü? Kendileri söylesinler. , 

Daima kaçamak yola gidiyorlar. Anayasa
ya, kanunlara girmiyorlar. Yalnız şöyle olur, ' 
evet bâzı fikirler vardır, falan malûm o. Fakat 
onlar Anayasanın tadilinde mevzuubahis olabi
lir. 

Affetsinler ama biraz bana tecavüz etmek 
istediler. Ben de ona diyorum ki; mugalâta 
yapıyor. Adalet Bakanına diyorum ki; gelsin
ler burada bana cevap versinler, madde gös
tersinler, beni ilzam etsinler. Sonra Mahkeme! 
Temyize böyle bir tezkerenin yazılması Temyi
ze karşı büyük bir saygısızlıktır. Bunun doğru 
görülmesi Adaletle ne dereceye kadar kabili- , 
teliftir? 

İkincisi; onu da arzedeyim, çünkü p>ek muta- : 
azzınıane ve pek istifafkârane konuştular. Onun , 
iein ben de mukabele etmeye mecburum. j 

Bir defa kendileri iyi biliyorum Roma'da hu- İ 
kuk tahsil ettiler, hem de Musolini zamanında. : 
(Soldan Oülüşmeler) Hukuktan, hukuku esasiye- j 
den anayasadan bahsetmiyorlar', daima mutlak . 
ilimden bahsediyorlar. İlim şöyledir, ilim böyle- I 
dir, diyorlar. Niçin hukuktan bahsetmiyorlar?. ; 
Onu arzedeyim hukuk tahsil etmiştir, ama Halk j 
Partisi mahfillerine göre, ilmî azamet tahsil et- j 
mistir. (Tekrar gülüşmeler) muhaliflere göre j 
ilmî istibdat tahsil etmiştir. Bana göre, 
hem ilmî istipdat, hem de ilmî azamet 
tahsil etmiştir. Kim?. Fuad Bey Bana 
göre hem ilmî istibdat, hem ilmî azamet tahsil et
miştir, Adliye Bakanı (Oülüşmeler) 

BAŞKAN — Adliye Bakanı 
ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 

—- Sayın arkadaşlar, Osman Nuri Koni arkadaşı
mız şahsıma taarruz ettiler. 

OSMAN NURl RÖNİ (istanbul) — Siz de 
şahsıma taarruz ettiniz, istihfafa hakkınız yok
tur. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (De
vamla) — Buna kıymet vermiyorum. Biz fikir 
mücadelesi yapan insanlarız. Ben Roma'da oku
muşum. kimin zamanında?. Musolini zamanında. 
Bilmiyorum kendileri Sultan Hami t devrinde mi 
okumuşlardır?. Sultan Ham.it devrinde okumuş
la rsa müstebittirler. (Oülüşmeler) Bu ne biçim 
mantık?. Millet kürsüsünde milletin zamanını bu 
sözlerle almak ne kadar ciddidir?. Havret etmek-
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t ey im. Bir önerge sahibi bunları söylerse artık 
öbür ileri sürdüğü fikirlerin bundan pek farkı ol
madığı anlaşılır. 

Arkadaşlar, ben mugalâta yapmıyorum. Ben, 
sarih olarak kanaati hukukiyemi ve kanunlarımı
zın mânasını anlatıyorum. Kanunlarımızın mâ
nasını anlatırken şüphesiz ki ikna edilme kabili
yetleri yoksa ben ne. yapabilirim?. Anlatırken 
şimdiye kadar ki, tatbikatta almış olduğu mâna
ları ve misalleri vererek izaha çalıştım. Ama boşu
na gayret sari'ettiğimi şimdi anlıyorum. Azmet
mişler, eezınetmemişler anlamamaya karar ver
miş] ei'. 

OSMAN NURİ KONİ (istanbul) — Sizdeki 
azamet yok bende. 

ADALKT BAKANİ FUAD SİRMEN (De
vamla) — Şahsımın, azametli olup olmadığım 
meselesine gelince; bu burada münakaşa edile
cek birşey değildir. Osman Nuri Koni'ye göre 
azametli bir adamım, bir başka arkadaşa göre de 
mahviyetkâr bir adamım. Bunların buradan ko
nuşulmasının yerinde olmadığı kanaatindeyim. 
Hulasaten arzediyorum, ister kabul ederler, is
ter etmezler. Bir Hükümet Başkanı mühim bir 
kanunun en güzel bir şekilde hazırlanması için 
ihtisaslarından istifade edilecekler hakkında 
şahıs da tâyin etmeden, mensup olduğunuz mües
sesenin mensuplarından, bilgilerinden istifaye lâ
yık gördüğünüz adamı gönderin diye yazmıştır. 
Bu pek tabiidir. 

OSMAN NURİ KONİ (istanbul) — Yaza
maz, Kavanini adliyeye muhaliftir. Adliye Baş
bakanın değil, Milletindir. 

ADALFT BAKANI FUAD NÎRMKN (De
vamla) — Kavanini adliye, Karpiç lokantası. 
Yargıtay... Ben bu konuşmalara maalesef alışa
madığım için inemiyorum. 

Arkadaşlar, şimdi bunun mânası şu : 62 ye 
demekten maksadım, kendilerinden hususi olarak 
bir yardım rica edilmiş olan 62 Yargıtay üye ve 
reisi, böyle bir yardımın kendilerinden istenme
sinin Anayasaya muhalif olduğu kanaatinde bu
lunsalardı ne derlerdi ! Arkadaşımın dün arala
rında bulunmakla iftihar ettiğini zannettiğim bu 
arkadaşlar bu kadar karaktersiz küçük adamlar 
mıdır ? Kendilerini tenzih ederim, tçlerinden 
birisi dahi bu kanaatte olsaydı itizar eder ve 
mazurum derdi. Bu 62 arkadaş toplanmış ve reye 
iştirak ederken böyle bir murahhas gönderilme
sinin Anayasaya muhalif olduğunu düşünme-
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lıktır dedim. Ben tenzih ederim temyizi çünkü 
temyize bu yazının gönderilmesi hürmetsizlik
tir, dedim, tekrar ediyorum, böyle bir yassı ya
zılmaz, neden? kanunlar müsait değildir. 

Sonra mugalâtaya girdiler, girebilirler, bun
lara kısmen cevap verdim, istihfafkârane konuş
tular, kabiliyetten falan bahis buyurdular, ben 
kabiliyetten falan bahsetmedim, kendileri mecbur 
ettiler söylemeye. 

Sonra İstanbul'da bir hakemlik vazifesi al
mışım. Bunu geçen sene de bilvesiyle size 'arzet-
miştinı. Evet aldım, ücretini tâyin ettim, ha
kemlik yaptım. Evet bana bu hakkı kanun ver
mişti, ücret de aldım. (Soldan; afiyet olsun ses
leri). Bütün medeni memleektlerde bu böyle
dir. 

Ramı bu hakkı kanun vermişti, vazifeyi ka
bul ettim, ücret takdir ettim. Bunu geçen sene
de arzetmişthn. 

Üç sene evvel istinat ettiğimiz, Anayasanın 
57 nci maddesiyle Hâkimlerimize ödenek veren 
Kanuna Adalet Bakanı Fuad Sirmen ark-adaşı-
mız da rey vermişlerdi. 

NAŞlT FİRAT (Samsun) — Osman Bey; 
kaç bin lira ücret aldın bu hakemlikten? 
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mlş. Bunu bir delil olarak söyledim. Mahkemei 
temyiz kararı mıdır; kim dedi? Sözümün basın 
da dediğini gibi, Başbakanlıktan verilen bir 
emir değil, kanun dışında bir tavziftir. Hususi 
antetli bir kâğıtla, bu kanunun tedvin ve tan
ziminde. bilgisinden istifade edilmek için yazıl
mıştır. 

Şimdi, buraya geliyorlar, mugalâtayı, affe
derler, kendileri yapıyorlar. Efendim, Kanunu 
Medenide böyledir, Kanunen vezife verilirse, 
yok kanunu medeni gibi, borçlar kanunu gibi 
olacakmış. Ben bunlari bilmiyorum. Eğer 57 nci 
maddeyi bu kadar dar anlıyorlarsa ve hususi ka
nun da olsa, Kanunu Medeni de olsa gene Ana
yasaya muhalif derlerse o zaman kendilerine 
soracağım çok şeyler vardır : 'Kendilerine husu
si bir kanunun emrine istinaden o tarihte istan
bul'da Ticaret Mahkemesi Başkanı olmaları 
dolayısiyle Denıiryollariyle olan bir ihtilâfta 
'hakem rolünü almamışlar mıdır ? 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Aldım. 
ADALET BAKANI İTA D SİRMEN (De

vamla) — Bunu Anayasaya aykırı bulmamış di 
bunu neden muhalif buluyorlar ? 11 em o vazife
yi bedava .da yapmamışlardır. Hattâ yalnız be
dava yapmamak değil, ücretlerini bizzat kendi
leri takdir buyurmuşlardır. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) —Tabi î . 
ADALET BAKANİ FUAD KİRMEN (De

vamla.) — Şimdi vaziyet böyle olunca; Anaya
saya muhaliftir, değildir diye mütalâada bulun
maları tuhaftır. Şahsiyata gitmeyi asla istemi
yorduk. Burada iki kere huzurunuza çıktığı m 
halde ben bunları söylememiştim. Fakat ben 
İtalya'da okurken tesadüfen Musoloni devri 
varmış ve bunun için ben de totaliter olmuşum. 
O halde kendileri de Sultan Ha mit zamanında 
okumuşlardır. Kendilerine cevap verirken aza
metli söylemişim. Olabilir; her yiğitin bir pilâv 
yeyişi vardır. Ben de öyle konuşurum. 

Arkadaşlar, ben şahsiyata girerken hiç çeki
necek bir şeyim yoktur. Tek çekindiğim şey, 
Yüksek Heyetinize karşı saygısız duruma düş
mektir. Yoksa kendilerine şahsi ve umumi her 
yönden cevap vernıiye daima hazırım ve bu
nunla da müftehirim. (Alkışlar) 

OSMAN NURİ KONİ (istanbul) — Bakan 
diyor ki, temyizi tenzih ederim, ben ne dedim? 
öyle yazı yazılmaz, böyle yazı yazmak saygısız-

10. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca-» 
güney'in, Karlıova ve Çat bölgelerindeki derpem 
felâketine karşı şimdiye kadar alınan tedbirler
le Doğu illeri yol programının uygulanma so
nucu ve Erzurum şehrinin dere üzeri mahalle
lerinin sel âfetinden kurtarılması için ne gibi 
tedbirler alındığı hakkındaki sorusuna Bayındır
lık Bakanı Şevket Adalan'ın sözlü cevabı (6/371) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sayın Bayındırlık Bakanımızın aşağıdaki so

rularıma sözlü olarak ceva/p vermelerini dilediği
mi saygılarımla arzederim. 

Erzurum. Milletvekili 
Gl. V. Kocaigüney 

1. Son defa debrem felâketine uğrıyan Kar
lıova Çat bölgelerinde harap olan köylerdeki ça
lışmalar ne derece ilerlemiştir. Vatandaşların yı
kılan ev, ahır ve samanlıkları bu kış ba.rınılabile-
<ek surette onarılâbildi, veya yeniden yapılabil
di mi? Bakanlık bu işler için ne kadar ödenek 
ayırmış, ne kadar sarf etmiştir? 

2. Doğu illerindeki yollardan 1949 progra-
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mıııa alındığı Yüksek Meclisin 83 ncü birleşimin
de 9 . V . 1949 açıklananların hangileri tamam
lanabilmiş, tamamlanamıyaular hangileridir? Sa
yın Bakanımızın Doğu illerindeki gezilerindeki 
görüşlerine nazaran 9 yıllık yol plânının Doğu il
lerine ait olanlarında bir değişiklik yapmaya lü
zum gördüler mi; bu mey anda iktisadi önemi 
dolavısiyle Erzurum - Çat - Kiğı, Erzurum - İspir 
yolları tamamen veya kısmen 1950 programına 
dâhil edilebilecek midir? 

3. Erzurum şehrinin dere üzeri mahalleleri 
ev sahiplerine ve belediyeye birkaç yılda bir bü
yük zararlar veren sel afatının bir daha vuku 
bulmaması için Bakanlıkça ne gibi tedbirlere baş
vurulması mutasavverdir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET A DA

LAN (İzmir) — Efendim, Erzurum Milletvekili 
Sayın General Vehbi Kocagüney'in, sorularını 
sırasiyle cevaplandırıyorum. 

> Son defa vukubulan yer sarsıntısından en 
fazla zarar gören, Bingöl İlinin Karlıova ve Kiğı 
ilçeleri ile Erzurum İlinin Çat Bucağında halkın 
kıştan evvel barındırılması için gereken bütün 
tedbirler alınmıştır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
Teşekkür ederiz 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET A DA
LAN (Devamla) — ilgililerden aldığımız son 
malûmata göre Bingöl'deki işler bitmiş gibidir-. 
Erzurum tündeki çalışmalar hızla devam etmek
tedir. Nihayet bu ayın sonunda bütün işler ta
mamlanmış olacaktır. 

tik ve âcil yardımlar karşılığı olarak har
canan 256 bin lira dışında yıkılan veya hasar 
gören binaların tamir ve inşası için Erzurum 
İline 135 000 lira, Bingöl İline 350 000 lira pa
ra yardımı yapılmış, ayrıca Erzurum'a 5 ton ve 
Bingöl'e 15 ton çivi sevkedilmiş ve Orman Ka
nununa göre halk meskenleri için lüzumlu keres
te parasız olarak sağlanmıştır. 

Gönderilen paralardan şimdiye kadar 400 kü
sur bin lira harcanmıştır. 

2. 1919 yılı Bütçesine Doğu At.adolıı ve 
Edirne İli kalkınması tertibine konan İ0 milyon 
liralık ödenekten 5 160 000 lirası yol islerine ay
rılmıştır. 

Doğu Anadolu'muzda 1949 yılında ele alınan 
yollar şunlardır: 
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1. Nizip - Birecik - Urfa - Siverek - Diyar

bakır - Silvan yolu. Çalışmalar hızla devam et
mektedir ve yol. tamamlanmak üzeredir. 

2. Destumi - Bitlis - Tuğyolu. Faaliyet de
vam etmektedir. Bu kesim de tamamlanmak üze
redir. 

3. — Başhan - Muş yolu. Geçidi güçleştiren 
kesimler üzerinde çalışılmıştır. Gelecek, sene ta
mamlanacaktı •-. 

4. - - Hakkâri - Van yolu. En arızalı kısım 
olan Hakkâri - Şilevan yolunda faaliyet devam 
etmektedir. Bu kesimde iki tünel açılmıştır. İki 
tünelin açılmasına da, devam edilmektedir. Ge
lecek yıl Hakkâri - Şilevan tamamlanacak ve 
Van'a, kadar olan kısım ele alınacak!ir. 

5. — Ağrı - Van yolu. 40 kilometrelik Ağrı -
Tutak yolu tamamlanmıştır. Diğer kesimlerde 
geçidi güçleştiren maniaların kaldırılmasına 
çalışılmıştır. 1950 yılında, da bu yol üzerinde 
çalışılacaktır. 

6. — Doğubayazıt - İğdır yoln ikmal edil
miştir. 

7. — Erzurum - İspir - Rize yolu. Rize -
İspir kısmında çalışmalar devanı etmektedir. 
Güneyce'ye kadar yol tamamlanarak bu yıl ge
çide açılacaktır. Gelecek yıl. Erzurum'dan baş
lamak suretiyle İspir'e kadar olan kısım ile Gü
neyce - İkizdere arasında çalışılacaktır. 

H. - - Erzurum - Tortum - Yusufeli - Çoruh 
yolu. Erzurum - Tortum yolunun ilk 50 kilome-
yolu. Erzurum - Tortum yolunun ilk 50 kilo-. 
metresi üzerinde batak yapan, ve geçidi güçleş
tiren kesimler üzerinde geçidin sağlanmasına 
çalışılmıştır. 

Çoruh - Yusufeli kısmında faaliyet devam 
etmektedir. Çoruh'tan, itibaren. Zeytinliğe kadar 
olan. 20 kilometrelik yol kısmı bitmek üzeredir. 
^eytiiüik'ien itibaren. Yusufeli.'ne doğru tevsi 
işleri, yapılmaktadır. 1950 yılında da bu yol üze
rinde çalışılacaktır. 

9. -- Erzurum - Çat yolunda bozuk kesimle
rin ıslahı, için. yardım yapılmıştır. 

Doğu Anadolu, kalkınma programına Erzu
rum - İspir yolu esasen dâhildi)'. Programa yeni 
yolların ve bu arada Çat - Kiğı yolunun ilâve
sini düşünmekteyiz. Ancak bu husus verilecek 
ödenek miktarına, bağlıdır. 

'•'>. ----- Erzurum şehri, içinde Kumludere ve 
Çaykara deresi adlarında iki mühim seylâbî de
re mevcuttur. Yerinde yapılan incelemelere gö-
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re bu. dere'erin tam şekilde ıslah edilmeleri 1,5 
2 milyon liraya bağlıdır. 

Birçok şehir ve kasabalarımız aynı şekilde 
sel tehdidine mâruz bulunmaktadır. Bütçemize 
her yıl konan, ödenek ise 1,5 milyon liradır. 

Bu itibarla ön planda mütalaa edilen Erzu
rum derelerinin ıslahı işinin ele alınması bütçe
deki ödeneğin artırılması-imkânlarına bağlı bu
lunmaktadır. 

Bununla beraber bu yıl ınüstaeelen yapılma
sına zaruret görülen tahkimat işlerine başlan
ın ıştır. Bu işe devam edilecektir. Mâruzâtım 
bandan, ibarettir. (Soldan teşekkür ederiz se -
leri) 

(İl. VEHBÎ KOCACİÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlarım, evvelâ Sayın Bakanıma 
verdikleri müspet izahattan dolayı bilhassa te
şekkür ederim. 

Aziz arkadaşlarım, 'memleketimizin muhtelif 
'bölgelerinde vakit vakit felâketlere sebep olan 
deprem bu yıl doğu 'bölgesinde bir mmtakayı 
sarstı; yüzlerce can kaybettik 'birçok köyler ha
rap oldu, yalnız Erzurum İlinde Çat Bucağın
da 31 köy hasara uğradı, iki köy tamamen yı
kıldı. 

Evvelâ şurasını nrzedeyinı ki, 'bu felâketin 
zuhurunu mütaakıp Hükümetin şefkatli eli çok 
çabuk yetişti, akan kanlar ve göz yaşları çabuk 
dindirildi. Erzurum İli vakayı mütaakıp gece
den bir sağlık ekibi çıkardı. Sabahleyin 'biz ora
ya vardığımız zaman bütün zelzeleye uğrıyan 
köyleri 'hekimler fdolaşiımşlar, akan kanları din
di rmişlerdir. Böyle gayretli hekimlere sahip 
olan millet büyük iftihar edebilir. 

Arkadaşlar; 'bunu mütaakıp ertesi günü Va
li 500 çadırla ekmek, peynir yüklü kamyonlar
la yetiştirdi. Harap olan köylerdeki halkı aç 
kalmaktan ve hara'beler arasında sürünmekten 
kurtardı. Yüksek huzurunuzda Erzurum İlini 
takdirle anarım. 

Sonra arkadaşlar, iki bakanımız Erzurum'a 
geldiler. Deprem bölgesine giderek harap olan 
köyleri gözleriyle gördüler. Ve felâkete uğrıyan 
yerler hakkında icabeden tedbirleri aldılar. Da
ha depremin dördüncü ^ünü idi k i ; bilhassa or
dunun ytiksek yardımiyle, her türlü onarma ve 
ihtiyaç için gerekli malzeme akmaya başladı. 
Biı suretle ben huzurunuzda bakan arkadaşla
rıma ve bilhassa bu arada yüksek yardımlarını 

gördüğümüz ordu komutanlarına şükranlarımı 
arzetmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım; hakan, Karlıova'da işle
rin 'bitmiş olduğunu ve Çat bölgesinde de de
vam ettiğini söylediler. Bakan arkadaşımdan ri
ca ederim, Çat bölgesi, kışı en şiddetli bir böl-
gemizdir, emir buyursunlar, 'bu ayı geçirtme
sinler, işler tamamlansın. Çünkü bu aydan son
ra Çat bölgesinde çadır altında insan yaşıya-
maz. Ben bunu sağlıyacaklarma da emin bulu
nuyorum, 

Arkadaşlarım, ben zelzelenin açtığı derin 
yaranın çiçekler örtüleceğine inanacak kadar 
nikbin değilim. Fakat Hükümetin ve idare 
Amirıerinin gösterdi!.leri gayret imkân nispe
tinde yapılmıştır, tl^.-r h"r şeyden evvel hu im
kânı azaltan bir şey varsa o da bakanın gördü
ğü gibi; yolsuzluktur. Şimdi oraya temas ede
ceğim arkadaşlar. 

Arkadaşlarımı; doğunun dertlerinin başında 
yol olduğunu her yerde, her fırsatta tekrar edi
yorum. Bunun için baikanın geçen sene ayrılan 
'beş milyon lira ile neler yapıldığını birer birer 
izah buyurdular, yapıimıyanlarm da gelecek 
sene tamamlanacağını müjdelediler. Bu defaki 
gezilerimiz de bize bir daha göstermiştir ki, 
Doğu bölgesinin yol işi başlıbaşma bir derttir. 
Derhal ele alınması lâzımdır. Atılan adım seri 
bir şekilde ilerlemelidir. Arkadaşlar; buralar
da öyle ilçelerimiz vardır ki, ne kendi ihtiyacı 
için, ne de harice sevk edebileceği mahsulü için 
yolu vardır. Buradaki bütün ilçelerin vaziyeti 
bu şekildedir. Karayazı, Tekman, Naran, Bar-
dız, Şenkaya., Bilhassa bu arada Çat ve İspir 
bölgesinin yol ihtiyacını tazelemek isterim. 

Bakan arkadaşım buyurdular ki, İspir'den 
Rize'ye, Güneyciy'e kadar yol gelmiştir ve Er
zurum'a bağlanacaktır. İspir'in vaziyeti ma
lûmdur, buraya yardımlarını artırsınlar. Bura
ları çok feyizdar yerlerdir. Burada yaşıyan in
sanlar çok gayyurdur. Fakat mahsullerini, bil
hassa o derenin bağ ve bahçesinin mahsulünün 
bir çuvalını dahi kolaylıkla ne Bayburt 'a ne 
Erzurum'a sevketmek imkânını bulabiliyorlar. 
Götürüyor ama meyvenin karşılığı yollarda ye
niyor. Bu yolsuzluk dolayısiyle halkın iktisadi 
vaziyeti kötürüm bir hale gelmektedir. Bunları 
kurtarmak lâzımdır. İspir'e gitmek için üç vası
ta ile yola çıktık. Birisinin kayaları geçerken 
benzin deposu delindi aktı, biraz sonra ikincisi 
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devrildi. Üçüncüsü ile selâmetle gittik. Demek- ] 
ki giden vasıtalardan üçte ikisi felâkete uğrı- J 
yor. Bizi bu vaziyette götürenler Türk şoförle
ridir. Bunların azmi, vatanseverliği, her türlü 
tehlikeyi severek göze almalarıdırki vatandaş
larımıza buğday yetiştirilebiliyor. Bu şoför ar
kadaşlarımız hayatlarını istihfaf ederek gidi
yorlar. Bunun için bakan arkadaşımızdan bi
raz daha bu yılın bütçesine biraz daha fazla pa
ra koyarak bizim bu ilçelerimizin bu kötürüm 
vaziyeti, iktisadî zorluklarını önlemeye himmet 
buyursunlar. 

Üçüncü mesele, sel meselesidir. 
Arkadaşlarım, sel meselesinde Bakanımdan 

kuvvetli vaid alamadım. Erzurum 'u tanıyan
lar, Erzurum'da sel olur mu, Erzurum'da sel 
olmaz diyecekler. Hakikaten akar nehir yoktur. 
Fakat şehre 10 kilometre olan 3160 rakımlı Pa
landöken dağlarının tepesine bir bulut değdi-
mi, çok defa yağmur yerine hortum döker. 
Parlak güneş varken birdenbire halkı dere baş
larında çay içerken yakalar. Bu yüzden kaçıncı 
defadır felâketlere uğradık. Bir defa 18 vatan
daşımızı su aldı gitti. Bu defaki felâket de çok 
acı olmuştur. 

Dere üzerindeki Belediyenin bana gönder
diği .ve orada verdiği rakamlara göre 2 500 ha
nenin bütün temelleri oynamıştır. 43 ahşap 
köprü yıkılmış, iki kârgir köprü göçmüştür. 
Ecdadın yaptırdığı 63 çeşmenin bütün yolları 
harap olmuştur. Bereket versin ki üç dere en
kazdan temizlenmiştir, ordunun yardımı eğer 
ordunun bu yüksek yardımı olmasaydı enkaz 
bugüne kadar kalkamamıştı. Bu vesile ile 
bu sel felâketinde yardıma koşan kahraman or
duya bu husustan ötürü de teşekkür ederim. 

Belediye bu dereleri temizliyemez. Bütçesi 
şehir temizliğine kâfi gelmiyen belediye bu de
releri onaramaz. Bu bir buçuk milyon lira me
selesidir. Bir milyara varan bir bürçede bir bu
çuk milyonun kıymeti yoktur. Fakat bir şehri 
kurtarmış olacaksınız ve bir ş^lvin birçok ma
hallelerini, binlerce kıymetli ailesi kurtarılacak
tır. 

Bunun için Bayındırlık Bakanından rica 
ediyorum, bu ödeneği koysunlar Yüksek Meclis 
bunu seve seve kabul edecektir. Çünkü bu öde
neğin kabulü ile şarkın şanlı kalesini ve orada 
oturan çalışkan, gayretli ve fedakâr insanların 
bu felâkete sürüklenmesi önlenmiş olacaktır. 
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Aziz arkadaşlarım, bu üç dert, Doğunun di

ğer dertleri arasında çok önemli bir yer alır. 
Mâruzâtımı eğer Sayın Bakana anlatabildimse 
1950 Bütçesine konulacak bir tahsisat hem bu 
deprem bölgesindeki acıları kapatacak ve hem 
de yol işlerimizi daha önemli bir surette ele 
alacaktır. 

Yol üzerinde bilhassa şunu arzedeyim ki, 
Erzurum'a biran evvel Kiğı'ya ve bu yüz
den Elâzığ'a bağlamak şarttır. Çünkü iktisa-
den bu illet- birbirine bağlıdır. İki mıntaka, 
yalnız Erzincan, yalnız Trabzon yolu, Erzu
rum'un iktisadi vaziyetini düzeltemez. Mutlaka 
Kığı - Erzurum - Çat yolunun biran evvel ele 
alınması lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım; bu tatil devresinde, baş
ta Sayın Başbakan olmak üzere beş Bakan Do
ğu illerini gezdiler. Bütün ihtiyaçları yerlerin
de gördüler. Şüphesiz inandılar ve kanaat ge
lirdiler ki Erzurum ve Doğu illeri Milletvekil
leri şu, bu dert üzerinde ısrar ediyorlarsa, bun
ların eksiği vardır, fazlası yoktur. Bu suretle 
işi kâğıt üzerinde değil, bilhassa yerinde gör
düler. En büyük meziyet de derdi gidip mahal
linde görmektir. Yoksa kâğıt ve masa başında bu 
dertlere çare bulunamaz. Ben bu bakımdan bil
hassa Hükümete teşekkür ederim. Onun için 
dertleri ve ihtiyaçları yerinde görüp ve karar 
almak en isabetli bir yoldur. Bu kıymetli Bakan 
arkadaşlarımın aldıkları notlardan illerimizin 
cok iyi istifade edeceğine kaniim. Doğu mmta-
kasını gezen Bakan arkadaşlarımın halkla te
maslarında gördükleri ihtiyaçları not ettiler. 
Not defterlerine vakit vakit baksınlar. Fialk 
verilen sözün yapılmasını istiyor. Bu hususu 
Bakan arkadaşlarınım dikkatlerine sunarım 

11. — İzmir Milletvekili Ekrem Onm'ın, zey
tinyağı müstahsilim koruyucu ne gibi tedbirler 
alındığı hakkındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Vedat Dicleli'nin sözlü c ev etin (6/372) 

BALKAN -— Önergeyi okutuyorum : 

28 . X . 1949 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Zeytinyağı ihracı m enettiğine ve bu sene re

koltenin çok yüksek olacağı mahsulün bollu
ğundan anlaşıldığına göre müstahsil, fiyat ko. 
ruyucu tedbir alınarak ilân edilmemiş olmasın
dan endişededir. Bu hususta ne düşünüldüğünün 
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Ticaret Bakanının sözlü olarak izahat vermesini I 
rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Ekrem Oran 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANİ VE
DA!) DİCLELİ (Diyarbakır) — Sayın Ekrem i 
Oran zeytinyağı ihracatının menedildiği nokta
sından hareket etmekte, olduğundan, evvelâ 
bu noktayı açıklamak isterim: 

Çeçen yıl kampanya başında muayyen bir 
miktar dâhilinde olmak üzere ihracata izin veril
mişti. Hatırlanacağı gibi, bilhassa iç piyasamız
da mahsus bir fiyat yükselmesi görüldüğünden 
tâyin edilen miktar tamamlanmadan ihracatın 
durdurulması kararı alınmıştı. Binaenaleyh, biz 
1949 - 950 kampanyasına, zeytinyağı ihracı yasa
ğı devam ettiği halde girmiş, yeniden bir yasak 
tedbiri ittihaz etmemiş bulunuyoruz. Durumumu
zun daha doğru ifadesi şudur 

Bu kampanyada, zeytinyağı ihracına izin ver
memeyi lüzumlu gördük. İstihsalimiz, memle
kette sıkıntı çekilmeksizin ihracata imkân verse 
idi, böyle bir döviz kaynağından mahrum kalma
mız elbette caiz olmazdı. Durum böyle değildir. 
Sayın Ekrem Oran'm bol bir mahsule dair olan 
tahminlerinin tahakkuk etmesinden çok sevinç du
yarım. Aldığımız malûmat bizi maalesef bu tah
mine iştirak ettirmiyor. Mahsul tahminleri üze
rinde ihtiyatlı olmak mecburiyetindeyiz. 

Diğer taraftan mahsulün nispî bir fazla
lığını beledecek bir istihlâk çokluğuna da in
tizar etmek yerinde olur. Geçen şiddetli ve 
uzun kışın ve yemeklik sıkıntısının hayvanları
mız ve hayvan mahsulleri üzerindeki tesirleri 
cümlemizin malûmudur. Sadeyağı noksanı kar
şısında nebati yağlar, bilhassa zeytinyağı ba
kımından tedbirli olmamız icabediyor. 

Zeytinyağı fiyatlarının korunması mevzuu
na gelince; bugünkü piyasa şartları böyle bir 
tedbiri icabettirmemektedir. İç fiyatlarımız dış 
pazarlar fiyatlarının üstündedir. Bu durumd'i 
iç fiyatlar bakımından bir zarar görülmüş de
ğildir. Fiyatlarımız tutunmaktadır. Bir sukut 
görülmemiştir. Normal bir kampanyanın tabiî 
neticelerinden sayılan ve müstahsıla zararlı ol-
mıyan bir fiyat itidaline varılması halinde bu
nun geçim şartlarımız bakımından tesirlerini de 
aynı zamanda hesaba katmamız uygun olur. Bu 
haddin aşılması halindedir ki, gereken koruyu- j 
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j cu tedbirleri düşünmemiz yerinde olur. 

EKREM ORAN (İzmir) — Muhterem arka
daşlar; Sayın Ticaret ve İktisat Bakanımızın 
ihracı lüzumuna kail olmadıklarını beyan bu
yurdukları Zeytin yağını niçin ihraç etmiyorsun 

I diye bir sualim olmadığı için bu noktadan ha-
| reketlerinin sebebini bendeniz an Uyamadım. Ben

denizin sorum sadece ihracı memnu olan zey
tin yağının müstahsilim elinden ucuz fiyatla 
tüccara geçmeden evvel, mademki ihraç, edilmi-
yec.ek, bu malın fiyatının korunması için Hükü
met bir tedbir almış mıdır, almamış mıdır, al
mışsa «bu tedbir nedir? Bunu sordum. 

Bu sene İzmir vilâyetinde iki defa yaptığı
mız devir sırasında gözlerimizle gördüğümüz 
vaziyet, zeytin yağı ve zeytin mahsulünün çok 
bereketli olduğu yolundadır. Ama elbette ki sa
yın Bakan'm da ifade buyurdukları gibi; bunu 
takdir edecek salahiyetli Bakan kendileridir. 
Bizim gördüğümüz bereketin bölgevi olabilme
si çok ihtimal, dahilindedir. Belki mahsul bizim 
bölgede çok bereketlidir de memleket ölçüsün
de, diğer bölgelerde böyle olmıyabilir. Binaen
aleyh bereketli olan mıntakalarda istihsal edile
cek zeytin yağı ve zeytin mahsullerinin bere
ketli olmıyan mıntakalara nakledilerek oraların
da ihtiyacının, temini meselesini takdir edecek 
şüphesiz Hükümettir. Onun içindir ki bendeniz 
vermiş olduğum takrirde Hükümet niçin ihraca 
müsaade etmiyor diye bir sual sormadım. Bunun 
takdiri Hükümete ait olduğunu biliyorum. 

Sonra bendeniz bunu Meclis kürsüsüne ge
tirmek emelinde değildim, ama bu sene iki defa 
vilâyet dâhilinde, köylerde yaptığımız devir ve 
tetkiklerde 242 köyden lâakal 200 köyde zeytin 
yağı fiyatının düşmekte olduğundan, büyük en
dişe izhar ettiklerini gördüm. Ve hakikaten ar
kadaşlar 240 kurusa, alınıp satılmakta olan zey
tin yağı alivre olarak bir liraya kadar satılmış 
olduğunu İzmir'de bahsettiler. 

Köylüden, vatandaşlardan bu zeytin yağı fi
yatının düşmekte olduğu endişesi izhar edilince 
İzmir Milletvekili olarak bu hususta her hangi 
bir tedbir alınması lazımsa. Bakanlıkça bunun 
alınıp bir an evvel ilân Duyurulmasını rica eder 
bir telgraf yazdım. Bunu, bütün arkadaşlarım 
namına rica ettim. Eğer Sayın Bakan lütfedip,, 
böyle bir tedbire lüzum yoktur, veyahut şöyle 
bir tedbir alınacaktır diye bir cevap lütfetmiş 

j olsalardı bendeniz bu meseleyi Meclis kürsüsüne 
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intikal ettirmezdim. Ama büyük Devlet meşgu
liyetleri arasında böyle bir cevap vermeye za
man bulamamış olduklarından dolayı ben, mü-
ekkillerimizin bundan mütevellit endişeleri de
vam etmekte olduğu için bu meseleyi Meclis 
kürsüsüne getirdim. 

Buyurdular ki; bunun için tedbir almaya Jü-
zum his edilmemiştir. Bendeniz? Sayın Baka'nm 
bu nokai nazarlarına zinhar iştirak etmemek
teyim iştirak etmiyorum. Muhakkak surette 
şuna kaniim ki; herhangi iktisadi tedbirler ha
ricinde memleket iktisadiyatını korurlar, Hü
kümetçe bir tedbir almak lâzımgeldiği • zaman 
yani memleket zeytin yağı ihtiyacım temin et
mek için müstahsil zeytin yağının ihracının Hü
kümetçe menedildiği zaman, bunu niçin yapı
yor. Memlekette bir kısım vatandaşların çok 
pahalı zeytin yağı yememesini temin için. Bunu 
kabul ederim. Hükümet tamamiyle haklıdır. 
Fakat bir kısım vatandaşları nazarı dikkate 
alırken onların menfaatlerini korurken, diğer 
bir sınıf vatandaş olan müstahsilin aleyhine 
hareket etmeye Hükümetin hakkı yoktur. Hu
zurunuzda açıkça arzediyorum ki İzmir Vilâye
tinde bugünkü fiyatın yarısından daha aşağı bir 
fiyatla Alivre zeytin yağı satışları yapılmakta
dır. Yarın öbürgün bir sınıf halkı korumak 
için, bütün sene ümidini bağladığı mahsulünü 
müstahsilin elinden bedava denilecek bir dere
cede çıkarması, Hükümetçe alınacak her hangi 
bir tedbîr, o vatandaşın kalbinde inkisardan başka 
hiçbir şey tevlit etmez ve ovakit bu tedbir, ted
bir olmaz, tedbirin aksi olur. Binaenaleyh sayın 
bakanımın verdiği izahat beni katiyen tatmin 
.etmemiştir. Kendisinden rica ederim, müstah
sili koruyacak tedbir - şöyle yapılsın, böyle ya
pılsın değil - kendilerince ne ise alınsın ve zey
tin yağı müstahsili korunsun. 

EKONOMİ BAKANI #VEDAD DİCLELİ 
(Diyarbakır) — Evvela şunu arzetmek is
terim ki, sözlü soru müessesesinin samimî 
bir müdafii olduğum için her hangi bir arkada
şımın bu mekanizmayı kullanarak bana sual 
tevcih etmesinden ancak haz duyarım. Vekâ
let büroları tarafından bir arkadaşımın mektu
bu cevapsız kalmışsa huzurunuzda özür dilerim. 
Fakat bir arkadaşım hem mektup yazar, hem de 
Meclis kürsüsünden efkârı umumiye huzurunda 
vekilden hesap istiyebilir. Bu kendisinin tabiî 
bir hakkıdır. 

.1949 O : 1 
Zeytin yağı meselesinde arkadaşımızın ver

diği önerge ile harekete geçmiş değiliz. İhraç 
rejimimizi hazırlamaya takaddüm eden günler
de bu meselenin türlü cephelerini tetkik ederek 
bir takım müstahsilin belki de arzu etmediği 
bir neticeye varmış bulunuyoruz. 

Esasen mesuliyetini yüklenmiş bulunduğum 
bakanlık bütün memleket menfaatlerini kül ha
linde ve bütün bu vatandaşları ittifak halinde 
kararlarımız karşısında bırakacak bir bakanlık 
değildir. Bakanlık bu kararları verirken müm
kün olduğu kadar vatandaşların büyük bir ek
seriyetinin menfaatini düşünmek ve diğerlerine 
bir fedakarlık payı düşüyorsa onu da telâfi et-
i. ı eye çalışma ktır. 

Neden ihracat memnuiyetinden bahsettiğime 
taaccüp buyuruyorlar? Sorularımı) ilk cümle
linde, Hükümet zeytin yağı ihracım. ınenetti de
diğine göre... Ben de arkadaşımın bu cümlesini 
cevaplandırmayı bir vazife telâkki ederek ev
velâ neden zeytin yağı ihraç edilmiyor, sualine 
cevap arzetmiş bulunuyorum. 

Fiyat meselesine gelince : Bugün bu hu
susta rakamlarla Yüksek Heyetinizi yormak is
temem. Yalnız kısaca arzedeyim ki; dünya 
pazarlarında zeytin yağı fiyatları, memleketin 
iç piyasasındaki fiyatların dûnunda.dır. Şu hal
de ihracat nıemnuiyetiyle zeytin yağ müstahsili, 
dışardan kaçırılmış bir kazanç marjı karşısında 
değildir. Zaten sorularına cevap arzederken 
söylediğim gibi eğer iç fiyatlarımız dünya fiyat
larına yaklaşır ve onun altında düşme alâmetleri 
gösterirse hiç şüphesiz Hükümet bunun üzerinde 
hassasiyetle duracaktır. Bugünden dahi düşün
celerimiz vardır. Fakat bugünkü iç fiyatlar dış 
fiyatların kat kat üstünde iken bugünden bir su
ni tedbir olarak şu veya bu şekilde izahatta bu
lunmayı, memlekette daima fiyat istikrarı ve fi
yat inmeleri hasretini çeken geniş müstehlik 
halkın menfaati bakımından şimdiden faydalı 
görmüyorum. İç Fiyatlar dış fiyatlar seviyesine 
ı>elir ve ondan aşağı düşme meyli gösterirse, ih
racat menmuiyetimiz zararını müstahsilin sırtına 
yüklemesi gibi bir cluum hâsıl olursa elbette Hü
kümet bunun üzerinde hassas ola.ca.ktir. Gerek 
müstahsil arasında kurulmuş teşekkül bakımın
dan ve gerek Devletin elindeki imkânlar bakı
mından bir çare düşünülecektir Bunu bugün
den söylemek istemeyişimizin sebebi hem çok şü
kür bir endişe olmamasından ve hem de bugün-
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deıı, suni bir tedbire baş vurmak gibi piyasada 
fiyat tereffüüne mâni olmak veya normal fiyat 
inmelerini (inlememek düşüncesidir. Şunu da 
arkadaşıma arzetmek isterim ki, Hükümet ve Ba
kanlık her müstahsil, her zümre vatandaş üzerin
de hassasiyetle titremektedir. Zeytin yağı ihra--
• çatının men'i kararı benden evvel verilmiş ol
makla beraber ben, de buna memleket menfaati 
.bakımından canı gönülden katılmaktayım Çün
kü bugün iç fiyatlar, borsa fiyatları, bütün mem
leket fiyatlarının İspanya, italya, Yunanistan 
fiyatlarının fevkindedir. Bu böyle olduğuna ve 
ihracat menınuiyetinden mütevellit bir ürün 
zorluğu da yokken, suni bir tedbirle fiyatları 
yüksek tutmanın memleket menfaatine olacağına 
kani değilim. 

EKREM ORAN (izmir) — Efendim, sayın 
Bakanın son izahları beni memnun etti. Buyur
dular ki, Dünya piyasasının dûnuna inerse der
hal tedbir alacağız. Bize bu izah dahi kâfidir. 
Eğer bunu ilk kürsüye çıktıkları zaman ifade 
buyurmuş olsalardı bendeniz söz alıp kürsüye 
dahi çıkmazdım; yahut kürsüye çıkarsam ken
dilerine ancak teşekkür ederdim. Bendenizin 
maksadım budur. 

Zeytinyağ müstahsili endişe içindedir. Bu 
endişe zannediyorum ki sayın Bakanın şimdiki 
ifadeleriyle kısmen zail olacaktır. Fakat yine 
şunu ifade etmek mecburiyetindeyim ki. Hükü
metçe ihracı menedilen her hangi bir mahsulün 
hiç olmazsa mevsim sonuna kadar ihraç edibin-
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yeceği teminat altına alınmalıdır. Çok iyi bili
yorum ve hatırlıyorum; kendilerinden evvelki 
bakandan daha evvel Ticaret Bakanı gene böyle 
bir memnuiyeti, mal müstahsilin elinden çıktık
tan sonra kaldırmıştır. Ve- bundan sadece tüc
carlar menfaattar olmuştur. Bu hareket o za
man iyi karşılanmamıştı. Binaenaleyh gene böy
le birşey olmasından endişe ederim. Zürraın 
endişesi de buradadır. Fakat şimdi ifade buyur
dular ki dünya piyasası bugünkü piyasanın 
dunundadır. O halde ne gibi bir lüzum vardır ki 
zeytinyağı ihracını menediyoruz. Çünkü memle
kette 240 - 250 kuruşa alınıp satılmakta olan 
zeytinyağı, hariçte 200, 210, 220 kuruş ise, bizini 
zeytinyağı ihracı memnuiyeti kararı lafzı bi 
mânadan ibaret kalır. Hiç kimse memlekette,. 
ayağında 240 kuruşa sattığı zeytinyağını, birçok 
masraflar yaparak harice 230 kuruştan satmaya 
çalışmaz; buna imkân mutasavver midir? 

Bu itibarla ben sayın Bakanın, dünya fiyat
larının fiyatlarımızın dununda olduğu noktai 
nazariyle zeytinyağı ihtiyacının memnuiy etini ti 
devamını telif editemiyecek iki fikir olduğuna 
kaaniim. Yalnız kendilerinin son beyanlarını 
senet ittihaz ederek, tatmin edilmiş olarak kür
süden iniyorum. 

BAŞKAN — Gündemde başka işimiz yoktur 
Ayın 14 ncü Pazartesi günü saat 15 te topla

nılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,30 




