
DÖNEM : V n t C Î L T : M. TOPLANTI : 4 

T. B. M. M. 

TUTANAK DERGİSİ 
» - © « 

Sekizinci Birleşim 

23.XI. 1949 Çarşamba 
mm* 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 124 
2. — Havale edilen kâğıtlar 124:125 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 125 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 

Sadık Aldoğan'm, Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkındaki tezke
renin geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/427, 3/431) 125:126 

2. — Denizli Milletvekili Reşad Ay
dınlı 'nm Milletvekilliği dokunulmazlının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/432) 126 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/428) . 126:127 

4. — Sorular ve cevaplar 127 
1 . — Kütahya Milletvekili Ahmet Tah-

takılıç'm, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'
nün 6 Ağustos 1949 tarihinde gazetelerde 
yayınlanan beyanatı hakkında Başbakan
lıktan, olan sorusuna Başbakan Yardım
cısı Nihat Erim'in sözlü cevabı (6/369) 127: 136 

2. — İstanbul Milletvekili Ahmet Ke
mal Silivrili'nin, İstanbul Milletvekilliği
ne seçilen Atıf ödül 'ün askerlik durumu
na dair sorusuna Millî Savunma Bakanı 
Hüsnü Çakır'm sözlü cevabı (6/378) 136:138 

Sayfa 
3. — Eskişehir Milletvekili Hasan Po-

latkan'm, kuraklığa uğrıyan mıntakalar 
halkına yemeklik, tohumluk ve hayvan 
yemi dağıtımı ile kuraklığı tahakkuk 
eden illerin bildirilmesi hakkında Başba
kanlıktan olan sorusuna Tarım Bakanı 
Cavid Oral'ın sözlü cevabı (6/380) 138:146 

4. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi 
Kocagüney'in, mevsim dolayısiyle Kadir
li'de toplanan tarım işçilerinin durumu 
hakkındaki sorusuna Çalışma Bakanı Re
şat Şemsettin Sirer'in sözlü cevabı (6/387) 146: 

147 
5. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-

lioğlu'nun, Emekli Kanununun 39 ncu 
maddesinin (B) fıkrasının uygulanma 
şekli ile hayat pahalılığı için alman önle
yici tedbirler ve hamur ekmek çıkaran 
fırıncılar hakkında Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/388) ' 147 

5. — Görüşülen işler 147 
1. — Manisa Milletvekilliğine seçilen 

Dr. Lûtfi Kırdar 'm seçim tutanağı hak
kında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/109) 147:148 

2. — İstanbul Milletvekilliğine seçilen 
Atıf ödül 'ün seçim tutanağı hakkında 
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/107) 148:162 



İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

21 . XI . 1049 Pazartesi 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 

deniz gedikli subaylarının aylık ve terfi durum
ları hakkındaki sözlü sorusuna, Millî Savun
ma Bakanı cevap verdi. 

î ş ve İşçi Servisi kurulması hakkındaki 88 
nci sözleşmenin onanmasına dair olan Kanun 
tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 23.XI. 

Tasanlar 

1. — Milletlerarası Denizde Can Emniyeti 
Konferansı Nihai Anlaşmasının (B) işaretli eki
ni teşkil eden «Denizde Çatışmayı önleme Tü
züğü» nün onanmasına dair Kanun tasarısı 
(1/613) (Ulaştırma Komisyonuna); 

2. — Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimar
ka, Fransa, Yunanistan, îrlânda, îzlânda, italya, 
Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Bir
leşik Krallık, İsveç, İsviçre ve Fransa, Birleşik 
Krallık ve Amerika Birleşik Devletlerinin Al
manya'daki İşgal Bölgeleri Komutanları ve Tri-
yeste serbest ülkesi İngiliz Amerikan Bölge Ko
mutanı arasında Paris'te 7 Eylül 1949 tarihinde 
imzalanan «1949 - ]950 için Avrupa memleket
leri arasında ödeme ve Takas Anlaşması» ve 
ekleriyle bu Anlaşmanın geçici olarak uygulan
masına ait protokolün onanması hakkında Ka
nun tasarısı (1/614) (Ticaret Komisyonuna); 

3. — Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve öde
me Anlaşmacar um\ yürürlük sürelerinin uzatıl-

1949 Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

BaşkanvekaU Kâtip 
Trabzon Milletvekili Mardin Milletvekili 

R. Karadeniz Dr. A. Uras 
Kâtip 

Koeaeli Milletvekili 
8. Pek 

ması hakkında Kamın tasarısı (1/615) (Ticaret 
Komisyonuna); 

Teklifler 

4. — İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 
1949 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında Kanun teklifi (2/185) (Bütçe Komisyo
nuna) ; 

5. — İdareci Üyeler Kurulunun 3135 sayılı 
Kanuna ek 4808 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinde değişiklik yapılması hakkında Kanun tek
lifi (2/186) (Bütçe Komisyonuna); 

6. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Sivas Kongesince seçilen Temsil Heyeti 
Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bi
rinci Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 5269 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine dsir Kanun teklifi (2/187) (Bütçe Komis
yonuna) ; 

7. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Hafta Tatili Kanunu»un 5 nci maddesini 

İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar'm, 
İstanbul Belediyesinin urn^mi belediye şist ?-
mine ircamm gecikme sebebi hakkındaki sözlü 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/393) 

Yozgad Milletvekili İhsan Olgun'un, Orta 
Anadolu köylüsünün kalkınması için Hükümet
çe ne gibi tedbir alındığına dair olan sözlü soru 
önergesi Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/394) 

Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun, 

2. — HAVALE E 

I Tercan İlçesindeki okul binası hakkındaki j^a-
I zıh soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gön

derilmiştir "(6/395) 
Kırşehir Milletvekili Sahir Kurutluoğlu 'nun, 

Büyük Doğu mecmuasında Atatürk ve Üniver
siteli kızlar aleyhinde yayınlanan yazılardan do
layı ne gibi adlî işlem yapıldığı ve Mümtaz Fa
ik Fenik 'hakkındaki katileşen mahkûmiyet 
ilâmının infaz edilmemesi sebebine dair olan söz
lü soru önergesi Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıklarına gönderilmiştir (6/396) 

3ÎLEN KAĞITLAR 



tadıl eden 936 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki 3062 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nun teklifi (2/188) (İçişleri Komisyonuna); 

Tezkereler 
8. — Çalışma Bakanlığı 1945 yılı Ayniyat 

Kesinhesap cetvelinin gönderildiğine dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/429) (Sayıştay Komis
yonuna) ; 

9. — Mülga kibrit ve çakmak tekeli Geçici 

.1949 6 : 1 
îşletme İdaresi 1945 yılı Bilançosu ile Denetçiler 
raporunun gönderildiğine dair Başbakanlık tez
keresi (3/430) (Sayıştay Komisyonuna); 

Rapor 
10. — Bitlis'in İnönü Mahallesinde kaytıh 

Mehmetoğlu Abdülâziz Karayel ile Bursa'nm 
Yenişehir İlçesi Kurtuluş Mahallesinde kaytılı 
Alioğlu Şevket Ödemiş'in ölüm cezasına çarp
tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/266) (Gündeme). 

KÂTÎPLEB 

BİRİNCİ' OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

Necmeddin Sahir Sılan (Bingöl), Hilmi Oztarhan (Manisa) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Afyon Karahisar M4l$eiveHU lGl. Sa
dık Aldoğan'tn, Milletvekilliği dokunuhnazlığı-
mn kaldırılması hakkındaki tezkerenin geri ve-
rilm&svne dair Başbakanlık tezkeresi (3/427, 
3/431} 

BAŞKAN — Hükümetten gelen bir tezkere 
vardır, okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
22 . XI . 1949 

18 . XI . 1949 tarih ve 4303/6-3985 sayılı 
tezkereye ektir. 

Ankara Cumhuriyet Savcılığının 22 . XI 
1948 tarihli ve 11807 sayılı yazısında Afyon 
Milletvekili Sadık Aldoğan'la arkadaşları hak
larında yapılan soruşturma sonunda kamu dâ
vasının açılmasına yeter delil ve emare elde 
edilmemiş olduğundan kovuşturma yapılması
na mahal olmadığına karar verildiğinden bah-
siîe bu işe ait dosyanın geri gönderilmesi is
tenildiğine dair Adalet Bakanlığından alman I 
22-. XI . 1949 tarih ve 254/584 sayızı yazısının ] 
sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

İHSAN YALCIN (Bolu) — Efendim, Sadık 
Aldoğan arkadaşımızın masuniyeti teşriiyesinin, 
kaldırılması hakkında evvelce bir tezkere gel
di. Şimdi anlaşılıyor ki Hükümet bu tezkereyi 
geri alıyor. Fakat bizim bildiğimize göre, gün
lerden beri Meclis içerisinde bu işi tetkik ile 
meşgul olan komisyon hararetle çalışmaktadır. 
Bu komisyonun mesaisi ne olmuştur, neye karar 
vermiştir? Meclisteki komisyonun tetkikatı ve 
kararı hakkında bir malûmatımızın olmasını, 
bu tezkere alındıktan sonra, daha faydlı görü-
jorum ve bunu anlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon dün sabah 
toplanarak Sadık Aldoğan'm teşriî masuniyeti
nin kaldırılmasına mahal olmadığına müttefi-
kan karar vermiştir. O anda bu tezkere gelme
miş bulunuyordu. Tezkere bilâhara gelmiştir. 

j Komisyonun raporu da hazırlanmamış olduğun-, 
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dan gündeme alınamadığı cihetle, Tüzüğün 68 
nci maddesinin son bendi mucibince bu evrakın 
Hükümete iadesi gerekli bulunmaktadır, bu 
suretle muamele yapılacağını arzederim. 

Ahmet Oğuz buyurun. 
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Konuşma açıla

bilir mi? 
BAŞKAN — Açılır efendim. Geri alınıp alın

maması veya tekaddümü mevzuubahis olabilir. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sayın arka

daşlarım, Başbakanlık tezkeresinden -anlaşıldı
ğı üzere, vaktiyle Yüksek Meclise sunulan bir 
meselenin tekrar kendilerine iadesi istenmekte 
ve bu suretle de Yüksek Meclisin muvafakatini 
•atarak vesikanın iadesini sağlamaya çalış
maktadır. Yine bütün memleketin üzerin
de dikkatle, titizlikle durduğu bir sırada, 
aslı olsun olmasın, delil olsun olmasın 
umumi efkârı karıştıran bir vakıa karşısında, 
hemencecik politika gayretleri ile kerkes bunu 
kendi tarafına aktarmaya çalışırken, B. M. Mec
lisine sunulan bir hâdisede burada komisyon 
kararının üzerinde konuşmak ve Yüksek Mecli
sin üzerinde yapacağı görüşmelerle, bütün Türk 
Milleti efkârı umum iyesinin açık bir ufka sahip 
olması yerinde olur kanaatindeyim. 

Bu itibarla vâki talebi reddetmek ve Karma 
komisyonun vardığı neticeyi gösterir mazbata
nın Yüksek Meclis huzuruna getirilip görüşül
mesinden sonra yine bu şeni isnadın, bu yalancı 
isnadın hudut ve şümulünü bütün Türk Milleti
ne belirtmek, bildirmek, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin en başlıca vazifesidir. Kalkıpta ben 
bir yalan ihbar üzerine bu işin politik hâdisele
rini şu veya bu şekle imâle ederek aslü esası ol-
mıyan birtakım sözlerin yalan yanlış gazetelere 
intikaliyle umumi efkârı işgal ettikten sonra; bu 
anda P). M. Meclisinin huzurunda Yüksek Ko
misyonun vardığı neticeyi efkârı umumiyeye 
sermeden geçmek doğru olmaz. Komisyon ka
rarı gelsin, bu hususta söyliyeceklerini söylesin. 
Ve Türk efkârı umumiyesi de müsterih olsun ve 
bu memlekette bu dâva uğrunda böyle şeyler 
yapılamıyacağmı bir kere daha vuzuhla görsün. 
Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ahmet Oğuz arkadaşımızın bu 
hissî talebini tervice imkân yoktur. Çünkü Tü
züğümüzün 68 nci maddesi mucibince vukubu-
lan talep geri alma mahiyetinde olduğu için bu
nu otomatikman geri vermeye mecburuz. Böyle 
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bir müzakere açılmasın-a tüzük müsaade etmez. 

SUPHİ BATUR (Sinob) — Komisyonun ka
rarı izah edilmedi. 

BAŞKAN — Komisyonun kararını demin ar-
zettim, zâtiâliniz yoktunuz. Komisyon müttefi-
kan teşriî masuniyetin kaldırılmasına mahal ol
madığına dün sat 12 de karar vermiştir. 

SUPHÎ BATUR (Devamla) — Bunu Komis
yon ifade etsin, siz niye ifade ediyorsunuz? 

BAŞKAN — M-akamı Riyasetin herşeyden 
haberi vardır. Ve Yüksek Meclise haber vere
bilir. (Gülüşmeler). 

2. — Benizli Milletvekili Reşad Aydtnh'nm 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/432) 

BAŞKAN — Şimdi ikinci tezkereyi okuta
cağım. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Afyon Milletvekili Ol. Sadık Aldoğan ile Mil
let Partisi mensuplarından Osman Bölükbaşı ve 
Fuat Arna haklarında, Türk Ceza Kanununun 
147 - !f)(i ncı maddeleri dolayısiyle 171 nci mad
desine uygun harekette bulunduklarına dair 
bilerek iftira ettiği kanaatine varılan Denizli 
Milletvekili Reşad Aydınlı hakkında gerekli ko
vuşturma yapılabilmesi için Milletvekilliği doku-
kunul m azlığının kaldırılmasına dair Ankara 
Cumhuriyet Savcılığından alman yazının gön
derildiği hakkında Adalet Bakanlığının 258 sa
yılı ve 2)> . X I . 1949 tarihli yazısı sureti ile ili
şiklerinin, Anayasanın 17 nci maddesi hüküm
leri dairesinde, gereği yapılmak üzere bağlı ola
rak sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

BAŞKAN — Bunu Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyona 
veriyoruz. 

Gündeme devam ediyoruz. 
SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Söz is

tedim, konuşacağım, mesele mühimdir. 
BAŞKAN — Bu mevzuda konuşulacak bir-

şey yoktur. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Büyük Millet 31eclisi Başkanlığı tez
keresi (3/428) 

BAŞKAN — Sayın Üyelerden bâzılarına izin 

— 126 — 
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Verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresini ! 
okutuyorum. I 

Kamutaya \ 
Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin hi- j 

zalarmda yazılı müddetlerle izinleri Başkanlık 
Divanının 2 1 . X I . 1949 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Kamutayın onamma sunulur. 
B. M. M. Başkanı 

Ş. Saraçoğlu 

i Aydın Milletvekili Emin Bilgen 1,5 ay hasta 
olduğu için 11 Kasım 1949 tarihinden itibaren. 

Çankırı Milletvekili Gl. Zeki Soydemir 25 
gün hasta olduğu için 15 Kasım 1949 tarihinden 
itibaren. 

Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen 1,5 
ay hasta olduğu için 15 Kasım 1949 tarihinden 
itibaren. 

İstanbul Milletvekili Recep Peker 2 ay has
ta olduğu için 17 Kasım 1949 tarihinden iti-

im o : l 
baren. 

BAŞKAN — Oya sunmak için isimleri teker 
teker okutuyorum. 

Aydın Milletvekili Emin Bilgen 1,5 ay hasta 
olduğu için 11 Kasım 1949 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Çankırı Milletvekili 61. Zeki Soydemir 25 
gün hasta olduğu için 15 Kasım 1949 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen 1,5 
ay hasta olduğu için 15 Kasım 1949 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Recep Peker 2 ay has
ta olduğu için 17 Kasım 1949 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Kütahya, Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'ın, Cumhurbaşkanı İsmet inönü'nün 6 Ağus
tos 1949 tarihinde gezetelerde yayınlanan beya
natı hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nihat 
Erim'in sözlü cevabı (6/369) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına # 

Cumhurbaşkanı ve Halk Partisi Genel Baş
kanı İnönü'nün 6 Ağustos 1949 tarihli gazete
lerde bir beyanatı intişar etmiştir. Bu beyana
tının bir yerinde İnönü, o zamana kadar dağı
nık olarak ortaya attığı, şahsi bir görüşünü, id
dialı bir tarzda aşağıdaki şekilde açıklamış bu
lunmaktadır : 

«Benim Devlet Reisi olarak birçok işlerim 
arasında birtakım temel vazifelerim vardır. Ben 
kanunu müdafaaya mecburum. 

Anayasa bu vazifeyi bana vermiştir. Büyük 
Millet Meclisi karşısında Cumhuriyet kanunla
rını müdafaa etmek için her milletvekilinden 
ayrı olarak yemin etmişimdir. Dünyanın bütün 
yıldırımları engel olarak karşıma çıksa bir an 
tereddüt etmem...» 

Türk Anayasası muvacehesinde hiçbir kim
senin bu yolda şahsi bir iddia ortaya atmasına 
imkân olup olmadığını bir tarafa bırakarak, İn
önü'nün nefsinde bulduğu böyle bir salâhiyet 
M< kudreti hangi yollardan giderek ve ne gibi 
vasıtalar kullanarak yürüteceği hakkında Hü
kümetin bir malûmatı varsa Büyük Millet Mec
lisi huzurunda Başbakan tarafından bildirilme
sini sağılarımla rica ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıç 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI Ntl-İAD ERİM (Kocaeli) — Cumhur
başkanının yetki ve vazifelerini Anayasa tâyin 
ve tesbit etmiştir. Anayasanın 38 nci maddesin
deki yemin ile Devlet Reisi, (Cumhuriyet ka
nunlarını, milletin egemenlik esaslarını) sayma
yı taahhüt etmiştir. Bundan başka, ayni yemin 
ile Cumhuriyet kanunları ve Milletin egemenlik 
esaslarını (müdafaa) etmeye ahdetmiştir. Ay
rıca: (Türk Milletinin mutluluğuna bütün bağ
lılığımla, bütün kuvvetimle çalışacağım. 

(Türk Devletine yönelecek her tehlikeyi en 
son şiddetle önliyeceğim)-

(Türkiyenin şanını, şerefini koruyup yük-
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seltnıek, üstüme aldığım görevin isterlerini ye
rine getirmek için olanca varlığımla çalışmak
tan asla ayrılmıyacağmı) sözleri yemine dâhil
dir. 

Anayasanın yemin şekli ile Cumhurbaşkanı 
na tahmil ettiği vazifelerin icra tarzı hakkında 
Cumhurbaşkanı Hükümetten şimdiye kadar bir 
talepte bulunmuş değildir. Cumhur başkanı, bir 
karar çikardığı takdirde Hükümetin yürütme 
görevi sahasında bir faaliyet belirir. Anayasa
nın 39 ncu maddesine göre alınan böyle bir ka
rarın sorumu, Anayasanın 41 nci maddesi gere
ğince onu imzalıyacak olan Başbakan'a ve ilgi
li Bakan'a aittir. 

Cumhurbaşkanı 'mu «dünyanın bütün yıldı
rımları engel olarak karşıma çıksa bir an tered
düt etmeden vazifemi yapacağım» demesi, Ana
yasanın kendisine tahmil ettiği vazifenin ifade
sinden ibarettir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, memleket meseleleri ıbaühis ko
nusu olduğu zaman fertlerin, isimlerin, resim
lerin hiçbir ehemmiyeti yoktur. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Neden? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Aksi

ne olarak milleti alâkadar eden her hangi bir 
meseleye, kimin adı karışırsa karışsın, o mese
le hakkında vatandaşların tenkid, rey ve müta
lâa hakkının hudutsuz olarak tanınması demok
rasinin esasıdır. Hele milletvekillerinin, Millet 
Meclisinin (bir memleket meselesi (hakkında ko
nuşması değil, susması fecidir. Geçenlerde bir 
arkadaş söylüyordu: Rayıştağ yandığı zaman 
'bir mütefekkire haber vermişler. Mütefekkir, 
Rayıştağ'm yanması değil, sönmesi korkunçtur. 
demiş. Ben de aynı kanaatle konuşuyorum ve di
yorum ki : Böyle bir millî mesele karşısında 
milletvekillerinin, Millet Meclisinin susması 
korkunçtur. İşte onun içindir ki, (bu Anayasa 
meselesini gayet esaslı (bir şekilde tetkik ve tes-
Ibit ederek (huzurunuza getirmiş bulunuyorum. 
Fakat takririmi (bir ay evvel verdiğim halde, 
bizim seyyar kalbine diyebileceğimiz Şemsettin 
Günaltay Kabinesi, Meclis açılalı 23 gün oldu
ğu halde, (benim takririme ancak cevap verme 
imkân ve vaktini bugün (bulabilmiştir, Başba
kanın (burada olmaması dolayısiyle tehire uğra
mıştır. Bunu, ehemmiyetli bir nokta olarak kay
dederim. 

Arkadaşlar, şahısları hakkında hiçbir hesa-

L. İÖ4Ğ Ö : İ 
• hım, hattâ beralber mefkure arkadaşlığı yapti-
• ğım, düşünüş akadaşlığı yaptığım arkadaşlarım 

namına da söylüyorum ki, hiçbir hesabımız yok-
I tur. Aksine olarak bu vaziyet muvacehesinde 
| tek bir vatandaşın burnu kanamadan, ruhu in-
| cinmeden ibu işin yürümesini en büyük dâva 
j olarak telâkki eden insanlardanım. 
J Müesseseler mevzuubahis olunca, müessese

ler sayısız, hudutsuzdur, hele vatandaşlık salâ
hiyet, hak ve hududu ve Anayasanın çizdiği sa
lâhiyetler içinde vazife gören (bir Devlet Reisi
ne, Reisicumhura karşı, saygımız elbette daha 
çok, hudutsuzdur. Bu noktalar hakkında zihin
lerde daima suitefehhüm husule getirmek isti-
yen bir zihniyeti vaktinde boğmak için huzuru
nuzda açıkladıktan sonra şimdi mevzua geliyo
rum. 

Başbakan Yardımcısı sayın hukuk profesörü, 
çünkü kendisini daima o sıfatla tanıtıyor... (Öy-

; le değil mi sesleri), (Yalan mı sesleri). 
Burada yemin maddesini okuyarak karşımı

za çıktı, yemin maddesini biz de okuduk. Fakat 
arkadaşlar Türk Anayasası; bildiğiniz gibi, hakika
ten cihanşümul hâdiseler içinde doğmuştur. Ana
yasa, milletin şahıssız ve padişahsız, tahtsız ve 
hattâ şefsiz idare edilmek ve hâkimiyetine ka
yıtsız, şartsız sahip olmak gibi bir imanın ifade
sini teşkil etmektedir. Onun için Türk Anaya
sası muvacehesinde bir yemin maddesinin göl
gesine sığınarak salâhiyetler tevehhüm etmek 
ve o salâhiyetlerle millet muvacehesine, Meclis 
muvacehesine çıkmak hiç kimsenin hakkı de
ğildir. 

Müsaade ederseniz şuna temas edeyim,: Ye
min nedir ? 

Arkadaşlar, tarihte şahısla idare edilen mil
letlerde, o şahısların salâhiyetlerini tahdit et
mek ve milletin hükümranlık haklarına ait o 
şahsa verdikleri salâhiyetlere sadık kalmaya 
davet etmek için bu yemin müessesesi ihdas edil
miştir. 

Siyasi, hayat ve Devlet hukukunda, yeminin 
ifade ettiği tek mâna, mücerret sadakattan iba
rettir. Fakat yemin müessesesi 16 ncı Lui, ilk 
defa Fransız milletinin hâkimiyetine dair olan 
üç kararnameyi imza ettikten sonra millet mu
vacehesine çıkmış ve şu yolda yemin etmiştir. 
(Soldan; onu biliyoruz sesleri) Millete ve ka
nuna sadık kalacağına, kendisine mevdu kuv
vetlerin kâffesini (Gürültüler) 
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SEDAD PEK (Kocaeli) — Tahtakılıç; sen 

bu yemini yüzünden okuyorsun. Biz onu ezbere 
biliriz. 

AHMET TAHTAKILIC (Devamla) — İçi
mizde bu yemini Sedad Pek ezbere bilebilir. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Tahta
kılıc; sen kendini ne zannediyorsun yahu 

AHMET TAHTAKILIC (Devamla) — Ye 
min müessesesi olan bu müessese.. (Gürültüler) 
Hattâ kanunu esaside bu şekilde yemin ınev-
zuııbahis olmadan-dahi siyaset mevzuunda 
birçok krallar, hükümdarlar, hattâ Milletve
killeri kanunu esasiye millî iradeye sadakatleri
ni yemin ile teyid etmişlerdir. 

Demek ki yemin müessesesi bir salâhiyet 
ihdas eden bir müessese değil, yalnız ve yalnı/, 
kanunlara ve milletin hükümranlık prensipleri
ne sadakati tazammun eden bir müessesedir. 

Bizim Anayasamıza döndüğümüz zaman : 
Arkadaşlar; bizim Anayasamız Cumhurbaş

kanının vazife ve salâhiyetlerini tâyin ve tahdit 
etmiştir. Çok eski kitaplara gitmeden, 1948 ta
rihli (Anayasa Hukuku) kitabına bakalım. Mu
harriri Bülent Esen. (Soldan; o kitap bizde de 
var sesleri). 

Cumhurbaşkanının salâhiyetlerini ifade eder
ken bakınız bir yerinde ne diyor : « Cumhurbaş
kanı Anayasanın 19 ncu maddesine göre Büyük 
Millet Meclisini aravernıe sırasında toplantıya 
çağırır. Bundan başka her yıl Kasım ayı başın
da hükümetin geçen yıldaki çalışmaları ve gi
ren yıl içinde alınması uygun görülen tedbirler 
hakkında bir söylev verir. » 

Anayasanın 36 ncı maddesine göre (Sağdan 
gürültüler) Dinleyinizı dinleyiniz. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Dinle
yenleyiz. 

AHMET TAHTAKILIC (Devamla) — Bu 
söylevi Başbakan'a okutması da kabildir. 

Cumhurbaşkanı söylevi okurken Başkanlık 
kürsüsüne çıktığı halde, bu söylevi Başbakan 
okuyacak olursa söz kürsüsünden okur. Bu söy
levde Devlet işlerinin takip edeceği istikamet çi
zilmektedir. 

Size dikkate şayan bir noktayı arzedeceğim, 
«bize kalırsa»... yani muharrir diyor ki, bu söy
levi Cumhurbaşkanı okumamalıdır. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Bize kalırsa öyle 
değil 
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AHMET TAHTAKILIC (Devamla) — Zira 

Devlet Başkanı siyasi bakımdan sorumlu olma
dığı için, söylevde ortaya atılabilecek siyasi hu
susların sorumunu kendisine yüklemek kaabil 
değildir. îşte geçenlerde reddettiğiniz gensoru 
da bu mahiyetteydi. 

Bunu, genç «Anayasa hukuka» muharriri 
mütalâa ediyor. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim, sadet dâhilinde ko
nuşunuz. Zaten beş dakika vaktiniz kaldı. 

AHMET TAHTAKILIC (Devamla) — Arka
daşlar, Devlet Reisinin mesuliyetsizliği fikri, 
Devlet Reisini, Cumhuriyet sisteminde (»kadar 
sarih birtakım hudutlar içinde kalmaya mecbtır 
eder ki, bunu size yeni ve tarihî bir hâdise ola
rak şöyle anlatacağım : 

Papa Onuncu Pi; (Soldan gürültüler, 000 
sesleri). 

000... Evet evet Fransız Reisicumhuru Lö-
beye 1903 tarihinde heyetivekilenin Meclise 
teklif ettiği bir kanun dolayısiyle, bu kanunun 
çıkması için bütün nüfuzunuzu kullanmanızı 
rica ederim diye mektup yazmıştı. Fakat Löbe 
şöyle cevap vermişti : Devlet Başkanının, Rei
sicumhurun sorumsuzluğu muvacehesinde... 

Dr. FAZIL ŞEREFEDDÎN BÜRGE (Koca
eli) — Löbe değil, Lube. (Doğrusunu öğrende 
gel sesleri). (Gülüşmeler). 

AHMET TAHTAKILIC (Devamla) — Lube 
olsun. Sizler kelimelerle meşgulsünüz, biz işin 
mânasmdayız. (Gülüşmeler). (Bilmediğin şey
den neden bahsediyorsun sesleri). 

Arkadaşlar; Fransa Cumhurbaşkanı «ben 
mesuliyetsiz bir insanım, katiyen Meclise hiçbir 
şey söyliyemenı. Olsa, olsa zati kudsiyet penahi-
lerinin bu fikirlerini nazırlarıma ifade edebili
rim, onu da yaptığımdan emin olunuz. Nazırla
rım bunu kabul etmediler, kanunu kendi mesu
liyetleri çerçevesinde Meclise sevketmişlerdir» 
diye cevap vermiştir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Sen bizim 
Anayasaya bak, herkesi ne karıştırıyorsun1? 

AHMET TAHTAKILIC (Devamla) — De
mek ki; Devlet Başkanının mesuliyetsizliği fikri 
onu siyasi işlere doğrudan doğruya karışmaktan 
menetmiştir. 

Arkadaşlar; bizim Anayasamızda ise; Millî 
hâkimiyet prensipleri sarih olarak Anayasanın 
mihverini teşkil etmekte, hâkimiyetin kayıtsız 
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şartsız millette olması fikrine dayanmakta ve 
Anayasanın bütün maddeleri bu prensipe uygun 
olarak ortaya konmuş bulunmaktadır. Binaen
aleyh Devlet Başkanına Anayasada hiçbir vazife 
ve salâhiyet tevcih edilmediği halde, tahdidi sa
lâhiyetler verildiği halde, yemin maddesinin 
gölgesinde Anayasanın ifade ve derpiş etmediği 
bir takım salâhiyetler tevehhüm edilmektedir. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — O gölge değil, me
tindir. Metni oku... 

BAŞKAN — Müddeti bitmektedir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Eeis-
bey müddeti bitmektedir diye sehli mümteni ya
pıyorsunuz. Bu Meclis soru müessesesine mü
samaha gösterir. 

BAŞKAN — Sualin mahiyeti 15 dakikadır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Arka
daşlar Anayasa bakımından bu yemin meselesi 
karşısında Millet Meclisinin harekete gelmesi lâ
zımdır. Reisicumhurun böyle bir mevhum salâ
hiyeti millet muvacehesinde ifadesine hiçbir za
man imkân vermiyecek tedbirleri almalıdır. 
(Soldan, ne yapalım, sesleri). Bu şöyle yapıla
bilir. (Soldan, sual mevzuuna sesleri). Sual mev
zuudur, sizin sorduğunuz niçin infaz edilmiyor, 
sualine benzemiyor. 

Arkadaşlar, bunun haricinde asıl dikkatinizi 
çekeceğim nokta, Devlet Başkanının aynı z-a-
manda Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Baş
kanı olması sıfatıdır. Bu hâdise, Türkiye'deki 
siyasi mücadeleleri içinden çıkılmaz bir bale 
getirmektedir. Reisicumhurun kendisini, Reisi
cumhur olduktan sonra Cumhuriyet Halk Par
tisi Genel Başkanı seçtirmesi veya böyle bir se
çimi kabul etmesi kanuna uygun değildir. N i 
tekim hepinizin nazarı dikkatini celbederim, 
Türk mahkemelerine bu hususun kanunlara ay
kırı olduğuna dair dâva açılmış bulunmakta
dır. Bu dâvayı tevlit eden 1339 tarihli bir maka
leyi okuyacağım. Bu makalenin sahibi şimdi he
pinizin sempatisine sahip olan bir arkadaştır. 
Hüseyin Cahid Yalçın 'dır: 

« . . . Şüphesiz ki Büyük Millet Meclisinde 
hararetli münakaşalara dalan encümen azaları, 
mebuslar millî ve vatani bir iş gördükleri zan-
nındadırlar. Fakat işin iptidasındaki bozukluk 
bugün bu mesaiyi tahlil ve muhakeme edemiye-
cçk bir hale getiriyor ve çürüyor. îşin ipti-
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dasındaki bozukluk ise Reisicumhurun fırka 
reisi olmasıdır. Bu yanlış hareket işte her t e 
şebbüste bir engel olarak karşımıza çıkıyor ... ». 
(Soldan, gürültüler). Müsaade ediniz de okuya
yım : « Fakat kendisinin fırka reisi olması mem
leket hakkındaki tasavvur edilen bütün bu fe-
vaidi hiçe indiriyor ve ortadaki münakaşanın 
temelini yıkıyor ». 

Dikkat ederseniz Devlet Başkanının parti re
isi olması bu memlekette şimdiye kadar vicdan
larımızı sızlatan birçok hâdiselerin doğmasına 
sebep olmaktadır. Yani seçilmiş olması da ka
nunlara uygun değildir. 

Size şimdi, daha fazlasına Reisin müsamaha 
etmiyeceğini anladığım için bizzat İsmet İnönü'
nün bizim ruhumuzda millî iradenin timsalini 
teşkil eden Anayasa tadili yapılırken Meclisteki 
müdafaasını ve iki sözünü çabucak okuyacağım. 
Bunlardan birisi şudur : 

Evvelâ, Atatürk diyor ki, Büyük Millet 
Meclisinin büyük bir makam olduğunu telkin
de ısrar ederek saltanat ve hilâfet makamları 
olmaksızın Devleti idare etmenin mümkün ol
duğunu ispat etmek lüzumludur. 

Arkadaşlar o günkü müzakerelerde millete 
ait endişeler, Meclis nüfuzunun parti merkezi
ne intikali dâvası idi. 

Arkadaşlar, bugün de en büyük ıstırap bu
dur. Millet huzurunda, sizin huzurunuzda bu
nu söylemek boynumuzun borcudur. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Tevehhüme iti
bar olunmaz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar, gene ismet înönü diyor k i : Fırka re
isinin teklifini kabul çünkü bizim 
şekli Hükümet görüştüğümüzü 
Ben de İsmet İnönü'ye muvazi olarak diyo
rum ki, bütün dünya bizim bir demokrasi mü
cadelesi içinde bulunduğumuzu elbette biliyor. 
Artık bu demokrasi mücadelesini fasit daire
lerden kurtarmak hepimizin boynuna borçtur. 
Milletvekilleri Meclis halinde mesuliyetlerle 
karşı karşıya değildir. Fakat her birimiz teker 
teker, miletvekili olarak elbette bu mesuliyet
lerden bugün vicdanımızda, yarın tarih huzu
runda mesulüz. Bu müzakeratımızı bir neticeye 
bağlamamak, zaıf ve tereddüdü idameden baş
ka bir şey değildir. 
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«Avrupa diplomatları bana şu noktayı ha

tırlattılar. Siz de Devlet reisi yoktur. Hali ha
zırdaki reis, Meclis Reisidir. Demek ki siz baş
ka bir reis bekliyorsunuz.» Bir Avrupalının dü
şüncesi işte budur. Halbuki biz böyle düşünmü
yoruz. Millet, hâkimiyetine ve mukadderatına 
bilfiil vâzmlyeddir. 

Milletin hâkimiyetine ve mukadderatına bil
fiil vâzıül yed olması da şeflik sisteminin. Mec
lis nüfuzunun parti merkezinde hayatiyet ka
zanması, Cumhurbaşkanının aynı zamanda par
ti reisi olması gibi hâdiselere ebediyyen son ver
mekle mümkündür. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir, hattâ 
birkaç dakika da geçmiş bulunuyor. Ne söyli-
yecekseniz söylediniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bir 
cümle söyliyeyim, rica ederim. 

BAŞKAN — Söyleyin bakalım. 
AHMET TAIITAKTLIÇ (Devamla) ^- «Söy

leyin bakalım» diye istihfafkâr olmayınız. 
BAŞKAN —• istihfaf mevzuubahis değildir. 

Siz öyle yüksek bir haleti ruhiyedesiniz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Zatı-

âliniz de benimkinin aksine bir haleti ruhiye
desiniz. 

BAŞKAN —• Sizi mazur görürüm. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar

kadaşlar, görüyorsunuz ki Türkiye'de Devlet 
Reisi salâhiyetleri mevzuu; inönü'nün iddia 
ettiği gibi bir yemin maddesinin gölgesinde 
mütalâa edilecek mahiyette değildir; tadadi 
ve tahdidir. Devlet Başkanını memleketin siya
si işlerine bile fiilen karışmaktan men etmiş 
buiunmaktad.'*, bu bir vakıadır. Sonra Devlet 
Başkanının aynı zamanda parti genel başkanı 
olması hâdisesi bertaraf edilmezse bunun me
suliyeti omuzlarınıza yüklenecektir, neticesi, 
mesuliyeti hepinizin teker teker ödemesi ola
caktır. 

BAŞKAN — Vaktiniz geçmiştir. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ka

rar reisindir, takdir sizindir. 
BAŞKAN — Söyliyeceklerinizi fazlası ile 

söylediniz, karar ; tüzüğündür. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NİHAT ERlM (Kocaeli) — Arkadaş
lar; öyle zannediyorum ki, sayın Kütahya Mil-
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letvekili, benim, Başbakan adına verdiğim ce
vabı dinlememişler ve önceden. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bıra
kınız bunları. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERtM (Kocaeli) — Tasarla
dıkları sözleri behemahal burada söylemek ka
rarı ile Büyük Meclise gelmişlerdir. 

Ben cevabımda, soru önergesinde, soru mad
desini teşkil eden kısma gayet sarih cevap ver
miştim. Kendileri bu kürsüyü işgal ettikleri 
müddetçe kendi soru önergelerinin üzerinde he
men hiç durmadılar desem yerindedir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Tak
dir sizindir. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NllTAT ERtM (Devamla) — Kendi
leri; kendi sözlerinden öyle anlaşılıyor ki, mu
tat hilâfına bu defa biraz kitap karıştırarak 
kürsüyü teşrif etmişlerdir. (Soldan, bir şeyler 
ezberlemiş sesleri, gürültüler). 

Yalnız bu kitapların okunan sahifeleri, soru 
mevzuu ile konuya taallûk etmiyen şeyler ola
cak ki söylenen sözler de Hükümet adına, bu 
yeni mütalâalar üzerine beyanda, bulunmaya 
sevkedecek, pek az şey bulabildim. 

Yeminden bahsettiler. Ve 16 ncı Lüi'nin ye
minini misal, olarak söylediler. Madem o bahse 
girdiler, şunu açıklıyayım ki yemin müessesesi 
daha Çok eskidir. Hattâ kırallıklar teessüs et
meden evvel teodal rejimler, zamanında da. bu 
yemin vardı. O zamandan, intikal etmedir. Kı
rallıklar teessüs ettikten sonra en meşhur ye
min Mağna Carta Libcrtatum'u veren ingiliz 
Kiralının yeminidir- Avrupa'ya bilâhara bütün 
parlâmentarizm olduğu gibi onunla birbitet in
giltere'den intikal etmiştir. 

Arkadaşım Cumhuriyet ve parlâmanterizm 
rezimlerinin yalnız kendi karıştırdığı kitaplar
da okuduğundan ibaret olduğunu kabul etmiş 
görünüyor. Kendileri Fransız sisteminden bah
settiler. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Yal
nız kitap değil makalelerini de okudum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI Ntİ-IAT ERlM (Devamla) — Bize 
Fransız sisteminden bahsedip durdular. 

Bizzat o Fransız sistemi 1789 dan bugüne hiç, 
değilse 6 - 7 defa değişmiştir. Daha uzağa git-
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meden ikinci cihan harbi başladıktan sonra 
birkaç defa değişmiştir, ikinci Cihan Harbi bit
tikten sonra 2 - 3 dafa daha değişmiştir; bina* 
enaleyh Anayasa hususunda sadece Fransa mi
salleri kendilerini nakzedici mahiyettedir. Çün
kü türlü şekiller olmuştur. 

Cumhurbaşkanları gayrimesul durumdadır
lar buyurdular. Her yerde gayrimesul değildir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bizim 
Cumhurbaşkanımız gayrimesuldür. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR 
DIMCISI NİHAT ERÎM (Devamla) — Ameri
ka'da Cumhurbaşkanı tekmil icra mesuliyetini 
yüklenmiştir. Nazırlar Cumhurbaşkanlarının kâ
tipleri mesabesindedirler. Demek ki Cumhuriyet 
rejimlerinde muhtelif şekiller vardır. Hattâ 
parlemanter sistemlerde dahi muhtelif tatbik 
şekilleri vardır. Bizim sistemimiz Fransız siste
mine ne ölçüde benzer ? Bizde iki meclis yoktur. 
Fransız Anayasasında Cumhurbaşkanlarının 
meclisleri feshetmek salâhiyeti vardır. Yeni 
italyan Anayasasında, Cumhurbaşkanı dilerse 
iki Meclisin Başkanlarının mütalâalarını aldık
tan sonra, hattâ bu mütalâalar menfi de olsa, 
her iki meclisi aynı anda veya bir tanesini fesh
etmek yetkisi vardır. Şimdi o memleketlerde bu 
yetkiler vardır diye, bizde de vardır diyebilk' 
miyiz ? Diyemeyiz şüphesiz. Çünkü bizim Ana
yasamızda böyle bir yetki yoktur. Şu halde bıı 
kürsüde Anayasamız üzerinde münakaşa eder
ken Anayasamızın metniyle bağlı kalmak duru
mundayız. Bunun dışında olarak Kütahya Mil
letvekilinin ileri sürdüğü mütalâalar, eksik ve
ya yanlış olmaları bir tarafa, Meclisin vaktini 
beyhude ziyaa sebebiyet vermektedir. 

Bizim Anayasamızda Cumhurbaşkanının yet
kileri birkaç maddede sayılmıştır. Yani yalnız 
yemin maddesinden ibaret değildir. 

Şunu da arzedeyim ki; bizim Anayasadak ; 

yeminin bir- aynını ben görebildiğim diğer 4 - :"> 
Cumhuriyet Anayasasında bulamadım. Yemin 
vardır fakat pasiftir. Kanunlara riayet edece
ğim, der. Fakat bizdeki gibi, müdafaa edeceğim, 
kemali şiddetle menedeceğim, sözlerine raslama-
dım. Bu tâbirlere karıştırdığım kitaplarda ras-
lamadım. Varsa kendileri söylerler hep beraber 
tenevvür ederiz. 

AHMET TAHTAKITdÇ (Kütahya) — Söj 
liyeceğtm. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-

DIMCISI NİHAT ERİM (Devamla) — Anaya
saya: yazılı olan her kelime, Anayasaya girmiş 
olan her hüküm mutlak surette bir mâna ifade 
eder. Binaenaleyh Anayasanın her kelimeaii;-
de, her cümlelinde olduğu -gibi, Devlet Reisi
nin ettiği yemindeki her kelimenin her cüm
lesinin bir mânası vardır, Devlet Reisine yük
lediği bir vazife vardır. Devlet Reisini biz bu 
vazifeyi ne kadar iyi müdafaa eder görürsek 
ondan o kadar memnuniyet duymamız icabe-
der. Bundan niçin kaçınmalı bilmem ki. ? Dev
let Reisi bu vazifesi üzerinde ne kadar hassas 
davranırsa memleketin sair uzuvları arasında 
muvazene o derecede kuvvetli teessüs eder. Sa
yın Kütahya Milletvekili bu sistemden memnun 
olnııyabilir. Başka bir sisteme taraftar olabilir. 
Benim de şahsan Anayasa üzerinde bâzı müta
lâalarım oldu. Ve onu halâ muhafaza etmekte
yim. Fakat Anayasamız bugünkü şekliyle yü
rürlükte bulundukça onun her hükmüne, her 
maddesine aynen riayet etmemiz icabeder. 

Arkadaşımın sözlerinde, Cumhurbaşkanı için 
söz hürriyetini tanımaz bir ifade sezdim. Yani, 
gayrimesuldür konuşmasın, memleket politika
sına, hattâ 'kendi tabiriyle, siyasi işlere bilfiil 
müdahale etmesin, buyurdular. Devlet Reisliği 
makamı, .siyasetin dışında bir makam değildir. 
Gayrimesuliyet, icradan gayrimesuliyettir, Mec
lis karşısında gayrimesuliyettir. Meclis karşısında 
siyasi mesuliyet, Hükümetin sukut etmesiyle 
tecelli eder. Devlet Reisi, böyle bir mesuliyete 
tâbi değildir. 

Bunun dışında, her Cumhuriyette Devlet Re
isinin. memleket siyasi hayatında bilfiil vazifesi, 
rolü vardır. Kendi baş vurdukları usulle cevap 
vereyim: Son Fransız Anayasasın: şerheden 
bir kitap, Cumhurbaşkanının vazifeleri teferrua
tını saydıktan sonra, bunun dışında, Devlet Re
isinin makamından aldığı uüfuz 7e ehemmiyetle 
icra edeceği bir tesiri, vardır. O tesir iki veçheli
dir. Devlet reisi teşvik eder, devlet reisi ihtar 
eder diyor. Devlet Reisi iyi gördüğü işlerde Hü
kümeti teşvik eder, devlet reisi mahzur
lu gördüğü hususlarda Hükümeti tenvir 
eder , ihtar eder. Fakat »onu Hükümet ve
ya meclis veya efkârı umumiye kabul 
etmiyebilir., Ama devlet reisliği makamına 
bunca tecrübeden sonra gelmiş olan bir zatın 
fikirlerini, iyi veya kötü dediği şevleri vatan-
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daşlarm serbest tenkid ve takdirine sunmasını 
neden aykırı görüyoruz, bundan !•.•>" Anayasaya 
muhalefet mânasını neden çıkany»îuz? ! 

Bence Anayasanın eksik, tetkik a muhtaç, te
kemmül etmesi zaruri birçok noktî>hrı yanında 
devlet reisinin bu bakımdan salahiyetli olması, 
bugünkü tek meclis sisteminin eksiklerini kıs
men olsun giderici unsurlardan biri olarak te
lâkki edilmek lâzımdır. (Soldan, doğru sesleri) 

Parti başkanlığından bahsettiler. Anayasa
mızda devlet reisi part i başkanı olmıyacaktır 
diye bir hüküm yoktur. Hattâ bunu uzaktan ve 
yakından icâbettirecek, ima ettirecek bir hük
me de raslanmamaktadır. Yine ifade edeyim, ben 
şahsan bugünkü Devlet Başkanımızın tarihî 
hüviyeti ve şahsi tecrübeleri dolayısiyle parti 
başkanlığını bırakmasını bir müddet önce mü
dafaa ettim, fakat bugün müdafaa etmiyorum. 
Çünkü, ondan sonra inkişaf eden hâdiseler, o 
fikri, Anayasa değişinceye kadar terketmenin 
'daha faydalı olacağını gösterdi, 

Hüseyin Cahit Yalçın'in Ibir makalesini oku
du. Hüseyin Cahit'le 'beraber biz o fikri mü
dafaa ettik. Fakat son makalesiyle Hüseyin Ca
hit de o fikri terketti. Onun 25 sene evvelki ma
kalesi makbul oluyor da bugünkü makalesi ni
çin makbul olmuyor? 

Gene buyurdular ki, Meclis, Meclis olarak 
vazifesini ifa edememektedir. Nüfuz İktidar 
Parti merkezine kaymaktadır. 

Arkadaşlar; bu eğer ibir zühul, ekseriyet par
tisinin içini (bilmemekten mütevellit (bir yanıl
ma değilse, teessüf olunacak (bir isnattır. Dün
yanın her parlâmentosunda olduğu gibi parti 
teşekküllerinin gurupları o partili milletvekil
lerinin reyini tanzim eder. Bu demek değildir 
ki, (bir milletvekilinin bütün (hürriyeti elinden 
gidiyor. Buna (katlanmak istemiyen milletvekili 
Allaha ısmarladık der ve partiden ayrılır, iste
diği gibi serbest, (bağımsız hareket eder, bu bi
zim Meclisimizde de vardır. Hiçbir partiye bağ
lı olmaksızın fikirlerini müdafaa eder. Fakat 
toplu çalışmanın eri iptidai şartlarından birisi, 
üç kişi bir araya geldiği zaman iki kişinin dedi
ğine diğerinin de uymasıdır. Bâzı prensip me
seleleri vardır ki, milletvekili ben (bu yola gi-
demiyeceğim der ve partiden ayrılır. C. H. Par
tisi her meseleyi Meclis grupu ile halleder ve 
ondan sonra (buraya getirir. Böyle olması da 
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içinde (bulunduğumuz sistemin lehinedir ve ica
bıdır. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Bütün dünyada 
böyledir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Devamla) — Devlet 
Reisinin, yeminin gölgesine sığınarak bir salâ
hiyet tevehhüm ettiğini söylediler. Bu kürsüden 
ifade etmeyi (bir borç bilirim. Hükümet yeminin 
ıher kelimesinin Devlet Reisine vazifeler yükle
diği ve salâhiyetler verdiği kanaatindedir. Ve, 
icabettiği zaman Devlet Reisinin bunu tam bir 
salâhiyetle ve tam bir otorite ile kullanacağına 
emindir ve bundan, memleket 'hesabına rahat
lık duymaktadır. (Alkışlar). 

Bir noktaya, küçük bir noktaya daha işaret 
ederek yüksek heyetinizi daha fazla yormamaya 
çalışacağım : Bu küçük nokta da şudur; Şem
settin Günaltay (Seyyar kalbine) si (buyurdular. 
Şemsettin Güımltay Kabinesi bu isimle iftihar 
eder. Fırsat (buldukça memleketin (her tarafını, 
her köşesini tekrar, tekrar dolaşacak, dolaşma
ya devam edecektir. (Alkışlar). 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; fikirlerimde mücadelelerim
de şahsiyat yapmak, şahsi ihtilât yapmak pren-
sipim değildir. Fakat bugün artık, Meclis hu
zurunda Nihat Erim politikaya yanlış girmeden 
ibaret fikirleri ile, zihniyetleri ile mahkûm ol
dukları şeflik sistemi içindeki mevkiini açıkça 
ortaya koymak mecburiyetindeyim. (Şahsiyat 
yok sesleri) (Gürültüler). 

Bana dediler ki ; cevabını dinlememişim. Ni
hat Erim'in cevaplarını gayet iyi dinledim, ge
çen parti grupu tebliğini de okudum, o ne söy
lerse bize, bildirdiği hakikattir, diye bir mâna 
vardır. Nihat Erim politika mevkiinde, yukarı
dan ne gelirse evet demeye mahkûmdur. Yoksa 
zihniyetiyle, şahsiyeti ile... (Şahsiyata girmeyin 
sesleriK (Gürültüler). Müsaade buyurun, dinle
yin. Bir az evvel.. (Dinlemeyiz sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim; müsaade buyurun. 
Böyle şahsiyat yaparsak işin sonu nereye va
rır?. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Nihat 
Erim'in söylediklerini gayet iyi dinledim. Nihat 
erim ve bâzı arkadaşlarının, bu yemin maddesi
ni gayet dikkatli bir surette Anayasaya yerleş
tirdiklerini Meclise haber vereyim. Kendi kana
atlerine göre bunun, icabında Meclis üstünde 

- » * - , 
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biı- salâhiyet olarak kullanmaları icabettiğini bu 
gibi işlerle göstermişlerdir. Bunu bizzat Nihat 
Erim kendi fikir ve kanaati olarak demokrasiyi 
şahıslara bağlıyan zihniyetle, İnönü, böyle bir 
yeminin içindedir dediler. Onda, demokrasiyi 
böyle telâkki ederiz diye, kafasında ve ruhunda 
hasta bir nokta hâkimdir arkadaşlar. 

Arkadaşlar-, kitaplardan bahsettiler. Kendisi
nin okuduğu namütanahi kitap vardır, bütün 
onlar ve Türk Anayasası, bu yemin maddesinin 
hiçbir hüküm ifade etmiyeceğini söylüyor. Rei
sicumhurun bütün salâhiyetleri tâdadi ve tahdi
didir. 'Bu tadat edilmiş, tahdit edilmiş salâhi-
yellei'i haricinde .ne re'sen emirname çıkarmaya 
ne kararname çıkarmaya, ne ordu kuvvetine, ne 
icra. kuvvetine emir vermeye selâhiyeti yoktur. 

İsi tevile çalışıyor, diyorlar ki, Reisicumhu
run ahdi bir kararı Hükümetin karariyle bera
ber çıkar. Hayır arkadaşlar. Gayrimesu'. olduğu 
için Hükümet mekanizması ancak ve ancak Re
isicumhurun bâzı tavsiyeleriyle karşı karşıya 
bulanabilir. Nitekim alâkadar Bakan ve Baş
bakanın iıtızasıın taşıyan. hiçbir karar. Tür-

'kîyeMo hiçbir fiilî netice meydana geti
remez. i'arli reisliği mevzuunda kendi kendine 
şu itirafla bulundular. «Bu meselede çok şey 
düşündüm» dediler. 

Arkadaşlar; Hükümeti seyyar hale getiren 
memleketi görmek tanımak fikri değildir. (Sağ
dan gürültüler.) Cumhuriyet Halk Partisi Mil
letvekilleri ve Başbakanı Bakanlariyle parti 
propagandası yapmak için Devlet işlerini bir 
tarafa bıiTkiırşlnnlır. (Soldan gürültüler Allah 
razı olsun sesleri) 

BAŞKAN —• Ahmet bey bu sonu gelmiyeıı 
bir vaziyeti icabettirir'. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar; Cumhurbaşkanının Parti Başkanlı
ğını muhafaza (Minesi kanunlara aykırıdır. 

(Soldan hangi kanunlara sesleri). Bütün 
Anayasalar da böyle bir madde aramak ve ruh.. 
(Soldan gürültüler. Bizim Anayasamız ınevzuu-
baîıistir sesleri.) Anayasalarda bu nevi hüküm
ler aramak beyhudedir. 

(Soldan bizim Anayasamız mevzuubahistir 
sesleri.) 

AHMED ULUS (Giresun) — Bizim Anaya
sa. var burada. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bir 
partinin kurultay kararları yalnız o partinin 
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içindekileri alâkadar eder. Üçüncü şahıslar, 
parti başkanının Devlet Başkanı olması karşı
sında haklarını teminat altında görmemekte 
haklıdırlar. 

SEDA D PEK" TKocâeîiT ^ "Efendim, bura-
ia parti propagandası yapılmasına müsaade 
ediyorsunuz Başkanım.. 

BAŞKAN — Rica ederini.. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ana

yasada mâni hüküm yoktur diyorlar. Arkadaş
lar, Anayasada bu hususta hüküm aramak gü
lünç olur. Parti başkanları Devlet Başkanı ol
maz diyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim. Ahmet Bey, soru
nuz dâhilinde kalınız. Anayasa münakaşası kar
şısında değiliz. Partileri karşılaştırmak mevzu
lunuz değildir. Meclisin sükûtunu ihlâl ediyor
sunuz. Meclisin sükûtunu ihlâle sebebiyet ver
mekten dolayı hakkınızda (Sağdan gürültüler, 
gülüşmeler) Tüzük hükümlerini tatbik ederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar, Nihat Erim diyor ki ; her zaman oku
madan gelirdi, bu sefer biraz kitap karıştırmış. 

Bakınız reisin zihniyetine, telâkkisine; ha
tip bu sözleri söylerken hiçbir ikazda bulunmu
yor ve Meclis de âdeta sükûn içinde dinli
yor bir mübarek söz dinler gibi. 

BAŞKAN —• Zatıâıiniz mütecaviz davranı
yorsunuz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mil
letvekilliği vazifesini alın teriyle meydana ge
tiriyorum, Reis bey. 

BAŞKAN — Mütecaviz olmayınız. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar

kadaşlar üç noktayı Meclis huzurunda tesbit 
ediyorum. 

Birisi; Türk tarihini hatırlarsınız, yıldırım
lar yağsa, diye milletin karşısında birtakım mu
halifleri karşısına alıp da Devlet Başkanı'nın 
yıldırımlar yağs'a, demesini... (nereden biliyor
sun sesleri) 

Yıldırımların yağması fikri ancak ve ancak 
Türk istiklâlinin ve Türk vatanının müdafaası 
sadedinde söylenil*, yoksa iç politika sadedinde 
söylenmez. (Soldan gürültüler, tecavüz ediyor 
sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, hatibin, beyanatı 
sadedi geçmiştir, mütecavizane bir mahiyet al-
miştıi'. Binaenaleyh kendisini kürsüyü terke da-
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Vet ediyorum. Terk etmediği takdirde oyunuza 
müracaat ederek, bu birleşim için sözünü kese
ceğim. Rica ederim bu şekilde müzakere olmaz. 
Sual takriri mahiyetinde Devletin, Anayasa ve 
bilûmum mevzuat ve Devlet Şefinin şahsına ait 
hususat hiçbir zaman tecavüze mevzu edileme;:. 

AHMET TAI1TAKILTÇ (Kütahya) — Bu 
zihniyet nedir? (Gürültüler ve ayak vurmaları) 

BAŞKAN — Makamı riyasete tevcih ettikle
ri bu hareketlerden dolayı kendilerine uyarma 
cezası veriyorum. Bu hareket ve sözleri esasen 
zapta da geçmiştir. 

AHMET TAHETKILIÇ (Kütahya) — Rica 
ederim Riyaset benim söz hakkımı nasıl nezede-
bilir! 
• BAŞKAN — Meclisin sükutunu ihlal, ediyor-

sunsz. Bir dakika daha devam ederseniz sözü
nü zı": kesiyorum. 

A11 MET T Al rT A KILTÇ (Deva m la) — Ka -
tiyen sözümü kesemezsiniz. Devam edeceğiın-
(Gürültüler ve İm nasıl sual takriri sesleri) 

BAŞKAN - • Hükümete de, Meclise de, Ri
yasete de, Anayasaya da. tecavüz ediyorsunuz. 
Uyarma, cezasını muhafaza ediyor ve zapta ge
çirtiyorum. Bu reisin, hakkıdır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ana
yasaya değil, Anayasayı müdafaa ediyorum. 
(Reye, reye sesleri) Reye konursa mesele halle
dilir zaten. Arkadaşlar ne riyasetin takbihine 
ihtiyaç vardır, ne de bir şey.. Dikkat ederseniz 
bütün mevzu benim üzerimde olduğu, halde ben 
Feridun Fikri bey kadar sinirlenmiyorum. 

BAŞKAN — Reis Meclisin sükûn ve intiza
mını muhafazaya, mecburdur, ve vazifesi de bu
dur. Sinirlenmek mevzuu bahis değildir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Fakat 
adaletle yapmalıdır. 

BAŞKAN — Adaletle yapıyorum. Nihat 
Erim Beyin ifadesinde sizi incitebilecek olan
lara cevap vermenizi temin en size söz verdim. 
Fakat siz, bu maksadı aşarak demin ikmal ede
mediğiniz sözleri söylemek için Meclisin sükûn 
ve intizamını ihlâl ediyorsunuz. 

AHMET TAHTAK1LIÇ (Kütahya) — Bu 
gibi suitefehhümlerin hâsıl olmaması için ko
nuşmaya başlarken sarih olarak: Hiç kimsenin 
şahsını istihdaf ederek konuşmıyorum, demiştim. 
(Soldan gürültüler). 

Size Başbakan Yardımcısı ingiltere Parlâ
mentosundan bahsetti ben de İngiltere Parla-
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mentosunun bir ananesinden bahsedeyim. 

Arkadaşlar; ingiltere Parlâmentosunda her 
sene tekrar edilen bir âdet vardır. Bu âdet de 
şudur: Siyah âza denilen bir âza gelir, Kralın 
Ayan Meclisinde olduğunu Avam Kamarasının da 
oraya gelmesini işaret eder. Derhal bu zatı 
kovar ve kapıları sonuna kadar kapar ve sonu
na kadar kilitler. Sebebi bundan 200 sene evvel 
kral salâhiyetlerinin hududunu biraz aşmış ve 
Meclise müdahale temayülünü göstermiş, Mec
lis de kapılarını kapamış ve böylece Parlâmen
tonun varlığını hem âzanm huzurunda, hem de 
milletin huzurunda, böyle bir ananeyi ebedi
yen yaşatmak suretiyle ifade etmek istemiştir. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — O âdet şimdi met
ruktür, metruk... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ben 
de, Halk Partisi ve Cumhurbaşkanının Anayasa
nın mel nine ve ruhuna uymıyan bu ifadelerine 
karşı Meclisin kapısını ebediyen kapamanızı 
teklif ve rica ediyorum. (Millet Partisinden al
kışlar). 

BAŞKAN — Deminki sözlerinizden dolayı 
Başkanlık uyarma cezası tatbik etmiştir. Bu hu
susta bir müdafaanız var mıdır ? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ne ce
zası efendim? anlıyamadım. 

BAŞKAN — Tüzük mucibince, Riyaset, yap
mış olduğunuz hareketlerden dolayı uyarma ce
zası tatbik etmiştir. Bunun müdafaasını talep 
ediyor musunuz? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Mü
dafaaya sizi memur ediyorum. Riyaset Makamı
nı terkedip onu siz yapın. 

BAŞKAN — Öyle birşey mevzuubahis değil
dir. Bu sözleriniz müdafaa hakkınızı istimal et
mediğinizin nişanesidir. Cezanızı muhafaza edi
yorum. Bunu da size ihtar ederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Siz 
bana ihtar edemezsiniz. 

BAŞKAN — Başkanın hakkıdır. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Mesele ka

pandıktan sonra tehdit savurmaymız. 
BAŞKAN m— Bu gibi sözleriniz milletin ef

kârı umumiyesinde olduğu gibi Mecliste de gö
rülmektedir. Sözlerinizin mahiyetini tartarak 
konuşunuz ve bunu daima size tavsiye ederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ben 
I de Riyasetinize adalet tavsiye ederim. 
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BAŞKAN — Ilıca ederim; bu sözlerinizin I 

hiçbirisi ne zapta geçer ne de bir kıymeti vardır. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Evet; 

yalnız sizinki geçer, bizimki geçmez değil mi? 

2. — İstanbul Milletvekili Ahmet Kemal SSi-
livrili'nin, İstanbul Milletvekilliğine seçilen Atıf 
Ödül'ün askerlik dmrumuna dair sorusuna Millî 
Savunma Bakam Hüsnü Çakır'\n sözlü cevabı 
(6/378) 

Yüksek Başkanlığa 

1. — Lüleburgaz'ın özerler mahallesinin 5 
numaralı hanesinde mukayyet 1314 doğumlu Ha
san Fehmi oğlu Atıf ödül askerlik çağına geldik
ten sonra gerek er, gerek yedek subay olarak 
askerlik yapmış mıdır? 

2. — Subay olarak askerlik yapmışsa hangi 
tarihlerde ve hangi kıtalarda bu vazifeyi yapmış 
ve ne zaman terhis olunmuştur? 

3. — Şayet er olarak askerliğini yapmış ise 
yine hangi tarihte, hangi kıtada bulunmuştur? 

Bu hususların Millî Savunma Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

İstanbul Milletvekili 
* Ahmet Kemal Silivrili 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Sayın Atıf Ödül, Lülebur
gaz İlçesinin Özerler Nahiyesinin 5 numaralı 
hanesinde, 1314 doğumlu olarak mukayyetir. 

Trakya'nın düşman işgali sırasında Lüle
burgaz nüfus ve askerlik kayıtları zayi olmuş- | 
tur. Kayıtların yeniden tanziminde 358 numa
ralı kanunun şümulüne giren doğumlar, bu ka
nuna göre müstahak oldukları sınıflara göre 
kayıt ve. nakledilmiş olduğundan Atıf ödül de 
1314 doğumlu olarak ihtiyatlar arasına girmiştir. 

Bu bapta vâki olan müracaat ve kendisi 
tarafından evvelce verilmiş olan dilekçesi üze
rine evvelce Bakanlıkla mahallî askerlik mm-
takası arasında bu muhabere geçmiştir. 

Bakanlıktan askerlik mmtakasma yazılan 
bir yazıda Atıf ödül 'ün ihtiyat er olarak mua
meleye tâbi tutulması ve künyesine bu yolda 
işaret verilmesi bildirilmiştir, malûmat budur. 

AHMET KEMAL SİLİVRİLİ (İstanbul) — 
Sayın arkadaşlar; ilk itirazımda da söylediğim j 
gibi Atıf ödül beyle şahsi hiçbir husumetim | 
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yoktur. Ve politik olarak İstanbul Milletvekilli
ğine seçildikten sonra da bu mevzuu buraya 
getirmiş değilim. İstanbul kısmi seçimlerinde 
Sadi Bekter'e rakip oldukları zaman bendenize 
İstanbul seçimlerinde Atıf ödül, asker kaçağı
dır, bu nasıl mebus olur dedikleri zaman düşün
düm dedim ki; birçok numuneleri var, eğer 
böyle ise Milletvekili olamaz. Her türlü ihtima
le karşı daha geçen sene Millî Savunma Bakan
lığına gittim. Bakanı bulamadım, Birinci Müs
teşarın yanına girdim. Vaziyeti izah ettim. İs
tanbul Komutanlığına yazarız, dedi. Pek âlâ 
dedim. Aradan bir müddet geçti; bir daha 
gittim. Bu sefer bariz bir çehre gördüm, ne ile 
bunu ispat edersin asker kaçaklığını diye sordu. 
Cevaben; efendim, ispat edecek vaziyette olsam 
bunu gelip size sormam dedim. Siz sorun, Mil
letvekili olmam dolayısiyle bu sorduğuma ce
vap verin dedim. Ben bunu nasıl ispat ede
bilirdim. 

AIIMED ULUS (Giresun) — Çünkü yalandı. 
AHMET SİLİVRİLİ (Devamla) — Yalan 

diye bir ses işittim. Bunu, kim söyledi ise ken
disine iade ediyorum. 

Edirne, pehlivan güreşleri gezisinin avde
tinde Lüleburgaz'a uğradım ve nüfus dairesine 
gittim, Atıf ödül 'ün kütüğüne baktırdım. Ken
disi özerler Mahallesi 5 numaralı hanede mukay
yet Hasan Fehmioğlu ve 1314 tevellütlü oldu
ğunu gördüm. Oradan kalktım. Şube reisine 
gittim. Şube Reisi Nuri Anakoç isminde bir 
Albay. Kendimi takdim ettikten sonra Atıf 
Ödül Beyin Milletvekili olması muhtemel, kendi
si hakkında da asker kaçağı olduğu ihbar edili
yor, bunun hakkında sizden bir malûmat ala
bilir miyim, dedim. Çok güzel karşıladı, pek
âlâ size lâzım gelen malûmatı verelim dedi. Son
ra biraz daha müzakereyi hususileştirdim, dedi 
ki, azizim, size lâzımgelen cevabı vereyim de siz 
lâzım gelen müdafaanızı yapın, biz de bu dertten 
kurtulalım dedi. 

Bu büyük bir dosya olmuştur. Teşekkür ede
rim dedi ve bir yüzbaşı çağırdı ona emir verdi 
yazmaya başladılar. Bir saat kadar oturdum, 
biraz daha bekledim, karanlık bastı tekrar yüz
başıyı çağırdı, yüzbaşı bu evrakı iki saattir tet
kik ediliyor daha tetkiki için iki saat lâzım 
çok mühimdir dedi. O zamaın Nuri Anakoç Be
yefendi işiniz varsa bendeniz göstereceğiniz bir 
adrese gönderirim dedi. Ben de teşekkür ede-
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rim dedim ve ayrıldım. Bir gün, beş gün, on 
beş gün bekledim, cevap gelmedi. Ben bunları 
söylerken orada iki de sivil vardı. Kimlerdi bil
miyorum. Ben çıktıktan sonra lâzımgelen yere 
haber vermişler. Baskı olmuş olacak. 15 nci gün 
de cevap gelmeyince askerlik dairesine bir tel
graf çektim. Musaddak sureti buradadır. Lüle
burgaz'da Özerler mahallesinde 5 numaralı ha
nede muhayyet Hasan Fehmioğlu 1314 doğum
lu Atıf ödül 'ün askerlik yapmadığı söylenmek
tedir. Bu münasebetle Burgaz'a geldim, Asker
lik dairesi reisi dosyadan malûmat vermek
ten çekiniyor, sizden ... 

Pardon, yanlış okudum... 

Askerlik Dairesi Başkanlığına 

Lüleburgaz 

özerler Mahallesi 5 numaralı hanede Hasan ' 
Fehmioğlu 1314 doğumlu Atıf ödül 'ün askerli
ğini yapıp yapmadığını, yapmışsa nerede yaptı
ğını sorup tahkik etmek için 25 mayıs 1949 ta
rihinde bizzat sizi görmüştüm. Evrakı muamele
nin uzun süreceğini hatırlatıp bir iki gün.zar
fında Silivri'ye adresime göndereceğinizi vait 
buyurmuştunuz. 

Neticenin bildirilmesini rica ederim. 
50 kelimeli ve cevaplı. 
Cevap yok. Nekadar? Beş gün, on gün, bir 

ay, iki ay; cevap yok. O zaman istanbul Millet
vekilliğine seçileıniyen Atıf Ödül bu sefer tekrar 
istanbul Milletvekilliğine seiçliyor. Tekrar ta
kibata başladık. 

REFÎK AHMET SEVENCÎL (Tokad) — 
Siz savcılık mısınız? 

AHMET KEMAL SÎLlVRÎLl (Devamla) — 
Lüleburgaz'a gittim. Lüleburgaz'da Askerlik Şu
besi Reisi Nuri Anakoç.'u buldum. Dedim ki, 
Beyefendi, size geldim, şimdi hemen cevap ver
mek kabil değil, bilâhara size bildiririm demiş
tiniz, cevap alamadım, telgraf çektim, elli kelime 
cevaplı olarak, yine cevap vermediniz. Ben de 
sarfı nazar etmiştim. Fakat bu adam şimdi tek
rar Milletvekili oldu veyahut olmak üzeredir. 
Müsaadenizle dosyayı görebilir iniyim' Malûmat 
verebilir misiniz? dedim. 

Cevap : Kemal Bey Ibeni mazur görünüz, bu 
dosya tehlikeli bir dosyadır. (Gülüşmeler) Bir
kaç ay sonra tekaüt olacağım, Allah aşkına şu
nu Çorlu Askerlik Dairesine zor da, izin versin-
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ler ben de cevap vereyim. 

Ben de derhal Çorlu Askerlik Dairesine su
reti musaddak şu telgrafı çekiyorum. 

«Lüleburgaz'ın özerler Mahallesinde 5 nu
maralı hanede mukayyet Hasan Fehmioğlu 1314 
doğumlu Atıf Ödül'ün askerlik yapmadığı söy
lenmektedir. Lüleburgaz'a geldim, Askerlik Da
iresi Reisi dosyadan malûmat vermekten çeki
niyor, siziden emir istiyor. Burgaz'dayım 
emirlerinizi (bekliyorum. Saygılarımla.» 

Lüleburgaz Postanesinde 
istanbul Milletvekili 

Ahmet Kemal 

Biz postaneden dönüşte saat de epi olmuş, 
yani hava' kararmıştı, geldik (bir otelde yattık. 
Biz ibu teli çektikten tam 24 saat sonra Çorlu 
Askerlik Dairesinden şu telgraf gelmiştir : 

istanbul Milletvekili Ahmet Kemal Silivrili; 
Atıf ödül hakkındaki dosya tetkik edildi. 

Askerlikle ilgisi olmadığı anlaşıldı... Rica ede
rim. 

Sonundaki bu rica ederim sözünün hiç/bir 
mânası yoktur. 

Askerî Posta 5015 

Şimdi efendim; buraya gelip, Millet Mecli
sinde, seçim mazbatasına itiraz ettikten sonra 
belki bir cevap alırız diyerek de tekrar yollara 
düştük. 

ATIF ESENBEL (Malatya) — Nedir bu 
muhabbet Atıf ödül 'e? 

AHMET KEMAL SÎLlVRÎLl (Devamla) — 
Atıf ödül 'e arkadaşlık namına muhabbetim 
vardır. Vazife sırasında vazifemi yapmam için 
koşmam lâzımdır. 

Doğrudan doğruya Lüleburgaz'a gittim, ala
cağım cevap malûm. Tuttuk bir istida yazdık, 
geçerken dedim Çorlu Askerlik Dairesi Başkan
lığına şu istidayı vereyim. Pullu bir istida, ay
nen esbabı mesaim gibi kanuni yollardan git
tik. istida verdiğimiz zaman orada bir albay 
vardı, gayet munis bir insan dedi ki : Beyefen
di", bizim başkanımız Kurmay Tugay bundan 
bir hafta evvel tekaüt oldu. Siz vekili değil misi
niz? Dedim. Hayır efendim ben vekil değilim, 
Lüleburgaz Ahzi Askerlik Reisi vekildir. Kendi 
kendime, eyvah dedim. Ben bunu şimdi imza 
edip alırsam dosyaya koyacağım o da iki gün 
sonra mı, üç gün sonra mı gelecek bunu imza 
edecek Mademki siz acele olduğundan bahsedi-
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yorsunuz kendisi Burgaz 'dadır havale edecek 
o adamdır, şube reisi sıfatiyle size izahat vere
cek yine o adamdır binaenaleyh oraya gidip 
kendisiyle görüşün, dedi. Kalkıp Burgaz'a git
tim Askerlik Dairesine uğradım yok, evine git
tim yok, postaneye ıgittim yok, (biraz demcidir, 
Ar i f te bulursun dediler, gittim bulamadım. Ni
hayet şoförler birliğine gider orada bulursun 
dediler, gittim, hakikaten orada buldum, Bu se
fer.... 

BAŞKAN — Rica ederim 15 dakikanız bit
miş gibidir, hikâye tarafını bırakınız esası an
latınız. 

AHMET KEMAL SÎLÎVRÎLÎ (Devamla) — 
Efendim bu da esasa taallûk eder, müsaade edi
niz bitiriyorum. 

Elhasıl istidayı kendisine vermek istedim, 
kabul etmedi. Yahu ben milletvekiliyim dedim. 
Ne olursan ol, makamıma gel orada verirsin dedi. 
Buyurun makamınıza gidelim dedim, ben git
meye mecbur değilim, dedi. Burada kanun ve 
nizam yok mu? Buyurun otomobil hazır, gide
lim dedim. Ben gitmiyorum, nereye istersen 
oraya şikâyet et dedi. Eğer söylediklerimde tek 
bir hilaf varsa şerefsiz,-namussuzum, aynen bu
dur. 

Tuttum Millî Savunma Bakanlığına bir tel
graf çektim: 

Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Makamına 
Ankara 

istanbul Milletvekiliğine seçilen Lülebur
gazl ı Atıf 'ödül'ün, askerlik dosyasından iza
hat almak üzere Çorlu Askerlik Başkanlığına 
Çorlu'da müracaat ettimse de Başkanın Lüle
burgaz'da bulunduğunu, halen Lüleburgaz As
kerlik şube Reisi olduğunu ve imza salâhiyeti 
Albay Nuri Anakoç'ta olduğunu söylediler. Lü
leburgaz'a geldim. Çorlu Askerlik Dairesi sıfa-
tiyle verdiğim istidayı 40 - 50 kişinin önünde 
kabul ettiremedim. Hangi ı&kerlik dairesine 
müracaat edeyim diye sordum, cevap verme
diler. 

Yalnız Millî Savunma Bakanına bu hususta 
bir ricada bulunacağım. Kendisine teşekkür 
ederim, hiç olmazsa buraya geldikten sonra 
Kemal Bey, böyle bir telgraf çekmişsiniz, siz 
avdet ettiniz diye size cevap vermedim dedi. 
Bu da benim için kâfidir, teşekkür ederim. 

Sabahleyin kalktım, şube reisini aradım, 
Çorluya gitti dediler. Bir otomobile atladım, 
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Çorlu'ya gittim fakat makamında bulamadım. 
Nerede diye sordum. Tümen Komutanının ya
nında dediler. Oraya gittim, gene bulamadım. 

Kurmay Başkanının yanında dediler. Oraya 
gittim; dedim ki, efendim, Albaydan ben şikâ
yetçiyim, iki gündür bir istidamı veremiyorum; 
lütfen emir buyurunuz da istidamı alsın. Bere
ket versin, onun tazyikiyle istidamı aldı ve su
retini de aslını aldım diye imza ettirdim, aldım. 
Bu cereyan eden muameleyi siz takdir buyuru
nuz. Bakıyetissüyufıınu seçim mazbatası geldiği 
zaman arzederim. 

3. — Eskişehir Milletvekili Hasan Polankan'-
•>,n, kuraklığa uğrıyan mıntakalar halkına ye
meklik, tohumluk ve hayvan yemi dağıtımı ile 
kuraklığı tahakkuk eden illerin bildirilmesi 
hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna Tarım 
Bakanı Cavid Oral'ın sözlü cevabı (6/380) 

BAŞKAN —• Soru önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

1948-1949 ziraat devresinde yurdumuzun 
yer yer kuraklığa mâruz kalması dolayısiyle 
1949 ekim mevsimi içinde çiftçiye yapılmış olan 
tohumluk yardımları hususunda aşağıdaki nok
taların Hükümet adına Başbakan tarafından 
yözlü olarftk cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. — Muhtaç çiftçiye tohumluk temin etmek 
maksadiyle çıkarılmış olan 5254 sayılı Kanuna 
göre 1949 ekim mevsimi içinde bugüne kadar 
dağıtılmış olan tohumluğun cins ve miktarı ne
dir ? Bu tohumluk kaç çiftçi ailesine dağıtılmış
tır ? 

2. — Ziraat Bankası kanalı ile tohumluk için 
yapılan munzam ve muvakkat ikrazatm miktarı 
nedir '? Bu meblâğ kaç çiftçi ailesine ikraz olun
muştur ? Ziraat Bankasından ikraz edilmiş olan 
bu meblâğ mukabilinde çiftçinin toprak mah
sulleri ofisinden ve zirai kombinalardan satın 
alabildiği tohumluğun miktarı nedir 1 

'•K — Kuraklığı tahakkuk etmiş bulunan vi
lâyetler hangileridir ? Bu vilâyetlerde hububat 
ekimi için hazırlanmış olan nadasın sahası ne
dir ? Bu nadas için ne miktar tohumluğa ihti
yaç vardır ? Buralarda 5254 sayılı Kanuna göre 
VÎ> Ziraat 'Bankasınca açılan munzam ve mu
vakkat kredi ile dağıtılmış olan tohumluğun 
miktarı nedir 
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4. — Kuraklık dolayısiyle tohumluk ihtiyacı 

mevzubahis olurken çok fakir durumda bulunan 
bir kısım küçük çiftçinin yemeklik ihtiyacını 
temin hususunda h ü k m e t ne gibi tedbirler ai- ! 
mıştır ? Bu yıl birinci derecede kurak sayılan j 
bölgelerde hangi vilâyetlerde ne cins ve ne mik- I 
tar yemeklik tevzi olunacaktır ? 

5. — Kuraklığı tahakkuk etmiş olan vilâyet- ' 
lerde çiftçinin, çift ve irat hayvanlarını, içine | 
girmek üzere bulunduğumuz kış mevsiminin • 
muhtemel tehlikelerinden korumak için hayvan i 
yemi mevzuunda ne gibi tedbirler alınmışı köy- I 
lüye ne gibi yardımlar yapılmıştır veya yapıla- \ 
çaktır ? j 

Eskişehir Milletvekili J 
Hasan Polatkan i 

TARIM BAKANİ OAVİD ORAL (Seyhan) I 
— Efendim; biliyorsunuz ki mahsul geçen sene ; 
iyi olmadı, kış erken geldi ve uzun sürdü, kış j 
mahsullerimiz yazlık hükmüne geçti, bu vaziyet j 
karşısında hükümet memleketin tohumluk işini 
ehemmiyetle nazarı dikkate aldı, üç defa 22 vi
lâyette ekiplerle vaziyeti tesbit ettik. Ekipler j 
gezdikten, gördükten ve raporlarını verdikten j 
sonra Tarım Bakanlığı, Toprak Ofis ve Ziraat 
Bankası Umum Müdürlerinin iştiraki ile vazi- | 
yeti tesbit ettik bir tarafdan da valilerden ku 
raklıktan müteessir olan bölgelerin tohumluk 
ihtiyaçlarını sorduk. Bize verilen rakamlara 
göre; bu miktar evvelâ 150 bin tonu bulmuştu. 
sonradan biraz daha yükselerek 157 bin tona 
çıkmıştır. 

Bizim de ilk olarak arzetmiş olduğum gibi j 
benim başkanlığım altında toplanan komisyonun ! 
ilk olarak tesbit etmiş olduğu miktar 120 bin ! 
tondur. Bu miktarı Hükümete arzettim. Bu hu- | 
susta Hükümet büyük bir hassasiyet gösterdi 
ve derhal, icabeden tedbirlerin alınmasına karar I 
verdi. Temmuz sonlarında hazırlıklarımızı bitir- ; 
dik, 16 Ağustostan itibaren de tahsislere başla- \ 
dık.Tohumluk olarak Toprak Ofis. ambarların- j 
da mevcut olan 65 bin tonu istedik. Bunun di- • 
şmda da Zirai Kombinaların istihsal ede<v.?j>i 50 
bin tonu nazarı dikkate aldık. Diğer zirai işlet- , 
melerin istihsalini de buna katarak 120 bin ton 
üzerinden tevziata başladık. Fakat bugün bu '• 
120 bin ton 143 bin tona çıkmıştır. Gerek idare j 
âmirlerinin gerekse Tarım Bakanlığı teşkilâtının 
ve gerekse Toprak Ofisin, Ziraat Bankasının ve 
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Devlet Demiryollarının ahenkli ve anlayışlı ça
lışması sayesinde 16 Ağustostan itibaren başla
mış olan tevziat gayet muntazam devam etti ve 
her tarafta köylümüzü memnun edecek bir şekil
de tohum dağıtıldı. 

Bunu arzettikten sonra şimdi arkadaşımın 
sordukları suallere birer birer cevap vereyim. 

Birinci suale : 5254 sayılı Kanuna göre 12 
Kasım gününe kadar 355 281 ton, buğday, 428 
ton çavdar 247 000 küsur çiftçi ailesine verilmiş
tir. 

ikinci s'aal : Ziraat Bankası kanaliyle to
humluk ve munzam ve muvakkat ikrazat ye
kûnu 32 861 725 liradır. Bu meblâğ 388 bin kü
sur çiftçi ailesine tevzi olunmuştur. Bu münase
betle şunu arzetmek isterim ki, 5254 e göre da
ğıtmış olduğumuz tohumluk doğrudan doğruya 
tohum olarak dağıtılmıştır. Ziraat Bankası ikra-
zatı ile dağıtılan tohumluk Toprak Ofiste tutul
muştur ki, bu miktar 83 000 tondur. 

Fakat arkadaşlar; bu yazın tohum işi ile il
gili olarak dolaşmış olduğum yerlerde çiftçile
rimizin bir kısmını kendilerine doğrudan doğru
ya para verilmesi ve alacakları para ile kendi 
mmtakalarında uygun tohumluk tedarik edecek
lerini söylemeleri üzerine vilâyetlere para veril
mesini doğrudan doğruya tohumluk verilmesi 
hususunda ısrar edilmemesini bildirdim. Bunu 
biz gayet tabiî karşıladık. Çünkü büyük mikyas
ta dağıtılmıya başlanan tohumluk, memleketin 
her tarafında hububat fiyatlarını normal hadler-
de tutmayı mümkün kılmıştır. Onun için çiftçi
nin Toprak Ofisi ambarından veyahut da piya
sadan kendi istediği kalitede ve; muhitine elve
rişli, uygun tohumluğu seçmekte serbest bırak
mayı faydalı bulduk. 

143 bin ton tohumluktan şimdiye kadar 
658 378 aileye tohumluk tevzi edilmiştir. 

Arkadaşımın üçüncü &aali kuraklıktan en 
çok mutazarrır olan illerin hangileri bulunduğu
dur. Bunlar şunlardır : 

Ankara, Konya, Afyon Karahisar, Niğde, 
Kütahya, Denizli, Tunceli, Yozgad, Kayseri, Elâ
zığ, Diyarbakır, Kırşehir, İsparta, Edirne, Ma
latya, Ağrı, Van, Muş, Sivas, Erzurum ve Eski-
şehirdiı1. 

Yalnız bu illerde hububat ekimi için hazır
lanmış olan ve rakkamları bize henüz gelen na
das miktarı 3 452 672 hektardır. Fakat biz to
humluk mevzuunda 1947 - 1948 yılını nazarı 
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dikkate aldığımız için bu sene içinde ekilen sa- 1 
hanın hektarı da 2 540 000 dir. 

Yine bu sahanın, kuraklık sahasının tohum
luk ihtiyacı 381 bin tondur. Bu yerlere 3254 
sayılı Kanunla dağıtılan tohumluk miktarı 
31 000 tondur. 

Ziraat Bankası vasıtasiyle yapılan ikrazat 
da 88 bin tona baliğ olmaktadır. 

Yani yekûn olarak tahsis 120 bin tonu bul
maktadır. Bu da bu bölgenin tohumluk ihtiya
cının üçte birine çıkmaktadır. 

Dördüncü suali yemeklik meselesi teşkil 
ediyor. Arkadaşlar, Toprak Ofis ambarlarında 
memlekette ihtiyaç hissedilen yerlerde stoklar 
yapılmıştır. Oralarda vatandaşa yeyinti ihtiya
cı olabilecek fevkalâde bir vaziyet olursa bunu 
da Hükümet nazarı dikkate alncaktır. Tabia-
tiyle bir kanun tasarısı ile Meclise gelecektir. 

Bundan başka Hükümetin müstahsili ko
rumak ve kayırmak maksadiyle yapmış olduğu 
diğer şeyler de vardır. 

Borçların tecili. 
Arkadaşlar, 1948 - 1949 dönemi için Banka 

ve kooperatifler kanalı ile hububat müstahsılı-
na yapılan 143 683 084 liranın kuraklık bölge
sine isabet eden miktarı 84 962 838 liradır. Ve 
bu bugün tecil edilmiştir. 

Keza çiftçi irat hayvanları ile, sürü sahiple
rine 1948 - 1949 döneminde yapılan 16 935 310 
lira ikrazdı. Bunun da 6 315 098 lirası tecile 
tâbi tutulmuştur. j 

Arkadaşımın beşinci sualini hayvan yemi 
meselesi teşkil etmektedir. 

Hayvan yemi mevzuunda Devlet çiftlikleri 
haralar ve müesseselerimizde 60 bin balye sa
man ihzar edilmiş, bundan 33 bin balyesi muh- | 
taç çiftçilere dağıtılmıştır. 

Halen elimizde 2T bin balye saman elimizde 
mevcuttur. 108 dekarlık bir arazide yüz bin 
balyalık bir saman da çiftçiler tarafından top-
lanılmıştır. 

Ayrıca Ankara Valiliği çiftçiler için 20 bin 
balyalık saman istihzar etmiştir. Bugün hara
larda 20 bin balyalık saman, kuru ot da yine 
çiftçinin emrine amade tutulmaktadır. 

Bundan başka Ziari Donatım Kurumunun 
borçları da tecil edilmiştir. Zirai Donatım Ku
rumundan nıakina, ziraat malzemesi ve saire 
alan çiftçileri sıkışık bir halde bırakmamak için | 
bu boarçlrı da tecile tâbi tutulmuştur. I 
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Arkadaşlarım; Hükümetiniz tohumluk işin

de cidden büyük hassasiyet göstermiştir. Bu 
işle ilgili idare âmirlerimiz. Tarım Bakanlığı 
İçişleri, Ulaştırma Bakanlıkları ile, Ziraat Ban
kası Ticaret Bakanlığı teşkilâtları ve eleman
ları bir memleket sevgisiyle kendilerine düşen 
bu vazifeyi bihakkın yerine getirmişlerdir. Müs
tahsil vaziyetten çok memnundur. Ben de aziz 
Türk köylüsüne önümüzdeki yıl için hayırlı, 
bereketli bir mahsul almasını can ve gönülden 
temenni ederim. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Arka
daşlar; ziraat sahasında bu derece geri kalarak 
tabiat şartlarına yüzde yüz esir olan bir memle
kette Tarım Bakanları, buğday başaklarını he
nüz görmeden iyi mahsul alacağımıza dair ke
hanette bulunurlarsa kendi kendilerini tekzip 
etmiş olurlar. 

Sayın Tarım Bakanı da İlkbaharda iyi mah
sullerden bahsederken harman sonunda tohum
luk aramak derdine düşüverdi. 

Bu yıl yer yer mâruz kaldığımız kuraklık 
gerçi Anadolunun ezelî bir derdidir. Sulama te
sisleri yerine süslü binalar yaptırmayı tercih 
eden gösteriş zihniyetli Hükümetler tarafından 
idare edilen memleketler için tabiat kuvvetleri
ne esir olmak mukadder akibetlerdendir. • 

HÜSEYİN U L U S O Y (Niğde) — Hangi bina
lar? 

HASAN POLATKAN (Devamla) — Bilirsi
niz. Sulama ve ıslah işleri yapılmış olan Çin, 
Hindistan, Mısır, Irak gibi memleketler için 
akar sular bir servet kaynağı olduğu halde mem
leketimiz için taşkınlarla, sıtma yataklariyle ha
yat söndürücü bir unsur haline gelmiş, kurak
lık ve kıtlık sebebi olmuş, komşularımızın re
fahını temin eden sular yurdumuzda ıstırabı
mızın ebedi kaynağı halinde kalmıştır. 

Bu yıl 1928 kuraklığına nispetle kısmî ve 
mmtakavi sayılabilecek olan kuraklığın sonun
da, döviz vermek veya otuz beş yıl vadeli bir 
dış kredi imkânlarından faydalandırılmamızı 
rica etmek suretiyle hariçten buğday temini yol
larım aramak zoruna düştük. Nüfusunun % 
82 si çiftçi olan ve ekilebilir topraklarının en 
büyük kısmı hububat ziraatına ayrılan bir mem
leket için otuz yıl önce ikişer vilâyetimizden 
ibaret olan çöl komşularımızdan buğday istemek 
veya Avrupa Ekonomik iş Birliği idaresine avuç 
açmak memleketimiz için utandırıcı bir şeydir. 
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Fakat ne yazık ki, resmî ağızlar, bir ziraat 
memleketi olan yurdumuza yapılan buğday id-
halâtmı bile büyük muvaffakiyetler gibi pro- ı 
pagandalarma mevzu olarak aldılar. I 

Bu vaziyetler karşısında, günlük ekmeği
mizin buğdayını çöl sakinlerinden ve deniz aşırı 
memleketlerden istemek mecburiyetinden kur
tulmak için yurdumuzun en hayati dâvasının 
ekilmemiş boş toprak bırakmamak olduğunu 
takdir etmemiz ve bunun içinjde bütün kudre
timizi, köylüye ya tohumluk hububat veya to
humluğu satın alabilecek imkân bulmıya hasret
memiz icabederdi. 

Radyo ve ajans haberlerinden, Hükümet er
kânının propaganda nutuklarından mütemadi
yen dinlediğimiz rakamları biraz önce Sayın Ta
rım Bakanının ağzından tekrar duyduk. 

5254 sayılı Kanuna göre 37 065 ton tohumluk 
tahsis olunmuş, 'Ziraat Bankası da, tohumluk 
için, muvakkat ve munzam kredi olmak üzere 
32 947 455 lira tahsis edebilmiştir. 

Ziraat Bankasının tahsis etmiş olduğu 32 
milyon liranın tamamına sanki aynen tohumluk 
buğday satın almmışcasma bu paranın, kilosu 
31 kuruş üzerinden, tohumluğa tekabül eden 
miktarını Hükümet 105 425 ton olarak hesapla
mış ve bu yıl çiftçiye 142 490 ton tohumluk da
ğıtıldığını ortaya sürmüştür. 

Memleketin en hayati dâvası olan tohumluk 
temini işini basit bir propaganda mevzuu gibi 
ele alarak Türk köylüsünün tohumluğunun te
min olunduğu bakanlık ağziyle, Hükümet sesiyle 
ve radyolarda ilân olundu durdu. 

Türkiye'de hububat ekilebilen sabanın 3,5 -
4 milyon hektar olduğunu, memleketimizin 
800 000 ton civarında tohumluğa ihtiyacı bulun-
duğunu, bu yıl birinci derecede kurak sayılar 
yalnız 14 vilâyetin 38] 000 ton tohumluğa muh
taç olduğunu düşünecek olursak 62 vilâyete tah
sis olunan 142 490 tonluk miktarın hakiki ih
tiyaçlar karşısında ne kadar küçük ve ne kadar 
cılız bir rakam olarak kaldığını derhal görürüz. 

142 490 tonluk tahsisi 646 451 çiftçi ailesine 
dağıtıldığına göre aile basma vasati 220 kilo to
humluk buğday isabet etmektedir k\ bir çiftçi 
hu miktarla ancak 15 dönümlük bir tarla ekebi
lecek demektir. Bu yıl kuraklığa en çok mâruz 
kalan 14 vilâyetin içinde bulunan ve bir hubu
bat ambarı olan Eskişehir Vilâyetinin merkez 
ilçesinde 7 600 çiftçi ailesine tohumluk dağıtıl-
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mış ve çiftçi ailesi başına vasati olarak 338 
kilo, yani 11 kile tohumluk isabet etmiştir. 

Uzun nümayişlerle ortaya konulan bu yar
dımın sakat tarafı yalnız miktar azlığı değil. 
tatbikatı da yer yer aksak olmuş, maksat ve 
gayeyi temin etmiyecek hale gelmiştir. Tahsis
ler parça parça ve mütaaddit defalar yapılmak 
suretiyle köylüler ve teşkilât şaşkın hale geti
rilmiş, azar azar yapılan mütaaddit dağıtma
lar yardımın faydasını yok etmiştir. Meselâ; 
Eskişehir Vilâyetinde yapılan altı bin tonluk 
tahsis, her defasında tekrar tahsis yapılacağı 
bildirilmeden parça, parça altı muhtelif tarih
te yapılmıştır. 

Dağıtılan tohumluğun kalitesi de üzerinde 
ayrıca durulacak noktalardan biridir. Tohumluk 
için Ziraat Bankasınca yapılan munzam ve mu
vakkat ikrazat mukabilinde köylüye Toprak 
Mahsulleri Ofisinden verilen buğdayların tohum
luğa elverişsiz, sürmeli, çavdarlı ve kırk ambar 
cinsinden oluşu da ayrı bir üzüntü mevzuudur. 

Bu vaziyet, ziraat meselelerimiz arasında to
humlukların ıslahı gibi bir mevzu bulunduğu 
halde bakanlığın nasıl tezatlarla dolu bir çalış
ma içinde bocaladığını gösterdiği gibi bir kısım 
köylülerin Ziraat Bankasından aldıkları paranın 
tamamına neden dolayı Toprak Mahsulleri Ofi
sinden tohumluk buğday satın almak istemedik
lerini de göstermektedir. 

Günlerce süren uğraşmalardan, gidip gelme
lerden ve alınacak paranın veya tohumluk tuta
rının bir kısmını da şehirde sarfettikten sonra 
kendilerine ihtiyaçlarının üçte veya sekizde biri 
kadar kalbur altı cinsinden hububat verildiğini 
jĵ ören köylüler, tavuklarımıza yem istemiyoruz, 
boş tarlalarımıza tohumluk istiyoruz diye şikâ
yet ederlerse haksız telâkki olunabili mi? 

Çok fakir durumda bulunan çiftçilerle Ziraat 
Bankasından ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden 
kredi alamıyacak veya teciller dolayısiyle artı
rılan kredileri ihtiyaçlarını karşılıyamıyacak va
ziyette olan çiftçilere yegâne yardım kapısı, 
kuraklık, don, sel, haşere, yangın ve benzeri 
Afetlerden zarar görmüş muhtaç çiftçilere to
humluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Ka
nunla açılan 18 milyonluk kredi imkânıdır. 

Bu kredinin altı milyon lirası geçen yıl kul
lanıldığına ve bu yıl da tecil olunduğuna göre 
geriye kalan para ile ancak 37 065 tonluk bir 
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tahsis yapılabilmiş ve bu da ihtiyaçların karşı
sında bir gölge gibi kalmıştır. 

5254 sayılı Kanun Bütçe Komisyonunda mü
zakere olunurken kanunda gösterilen miktarın 
artırılmasını ısrarla istediğimiz sırada o zama
nın Maliye Bakanı, miktarın artırılmamasmı, 
fakat, icabettiği takdirde bu mevzuda Ziraat 
Bankasına malî müzaharet göstereceğini vadet-
mişti. 5254. sayılı Kanun gereğince geçen yıl ik
raz olunup bu yıl tecil olunan altı milyon lira
nın ancak ve ancak 1952 yılı bütçesine tahsisat 
konmak suretiyle Ziraat Bankasına ödenebilece
ği tezahür etmektedir. Vadolunan malî müzaha
ret bu mudur? 

Bugün Hükümet ihtiyaçlar karşısında kanu
ni imkânsızlıklardan bahsedip durmaktadır. Fa
kat 5254 sayılı Kanun Bütçe Komisyonunda mü-
zaVere olunurken, bu kanunla muhtaç, çiftçiye 
tohumluk yardımı için açılacak kredi haddinin 
hiç olmazsa yirmi beş milyona çıkarılmasını ile
ri sürdüğümüz zaman Sayın Tarım Bakanı da 
Hükümet teklifinde gösterilen miktara iştirak 
ettiğini söylemişti. Mahsulleri bereketli bir ha
le getirmek sanki kendi elinde imiş gibi, o gün 
komisyonda kurak ve kıtlık yıllarının geleceğini 
asla .düşünmeden konuşan Sayın Tarım Bakanı 
zayıf omuzlarının üzerine tohumsuz kalan çift -
çilerin büyük günahını nasıl alabilecektir? 

TABIM BAKANİ OAVÎD ORAL (Seyhan) 
— • Zayıf değil senden bin. kat daha kuvvetli. 

BAŞKAN — Deminki ifadenizde (Avuç aç
mak) gibi bir tâbir kullandınız. Bunu redde
derim, Türk Milleti avuç. açmaz. Milletlerarası 
tesanüt vardır. Böyle şeyleri her millet bir birle
rine karşı yapar- Konuşurken sözlerinizdeki öl
çülere dikkat ediniz. Bu tâbiri zabıttan çıkar
tacağım, Meclisi. Âlinin reyini alacağım, bu su
retle zabıttan çıkaracağım. (Sağdan Avuç aç
madınız mı sesleri). 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Suri
ye'y e avuç açtınız. 

BAŞKAN — Böyle tâbirlerle milletin hakkı
nı, iktidarı lekeliyeceğiz diye, inkâr etmiyelim. 
Siz milleti inkâr ediyorsunuz. (Soldan gürültü
ler). 

Demin duydum, işittim, ıstırap duydum. Is
tırabım'. şimdi ifadeye imkân buldum. 

HASAN POLATKAN (Devamla) — Bitli
mi? Bitti mi efendim? 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
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tSMAÎL MEHMED UĞUR (Sivas) — Şimdi

ye kadar Cumhuriyet Hükümetlerinin hiçbiri
si bu kadar tohumluk dağıtmamıştır. Ben köy
lü olarak ve Türk köylüsü namına burada Ifü-
kümeto teşekkür ediyorum. 

HASAN POLATKAN (Devamla) - • Dağı
tılanı değil, dağıtılması icabedeni düşün. 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
HASAN POLATKAN (Devamla) — Dağıtı

lanı inkâr etmiyoruz, fakat dağıtılması icabe-
denden bahsediyorum. Bu ciheti göz önünde bu
lundu rnı ak lâzı mdı v. 

BAŞKAN • Rica ederim.. Millet de duyu-
yo?.-. 

Dr. AZtZ KOKSAL (İçel) — Sağdan bitaraf 
olalım. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) (Devamla) 
— Hükümetin ve Tarım Bakanlığının aksak ha
reketleri karşısında hâdiselerin üstüne çıkan 
tek şey, Ziraat Bankasının her zaman göre gel
diğimiz feragatli ve fedakâr çalışmasının bu 
işte de kendini göstermiş olmasıdır. İşte bir 
tohumluk dağıtımı dâvasının iç görünüşü bun
dan ibarettir. Başbakanlar, Bakanlar sıra ile 
mütemadiyen istihsalin artırılması gerekti
ğinden bahsederler. Hayat pahalılığından şikâ
yet olunduğu zaman istihsalin artırılmasını or
taya sürerler. Fakat Hükümet köylü ekecek 
tohum istediği zaman, ihtiyacının hazan üçte 
birini hazan sekizde birini kendisine verir, ve
ya boş ellerini boş tarlalara uzatırsa zirai saha
da istihsal nasıl artar 1 lükünet halka istihsalin 
artırılmasını nasıl tavsiye edebilir? 

Bu yıl birinci derecede kurak sayılan bölge
lerdeki çok fakir bir kısım küçük çiftçi elinde 
bulunan ve ihtiyacına da kâfi gelmiyeeek olan 
bir avrç buğdayı toprağa ektiği zaman yemek
lik buğdaydan mahrum kalacak durumdadır ve 
mahrum kalmıştır. 

Orta Anadolu'dan yer yer, bir kısım çiftçi
lerin köylerini, evlerini terkederek günlük ya
şamalarını ve bir dilini kuru ekmeklerini temin 
edebilmek üzere kafile kafile Çukurova bölge
sine iş aramaya gitmelerini, bu suretle bir kı
sım müstahsil unsurun sonsuz bir yolsuzluğa 
atılmalarını ve mahvolmalarını önlemek için 
kendilerinin yemeklik ihtiyaçlarının da temin 
olunması icabetmez mi? 

Kuraklığa mâruz kalan sahalarda bulunan 
çiftçi, hayvan yemi mevzuunda da aynı sıkıntılı 
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halin içindedir; müessir bir yardım olmayınca 
bir avuç samanı veya arpayı ağırlığı pahasına 
satmalarak kışı geçirmek imkânını bulamıyaca-
ğını anlıyan köylü çift ve irat hayvanlarının 
bir kısmını elinden çıkarmaya mecbur kalmak
ta ve yok pahasına satmaktadır. Bugün hay
van yemini temin etmekten âciz olan ve bu su
retle köylünün hayvanlarını elden çıkarmasına 
mâni olamıyan bir Hükümet yarın, çiftçinin 
sarsılan bu malî bünyesini nasıl telâfi edebilir? 
(Sizi de görürüz sesleri) înşaallah bize de kıs
met olursa, biz biliriz nasıl hareket edeceğimizi 
Sayın Bakan hayvan yemi mevzuunda, ot ve 
saman vermeleri için Devlet çiftliklerine emir 
verdim gibi umumi bir cevap veriverdiler. 

Anlıyoruz ki, Hükümet, fakir çiftçilerin ye
meklik ihtiyacını ve hayvan yemini temin hu
susunda bugüne kadar ciddî ve tatmin edici hiç
bir şey yapmamıştır. 

Bu doğrudur. Bürokraside iyi yetişmiş 
elemanlara sahip olan Tarım Bakanlığı, şiddetli 
kışı, açlıktan kıvranan insanları, yem sıkıntı
sını ve bu yüzden ölen hayvanları görmeden 
nasıl hareket edebilir? Hükümet erkânı propa
ganda seyahatlerini ve nutuklarını bırakıp da 
hakiki memleket meselelerini nasıl düşünebilir? 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Memleketin bir ekmek meselesini âtisi ve 
şahsı için propaganda mevzuu yaparak bu kür
süden konuşmak istiyen arkadaş acaba vicda
nında hiç mi bir ürperme his etmedi? 

KEMAL ZEYTÎNOÖLU (Eskişehir) — De
magoji yapmıyalım. Siz de bizim gibi memleketi 
gezmiş, halkla temas etmiş, yakından görmüş 
olsaydınız o zaman anlardınız. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
—• Demagoji yapmıyorum, hakikati söylüyorum. 

Arkadaşlar, acaba Tarım Bakanlığı, arkada
şımın ifadesine göre, daha Sonbaharda memle
kette mahsulün iyi olmadığını ilân edip de mem
lekette spekülâsyona mı, meydan vermeli idi? 
Tarım Bakanı bir keramet sahibi midir ki, ya
zın mahsulün ne şekilde idi âk edileceğini ta 
Sonbaharda bilsin ve ilân etsin. Bunlar ne ba-
sit fikirler, ne basit düşüncelar? Benim, muhtelif ; 
zamanlarda beyanatlarım vardır hepsine bakınız 
daima ihtiyatlı konuştum, fakat hiçbir zaman 
nikbin olmadığım gibi bedbinlik de göstermedim. ı 
Bu, benim tabiî bir vazif emdi ve bunun müspet ne
ticeleridir ki, biz bu yaz devresinde mahsulün \ 
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kıt olmasına rağmen memlekette hububat fi
yatlarını normal bir halde tutmakla fakir fu
karanın bundan istifadesini temin etmiş olduk. 

tl-ISAN YALÇIN (BOLU) — Zaten bunun 
için çırpmıyorlar. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla/ 
— Yoksa bunun aksini yapıp da arkadaşımın 
eline silâh mı verecektik? 
— İHSAN YALÇIN (Bolu) — îşte onu bek»i-
yorlardı, olmadı patlıyorlar... 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
— Arkadaşlar geçen sene burada ilk beya
natta bulunurken bir az evvel de işaret ettiğim 
gibi kışlık mahsullerin yazlık mahsul halini al
dığını ifade ettim. Arkadaşım bir az ziraatten 
anlasalardı ne demek istediğimi idrak ederdi ve 
beni de burada nikbinlikle itham etmezlerdi. 
Bir şahıs olarak ve bir Devlet adamı olarak 
yapmakta olduğumuz işlerin istikbalinden emi
nim. Her şeyi karanlık görmeye ve karanlık gös
termeye benim mizacım müsait değildir. Pek 
çok işler yapıyoruz ve istikbalden de eminiz. 
Arkadaşımız gibi demagoji yaparak memleketin 
her tarafını büsbütün karanlık ve kötü göster
mekte ne fayda umuluyor? 

Dışardan (buğday getirmekten daha tafoiî bir 
şey yoktur. Eğer arkadaşım ziraatten biraz an
lıyorsa, dünyanın (her tarafında, en ileri memle
ketlerde dahi ziraat tabiat şartlarının tesiri al
tındadır. Evet, bunları sulama suretiyle ve sair 
suretlerle bir dereceye kadar teminat altına al
mak mümkündür, fakat Amerika'da dahi, Av
rupa'nın en lirei memleketlerinde dahi ziraat 
daima tabiatın tesiri altında kalmaktadır. Bir 
kuraklık olmuş, yağmur yağmamış, mahsul kıt 
olmuş, bunda Hükümetin ne kalbalhati olabilir? 
Eğer sizde biraz vicdan hissi olsaydı... 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Biz 
vicdan hissi ile (hareket ederiz. Bu sözün ne mü
nasebeti var. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
— ...Bu vaziyet karşısında Hükümetin çırpına
rak, Ibinbir türlü fedakârlığı göze alarak, şura
ya buraya koşarak, bütün teşkilâtı harekete ge
tirerek memleket çiftçisine yaptığı bu yardımı 
takdir ederdiniz. Politika bu değildir arkadaş. 
Politika hatalı işlerde tenkid yapmak kadar ya
pılan iyilikleri bilmek ve takdir etmek demek
tir. Yoksa iyiye, kötü demek hiçbir zaman bir 
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insanın ne şahsı için, ne partisi için faydalı ol
maz ve buna da demagoji denir. (Soldan; bra
vo sesleri). 

Bana Eskişehir'den bahsettiler. Bu vaziyet
le 'karşılaşacağımı talhmin ettiğim için arkadaş
larımız] adım adım takip ettim. Gittikleri yer
lerde neler konuştuklarının 'hepsini tesbit et
tim. Sonra kendileri Ibizzat bana geldiler, tah
sis edilen miktarı sordular. 300 ton 'daha iste
diler, onu da verdim. Buna rağmen yapılan bu 
memleket işini gayet fena göstermeye çalışıyor
lar. 

Arkadaşlar, Eskişehir'e bizzat gittim, Sivrihi
sar 'da bütün çiftçiler etrafıma toplandı. Kendile
rine sordum; verilen tohumluktan memnun musu
nuz, dedim. Hepsi teşekkür ederiz dediler. Bü
tün (bunları örtbas ederek gelmiş burada utan
mak lâzımdır diye medeni (bir insana yakışmıya-
ca'k bir tarzda konuşmaya ne mâna vermelidir. 

143 000 ton tohumluk. Arkadaşlar, bunu bu 
kadar kısa bir müddette temin etmek ve dağıt
mak; bunu arkadaşım tabiî takdir edemez. Et
mek de istemez. Zira işine ve politikasına gelmez. 
Ama bu memleketin aziz çiftçisi, asil çiftçisi ve asil 
köylüsü bu yardımı takdir etmiştir. Dolaştığım 
ber yerde, size bütün samimiyetimle, mübalâğa
sız arzediyorum; birçok çiftçi ile konuştum, bir 
derdiniz varsa ıbana söyleyin dedim. Hepsi ba
na memnuniyetlerinden başka bir tek kelime 
söylemediler, teşekkür ettiler. (Soldan her yer
de öyledir sesleri). 

Dışardan buğday alıyormuşuz, Suriye'ye 
avuç açmışız. Suriye'ye avuç açmak ne demek'? 
Dünyanın her yerinde, her memleket böyle bir 
vaziyetle karşılaşacak olursa pek tabiidir ki, 
komşu memleketlerden veya uzak memleketler
den, imkâna sahip olan uzak yerlerden kendi 
yemekliği için buğday tedarik edebilir. Bundan 
daha tabiî bir şey yoktur, Suriye'den buğday 
alıyorsak paramızla alıyoruz. Fransa geçen se
ne buğday ihracatı yapacağını tesbit etmişti. 
Bu sene kuraklığa mâruz kaldığı için dışardan 
buğday ithal etmek mecburiyetinde kaldı. Av
rupa'nın birçok memleketlerinde kuraklığa uğ-
rıyan memleketler oldu. Şimdi bu memleketler 
kuraklıktan mutazarrır oldu diye dışardan buğ
day almıyacaklar mıydı? Biz de kuraklıktan 
mutazarrır olduk diye ve arkadaşımın burada, 
bu şekilde konuşmaması için dışardan buğday 
almıyacak mıyız? Allah; bu memleketi böyle 
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bir şeyle karşılaştırmasın. Ama böyle bir şey 
olduğu zaman öteden, beriden, nereden olursa 
olsun buğday alırız, getiririz, bu memleket 
halkının iaşesini temin etmeye çalışırız. (Al
kışlar) Bizim en büyük vazifemiz budur. Siz de 
Hükümetin zamanında bu yemekliği getirdiği 
için, zamanında bu tohumluğu dağıttığı için, 
hiç değilse iyi yaptınız diye bir kelime ifade 
etseniz, ne kaybederdiniz? yazıklar olsun; (di
yemezler sesleri) (gülüşmeler) . 

Şunu da ifade" edeyim ki arkadaşlar; mahsul 
vaziyeti son zamanlarda kötü göründü, fakat 
gün dönümünden sonra havaların serin gitmesi 
mahsul vaziyetini bir dereceye kadar iyiye çe
virdi. Ondan sonra ,geçen sene bolluk vardı, 
bunu nazarı dikkate almak lâzımdır, bu memle
ketten dışarıya ihracat yapılmadı memleket 
içinde de birçok buğday istokları vardı. Bunla
rı da nazarı itibara almak lâzımdır. 

Tarım Bakanlığı tezat içindeymiş. Ne teza
dı arkadaşlar? 5433 sayılı Kanunu Meclisten ye
ni çıkarttık. Bu sıralarda kendisi bizzat Bütçe 
Komisyonunda bulunuyordu. Devlet Üretme 
Çiftlikleri hakkındaki Kanun tohumluk işini de 
üzerine alacaktır. Fakat bu kanun 1 Martta me
riyete girecektir. Gelecek sene beni bu şekilde 
muahaza etselerdi bir şey diyemezdim. Fakat 
kanun daha meriyete girmedi. Sonra, Tarım 
Bakanı tezadlar içinde diyorlar. Bu nasıl şey
dir? Arkadaşlar bu dağıtılan Kombinaların bu 
yılkı istihsaliyle Toprak Ofisin depolarında 
mevcut olan tohumluktur. Allah'a bin şükür ki 
bu tohumluğu bulduk ve bundan istifade ettik. 
Bundan dolayı memnun olmak lâzımdır. 

Bu tohumlukların bir kısmı selektörden geç
miştir, bir kısmı ilâçlanmıştır. Fakat bu tohum
luğun hepsi yüksek kalitede olamaz. Çünkü 
bunlar tohumluk ob'.ı-ak ayrılmış değildir, bun
lar yemek.ik için ayrılmıştır. Fakat teşkilâtı
mız ve Ofisin teknisiyenleri ve mütahassısların 
tesbit etmiş olduklarına göre bunların tohum
luk olarak kullanılması mümkün görüldü ve 
biz de bunları aldık dağıttık. Ve makbule geçti. 

Sonra biraz evvelki beyanatımda da işaret 
ettim, yer yer bâzı köylü arkadaşlarımız vere
ceğiniz para ile biz kendimiz tohumluğumuzu 
tedarik ederiz diye arzular izhar ettiler, buna 
da razı olduk, nakit olarak yardım ettik, kendi 
mıntıkasından istediği kalitede tohumluk teda
rik etmek imkânını buldular. 
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Arkadaşım kendisiyle hususi konuştuğum za- I 

man gayet yumuşaktır. Fakat nedense kürsüye ı 
çıktığı zaman derhal değişir. (Soldan, o şey ne
dir?) Bunu, ya bir celâdet, ya bir cesaret zan
nediyor, yahut hissiyatına kapılıyor. Pek hissi
yatına kapılıyor diyemiyeceğim. Çünkü Özene- ı 
rek yazdığını burada okudu. Önceden yazılmış 
tertiplenmiş bir şeydir. Kendisine şunu söyli-
yeyim ki, tarım işlerine başka bir sahadan gir
miştir. Bu dâvanın daha içine nüfuz etmiş du
rumda değildir. Çok rica ederim, biraz bu işin 
içinde pissin. Bu işin içinde pişmiş olanlarla te
masını sıklaştırsın. Ondan sonra tarım politika:-
sını tenkid etmeye kalkışsın. Yoksa bu gibi çir
kin kelimeleri kendisine yakıştıramadım. Bu söz
ler ne kendisi ve ne de partisi için faydalı ol
maz. (Sağdan, partiyi ne karıştırıyorsun ses
leri). 

Zira bu memleket çalışanla çalışmıyanı, dema
goji yapanla hakikat yolunda yürüyeni takdir 
etmektedir. Bu millet kadirşinas ve âlicenaptır. 
(Soldan, bravo sesleri). 

Yoksa bu gibi çirkin kelimelerle, kendisine 
yakıştıramadığım sözlerle bu şekilde konuşma ya
parsa bunlar bir sözden ibaret kalır. (Soldan. | 
bravo sesleri, alkışlar). 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Sayın 
Tarım Bakanı galiba bundan sonra artık bize 
kürsüden ziraat mevzularını konuşturmak niye
tinde değil.. Çünkü propaganda mevzuuymuş... 

RÎFAT DOLUNAY (Çankırı) — Hakikati 
konuşuyor. 

HASAN POLATKAN (Devamla) — Ama, bu 
sözleri doğrudur. Bu suretle Sayın Bakan içinin 
hakiki düşüncelerini aksettirdiler, çünkü kendile I 
ri bu mevzuu ele bir propaganda konusu olarak 
almışlardır. Hükümetiyle beraber bu mevzuu ger
çekten bir propaganda mevzuu olarak ele almış
tır. (Soldan, gürültüler). 

Ondan sonra, kendisiyle dışarda konuştuğu
muz zaman, dediler ama. ne olduğunu anlıyama-
dım, çünkü cümlenin sonunu getirmediler, ben de 
kendileriyle aynı his içindeyim, doğru. Ama 
nedense bu konuşmalarında kürsüde fazla asabi-
leştiler. Doğrusu ben bu asabiyetlerine hak ve
riyorum. Çünkü büyük kütlenin, köylünün bü
yük günahı onun omuzları üzerindedir. 

Demin arzettiğim gibi, 5254 sayılı Kanun 
Mecliste Bütçe Komisyonunda müzakere olunur- | 
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ken bu kanunla açılacak kredinin hiç olmazsa 
25 milyona çıkarılmasını ısrarla istedik. Bu 
memleketin hakiki ihtiyacı, bu kanun sahasında. 
25 milyon olmadığı halde yüksek bir rakam is-
ieyipte ret ettirmiyelim, mütevalı bir rakam 
istiyelim ki hiç olmazsa kabule mazhar olsun 
diye bu miktarın kabulünü Sayın Tarım Baka
nı, hükümetin teklifine, yani 15 milyon teklifi
ne iştirak ederim demişlerdir. Bugünde kanuni 
imkânların ancak bu kadar oluşundan bahsedi
yorlar. Elbette ki günah onun omuzlarmdadır. 

Bu memleketin ihtiyacı sizin gösterdikleriniz 
kadar değildir dedim. Yoksa neden dolayı to
humluk dağıtıyorsunuz demedim. Söylenilen 
sözleri propaganda mevzuu olarak aldılar. Me
deni imiş, gayri medeni imiş; Sayın Bakan ken
dilerine yakıştıramıyacağım bir şekilde konuş
tular. Çok üzüldüm., istikbali karanlık gördü
ğümüzden bahsettiler.. Pişmiş ziraatçılarla te
mas etmemizi tavsiye ettiler. Kendilerine soru
yorum memleketimizin zirai durumunun bu hale 
getirilmiş olmasından kini mesuldür Pişmiş 
ziraatçılar, diye bahsettikleri kendileri ve ken
dilerinden önce gelen bakanlar değil mi ? (Sol
dan gürültüler) 

Bu memlekette, zalim tabiat karşısında Türk 
köylüsünün ancak günlük ekmeğini temin ede
bilecek bir halde kalmış olmasına sebep kimdir? 
Kendileri gibi pişmiş ziraatçılar, kendileri gibi 
yetişmiş ziraatçılar değil mi 1 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) —Kurak
lık bu memleketin Türkiyenin ezeli ve ebedi 
derdidir. Bazan umumi olur. Bâzan da yer yer, 
mmtakavi olur. Bakanlık binası yaptıracak yer
de, Meclis binası yaptıracak yerde... (Soldan 
gürültüler) 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Meclis binasını 
Celâl Bayar ihale etti. 

HASAN POLATKAN (Devamla) — Süslü 
binalar yaptıracak yerde sulama tesisleri yap-
tırsaydılar. (Soldan siz de vardınız sesleri, gü
rültüler) 

Arkadaşlar; Sayın Tarım Bakanı üzülmesin, 
Tarım Bakanlığının bu memleketteki durumunu 
biz çok iyi biliyoruz. Bu memleketin muhtaç ol
duğu birkaç bin selektörü bile temin etmekten 
âciz olan bir Bakanlığın, bu memleketin zirai 
durumunu bugünkü medeni dünya muvacehesin
de en üstün bir seviyede imiş gibi göstererek ko
nuşan bir Bakanın durumunu Türk köylüsü ve 
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Türk çiftçisi çok iyi bilmektedir ve hükmünü l 
çoktan vermiş bulunmaktadır. (Soldan bravo 
sesleri) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekilliğine seçilen 
Lûtfi Kırdar 'm seçim tutanağı hakkındaki 
Karma Komisyon raporuna geçiyoruz. 

Gündemde iki soru daha vardır, bunların 
sırası gelmediği fikrindeyim. Fakat şimdi sıra
sının geldiğini haber veriyorlar. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NtlTAT ERİM (Kocaeli) — Başbakan
lıktan olan sorunun tehirini istiyeceğiz. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu 'nun sorusu
nu mu ? 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERÎM (Devamla) — Evet. 

4. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca-
güney'in, mevsim dolay isiyle Kadirli'de toplanan 
tarım işçilerinin durumu hakkındaki sorusuna 
Çalışma Bakanı Reşat Şemsettin Sirer'in sözlü 
cevabı (6/387) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki soruma sayın Çalışma Bakanımı
zın sözlü olarak cevap vermelerini dilediğimi 
saygılarımla arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Gl. V. Kocagüney 

Orta ve Doğu Anadolu'dan bu yılki kuraklık 
yüzünden daha çok vatandaşın pamuk 'hasat iş
lerinde çalışmak üzere Çukurova'ya geldikleri, 
bu hasat mevsiminin geçmiş bulunması sebebiy
le çeltik mmtakası olan Kadirli ovasına toplan
dıkları, sayısı on bini aşan bu işçilerimizin iç
timaî bir sefaletin tehdidi altında bulundukları 
ve bu acı durumla hiçbir makamın meşgul olma
dığı Kadirli de bulunan bir hekim tarafından 
Sayın Başbakanımıza telle bildirildiği öğrenil
miştir. 

Çalışma Bakanlığı kendi bölge müdürlükle
rinden bu mesele hakkında bir haber almış mı
dır? Durum hakikaten böyle midir? Böyle ise 
bunları işsizliktan ve kış ortasında daha fazla 
perişan olmaktan kurtarmak için ne gibi tedbir
lere baş vurmak kararındadır? 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) — Arkadaşlar, memleketin bu 
sene kuraklık afetiyle karşılaşmasının neticele- j 
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rinden olarak Çukurova'nın Kadirli bölgesinde 
General Kocagüney arkadaşımızın sual takririn
de tasvir ettikleri neviden bir vaziyet hadis ol
muştur. Orada Devletimizin hususi alâka ve şef
katine muhtaç vatandaşlarımız vardır. Onun 
için, mahallî makamların yapabileceği ile ikti
fa etmiyerek merkezî makamlar işe el koymuş
lardır. Eğer bu mevzu üzerinde bir hafta veya 
<»n gün sonra konuşmuş olsaydım bu yoldaki 
çalışmalarımız gelişmesi ve neticeleri hakkında 
etraflıca malûmat vermek imkânını bulacaktım. 
Fakat huzurunuza çıkmışken kısaca, bir iki ke
lime ile sual sahibi arkadaşımızı hem de Yüksek 
Heyetinizi aydınlatmak isterim. 

Çukurova'nın Çukurovaya bu ovayı ihata 
•rden vilâyetlerden her sene bilhassa pamuk ekim 
ve hasat devrelerinde on binlrce işçi iner. Her 
sene olduğu gibi bu senede Çukurova'ya bu vilâ
yetlerden 40 bin kadar tarım işçisi inmiştir. Yal
nız diğer senelerden farklı olarak Çukurova'ya 
bu yıl inen işçiler Çalışma Bakanlığın İş ve İşçi 
Bulma teşkilâtının murakabesi ve tanzimci dela
letiyle getirilmiş ve işe yerleştirilmiştir. Bun
lar 40 bin kadar tarım işçisi, 3 bin kadar da çel
tik işçisidir. Fakat Sayın Generalin bahsettik
leri vatandaşlar bunların dışındadır. Bunlar da
ha ziyade Kayseri'nin Sarız, Maraş'm Göksün 
ve Elbistan ilçelerin ve Andirinden aileleriyle 
birlikte gelen, kuraklık sebebiyle hayvanlarının 
yemi ve kendi yemeklikleri bakımından sıkıntı
ya duçar olmuş vatandaşlardır, ve bunların 
sayısı da beş bini aşmaktadır. Bunlardan tak
riben 2500 - 3000 kadarı oradaki köylülerin ya
nında ücretle veya boğaz tokluğuna hizmete gir
mişlerdir. Fakat henüz bunu da temin edemiyen 
vatandaşlar ve bunların türlü ihtiyaçları vardır. 
Mahallî makamlar birtakım tedbirler almıya baş
lamışlar ve bu arada bu vatandaşlardan bir kıs
mı da aşılanmıştır. Fakat bundan başka yapı
lacak işler vardır. Arzettiğim gibi, yakın gün
ler içinde bu. vatandaşlarımızın ıstırabını teh-
vin etme yolunda mesafe almış olacağız. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — Sa
yın arkadaşlarım; Sayın Çalışma Bakanımızın, 
izahları bilhassa Kadirli'deki işçilerimize o mm-
takadaki teşkilâtın önem verdiğini söylemeleri 
beni memnun etti. Kendilerine teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlar; Seyhan Bölgesinde topla
nan işçi bilhassa Orta ve Doğu Anadoludan bu 

i sene kuraklık dolayısiyle göç eden vatandaşla-
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rımızdır. Bu vatandaşlar bu kışı geçirmek ve 
elde edebildikleri mahsulü ancak çoluk çocuğu
na bırakmak gayesiyle gelmişlerdir. Binaenaleyh 
bunları en iyi bir şekilde himaye etmek, bun
lara bakmak, sağlıklariyle, iaşeleriyle meşgul 
olmak lâzımdır. Çünkü bunların yaım yurtla-
larma sağlam dönmeleri lâzımdır. Bunların her 
birisi bu vatanın bir bekçisidir ve yarın bir sa
banın başına geçecektir. 

Arkadaşlarım bizim C. H. Partimizin 1947 
Kurultayına iki nokta arzedilmişti. Bunlar işçi
lerimizin hayrına noktalardı. Bunlardan birin
cisi; isçiler nerede olursa olsun kazalara, malu
liyetlere ve hastalıklara karşı sigorta edilmesi. 
ikincisi; ücretsiz tatil, tedavileri, iş yerlerinin 
temizliği, işçinin sağlığını koruma tedbirleriydi. 
Şüphesiz bunu Sayın Bakanım önemle takip edi
yorlar. Fakat hepimizin candan istediğimiz bu 
işin bir an evvel olup, işçi nereye giderse git
sin kendisine bakacak şefkatli bir el. bir hekim 
ve kendisinin yatacağı yerlerle meşgul olacak 
insanlar bulunsun. Bakan arkadaşımdan- ricam, 
bölge çalışma müdürlüklerin - ki, bunların adedi 
yirmi kadardır - ve iş müfettişleri bunları daha 
çok gayrete getirsinler. Bu suretle yurdunu ter-
kedip elinde tırpanı ile iş aramıya gelenleri, 
mahrumiyet tırpanı hırpalamasın. Bunu yapa
caklarına eminim. Bir hafta sonra bakanlığa, 
makamlarına giderek ayrıca izahat alacağım. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ÇALIŞMA BAKANI REŞAD ŞEMSETTİN 

SlRER (Sivas) — Kısaca arzedeyim, demin bel

ki iyi anlatamadım., Bu vatandaşlarımızın, du
rumlarının ıslahı, için, ıstıraplarının, tehvini için 
uğraşıyoruz. Bu vatandaşlarımız tarmı işçisi de
ğillerdir. Bunlar aileleriyle, hayvanları ile göç 
etmiş, iltica etmiş vatandaşlarımızdır. Bununla 
beraber bunlarla da uğraşmayı kendimiz için 
vazife sayıyoruz. Uğraşacağız. 

İkinci arzedeeeğim nokta da şudur: 
Sayın Generalin işaret buydrdukları kanun

ların bir kısmı çıkmıştır, bir kısmı da şu anda 
Meclis encümenlerinde müzakere edilmekte bu
lunan tasarılar halindedir. Sayın Generalin bu 
tasarıların bir an evvel kanunlaşması için hu
susi alâka ve yardımlarını rica ederim. 

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
iı un, Emekli Kanununun 39 ncu maddesimn (B) 
fıkrasının uygulanma şekli üe hayat pahalılığı 
için alman önleyici tedbirler ve hamur ekmek 
çıkaran fırıncılar hakkında Başbakanlıktan söz
lü sorusu (6/388) 

BAŞKAN — Bu soru hakkında Hükümet ne 
buyuruyor?. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Gerekli 
bilgileri toplamaktayız, 7 Aralıkta cevap vere
ceğiz 

BAŞKAN — Kabul ediyonmusunuz?. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Kabul 
ediyorum. 

5. _ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Manisa Milletvekilliğine seçilen Dr. Lût^ 

fi Kırdar'ın seçim tutanağı hakkında Tutanaklar} 

İnceleme Komisyonu raporu (5/109) fi] 

(Rapor okundu) 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim; Manisa'da yapılan ara seçiminde 15 
sandıkta hile olduğu hakkında vatandaşlar ta
rafından tanzim edilmiş mazbatalara, hususi 
mahiyetteki yazılara göre, sandık mahallinde 
hücre bulunmadığı veyahut bir oda tahsis edil
mediği, mükerrer rey atanların tesbit olunduğu, 

1] 6 sayılı basmayazı tutanağın sonundadtr. 

hattâ bir adamın 20 den fazla oy attığı tesbit 
olunmuştur. Sandıklar saat 15 te miadından 
evvel mazbataların birer sureti ilân ve talik 
olunmuştur. Reylerini kullanamıyan kimseler 
köylerinden ayrılamazlar diye köy muhtarları. 
bekçiler ve dellâllar tarafından ilân yapılmak 
suretiyle halk seçime girmeye zorlanmış. Rey 
sandıkları mahallerinden kaldırılarak tasnifler 
aleni' yapılmamış.. Ve saire. 

Bu hali arkadaşlar belki tereddütle karşılı
yorlar. Fakat bu resmî kanallara, yani adlî 
mercilere intikal etmiştir, savcılık takibat yap. 
maktadır. 

Arkadaşlar biz hayırlı bir yola girdik, de
mokrasi yoluna. Bu yolda emniyetle yürüyebil-

147 



B : 8 23.11 
memiz için bu yolun dikensiz, emin olması lâ
zımdır. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Bu yola biz gir
dik, siz daha girmediniz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Kimin 
girdiğini Türk Milleti biliyor. Seçimde emniyet 
teessüs etmezse demokrasi de inkişaf edemez. 
Yapılan yolsuzlukları (Esasa müessir değil, ve
sikalar ihticaea salih değil... ve saire) *gibi ak
im, mantığın ve bilhassa hukuk kaidelerinin 
kabul edemiyeceği sebeplere dayanarak reddet
mek doğru değildir. Alelade bir akidde bile 
irade, hile ve ikrah gibi sebeplere dayandığı 
takdirde akdin feshedilmesi lâzımgeliyorda, ko
ca bir milletin mukadderatına hâkim olacak 
Büyük Meclis üyeleri seçilirken seçenlerin ira
delerine fesat karıştırılması takdirinde neden 
seçimin mualleliyeti kabul olunmuyor? 

Raporda: 15 sandıktan (10861) seçmenin oyu
na hile karıştırılması ve bu miktar atılan az 
yekûnundan tenzil edilse esas neticeye müessir 
olamaz» deniyor. 

Arkadaşlar, hangi salâhiyetle on bin vatan
daşın reylerini keenlemyekün addedebiliriz. 
90 000* bin kişinin reyini de keenlemyekün ad
dedip, yeni seçime gidilmesi lâzım değil midir? 
Asıl üzerinde durmak istediğim nokta; Türki
ye'de emniyetli seçimin hâlâ teessüs edememe-
sidir. Cumhuriyet Halk Partisi seçime tek ba
sma girdi. Aldığı oy miktarının ne kadar az 
olsa da esasen kazanacaktır. 

I lal böyle iken sırf (iştirak az oldu) den
mesin diye yine kanunsuz hareketler yapıldı
ğını, kanuni hükümlerin ihmal edildiğini görü
yoruz. Bu, âti için ümit verici değildir. (Tek 
başına girdiği ara seçimlerinde böyle yaparsa, 
acaba Halk Partisi umumi seçimlerde neler 
yapmaz?) Suali şimdiden varit oluyor. (Soldan 
gürültüler) 

SEDAD PEK (Kocaeli) — O v:\Yit görürsün. 
Ne acele ediyorsun? 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Evet zaman yaklaştı, iyi bir seçim işi halleder! 
Şurada hepimiz üç dört sene vakit geçirdik. Bu 
müddet zarfındaki tecrübemiz göstermiştir ki, 
Milletvekilliği (görülmesi güç ve veballi) bir 
vazifedir. Utanmadan onun getirdiği maaşı bir 
nimet farzetmek doğru değildir. Evet Milletve
killiğini aramak, özenmek ve nihayet maaşını bir 
nimet farzetmek doğru değildir. Gönül isterdi 
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ki, tutanağına itiraz edilen arkadaş : (İradeye 
fesat karıştırılmıştır, ben bu şartlar altında bu 
vazifeyi kabul edemem) desin ve reddetsin. 

BAŞKAN — Encümen mazbatasından fazla 
birşey söyliyemiyeceğini söylüyor. 

(Reye, reye sesleri). 
Raporu yüksek oyunuza sunuyorum: Kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Rapor kabul olunmuştur. 
Şimdi Manisa Milletvekilliğine seçilen Dr. 

Lûtfi Kırdar'm seçim mazbatasını :oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiş ve Dr. Lûtfi Kırdar'm mebusluğu B. M. 
Meclisince tasdik edilmiştir. 

2. — İstanbul Milletvekilliğine seçilen Atıf 
Ödül'ün seçim tutanağı hakkında Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu (5/107) |1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Söz ist iyen var mı? 
AHMET KEMAL S İ L Î V R İ L İ (İstanbul) — 

Sayın arakdaşlar, demin bıraktığımız yerden bağ
lıyalım. 

Mazbataları tetkik encümeninde bendenizde 
üyeyim. O gün orada uzun boylu izahat verdim. 
Tetkikat yapılmasını istedim. Fakat Komisyon
da, Anayasada askerlik yapmıyan Milletvekili 
olamaz diye, bir kayıt yoktur, binaenaleyh, bu 
adam da askerlik yapmadığını itiraf ediyor, artık 
bu itiraf karşısında tekrar tahkikat yapmıya ne 
lüzum vardır, sen Mecliste istediğini söylersin, 
dediler. 

Mazbataları Tetkik Encümeninde âza oldu
ğum halde yapılan tutanakta ters bir meşruhat 
verir ve imza ederim diye ismim dahi yoktur. 
Bunu arzetmekten maksadım nasıl mücadele etti
ğim ve kimlerle uğraştığımı artık siz takdir bu
yurun . (Gülüşmeler). 

Sayın arkadaşlar; İstanbul Milletvekilliğine 
seçilen Atıf Odül'ün seçim mazbatasına itiraz 
ettim. Bu mazbata komisyona iade edildi. Bu
nun üzerine Atıf ödül gazetelere verdiği beya
natta tenakuz vardır. Yani birbirine uymuyor. 
Beş türlü beyanatta bulunmuştur. 

1. Askerlik durumunun normal olduğunu ve 
ihtiyat eri bulunduğunu; 

2. Kur'ası çıktığında lise talebesi olup teci
le tâbi tutulduğu, taban tabana zıttır; 

[1] 7 sayılı rapor tutanağın sonundadır. 
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3. Kurası çıktığında memleketi bulunan Lü

leburgaz 'in işgal altında bulunduğu; 
4. 385 sayılı Af Kanunundan istifade etti

ğini beyan etmektedir; 
5. 1314 doğumlu olduğunu katı olarak iddia 

etmektedir. Af buyurun tâbiri huzurunuzda söy-
liyeceğim, deyneğin neresinden tutsan pistir, ele 
alınacak bir yeri yoktur, temizlemek lâzımdır. 

1. Atıf ödül 'ün iddiasına göre 1314 doğum
lu ise Gihan Harbine neden iştirak etmemiştir. 
Malûmu âliniz Cihan Harbi 1330 da başlıyarak 
1334 ün sonuna kadar dört sene devam etmiş
tir. Çanakkale'den başlıyarak Şarka geçmiş 
Cenupda bitmiştir. Sonunda onun o zaman 
kaç yaşında olduğunu ispat edeceğim. 314 do
ğumlular, 1332 tarihinde silâh altına aldılar. 
Bunlardan zayıf bünyeli olanlar, senei âtiye 
terkedildiler. Fakat Atıf ödül, o zaman da şim
diki gibi gürbüz bir gençti, numunesi meydan
da. 

2. — Kurası çıktığında lise talebesi olduğun
dan tecile tâbi tutulmuş olduğunu söylemekte
dir. Mademki lise talebesi idi askere gitmekten 
nasıl kurtulmuştur1? Hepinizin malûmudur ki 
Cihan Harbinde hiçbir yedek subay kurtulama
mıştır. Yani, tecile tâbi tutulmamışlardır. Hat
tâ tahsil devresinde olan bütün talebe silâh al
tına alındı ve sevkedildi. Bunların haricinde 
Rüştiye mezunları bile yedek subay olarak is
tihdam edildi. Atıf ödül bu dört sene içerisin
de nerede imiş?.. Nasıl olmuşta yedek subay
lıktan kurtulmuş. Bunu akıl mantık kabul eder 
mi? 

3. — Kurası çıktığı zaman memleketi olan 
Lüleburgaz işgal altında imiş. Bu işgal 1336 se
nesinin Ağustosunda başladı. 1314 tevellütlü 
olan bir adamın askerlik kurası 1336 veya 
1337 de mi çıkar. 1338 senesi Kasım ayının 25 
nci günü bitti.. (Ne bitti sesleri) ne bitti diye 
sorulur mu Cihan Harbi bitti.. (Gülüşmeler) 
işte bunun içindir ki her sene Edirne Kurtuluş 
yıl dönümünü yaşar. Sonra İstiklâl Harbi baş
ladıktan sonra, Trakya halkı toplandı, Lüle
burgaz'da büyük bir kongre yaptı, istanbul Hü
kümetini reddetti ve müstakil bir hükümet kur
duk Yunanlılara karşı harb kararı verdi. Lü
leburgaz sınırları içinde Cafer Tayyar ordusu 
Çundura Muharabesini yaptığı bir sırada 1314 
doğumlu olduğunu söyliyen ve iddia eden Atıf 
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ödül acaba nerede idi. (Mektepte, mektepte 
sesleri) 

Trakya'nın işıgalinden sonra Anadolu'da is
tiklâl Harbi devam ediyordu. Bütün Anadolu 
halkı malını, canını feda ediyor, asker çağında 
olanlarla beraber anneler, yaşlı babalar, genç 
kızlar, çocuklar dahi kanlarını akıtıyorlar, can
larını veriyorlardı. 1318 senesi Kasım ayının 
sonlarına kadar devam eden ve neticede Türk 
Milletinin (Ne mutlu Türküm) diye bağırtan 
bu istiklâl Harbinde Atıf ödül nerede bulunu
yordu? Vay gidi memleketin güzide evlâdı.. 

5. - yayın Atıf ödül gazetelere beyanatının 
bâzısında 358 sayılı Af Kanunundan istifade 
ettiğinden bahsediyor. En calibi dikkat nokta 
budur-, istiklâl Harbinin nasıl geçtiği hepimi
zin malûmudur. Hamdolsun Istijdâl Harbi za
ferle neticelendikten sonra, askerden firar eden
ler, teşviklere kapılıp isyan edenler, dağa ve 
ormana çıkıp on binlerce belki de daha fazla ye
kûn teşkil eden insanların teslim olması için 
Hükümetimiz 1339 senesi Ekim ayının 18 nci 
günü 358 numaralı Af Kanununu yaptı. Bunun 
mânası bu tarihe kadar olan askerlik suçlarını af-
tır. Yoksa Atıf ödül 'ün anladığı gibi istiklâl Har
bine iştirak etmiyenlere eli silâhlı firarilere ve 
şekavet yapanlara mükâfat mukabili olarak sizi 
af ettik bir daha size kaydı hayat şartiyle asker
lik yoktur, diye "bir kayıt yoktur. 

Şimdi Atıf ödül 'e soruyorum, bilmem ken
disi burada mı? . 

ATIF ÖDÜL (istanbul) — Buradayım. 
AHMET KEMAL SlLlVRtLl (Devamla) — 

358 numaralı Af Kanunu beni affetti diyen bir 
adam muhakkak suçludur. Kendisi hangi cep
heden firar etmiş, eli silâhlı olarak nerelerde 
şekavet yapmış? Maalesef hiç askerlik yap
madığına nazaran yoksa sivil olarak Anadolu'da 
kurulan Hükümet aleyhinde mi bulundunuz ki, 
358 numaralı Af Kanunundan istifade ettim di
yorsunuz, suçunuz var demektir. Bizim de ara
dığımız budur. Askerlik yapmamış diye Millet
vekili olamaması mevzuunda askerliği yapın
mak için suç arıyoruz, işte suçunuzu kendiniz 
itiraf ediyorsunuz. Askerlik hakkında suç sahi
bi olanlar milletvekili olamaz. Bu, Meclisin bir 
şerefi, prensipi olarak kabul edilmiştir. Nitekim 
Zeki Rıza Sporel, Burhan Cahit Morkaya'nm 
(Gürültüler) - Rica ederim, dinleyin, dinlenme
den konuşulmaz. - Bu sebeplerden seçim mazba-
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talan reddedilmişti. Kendilerini bu 358 numara
lı Kanuna dayanarak müdafaa edenler oldu. 
Onlar da bu Af Kanunundan istifade etmişlerdi. 
Fakat Meclisimiz askerlik bir vazifei mukad-
desesini yapmıyan bir adamdan memlekete 
fayda gelmez ve Milletvekili olamaz dedi ve ka
bul etmedi. Bu düşünce ile Nasuhi Erzurumlu '-
nun mazbatası da reddedildi. Bunun reddi için 
büyük bir ekseriyet bağırıyordu, siz bağırıyor-
dunuz. Ekseriyet benim kanaatimce haklı. 
30 . VI . 1943 Oturumundaki zabıtları oku
dum. Bu zavallı Nasuhi Erzurumlu şerefi askeri
yeyi kabul etmiş askere gitmiş, bedel vermiş, su
bay ile işi uydurmuş askerlik yapmadan tezke
resini almış olduğu halde, askerlik yapmaktan 
kaçtığı için seçim mazbatası kabul edilmemiş. 
Bu haller böyle iken Atıf Ödül Milletvekili de
ğil Millet Meclisinde hiçbir şey olamaz ve ya
pamazsınız. Efkârı umumiye bizi ayıplar. Hele 
m'atbuat'da ele aldı mı, halimiz fena olur. Cevap 
vermekten aciz kalırız. 

Bir an için, Atıf Ödül suçlu, 358 numaralı 
Kanundan faydalandı diyelim. Bundan sonraki 
suallerime ne diyecek? 

Almanlar Türk hudutlarına yaklaştığı za
man Trakya'da 1940 senesinde 310 - 317 
doğumlular, 17 kur 'a yedek er ve subay silâh 
altına alındı, yedek subaylığını yapmıyan müd
deiumumiler, hâkimler, kaymakamlar, tüccarlar 
askere celbedildi. Subaylar üç sene kadar, er
ler senelerce askerlik yaptılar. Acaba Ibu vatan
perver Atıf Ödül bu çağrıda da nerede idi? 

1. — Dahası var; Millî Müdafaa Vekâleti 
Ordu Dairesi 1941 tarih 5/16 - 36828 sayılı 
emirle 1310, 1330 doğumlu ihtiyat erler şube
lerine sevkedileceklerdir. 

2. — Sakat olanlar sevkedilmiyecek, sevke-
dilenler terhis edilecek denilmekte idi. 20 sene
lik kur 'a ile bu asker toplandı. Atıf ödül 'ün ih-
tiyatlık devreleri bitmedi idi 1314 doğumlula
rın müstahfaz 'olması 1943 de sağlanabilirdi. 
Acaba, 'bu gürbüz arslan gilbi Atıf Ödül bu dev
relerde nerede idi? Atıf ödül 'bu vaziyeti o rden 
nasıl sıyrıldı? Atıf ödül 'e askerlik dedin mi? 
Kendisi tilkidir, tilki. Mevki dendi mi arslan, 
hemen hazır. Her ey onun Ihakkı. Af Kanunun
dan istifade ettim diyen Atıf Ödül 1940 - 1941 
toplantısına nasıl cevap verecek? 

Şimdi arkadaşlar; sizi üzdüm Iben de fena 
halde yoruldum. Fakat (ben (bir işi tuttum mu 
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koparmak isterim. Atıf ödül ; subay veya er as
kerliğini nasıl yapmıştır. Sizi yordum. Zaten 
ben de hastayım. Fakat siz, «yeter, yeter bize 
kanaat geldi» diye sizi bağırtmcaya kadar söy-
1 iveceğim. Ondan sonra da kendimi vicdan azabın
dan kurtararak takdiri yüksek ekseriyetinizin 
vicdanlarına bırakıp kürsüden ineceğim. Tabiî 
ne demek istediğimi anladınız. 

Arkadaşlar, şimdi esasa geçiyorum. Atıf 
Ödül'ün gazetelere yaptığı beş türlü beyanat
tan birisi, askerlik durumunda tecilli olduğunu, 
o vakit Lüleburgaz 'm işgal altında olduğunu, 
358 numaralı Af Kanunundan istifade ettiğini, 
1314 doğumlu olduğunu iddia etmektedir ki, 
doğru değildir demiyeceğim, yalandır. Asıl ha
kikat ise dolan. 

Bir lise talebesi olur, tecile tâlbi olur. Atıf 
Ödül aslında 318 tevellütlüdür. Edirne Lisesine 
bu tevellütle kayıt edilmiş bilâhara Mülkiyede 
yine 1318 doğumlu olarak kayıt edilmiştir. 

Sakın ağzımızdan çıkarıp yalan demiydim. 
Lüleburgaz'dan gelen mektup dosyamdadır. 
Mülkiyenin kayıt sureti dösyamdadır okuya
cağım. Mülkiyedeki kaydı Mülkiyei Şahane ta
lebesi ve künye ve sicil defteri sayfa 54 sütun 
dörttedir. Lüleburgaz'lı Osman Atıf efendinin 
mevcut kayıttan anlaşıldığına göi'e sinni 1318 
dir. Bunun alt tarafında bir şey daha var ama 
ona sonra cevap vereceğim şimdiden kendisini 
kıışkulandıramam. Artık bu tevellüdünü inkâr 
etmez. Mülkiyeden mezun olan Şevket Adalan 
Başbakanlık Müsteşarı İsmail Hakkı, İçişleri 
Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanı Dilâver Ar
gını, Ziraat Bankasında Heyeti Teftişiye reisi 
Muammer Ebcel onunla mektepten mezun ol
muşlardır. Daha birçokları vardır. Hepsi bera
ber mektepten mezun oldular. Hemen gidi]) as
kerliklerini yapmışlardır. Atıf Ödül bu sefer
de yine askerlik veya subaylığını yapmamış. 

Yukarda saydığım dört arkadaştan ikisi; 
Kemal Bey, bu işle çok uğraşmaya, lüzum yok 
demişlerdir. Mülkiye Mektebinde 1339 mezunla
rının künyelerini ısrar edip getirttin mi her 
şey meydana çıkar. İsimlerinizi söylememe mü
saade eder misiniz dedim. İcabederse söyleyin. 
Bu, bir hakikattir. O da bizim gibi askerliğini 
yapsa idi dediler. Ama bunların isimlerini söy-
lemiyeceğim. Siz de ısrar etmeyin. Arif olan 
anlar. (Gülüşmeler) Fakat vazifei mukaddesesi 
olan yedek subaylığı yapmaktan kurtulmak pek 
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müşkül. Hapis var, er olarak askerlik yapmak 
var. Askerlik ve subaylık yapmamak için and 
içmiş gibi gece gündüz düşünen ve mektepten 
mezun olan Atıf ödül bilâhara askerlikten dört 
sene kazanmak için daha Mülkiye Mektebin
den çıkmasına bir sene varken Adapazarı Mah
kemesine müracaatla 1314 olarak doğumunu 
tashih ettirmiş. Bunun mânası dört sene as
kerlikten kaçmak demek değil midir? 

358 numaralı Kanuna bağlamak, suçu ka
patmak demek değil midir? 

30 yaşma kadar büyüyen bir adam, memle
keti işgal altında iken, kendisi de mektepte 
tahsilde iken 1339 tarihinde mezun olmadan ev
vel 1338 senesinde Adapazarı 'nda mahkemeye 
müracaat ederek neden yaşını dört yaş büyü
lüyor? Askerlikten kaçmak için. Buna hiç şüp
he yoktur. 

Bilâhara Lüleburgaz'da 1341 senesi sonun
da başlayıp 1926 sonunda sona eren nüfus ka
yıt muamelesi başladı. Çünkü işgal zamanında 
nüfus kayıtları zıyaa uğramıştı. Muhtarlar ev 
ev, mahalle, mahalle dolaşıp yazdılar ve bilâ
hara da aile reislerini çağırıp nüfusu tanzim et
tiler. İşte bu fırsatı ganimet bilen ve bugünkü 
Meclis konuşmalarını hiç hatırına getirmiyerek 
hemen 358 numaralı Af Kanununu mütalâa 
eden Atıf ödül 1314 doğumlu ihtiyat er olur
sam. yedek subaylıktan dahi kurtulurum, diye 
askerlik muamelesini 1314 doğumlu olarak kay
dettiriyor. 

Arkadaşlar; sizden soruyorum. 1339 senesi 
Temmuz sonunda Mülkiyeden mezun olan Lüle
burgaz Mahkemesi âza mülâzımı ve müddeiumu
mi vekili olan bir adam bunu nasıl yapar. Hay
ret doğrusu. Bir de Af Kanunundan istifade 
ederek bu sefer de ihtiyat eriyim der, bu na
sıl olur? Elinde kocaman diploması vardır, hâ
kimlik yapmıştır. Bir de ayrıca askerlik daire
sine müracaat ederek ben ihtiyat eriyim diyor 
ki, doğrusu bunu benim havsalam almıyor? Bil
mem sizler ne takdir edersiniz? 

Aynızamanda birçok şikâyetler de oluyor. 
Kendisi Lüleburgaz Mahkemesinde âza mülâzı
mı ve müddeiumumi vekili. Herşey burada ta
biî örtbas oluyor, keza askerlik işi de askerlik 
dairesince örtbas ediliyor. Çünkü onlar meydan-
na çıkarsa şimdikiler değil, ondan evvelkilerin 
de cezalanması lâzımgelir. Bunu teyit eden 
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mektup da dosyamda. îcabederse gösteririm. 
Bu suretle bir netice alınamamış hep örtbas edil
miştir. Bunu bana Lüleburgaz Askerlik Şubesi 
Reisi Sezai Onur'un maiyetinde şube mülhaklı-
ğını yapan Osman Korkut Akol otele geldi, ha
ber verdi ve dedi, ki ; belki dosyayı ortadan kal
dırabilirler, fakat şubelerde bir kayıt defteri 
ve bir de icra defteri vardır. Onlar zıyaa uğ-
maz. Bana izin al bizzat gidip her şeyi meydana 
çıkarayım, dedi. îcabederse Millî Savunma Ba
kanından bu hususta ricada bulunacağım. 

Arkadaşlar; Atıf ödül 'ün askerlik yapma
mak için otuz seneden beri kullandığı hile ve 
desiseleri izah ettim. Hazırlama Komisyonunun 
Mazbataları İnceleme Komisyonunun, tahkikat 
yapmadan, benim şikâyetlerimi nazarı itibara al
madan, Millî Savunma Bakanlığından birşey 
sormadan; Anayasada, askerliğini yapmıyanlar 
Milletvekili olamaz, diye bir kayıt yoktur, mil
letvekili olmasında da bir mahzur yoktur, diye 
bir mazbata tanzimi doğru değildir. Şimdi ar
kadaşlar size, birçok misallerle bunları tesbit 
ettim. Bu arkadaş gibi birçok arkadaşın, bu
radan tezkeresini verdik. Bu milletvekilinin 
seçim mazbatasının tasdikma imkân ve ihtimal 
yoktur, kendisi hizmeti maksure erbabı olduğu 
tahakkuk etmiştir, ihtiyat eri olması düzendir. 
Bunu sizin vicdanınıza arzediyorum. Bu maz
batanın reddini talep ediyorum. Bu hususta bir 
takrir veriyorum. 

ATİP ÖDÜL (Devamla) — Hazin bir tecel
lidir. Kurultayın şerefli yüce sakfı altında hepi
nizin .muvaffakiyetle 'başardığı şerefli vatan hiz
metine karınca kaderince katılmaya geldiğim 
ilk anda şahsımdan 'bahsetmek hazin bir tecel
lidir, mazur görün Kamutayın »ayın üyeleri.. 

işin 'bir hakikat; hir de politika cephesi var. 
Evvelâ hakikatini arzedeyim, politikaya sonra 
sıra gelir. 

Hakkımda ihbarda bulunan zat, Tutanakları 
İnceleme Komisyonunun adçekme suretiyle se
çilmiş üyesi idi. Gönlüm isterdi ki, Ibu zat, hu
zurunuzda komisyon (müzakerelerini tekrar 
ederken hiç değilse hakikata sadık kalsın. Bu
nu yapmadı. Bunu yapmak ve hakikati deşmek 
bana düşüyor. Eğer ifadem sırasında vaziyeti 
arzederken ufak ıbir hataya düşersem komisyon
da hazır 'bulunan sayın üyelerin tashih etmele
rini rica ederim. 

Hazırlama Komisyonunca tutanak yazıldı, 
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Tutanakları İnceleme Komisyonunun heyeti 
umumiyesine gittik. Sayın Esat Tekeli, asker
liği yapıp yapmama keyfiyetinin Anayasa mu
vacehesinde milletvekilliği yapmaya bir mâni 
teşjkil etmediğini ve 'bu hususta 'bir prensip ka
rarı ittihaz edilmesi gerektiğini söyledi ve tek
lif etti. Komisyon üyelerinden ve komisyon mü-
zakerelei'ini takip etmeye teşrif etmiş olan mil
letvekillerinden bâzıları işin takdire taallûk 
eden cephesi de meA^cut olabileceğini biııaena-
leyih, işin esasından tetkik edilmesi lâzım geldi
ğine işaret ettiler. Ben âcizane hu talebe iştirak 
ettim. Ve !bir prensip kararının gölgesi altında 
durumu meşkûk vaziyette bırakmanın, millet
vekilliği vazifem mukadder olur da ifa edersem, 
'benim için cesaret verici 'başlangıç teşkil edemi-
yeceğini arzettim. 

Silivrili, komisyonda, konuştu. Konuştuğu 
zaman kendisinin daha 'birtakım vesikaları da 
'hâmil olduğunu mevzııubahis etti. Bütün bun
ların şu son sin taslhihi 'hikâyesine gelinceye ka
dar olanlarını tamamen komisyonda dernıeyaıı 
etti. Ben bunlara cevap verdim. Ve kendisine, 
daiha 'bildiğim şeyler var demekle neyi kasdet-
tiğinizin vâkıfıyım, yalnız takdir etmeniz lâ
zım gelir ki, beti 'komisyon huzurunda sigaya 
çe'kilen 'bir sanık değilim, bana bir suç, Ibir hal, 
bir hata ve bir zühul isnat ederseniz ancak o 
zaman ancak bunu izah etmekle mükellefim de
dim. Sustular. Şimdi, isimlerini pek iyi hatırlı-
yamıyorum, Uslu mu, Karagülle mi'?.. 

AHMET KEMAL SİLlVRİLÎ (İstanbul) — 
Hepsini söyliyeyim, kapıları kapar mısınız? 

ATIF ÖDÜL (Devamla) — Kendisine ko
misyonun, Kamutayın isabetli kararlar alabil
mesi için vazifei. kanuniye ifa etmekte olduğu
nu ve bir şey varsa kendi fikirlerini de tashihe 
medar olmak üzere komisyonda söylemesini, mü-
taaddit defalar kendisinden rica edildi. Sustu. 
Buraya geldi konuşuyor, ve yine politika yap
mıyorum. milletvekilliği vazifemi, yapıyorum di-
yo.'. înanılabilir mi, inanılabilir mi? Seçildiği 
günden bugüne kadar millet vekilliği vazifesini 
bir tek millet ve memleket dâvasına, benim pe
şimde dolaştığının, yüzde biri. derecesinde has
retmiş olduğunu, sizlere bir misal ile ispat ede
bilir mi? 

Arkadaşlar birçok, istidlallerine son'-a gele
ceğim, vakaların hikâyesinde haksız, hilâfıha-
kikat tarafları, söylerken, intakıhak kabilinden 

bâzı hususları da söylediler. Mülkiye mektebin
de okuduğum zaman yaşımı Adapazarı Asııye 
Mahkemesinden tashih ettirdiğimi söylediler. 
Evet arkadaşlar; Mektebi Mülkiyeden. 1889 se
nesinde çıktım, mülkiye mektebinin birinci ve 
ikinci sınıf nida, Trakya'nın işgali sırasında 
Adapazarmda idim, yaşımı düzelttirdim, 1204 
sayılı dâvavekilleri nizamnamesinin derpiş etti
ği. sin haddini tamamlıyan ve bu haktan fayda
lanmak için mahkeme kararı ile düzelttirdim, 
ama mevzuu bahis ettikleri 858 sayılı Kanunun 
neşrinden, iki sene mukaddem bir zamanda, kera
metim mi vardı. 858 sayılı Kanunun iki sene 
sonra çıkacağını bileyim, bir kanunu hakkı ilı-
kak için yapılmış olan bu muameleye hiçbir 
kötü maksat izafe edilemez. Çünkü tekrar edi
yorum 858 sayılı. Kanundan çok evveldir. Bir 
taraftan mahkeme ilâmından bahsederken diğer 
taraftan gelip de muhtarların gelişi güzel tahri
ri. nüfus yaptıklarından ve nüfus kütüğüne ge
çirdiklerini. bahsediyor, ilâma müstenit olan bir 
hakkı ben 858 sayılı Kanundan evvel, bu kanun
dan faydalanmak için nasıl dernıeyaıı etmiş ola
bilirim? Bu muamele 858 sayılı Kanunun neşri 
tarihinden, iki sene evvel vâki olmuştur. 

Şimdi. Birinci Dünya, harbinde neden şerefli 
askerlik vazifemi yapmadığıma matuf olan su
alleri, kendilerinin bu ifadeleri ile bertaraf edil
miş oluyor. 

Geliyorum işgal, zamanlarına; açtılar. Konu
şalım işgal zamanlarını. 

1884 de mütareke oldu. Mütareke hali ma
lûmdu. Ver yer teşebbüsler, millî müdafaa ha
reketleri görüldü. 1880 da bu hareketler şiddet 
kesbetti. Trakya'nın müdafaası için Lüleburgaz-
da toplanan kongreden bir müddet evvel Fdirne 
kongresi, birinci. Edirne toplantısı, bir müddet 
f'oııra ikinci Edirne kongresi oldu. Memleketin 
o bölgesinde kalmış kahraman kıtalar müdafaa 
azmiyle, onları destekliydi halkla birlikte ümit
siz bir savaşa tutuştular. Fakat arkadaşlar ta
rih ve askerî vakalar çok iyi tesbit etmiş bulun
maktadır, Sayın, generalden yanlış söylüyorsam 
tashih etmelerini rica ederek söylüyorum, Birin
ci cihan harbinde Çungara harbi oldu mu? Yok
sa Çungara. harbi Balkan harbinde verilmiş bir 
luırb midir? Tarih kendilerinin dediği gibi kay
detmez. Hakikat şudur: 

Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgali sı
rasında, hakkımda şikâyette bulunan arkadaş 
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ortalarda yoktu. Ne Edirne'nin birinci kongre
sinde, ne Edirne'nin ikinci kongresinde asla 
bulunmadı. 

Memleket mukadderatına asla ilgilenmedi
ğinden bilmediği, içinde bulunmadığı vakaları 
yanlış söyledi. Balkan Harbinde olmuş bir savaşı 
zihnindeki teşevvüş dolayısiyle Yunanlılarla 
yapılmış gibi gösterdi. Tekirdağ'ına çıkan Yunan 
kuvvetleri ile Babaeski arasında hafif bir mü
sademeden sonra Merhum Şükrü Naili Paşanın 
mukavemetinden başka Trakya'da harbetmek 
mümkün olmadı. Bununla beraber benim bu hâ
diselere niçin iştirak etmediğimi soruyor. Çünkü 
ben bir mektep talebesi idim. Bununla beraber 
Trakya'yı kurtarmaya çalışanların peşine takıl
dım. Mektep sıralarını terkettim, kongrelerde 
kâtiplik yaptım, resimleri vardır, mevcut bulu
nan zevat hatırlarlar, iğtişaşlar oldu ufak mik
yasta Trakya'da, Paşaeli Müdafaaî Hukuk Cemi
yetinin kâtibiyim diye tevkif olundum. Bâzı 
müşkül anlar geçirdim. Trakya müdafaası men
fi bir netice verdiği zaman Bulgaristan'a kaçıp 
iltica edenlerin arasında ben de vardım. Ama 
bana huzurunuzda hamiyet dersi vermek isti-
yen Sayın Silivri'li o zaman bütün imkânları 
da derpiş etmiş olarak gittiği İstanbul'da Avru
pa Kıraathanesinde tavla oynamakla vakit ge
çiriyordu. (Gülüşmeler, soldan bravo sesleri) 

Şimdi arkadaşlar; Kamutayın Sayın Üyeleri 
artık bir mahkeme ilâmı, bu kanunun neşrinden 
iki sene evvel vâki olduğu kendisinin ikrariyle 
sabit olan mahkeme ilâmını bırakıp 358 sayılı 
Kanunun izahına girebiliriz. 

Komisyonda kendisine Sayın General Abdul
lah Alptoğan 358 sayılı Kanunun yapılmasında 
ve neşrindeki maksadı ve bu kanunun ne sebep
le tertip edildiğini anlattı. O tarihte ordu daire
si reisliği vazifesini de ifa ettiğini söyliyerek 
bu kanunun hedef ve maksadını açıkladı. Fakat 
anlamak arzusunu Silivrili göstermedi. 

Arkadaşlar, 358 sayılı Kanun bir tasfiye ka
nunudur. Dağlara kaçmış olanları, suç işlemiş 
olanlara değil fiilî vazifesini ifa etmemiş olan
lara aittir. Bu kanunun hükmüne giren binlerce, 
on binlerce vatandaş vardır. Bana Mîllî hareket-
ketlerin aleyhine bir suç mu işlediniz ki, bu ka
nunun şümulüne sığmıyorsunuz, diyen vatandaşa 
soruyorum: 

Millî hareketler sırasında ben yüksek tahsili-
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mi yapmam dolayısiyle mektep sıralarında idim, 
o şereften mahrum kaldım. Ama yüksek tahsilimi 
yapmıya çalışarak memlekete faydalı olmaya ça
lıştım. Acaba Millî Mücadelede kendileri nerede 
idi? 

Komisyon huzurunda Trakya'da gönüllü ola
rak bulunduğumu söyliyen zat nerede idi, Mil
lî Mücaııeleye Trakya'nın neresinde ve nasıl ka
tıldığımı, kimin yanında göründüğünü söylemek 
lûtfunda bulunur mu? 

Her halde Trakya'nın işgalinden sonra Millî 
Mücadelede aslı olmıyan, kaydolmıyan hizmeti
mi bir daha tekrarlamaya cesaret edemiyecek. 
Trakya mücadelesinde vatan borcunu ifa eden 
bir insan olarak katılmış olduğunu neden mev-
zuubahis etmekten çekiniyor? öyle ki, kendisi
ne tatbik etmediği bir ölçüyü başka biri hakkın
da kullanmaktaki hatayı anlamaktan âciz mi, 
idraksiz mi? 

AHMET KEMAL SÎLİVRÎLl (İstanbul) — 
Şimdi cevabını vereceğim. 

ATIF ÖDÜL (Devamla) — Bahsettikleri 358 
sayılı kanun, fiilî mükellefiyetleri ıskat eden 
bir kanundur. Bu kanunun meriyet müddeti 
1940 senesi ortalarında hitam bulur. Kanun me
riyete girdiği zaman mülkiyeyi bitirmiş ve fa
kat Hukuk Fakültesine devam etmekte bulun
muştum. Kanunun 4 ncü maddesi ise nüfus
ta yazılı olarak kayıtlı bulunduğu mahalde as
kerlik şubesine müracaatı emretmekte idi. Git
tim, kanunun emrettiği şekilde müracaat ettim 
ve vesikamı aldım. 

Hazırlama Komisyonuna ve Tutanakları in
celeme Komisyonuna bu vesikaları tetkik etti. 
Bu vesikada benim Darülfünun talebesi oldu
ğum yazılıdır. Binaenaleyh, 358 sayılı Kanu
nun derpiş ettiği müracaatı yaparken yüksek 
tahsil sıfatını ketmetmiş olduğum ifade açık 
bühtandan ibarettir. Yüksek tahsilim açıkça 
kayıtlıdır. 358 sayılı Kanun, fiilî hizmetlerini 
ifa etmiyenler ihtiyat durumuna geçmelerini 
emreder. İkinci dünya harbine kadar ihtiyatlar 
hakkında bir muamele yapılmadı, bunu kerkes 
biliyor. 1940 senesinde ihtiyatlar çağırıldı, fa
kat, davet 1316 doğumlulardan başlar. 1314 te-
vellütlüler 1941 senesinde davet edildiği ve d a 
vet, ilânla vâki oldu. İstanbul'da idim. Beyoğ
lu Yabancı Askerlik Şubesine müracaat ettim, 
çağırdınız geldim, dedim. 358 s-ayılı Kanun 
hükümlerine tâbi acemi ihtiyatlar kayıtlarının 
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bulunduğu mahallin efradiyle birlikte muame
le görürler, kayıtlı bulunduğunuz şubeye gidi
niz, dediler. Kayıtlı bulunduğum şubeye gittim. 
Mayıs 1941 tarihi 1314 Kilerin davet tarihidir. 
Ben Mayıs 1941 Lüleburgaz şubesine müracaat 
ettim. Emsalim sevkedildiği için almadılar. Yok
lamamı yaptırdım, hüviyet cüzdanıma kaydini 
yaptırdım. Bunu, komisyonda ve Hazırlama 
Komisyonunda gördüler. 1933 senesinde Lüle
burgaz Askerlik Şubesi Eminönü Y-a bancı Asker
lik Şubesi vasıtasiyPe beni davet etti, şubeme 
müracaat ettim. 

Hiç talim görmemiş acemi ihtiyatların celbi 
hakkındaki emir üzerine mürettep mahallime 
müracaat ettim. Şevkimi istedim. Şubeden, 
istirdaden arzedeyim askerlik muamelemi takip 
ederken muhatabım olan bütün vazifelilerle 
daha evvelden tanışmak şerefini kazanmamıştım. 
Bunu Silivrili'nin asılsız iddialarıma kâfi bir 
cevap olarak bilhassa işaret eyliyorum. Bana 
acemi ihtiyatların celbi hakkındaki emrin 1314 
lülere şümulü olduğu hakkında bir tereddüt 
hâsıl olduğunu söylediler. Dilekçe ile askerlik 
•dairesine müracaat ettim. Askerlik dairesinin 
verdiği cevabı huzurunuzda okuyacağım. Kendi
lerinin bahsetmiş oldukları Millî Müdafaa Ba
kanlığının emrinin hakiki mahiyeti bu cevapta 
yazılıdır. 

(Lüleburgaz'ın Özerler mahali.esin.de Hasan-
oğlu 1314 doğumlu Atıf ödül, şubeniz mınta-
kasmda emsali doğumlu acemi ihtiyatlar asker
liğe alınmadığından Millî Müdafaa Vekâletinin 
14 . V . 1942 tarihli ve Ordu Dairesinin III. Şube 
4. Ks. 4628 sayılı emirlerinin (G) fıkrasına göre 
sevkedilmiyecektir, bilgi edinilmesi bildirilir.) 

Görülüyor ki, 1943 senesinde de şubeme şev
kim için müracaat ettim. Emsali alınmadığı 
için sevkedilmiyeceğim cevabını aldım. 1943 se
nesinden sonra acemi ihtiyatların durumu mev-
zuubahs olmadı. 1943 senesinden sonra hâdise
ler başka bir istikamet aldı ve İkinci Dünya 
Harbi sona erdiği için ihtiyatlar hakkında mua
mele yapılmadı. Ama Komisyonda da arzetti-
ğim gibi ondan sonra memleketin umumi haya
tında, kimbili'r, belki biraz da göze görünür bir 
hal almıya başladım. Zaman zaman müracaat
lar, ihbarlar oldu. Hüviyet varakamla müra
caat ettiğim askerlik idareleri, şube reisleri 
derhal vaziyeti ihata ettiler. 1948 senesinde; 
bu 1948 senesi nedir, onu ayrıca izah edece-
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ğim; ihbarı biraz tavsif ettiler. Şimdi söyledik-
l'.'i-i gibi. Güya 1340 senesine kadar nüfusta 
kayıtlı değilmişim, 1340 senesinden sonra kay
dedilmişim, şeklinde bir ihbar. İhbarın sebebi 
askere sevkedilraemekliğim olsaydı ehemmiyetli 
telâkki edilmiyebilirdi. Fakat bu, hâkimlik yap-
tîğım anda güya nüfusa kayıtlı değihnişim de
mekti. 

Gelelim, Millî Savunma Bakanlığına dilekçe 
ile müracaat ettim, yedimdeki vesikaları 
sundum ve şu şekilde maruzatta bulundum. 
«İşin incelenerek, askerlik durumunun tesbitine 
yüksek müsaadelerini diler ve yapılacak incele
me sonunda hizmete almmaklığım icabettiği 
takdirde her yurttaş gibi bu vatani vazifemi se
ve seve ifaya çalışacağımı üstün saygılarımla 
arzederim.» 

AHMET KEMAL SİLÎVRİLÎ (İstanbul) — 
'sarihi kaç? 

ATIF ÖDÜL (Devamla) — 1949. 
Millî Savunma Bakanlığının bu müracaat 

üzerine verdiği emri de okuyorum : 
«1341 yılında nüfusta kayıtlı olup 358 sayılı 

Af Kanununun süresi içinde müracaatta bulu
nan bu kişinin yaşıtları arasına ihtiyata alınması 
v"e HU sayılı Askerlik Kanununun 90 ncı mad
desi gereğince yaşıtları ihtiyatlar kadar hizmet 
etmesi gerekirse de, mmtakasmdaki yaşıtları ih-
t 'yatlar ihtiyatlık hizmeti için silâh altına alın-
ı;-anı iş olduklarından Atıf ödül 'ün de ihtiyattık 
hizmeti için silâh altına alınmamasını....» 

Şimdi askerlik hizmetinin bahse mevzu oldu
ğu anda resmî makamlara müracaat etmekten 
çekinmemiş olan bir insanın huzurunuzdaki töh
metlere mâruz kalmasını ancak talihsizlik diye 
tavsif ederim, gelelim işin politik tarafına : 

Kinin de garezin de mertçesi, erkekçesi ola
bilir, ahlâki ölçü ne şekilde tecelli ederse etsin 
açık ve dürüst olması muhakkak ki, bir hürmet 
uyandırır. Huzurunuzda bunu huzurunuzda ce
saretle ifade edebilirim ki, Silivrili'nin durumu 
İm vasıf dan da mahrumdur. 

Milletvekilliği vazifesinin ifasiyle asla alâ
kası yoktur. Komisyonda, bir seneden beri bu 
r'm peşindeyim, dedikleri zaman, milletvekil
liğim mevzuubahis olmadığı zamanlarda âciz 

i şahsım üzerinde bu alâkasının tevcihinin sebebi-
| i:i lütfen işaret etmiş olsalardı cevap vermek 

imkânına sahip olacaktım. Fakat sustular; şim-

— 154 — 

http://mahali.esin.de


B : 8 23.1 
di söylemek bana düştü. Ele alacağım hâdiseleri 
yedisinden yetmişine kadar bütün Silivri ve ci
varı halkı bilirler. İstanbul'daki arkadaşları
mızın büyük ekseriyeti de bu işe vâkıftırlar. 

Silivri'de iki vatandaş harab olan dükkân
larını tamir etmek istediler. Milletvekilliği va
zifemi ifa ediyorum diye huzurunuzda benim 
hüviyetimi teşhire yeltenen zat bu teşebbüse en
gel oldu. imar plânına aykırıdır diye yapıla
maz dedi. Bilmem Sayın Lûtfi Kırdar burada
lar mı? Gelen telgraflar, kendisine yapılan sa
yısız müracaatları bilirler, kendisinin bir iki 
cümle ile bunu nakletmesi faydalı olurdu. 

AHMET SÎLİVRİLl (İstanbul) — Reisbey 
şahsi konuşuyor. (Soldan sen de şahsından bah
settin sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşımız şerefi ile alâkalı 
bir mevzuda müdafaa hakkını kullanıyor, sizin 
şahsınıza bir tecavüz yoktur, rica ederim ta
hammül buyurun sonuna kadar söylesin. 

AHMET SlLlVRlLl (İstanbul) — Peki söy
lesin. 

ATIF ÖDÜL (Devamla) — Tüzüğe ve tea
müle muhalif bir hareketim varsa af buyurun... 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Hak-
kmdır, üç gün de konuşabilirsin bu sual değil
dir. 

ATIF ÖDÜL (Devamla) — Tâbir benim de
ğildir. Tâbir milletvekilinindir. Eğer bu dük
kânları yaptırabilirlerse ben bıyıklarımı kazıta
rak gezerim diye Silivri sokaklarında bağırdı. 
Bu vatandaşlar memleketin imarına faydalı bu 
hareketlerini tamamladılar. Çünkü imar plânı 
Silivri'de henüz beş senelik program şeklinde 
tatbika başlanmamıştır. Belediye memleketin 
imarına mücerret şahsi nüfuzlarla engel olun
masına imkân vermedi. Ve şu şekilde bir karar 
bağlanmıştır. Dükkânlar tamamlanabilir, fakat 
imar plânında yola tesadüf eden yerler bu plâ
nın tatbika başlandığı zaman yıkılır. Mülk sa
hipleri de buna muvafakat ettiler, böylece kasa
banın imarına engel olmak istiyen ve bunu şahsi 
bir mesele haline getirmiş bulunan Silivrili zor 
ve mahcup duruma düştü. 

Bu şahsi hıncın, kinin sebeplerinden birinci
sidir. Milletvekilliği vazifesi nikabı altına bü
rünen hiddetin, şahsi hıncın, kinin; mahiyetini 
takdir etmesini Yüksek Kamutaya terkediyo-
rum, birinci tecellisi budur. 
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I İkincisi daha dikkate şayandır; 
I Nebati yağ imalâthanelerinde işçi olarak ça

lışan bir yurttaş bir imalâthane kurmak istedi. 
Silivrili yine şahsi sebeplerle ve menfaat düşün
cesiyle bu teşebbüse engel olmak istedi. Ben ve 
arkadaşlarım bu haklı işi iltizam ettik. Bunun 
üzerine büsbütün köpürdü ve Cumhuriyet Hü
kümeti ve Halk Partisi makamlarına hakkımda 
ihbarlar, telgraflar yağdırdı. Müracaat etmediği 

! makam kalmadı. Mahallinden bir rapor alın
mıştı. 

Silivri'de zaman zaman poyraz rüzgârları 
eser; bu poyraz rüzgârları nebati yağ imalâtın
dan çıkan usarenin şehir üzerine gelmesine se
bebiyet verir, bu, sıhhata muzırdır. (Gülüşme
ler) 

Vatandaş bendenize geldi, Sağlık Bakanlığı
nın Umumi hıfzıssıhhası mütehassıs tarafından 
işin incelenmesi uygun olacağını ve bu hakkın 
kanunen onlara ait olduğunu söyledim. Müra
caat etti. Bakanlık hıf'zıssıhha mütahassısı gel
di. İstanbul'da dahi nebati yağ imalâthaneleri
nin en kesif meskenlerin içinde bulunduğunu 
misal olarak irat ve imalâthanenin çalışmasına 
mâni bir hal olmadığını resmen ifade etmiş Si
livrili ise ben bunu yıktırmazsam.... 

SEDA D PEK (Kocaeli) — Yine bıyıklan 
mı ? 

ATIF ÖDÜL (Devamla) — Hayır. Daha baş
ka ve huzurunuzda tekrar edemiyeceğim bir 
şart. Yıktırmazsa. 

Silivrili bu müessesenin kurulmasını menfaaL 
mukabilinde temin etmiye çalışıyor diye hak
kımda isnatda bulundu Silivri'deki diğer hem-
şerilerim ve daha çok zengin olanların işlerin
den ne ücret aldımsa bundan da o ücreti alırım 
dedim. Bu cevabın ıskat kabiliyeti karşısında 
isnadı tutmadı ve kimse buna inanmadı. Sonra 
ellerine bunu doladı. Ona da cevabım şu oldu : 

Hayatımda bu memleket toprakları üzerinde 
anlım açık olarak yaşamak imkânını Silivrili'nin 
müsamahasına ve sükûtuna medyun olacaksam 
toprak altına girmeyi tercih ederim. Elinden 
geleni arkasına koymasın. (Soldan bravo ses
leri) 

Arkadaşlar, Sadi Bekter'le iki partili arka
daş gibi karşılaştık ve neticesi benim aleyhime 
tecelli etmekle beraber, dostluğumuzdan arka
daşlığımızdan hiçbir şey kesilmedi. Bunun bu 
işlerle asla alâkası yoktur. 
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Milletvekilliği sözünün bahsa mevzu olma

sından çok evvel vâkî olan bu hâdiselerdir ki 
Silivrili'nin tecellilerine şahit olduğunuz kinini 
doğurdu. Bunu bir vazife perdesine bürümek 
istemesine karşı işin hakikatini açıklamak icap 
etti. Hakkımda söylediği diğer asılsız sözlere 
gelince Silivrili'ye icap ettiği gibi ve hak ettiği 
şekilde mukabele etmekten huzurunuza hürme-
ten içtinap ederim. Çünkü bunlar bir galiza t eş-
kil edecektir. 

Orada fabrika kurulduğu zaman ay çiçeği
nin kilosunda bir kuruş iki kuruşluk bir yükse
liş baş göstermiştir. Sayın vatanperver bu fab
rikanın sahibine müracaat ederek yalvara yal-
vara kendisinin istoklarmı ona sattı yıktırmak 
istediği fabrikaya sattı. 

Değnek meselesi, kullandıkları teşbihe ge
lince, bu hususta Kamutaydan haya ederim, 
benim terbiyem, kanım ve fıtratım buna mâni
dir. Pisliğin nerede ve kimde olduğunun hük
münü vermekte hem Kamutay ve hem de efkâ
rı umumiye asla güçlük çekmiyecektir. 

Sonra; bu mahalde vazife görmüş olan me
murları kötülemek şeklindeki gitme hikâyele
rinin en az % 95 sinin hakikatten uzak olduğu
nu ifade etmek isterim, iş yalnız bununla da 
kalmadı. Doğduğum memlekette karşı partiden 
olan yurttaşlara müracat etti günlerce uğraştı, 
bana yardım edin dedi kapı kapı dolaştı. Karşı 
partiden olanlar, biz fikir mücadelesi yapıyo
ruz, çocukluktan beri beraber büyüdüğümüz 
bir arkadaşa karşı iftira yapamayız dediler. 
Dosyamda mevcut olan ve dün almış olduğum 
bir mektubu müasadenizle huzurunuzda okuya
cağım : 

Lüleburgaz'da Muhittin Sarısaltık isminde 
bizden ayrılmış, şimdi belki karşı partiye ilti
hak etmiştir. Tahsil görmüş teşebbüs sahibi 
bir vatandaş vardır. Silivrili ona şöyle yazmış: 

«Yazdığınız 10 . XI . 1949 tarihli mektuba 
teşekkür ederim. Lüleburgaz'da sizden başka 
cesareti medeniye sahibi insan görmedim.» Bu, 
aleyhimdeki teşebbüslerinin inkisarını ifade 
ediyor. «Ben vazifemi yapıyorum ama ekseri
yet onlarda olduğu için seçim mazbatasının tas
dik edileceği muhakkaktır.» 

Arkadaşın cevabı, ben istanbul'da olmadı
ğım için biraderime gönderilmişi: «Zarf içinde
ki mektuplardan anlaşılacağı üzere insanı çıl
dırtacak bir hâdise ile karşılaştım. Milletvekili 
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Ahmet Silivrili'nin elindeki mektup hakikaten 
adres ve soyadımı da içine alarak yazılmış ise 
çok cüretkâr ve demek bir alçaklığa mâruzi bıra
kıldım demektir. Bugüne kadar şahsan nasıl bir 
adam olduğunu dahi bilmediğim Ahmet Siliv
rili'nin bu mektubu beni çileden çıkardı. Ken
disine yazdığım mektubu lütfen postaya verme
nizi rica ederim..» 

Bu mektubun bugünkü hâdiselerin vukuuna 
ihtimal vermediğim için postaya vermekte gaf
let ettim. Huzurunuzda okuyacağım. (Oku, oku 
sesleri..) 

(Sayın istanbul Milletvekili Ahmet Kemal 
Silivrili 

Bugün hiç tanımadığım ve bir kere dahi gö
rüşmediğim sizden tuhaf olduğu kadar insanı 
çileden çıkaracak cevabi bir mektup aldım. Eli
nizdeki mektup hakikaten soyadımı içine alarak 
imzamı taşıyorsa Ibuna hangi hayasız ve namus
suzun cüret ettiğini bilmek isterim. Yok sadece 
bir Muhittin imzası var da bunu takdir edeme
diğim mülâhazalarla benim yandığıma atfede
rek cevap veriyorsanız Muhittin Sarısaltık de
nilen adamın bir hemşerisi için tezvirat yapmı-
yacağmı. öğrenmeniz zanederim daha iyi olur
du. Biz yalnız insanlık duyguları ile yaşarız. 
Hâdiselere politika ihtirasının zaviyesinden zi
yade realiteye uygun olarak bakarız) Alt tara
fı (benim naçiz şahsım hakkında bâzı iltifatları 
muhtevi olduğundan okumıyayım. (Oku, oku 
sesleri). 

istanbul Milletvekilliğine seçildim. Seçimi 
takibeden günlede idi. Eminönü Merkez Buca
ğının Kongresine gidiyorum. Yolda Silivrili'ye 
tesadüf ettim. Tebrik etti. Nasıl tebrik ediyor
sunuz dedim. Muttali olduğum teşebbüslerini 
söyledim. Canım dedi, ben sana o fabrika işin
den kızgınım. Sonra, zaten hedefim sen değil
sin, dedi. Kimdir dedim. Ben bu vesile ile Mec
lise müracaat ettim, dedi. Nasıl dedim. Çünkü, 
emsal kararlarını senin hakkında ittihaz etmez
lerse millet nazarında müşkül mevkide kala
caklardır, dedi. Emsal diye gösterdiğin hâdise
lerle benim durumum arasında hiçbir münase
bet yoktur. Şahsan müşkül vaziyette kalırsın 
Fakat ne istesen onu yap dedim. 

Kamutayın sayın üyeleri, söylenecek, bilhas
sa Silivrili'nin sözümü nakletmiş olduğu va'diy-
le söylenecek çok sözlerim var. Fakat ben bir 
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muikaibele icabı olarak dahi şahsiyata bundan 
fazlasına gitmiye nefsimde takat ıbulamam. 

Huzurunuzda askerlik durumumu açıkça 
söyledim. (Millet Partili tbir zat, askerliğini yap
tın mı?) Ben İstanbul'da uzun seneler beledi
yede, hususi idarelerde, partide mesuliyetler 
deruihde etmiş bir adamım. Arkama (bu kadar 
ısrarla düşmüş olan insanın bana başka bir ayak 
sürçmesi atfetmemiş olmamasını, hakkımda bir 
tezkiye olarak: almama müsaadenizi ve n\azur 
görmenizi rica ederim. 

Yüksek Kamutay evvelce ittihaz etmiş ol
duğu kararlarında yerden göğe kadar haklıdır. 
Hiçbir zaman, prensip meselesinin, Anayasa 
hükmünün arkasına sığınarak 'hakkımda bir ka
rar vermemenizi bilhassa rica ediyorum. Hâdi
seler üzerinde arzettiğim şeyler vicdanınızı tat
min etmiş ve beni arkadaşlığa lâyik görüyorsa
nız ona göre reyinizi kullanınız. (Karar, Yüksek 
Kamutayındır. 

BAŞKAN — Hulusi Oral. 
HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Vazgeçtim. 
NECATİ ERDEM (Muğla) — Efendim; 

cümlenizce malûmdur ki ; bir milletin mukad
deratım kanun tâyin eder. Bir fiilin işlenmesi
nin yasak veya caiz olup olmadığını, suç teşkil 
edip etmediğini, suçun nev'ini, vasfını, suçtan 
terettüp edecek cezanın fer'i hükümlerini, hep
sini kanun, tâyin eder. 

Yüksek Meclis için bu, malûmdur. Binaen
aleyh teşrii Mecliste bir meselenin halli icabet-
tiği takdirde elbette kanuna müracaat etmek 
lâzımgelir. Elimizde bir Anayasa var, kanun
ların anasıdır, Anayasa, Milletvekilliğine mâni 
olan suçları saymıştır 12 nci ve 27 nci madde
lerde. Hepinizce malûmdur. 

12 nci madde evvelâ mücazatı terhibiyeyi 
müstelzim bir suçtan dolayı, dolandırıcılık, em
niyeti suiistimal, hileli iflâs gibi muayyen bir 
takım suçlardan mahkûmiyetin Milletvekilliğine 
mâni olduğunu ifade eder. Yani Heyeti Aliye-
nize şunu arzetmek isterim ki, evvelâ ortada 
bir suç bulunmalı, saniyen bu suçtan mahkûmi
yeti tahakkuk etmeli. Yalnız suç vardır demek, 
bir,mâna ifade etmez. Mahkûmiyeti yoksa Mil
letvekilliğine mâni bir hal mevzuubahis değildir. | 

Anavasanm bu katî hükmü ortada mevcut | 
iken nasıl oluyor da Yüksek Meclis askere git- j 
miş mi, gitmemiş mi, askerlik vazifesini yapmış i 
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mı, yapmamış mı, diye Milletvekilliğine mâni' 
olan, suçlar arasında bu askerlik meselesini 
mevzuubahis ediyor. Buna aklım ermez. 

Bir zaman Rıza Sporel hakkında böyle bir 
karar verilmiştir. O karar yanlıştır. Ama Rıza 
Sporel hidematı âmmeden memnuiyet cezasına 
uğramıştır, dediler. O da askerlik rütbesinin 
kaldırılması imiş. Halbuki cümlenizce malûm
dur ki, bu tertip edilen cezanın fer'i bir cüzüdür. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Silki askeri
den tart. 

NECATİ ERDEM (Devamla) — Evet silki 
askeriyeden tart. Bir kere suçu bulunacak, ceza 
terettüp edecek. Fiilî hüküm olarak hidematı 
âmmeden memnuiyetine gidilecek, ceza verile
cek. Halbuki Mücahedei Milliyeye iştirak için 
Devlet bir kanun yazmamıştır, iştirak etmiyen-
ler hakkında bir ceza tertip etmemiştir. Suçun 
tahakkuk edebilmesi için, malûmüâliniz ceza 
tehdidi altında olmak şartiyle Devletin emret
tiğini yapmamak neyhettiği yapmaktır. Devlet, 
Mücahedei Milliyeden zararla çıkıldıktan sonra 
bir takım adamlar buna iştirak etmediklerinden 
kendilerine bir suç terettüp etmemiştir, ortada 
bir suç yok ki, bunu mahkemeye verelim. Bun
ları silki askeriyeden çıkarmışlar. 

Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Çağrılmış da gelmemiş. Heyeti mahstısa karan. 

NECATİ ERDEM (Devamla) — Ne kararı 
ilo olursa olsun, Yüksek Meclis muvacehesinde 
iddia ederim ki, hidematı âmmeden memnuiyet 
bir suçla mahkûmiyetin fer'i hükmüdür. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Silki eskeri-
yeden tart. 

NECATİ ERDEM (Devamla) — Ş u halde 
hâdisede benim anlayışıma göre bir karar ve
rilmiştir. Yanlış olan bu karar, Kanununun sa
rahatine aykırı olan bir karar B. M. Meclisinize 
verilmiş olsa bile teamül teşkil etmez. 

BAŞKAN — Büyük Millet Meclisi kararını 
münakaşa ettiremeyiz. Böyle bir şey mevzuuba-
hir olamaz. Bundan evvel müttehaz kararı mev-
zuubahs etmeyin. Meclis kararı hakkında, yan
lış bir karar diye bir mülâhaza dermeyan edi
lemez. 

NECATİ ERDEM (Devamla) — Bence yan* 
lış olabilir. Sizce doğru olabilir. Haklı siz ola
bilirsiniz. Bundan ne çıkar. . 

Her halde Yüksek Meclisten çıkan her ka-
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rar isabetlidir, denemez. Bu iddia beşeriyet 
mefhumuna aykırıdır. Beşer hatâ eder. 

BAŞKAN —• Evvelki kararı münakaşa et-
miyelim. 

NECATÎ ERDEM (Devamla) — Burada 
Atıf ödül 'ün askerliğini yapmaması mesele
sinden dolayı bir ma hkûmiyeti yok. Mücrim 
dahi olsa mahkûm değildir. Kanun mahkûmi
yet arar. Anayasanın 12 nci maddesi mahkûmi
yet arıyor. Bunda mahkûmiyet yoktur. Ondan 
sonra ortada bir müruruzaman vardır. Hak
kında takibata geçilemez. Binaenaleyh 
Atıf ödül 'ün askerlik yapmamış olması 
bahanesiyle, mazbatanın tasdiki lüzumuna da
ir olan rapor aleyhinde konuşmak Anayasa hü
kümlerine aykırı hareket etmek demektir. 

Bence, komisyonun yaptığı iş doğrudur, 
mazbatanın tasdiki icabeder. Anlayışım budur. 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Silivrilİ. (Kâfi 
sesleri, yeter sesleri) Rica ederim. (Yeter, yeter 
sesleri) 

AHMET KEMAL SlLlVRÎLÎ (İstanbul) — 
Saym arkadaşlar; Atıf ödül biraz daha gayret 
etseydi beni askerliğimi yapmamış, kendisinin 
askerliğini yapmış gibi göstererek. Meclisten 
atılmamı istiyecekti. Bereket versin ki ; seçim 
mazbatam tasdik ve kabul edilmiştir. Bu zat 
elindeki vesaikle, yedek subaylıktan kurtula
rak, ihtiyat eri vaziyetine geçmiş ve askerlik
ten kurtulmuştur. Yani kısa hizmetli olduğun
dan hiç bahsetmedi. (Elinde resmî vesikası var
dır sesleri) 

Sonra benim komisyonda konuşmadığımdan 
ve burada konuştuğumdan bahsediyorlar. Ben 
Ankara'ya .gelir gelmez derhal Hazırlama Ko
misyonuna gittim, müracaat ettim. Dedim ki ; 
gazetelerde Atıf ödül 'ün askerliği hakkında 
Millî Savunma Bakanlığından soru sordunuz 
mu? Cevap verdiğini yazıyor gazeteler, böyle 
bir şey yaptınız mı? dedim. Hayır dediler, bu 
yalandır, biz Millî Savunma Bakanlığından bir 
şey sormadık. Peki bir şey söyliyecek misiniz 
siz? Millî Savunma Bakanlığından bir şey so
racak mısınız? Soracağız, ondan sonra cevap 
veririz dediler, ben de Allaha ısmarladık dedim 
ve ayrıldım. Sonra mazbatayı tetkik ve incele
me Komisyonunda çok konuştum, Demin de ar-
zettiğim gibi Meclis üyesi olarak orada bulun
duğum halde arkadaşların ekserisi değil, bâzı
larının kanaati budur. Fikirlerini anladığım 
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için hepsini söylemedim ve söylemem. En niha
yet söz söylenecek yer bu kürsüdür. Ben tahki
kat açılmasını rica ettim. Tahkik ediniz, bir 
karar veriniz, ondan sonra size daha söyliye-
ceklerim var dedim. Demin de söylediğim gibi 
askerliğini yapmamış, yapmadığını da itiraf 
ediyor. Anayasada askerliğini yapmıyanlarm 
Milletvekili olamıyacaklarma dair bir hüküm 
yok, diye cevap veriyorlar. 

EKREM ORAN (izmir) — Vaz geç Siliv
rilİ. 

AHMET KEMAL SlLlVRÎLÎ (istanbul) — 
Yahu, burada çok mühim bir ifadede bulundu.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Ekrem Bey. 
EKREM ORAN (izmir) — Sabahtan beri 

vaktimizi aldı. 
BAŞKAN —- Her noktanin tavazzuh etmesi 

lâzımdır. 
AHMET KEMAL SlLİVRİLl (Devamla) — 

Daha mektepte iken Adapazarı hâkimliğine mü
racaat etmiş kendisini dört yaş büyültmüş. 
Bundan maksat ve gayesi de, avukatlık yapa
bilmesi için bir sin meselesi mevzuubahis imiş. 
Bu ifadesiyle yalancı şahit bularak, çünkü ken
disi 1318 tevellütlüdür, hem hâkimi iğfal et
miş ikinci olarak da hâkimlik veya avukatlık 
yapacağım diye beri tarafta askerliğinden dört 
sene çırpmış. Bunu ifade etmekle bir suçu iki 
yapmıştır. 

3. — Çongara Muharebesinde ben yokmu-
şum. Bunları burada söylemeyi ayıp sayarım 
ama beni mecbur etmiştir. Ben Seferberlikte 
muallim asker olmadığımdan şubece kabul olun
madım. Oradan kalktım Cihan Harbine katıl
mak için Çatalca'ya gittim, sevk memuru çavu
şa beş sarı lira vererek kendisini kovdurdum. 
(Gülüşmeler..) dinle dinle ben senin gibi asker
likten kaçmak için değil asker olup harb etmek 
için rüşvet verdim. Kendimi muallim kaydet
tirdim. Oradan Edirne'ye gittim. Kıtam, 2 nci 
kolordu, 5 nci fıkra, 13 ncü alay birinci tabur 
4 ncü bölüktür. Alay kumandanının ismi Ali 
Rıza Bey, tabur kumandanı Mstafa Asım Bey.. 
Orada Demirtaş'ta birçok talim ve terbiye gör
dükten sonra Dimetoka'ya geldik. Oradan da 
kalktık, Çanakkale'ye gittik, ilk gününden son 
gününe kadar orada idim ve askerlik sicilinde 
de «Gönüllü asker» diye yazılı idim. 

SAHlR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Ne 
malûm ? 
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AHMET SÎLÎVRİLÎ (Devamla) — Sor, Mil

lî Savunma Bakanı yanında. 
Arkadaşlar, hayatımda hiç yalan asöyleme-

dim. 
AHMED ULUS (Giresun) — Tevellüdün 

kaç? 
AHMET SÎLÎVRİLÎ (Devamla) — 308. 
Size bir ispat da, benim askere gittiğimi 

tam 2,5 ay sonra babam öğreniyor. Nihayet 
Edirne'ye alaya geliyor. Alayda birgün akşam 
üzeri karavana yiyorduk, nöbetçi zabiti geldi, 
ismimle beni aradı. Alay kumandanının çadı
rına gittim. Nöbetçi subayı, gel dedi, çadıra 
girdim, bak kumandasında, selâma durdum. 
Baba oğlun bu mudur dedi. Resmi tazimi boz
dum, bir de baktım babam. Baba oğlun bu mu
dur dedi, babam evet bu dedi. Oğlum isen gayri-
muallemsin, senin emsalin askere alınmamış, se
nin ne işin var burada dedi. Komutana efendim, 
o babamdır, bana acıyor. Ben gönüllü askerlik 
yapmaya geldim; çünkü memlekette konuşacak 
arkadaşım kalmadı dedim. Cezaroğlu Ziya bu
nu pek iyi bilir. Ben 4,5 sene gönüllü askerlik 
yaptım. 

BAŞKAN — Sizin mazbatanızı müzakere et
miyoruz. 

AHMET KEMAL SÎLÎVRÎLÎ (Devamla) -
öyleyse o, ni^in konuştu. Söylediklerine madde 
maddö cevap veriyorum. 

Nihayet Çanakkale Harbi sona erdi, ben de 
avdet ettim ve Van, Bitlis, Diyarbakır vilâyet
lerinde üç buçuk sene gezdim. Oraya giderken 
babam geldi, oğlum yapma, etme, ne işin var 
dedi. 35 günlük bir çocuk bıraktın. Furuncuyunı 
diyenler alınmıyor. 300 koyunum var diyenler 
alınmıyorlar, 400 dönüm arazim var diyenler 
alınmıyorlar, senin ne işin var. Ben dinlemedim, 
aldım harçlığımı çektim, gittim. 

Çongara Muharebesine gelelim: Çongara 
Muharebesinde Silivri'ye gelen yüzbaşı Kâmil 
Beyin süvari kıtasına, Silivrili Bayram Ali, di
ğeri Raşit'e bütün teçhizatı ile beraber iki hay
van verdim ve kendim de bunların aralarına 
karıştım. Çongara Muharebesi bozulduktan son
ra Saraylılar isyan etmişlerdi, bizim bölük ıslah 
etmek için, katliama meydan vermemek için 
orayı kuşattı ve teslim aldık. Bunları konuş
makla keyif duymuyorum, ama mecbur etti de 
söylüyorum, ayıptır, icabettiği zaman sen gene 
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j askerlikten kaçarken bu ihtiyar adam gene gi

decektir. 
ATIF ÖDÜL (istanbul) — O belli olmaz. 

i AHMET KEMAL SlLlVRlLl (Devamla) — 
| Sen belli ettin çoktan. Mektep çocukluğundan 
j bahsetti. 

Bir taraftan mektep çocuğu, acıyın bana, 
diğer taraftan 1314 tevellüttü ihtiyat eri. Bunun 
ikisi bir araya nasıl gelir? Olur şey değil. Bunu 
ifade ile suçun bir iken ikiye çıktı. Bunun baş
ka mânası olmaz. 

21 Mayıs 1941 de inönü Yabancı Şubesine 
müracaat etmiş beni askere sevkedin demiş âde
ta ben askerlik yapmaya gönüllüyüm. 30 sene 
bir türlü kolayını bulup da gidememiş. Kolayı
nı 'bulmuş kaçmış. Hizmeti maksure demiş, fi
lân numaralı Af Kanunundan istifade etmiş:, 

'• gitmemiş. Onun mektebinden çıkan arkadaşları 
altı defa askerliklerini yapmışlar, fakat asker
lik yapmak Ibu zata bir türlü nasip ve kısmet 
olmamış. 

j 21 Mayıs 1941 tarihinde yabancı şubeye mü
racaat ettiği zaman yani 1941 Mayısının 16 sm-
da 36828 numaralı emirle asker toplandığı za-

j man 'buna iştirak etmemiş. Bu emir 16 Mayıs 
i 1941 de yapılıyor, kendisi 21 Mayıs 1941 de mü

racaat ediyor, ibunu askere almıyorlar. Bu na-
ı sil lâf. Bunu sizin aklınız kabul ediyor mu? Si

ze tarih gösterdim. 
EŞREF DİZDAR (Giresun) — Yahu yorul-

I dun, yeter.artık. 
I AHMET KEMAL SÎLÎVRÎLÎ (Devamla) — 

Canım (ben ne olacağım keşfediyorum, naöıl ol
sa tasdik edeceksiniz. Fakat söyliyeyim de vic
dan azabından kurtulayım. 

Şimdi, yine tekrar 1948 de müracaat etmiş, 
I eline bir tezkere verilmiş, burada dokunacak 
| Ibir şey var. 1948 de müracaat ettiği zaman Sa-
I ym Atıf ödül beş senelik müstalhfaz. 1948 de 
i müracaat ediyor Millî Savunma Bakanlığına. 
i Bunun da sebebini arzedeyim. 
! Bunun da sebebi : 1948 senesi Sayın Atıf 

Ödül istanbul î l Başkanlığına seçildiği gün 
i Kumkapı Bucağında kendisi •hakkında itiraz 

eden (bulunuyor, (büyük gürültüler koparıyor, 
i onun için buraya geliyor müracaat ediyor, yap-
j tığı yok. Hakikaten 1948 de Millî Savunma Ba

kanlığına igidip de benim askerlik çağıma (bir 
I nihayet veriniz dediği zaman kendisinin asker-
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lik çağından beş sene çıktığını hatırlamıyor bu-
na ne lüzum vardı. 

ATIF ÖDÜL (îstanibul) — İhbar üzerine 
gittim. 

BAŞKAN — Esasa müessir söz söyleyin bun
lardan bir şey çıkmaz Kemal Bey. 

AHMET KEMAL SÎLÎVRÎLÎ (Devamla) — 
Fakat fabrika ne Atıf ödül 'ündür ve ne de be
nimdir. Bunun burada hiç yeri yoktur. Fakat 
o fabrikanın orada yaşamaması için elimden 
geldiği kadar çalışacağım. Elbet bir gün kanu
ni yollarla bu fabrikanın altını üstüne getire
ceğim. Çünkü vilâyet idare heyetinin kararları 
iki defa değişti, Bayındırlık 'Bakanlığının ka
rarları değişti. 

AHMED ULUS (Giresun) — Kurulmuş fab
rikayı yıkmak demokrasiye yakışır mı? 

AHMET KEMAL SÎLÎVRİLÎ (Devamla) — 
Bu fabrika Silivri balkının gözlerini kör et
mektense yıkılması hayırlıdır. 

BAŞKAN — Ahmed Ulus konuşmayı bıra
kın. 

AHMET KEMAL SÎLÎVRÎLÎ (Devamla) — 
Bu fabrikanın avukatı Atıf ödül Bey onun avu
katlığını almış. Atıf ödül almazsa da Hasan 
Fehmi alır, Hasan Fehmi almasa Salamon Adato 
alır. Bunlar burada konuşulacak bir lâf mı?. 
Kim olsa alıp takip ederdi. 

Mektup meselesi (Gülüşmeler). 
Ben Lüleburgaz 'a mektup yazmışım. Bu mek

tupta Lüleburgaz senden başka cesareti mede
niye gösteren bir şahsa tesadüf etmedim demi
şim. Bu adam da korkmuş, ürkmüş. Kimden 1. 
Onu bilmem. Elimde şu mektup var. Şu mektu
bu ben okuyayım, müsaade ederseniz Divan kâ
tibine vereyim.. Yahut okuyayım. (İmzası ses
leri) 

İmza : Lüleburgaz, eski fabrikatörlerden 
Muhiddin Sarasaltuğ. 

ÂTTF ÖDÜL (İstanbul) — Benim okudu
ğum mektup. 

AHMET KEMAL SÎLÎVRÎLÎ (Devamla) — 
öyle mi?. Pekiyi. 

Bu adamın da bir kere edep, haya, karekte-
rine bakalım. Bana da yazdığı mektubu) okuya
cağım şimdi. Şimdi o da ona yazdığını okudu, 
ben de bana yazdığım okuyacağım. 

«Adresimin ve ismimin mahfuz tutulması ri-
casiyle aşağıdaki ihbarı yapmayı bir vatan bor
cu biliyorum», 

.1949 O : 1 
Bakın herifteki karektere. Hem bana yazmış 

hem de ona. 
«Avukat Atıf ödül 'ün mucibi haya bir takım 

tertiplerle askerlikten kaçtığını böyle kasten 
yalan ve hilafı hakikat beyanlariyle askerlikten 
kaçan bir adamın Milletvekili olmasına kanuni 
imkân bulunamadığım arzeder ve aşağıdaki taf
silâtı yüksek katınıza sunarım>. 

Bu adamı şahsan tanımam. 
(Tanıyorsun sesleri). 
Hiç tanımam. Vallahi tanımam. Tanımıyo

rum. Zorla mı tanıtacaksınız. (Gülüşmeler) 
«1. Atıf ödül 'ün esas doğumu 1317 yahut 

18 dir. Edirne Lisesinde okuduğu 1335 - 1336 
senelerinde askerlikten tecil edildi. 

2. İstanbul Mülkiye Mektebine bu doğumlu 
olarak kaydedildi. 

3. Trakya'nın istirdadında yeniden yapılan 
nüfus tahririnde 1314 lü olarak kasden asker
lik yapmamak maksadiyle yalan beyanla yaz
dırdı. 

Lüleburgaz'da kaymakam vekilliği ve daha 
sonra da Milletvekili1 olan ağabeysi Şevket 
Ödül'ün hatırı ve baskısı ve Atıf 'm Burgaz Sulh 
Hâkimi olarak çalışması gibi sebeplerle mesele 
ihbar edildiği halde örtbas edildi. 

Burgaz'da Atıf'in asker kaçağı olduğunu 
yaşını mahsustan ve askerlikten kaçmak için bü
yük yazdırdığını herkes bilir. 

Askerlikten kaçan Reasuran'sm kirli işleriy
le servetler kazanan Atıf'm Milletvekilliğine se
çilmesi halk arasında büyük hoşnutsuzluk ya
ratmıştır. Atıf'm Lüleburgaz Askerlik Şubesi
ne 1314 lü olarak ve askerliğini yaptığı hak
kında yalan beyanı olduğunu Burgazlılar söy
lemektedir. 

Lüleburgaz'da eski Fabrikatörlerden Mu
hittin Sarısaltık. 

Bundan aşağı daha iki üç satır vardır, onu 
da okuyayım. (Şu imzayı oku da duyalım ses
leri). 

AHMET KEMAL SÎLÎVRÎLÎ (Devamla) — 
Hayır, imzalar gösterilmez. 

Mektubun alt kısmı : 
« Azizim Bay Kemal Silivrili, Atıf'm asker 

kaçağı olduğunu Millet kürsüsünden bildirmen 
bizleri çok sevindirdi. Hakikaten Atıf askerlik
ten kaçmak için yaşım büyütmüştür. Mülkiye 
Okulunda Edirne Lisesinde kaydı 1314 lü de
ğildir. Millî ve en samimî sevgi ve tebrikleri-
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mi sunar para ve kadından başka kıymet tanı
mayan bu adamlardan memleketi kurtarmanı 
bekleriz ». 

BAŞKAN — Bunlar takdire mütaallik husus
lardır. 

AHMET KEMAL SİLİVRİLİ (Devam» — 
Şimdi ben bu konuştdklarma tamamen cevap ver
dim. S:on olarak, seçim tutanağının reddini is
tiyorum. Kendisi suçunu gazetelere verdiği be
yanlarında da, şimdi şurada da tekrar ben Ada
pazarı hâkimliğine iki şahit götürdüm müddetin
den evvel avukatlık yahut, hâkimlik yapayım di
ye yaşımı büyüttüm demektedir. Bu da büyük 
bir suçtur. 

BAIKAN — Enver Kök. 
ENVER KÖK (Sinob) — Muhterem arka^ 

daşlarım. Yeni seçilen Atıf ödül arkadaşımızın 
askerlik meselesi mevzuubahis olurken, bu mevzu 
üzerinde konuşan Ahmet Kemal Silivrili burada 
âdeta müttehim gibi konuştu, iş istikametini de
ğiştirdi. Geçmiş hâdiseleri hepimiz gördük, as
kerlik mevzuu dendi mi Meclis kürsüsünde konu
şan vatanperver hatiplerin hepsi gözümün önüne 
geliyor. Rahmetli Burhan Cahid Morkaya mev
zuunda askerliğini yapmamış olması mevzuuba
his idi. (Soldan, mahkûmiyeti meselesi sesleri). 
Bu hâdisede yalnız ... 

BAŞKAN — Bırakınız, rica ederim, bu hu
susta komisyon sözcüsü gereken tetkikatı yap
mıştır, cevap verebilir. 

ENVER KÖK (Devamla) — Müsaade buyu
run izah edeyim, ben de cevap vereyim. 

Ortada bir mevzu var: Askerlik yapılmış mı, 
yapılmamış mı? Askerlik yapmıyamlar Milletve
kili olur mu, olmazını? En nihayet bu, reye ko
nulur Meclis buna karar verir, bunun üzerinde 
fazla durmaya lüzum yoktur. 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) 
— Muhterem arkadaşlar; İstanbul Milletvekil
liğine seçilen Atıf ödül arkadaşımızın milletve
killiği tutanağı Yüksek Huzurunuzda müzakere 
edilirken mesele iki nokta etrafında toplanmış 
bulunmaktadır. Birisi, bu işin Komisyonda mü
zakeresi sırasında ileri sürülmüş olan bir soru 
meselesidir; diğeri ele; hududa umumiyesi itiba
riyle Atıf ödül arkadaşımızın vaziyeti umumi-
yesinin Anayasa ve Seçim Kanunu muvacehe
sinde arzettiği durumdur. 

Ahmet Kemal Silivrili arkadaşımız İnceleme 
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Komisyonuna dâhil bir arkadaş olduğu halde, bu 
işin Millî Savunmadan da tahkik ve tetkik saf
hası geçirmesini istedi ve ondan sonra müspet 
bir karara varılacağını ifade etti. Birkaç arka
daş da bu fikre iştirak etmiştir. Bu kısmı usul 
safhasıdır. Komisyonda da, Komisyon üyeleri 
arkadaşlarıma arzettiğim veçhile, askerlik du
rumunu tesbit eden, veya askerlik vaziyetlerini 
nüfus tezkerelerinde işaret eyliyen kayıtlar, bi
zim bildiğimiz mânada bir evrak sureti değil, o 
muamelenin vüsukunu bizatihi tevsik eden ev
rakı asliyedir. Bu itibarla eğer Atıf ödül arka
daşımızın askerlik vaziyetini tevsik eden işbu 
vesaik, yani nüfus tezkeresindeki kayıtlar, 
müracaat suretiyle almış olduğu vesikalar, yük
sek Komisyonu tatmin etmez ve askerlik mua
melesi hakkındaki kanaatimize müessir olmazsa 
ondan sonra Millî Savunmadan bir tahkik yolu
na gidebiliriz, yoksa bunlar vesikaların aslı
dır, bunlara her zaman itimat edilebilir fikrini 
ileri sürdüm. Bu kabul edildikten sonra, Yük
sek Huzurunuzda askerlik durumunu tesbit 
eden, gerek askerlik şubesine müracaat ederek 
.almış olduğu ve kendisini maksureli olarak gös
teren vesika; acemi ihtiyatları davet sırasında 
İstanbul ve Lüleburgaz şubelerine yaptığı mü
racaatlara dair vesaik ibraz edildi ve bunlarla 
askerlik durumunun tevsik edilebileceği veya tev
sik edildiği neticesine varıldı. Bu, usuli safhadır. 
Ahemet Kemal Silivrili arkadaşımın bu kürsü
den «bu işler tahkik edilmeden neticeye varıldı» 
şeklindeki ifadelerinin cevabıdır. 

Esas hakkındaki noktai nazara gelince; ar
kadaşlar gerek Anayasamız muvacehesinde, ge
rekse Seçim Kanunu muvacehesinde kimler mil
letvekili olabilir, kimler milletvekili olamaz? 
Bunlar bir hukuk çerçevesi içerisinde kaydedil
miş ve nizamlaşmış olarak karşımızda durmak
tadır. Gerek Anayasamızın 12 ve 27 nci mad
deleri ve gerekse Seçim Kanununun 11 nci 
maddesi; terhibî bir ceza ile yani bugünkü hu
kuki tabiriyle; ağır cezayı istilzam eden bir 
suçla veya muhilli haysiyet olan hırsızlık, dolan
dırıcılık sahtekârlık, emniyeti suiistimal gibi 
bir fulden dolayı kati surette mahkûm olan şa
hısların Milletvekili seçilmiyeceği veya Millet
vekili seçilse dahi, bu halleri tahakkuk edenle
rin Milletvekili sıfatlarının ıskat olunacağı ya
zılıdır. 

Ahmet Kemal Silivrili arkadaşımızın burada 
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suç, suç diye defaatla tekrar ettiği vaziyet bir 
suç değildir arkadaşlar. Tavzihinde fayda mü
lâhaza ettiğim için yüksek huzurunuzu işgal ede 
ceğim. 

Suç tâbirinin delâlet ettiği mânayı, suç iba
resinin ifade ettiği suçla ilgisi ve irtibatı var 
mı, yok mu hususunu ortaya koymakta fayda 
mülâhaza ettiğim için arzetmek mecburiyetini 
hissettim. 

358 sayılı Kanunun ismi, bir suçun affına de 
lâlet ettiği mânasında alınması, vaziyeti bir suç
luluğa doğru götürebilir. Fakat hâdise bu de
ğildir, hâdise; vaziyeti fiiliyenin, bir durumun, 
bir kanunun hükmü altında tâyin ve tevsikidir. 
tespitidir. Halbuki bir suç mevzuu, tâbiri huku
kisi ile karşı karşıya kalındığı zaman varacağı
mız netice, kanunlardaki memnu fiillerin icrası 
veya kanunun emirlerinin ihmali suretiyle ta
hakkuk edecek kanuna riayetsizlikten mütevel
lit bir fiili hukukidir. Bu tahakkuk edecek, 
bunlar, gerek Anayasanın 12 nci maddesinde, 
gerekse seçim kanununun 11 nci maddesinde 
tadat edileni fiillerden olacak ve bunlar katî su
rette mahkeme ilâmına raptedilmiş bulunacaktır. 

Atıf ödül arkadaşımızın vaziyetinde bu hal
ler mevcut değildir, askerî durumu Yüksek 
Meclisin huzurunda arzedilmiştir. 385 sayılı 
Kanunla affedilen vaziyet bir suçluluğun affı 
değildir. Kendisinin Milletvekili olmasına 
mâni bir hali yoktur. îbraz ettiği vesika, biza
tihi asli bir vesika olarak kabul edildiği için, 
mazbatamızda da izah ettiğimiz gibi, bu vesika
lar kâfi görülmüştür. 

Morkaya meselesine gelince; rahmetli Bur
han Cahit Morkaya'nm seçim tutanağını İnce
leme Komisyonunda da sözcü idim. Komisyonun 
vardığı kararı bir mazbata muharriri sıfatiyle, 
kendilerinin de iltihak ettiği reyi Yüksek Hu-

1949 O : 1 
zurunuzda müdafaa ederken, Morkaya'nm Mil
letvekilliği tutanağının kabulünün zaruri oldu
ğunu söylemiş bir arkadaşınızım. Orada da ayni 
şekilde, ayni tarzda, ayni hukuki mütalâalarla, 
Burhan Cahit Morkaya'nm seçim tutanağının 
kabulü lâzımgeldiğini, gerek şahsi ve gerekse 
Komisyonun mazbata muharriri sıfatiyle ve 
esas fikir olarak bu kürsüden müdafaa ve ifade 
etmiş bir arkadaşmızm. Kaldı ki, bunun onun
la bir mutabakat ve müşabeheti de mevcut de
ğildir. (Kâfi kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında 
bir takrir vardır, söz alan da yoktur, komisyon 
da mütalâasını söylemiştir. Yalnız Silivrili'nin 
bir önergesi vardır, onu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Milletvekilliğine seçilen Atıf ödül ' 

ün askerlik yapmamak için türlü, türlü hilelere 
ve desiselere uyarak 30 sene askerlik yapmak
tan kaçınmış olduğunu izah ettim. Bu arkadaşın 
mazbatasının reddini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Ahmet Silivrili 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler.... önerge reddolunmuştur. 

Komisyon raporunu oyunuza sunuyorum. 
Raporu kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ra
por kabul olunmuştur. 

Atıf ödül 'ün seçim tutanağını Yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul olunmuştur. 

Atıf ödül 'ün Milletvekilliğini Yüksek Mec
lis tasdik etmiştir. 

Vakit geçmiştir, gündemimizdeki diğer 
maddelere önümüzdeki Cuma günü saat 15 de 
toplanılarak devam edilecektir. 

Kapanma saati : 19, 15 

«*•»-
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Manisa Milletvekilliğine seçilen Dr. Lûtfi Kırdar'ın seçim tutanağı 

hakkında Tutanakları inceleme Komisyonu raporu (5 /109) 

16 . XI . 1949 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Manisa Milletvekilliğine seçilen Doktor Lût
fi Kırdar'ın, Milletvekilliği tutanağına itiraz 
edilmesi üzerin o dosyası Başkanlıkça knmis-
yona havale edilmiş ve İçtüzüğün hükümleri 
dairesinde yapılan ad çekme sonunda mezkûr 
dosya 6 numaralı Hazırlama Komisyonuna tevdi 
edilmiş olmakla bugün toplanılarak iş incelendi. 

Manisa'da yapılan seçimlerde Salihli İlçesi
nin muhtelif köylerinde seçimin kanun hüküm
leri dairesinde cereyan etmediği ve bu itibarla 
seçimin muallel olduğu ve seçim tutanağının 
tasdik olunmaması iddia edilmiş ve iddiaları 
tevsik eder mahiyette bâzı tutanak suretleri de 
iliştirilmiş bulunmaktadır. 

Seçim esnasında vukuageldiği iddia olunan 
fiillerin tevsiki zımnında tutulan zabıtların ve
sika mahiyetini arzetmediği bertaraf vukuu 
iddia olunan hallerin usulen ve Seçim Kanunu
nun 27 nci maddesi hükümleri dâhilinde komis
yon ve kurullara ihbar ve tutanakla tesbiti ica-
bederken bu lâzimeye de riayet olunmamıştır. 
Vesika diye ibraz olunan zabıtların bir kıs
mında seçimin mektep odasında yapılmış olma-

Manisa Milletvekilliğine seçilen Lûtfi Kır
dar ' ın seçim tutanağının iptali için 11 . XI . 
1949 tarihinde Manisa Milletvekili Muammer 
Alakant tarafından Meclis Başkanlığına vâki 
itiraz Komisyonumuza havale edilmekle mezkûr 
şikâyetin incelenmesi adçekme ile 6 numaralı Ha

sı talil sebep olarak gösterildiği halde diğer bir za
bıtta seçimin mektep bahçesinde ve aleni olarak 
yapıldığı kanuna riayetsizlik olarak zikredilmiş 
olması itiraza esas olarak vesikaların tesbit tar
zındaki hareket mebdeini ve kıymetini göster
meye kifayet etmektedir. 

Bundan başka on beş sandıkta vukuu iddia 
olunan hallerin bütün bir seçim hakkında talil 
sebebi teşkil edemiyeceği gibi, Salihli İlçesinde 
vukuu iddia olunan bu hallerin bütün o ilce oy
larını kıymetsiz kılacağı bir an bile kabul edilse 
111 312 oydan Salihli İlcesine ait 10 861 oyun 
tenzili halinde de neticenin değişmiyeceği ve 
bu itibarla, seçim neticesine müessir olamıyacağı 
da anlaşılmış bulunduğundan Lûtfi kırdar'ın 
seçim tutanağının Kamutayın tasvibine arzı ka-
rarlaştırılmiıştır. Sunulur. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu 
Altı numaralı Komisyon Başkanı Sözcü 

Kastamonu Kırşehir 
Gl. A. Alptoğan S. Kurutluoğlu 

Denizli Rize 
R. Aydınlı Dr. F. Kurtuluş 

zırlama Komisyonuna tevdi edilmiş ve mezkûr 
Komisyonca yapılan incelemede : 

Lûtfi Kırdar'ın tutanağının iptalini mucip 
bir hali görülemediğinden kabulünün Kamuta
yın tasvibine arzı kararlaştırılmış olmakla vâki 
itiraz ve ilişikleriyle tutanak incelendi. Muam-

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları inceleme Komisyonu 18. XI. 1949 

Esas No. 5/109 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 



mer Alakant'ın itiraz yazısında, Manisa'da ya
pılan seçimin Seçim Kanunu hükümleri daire
sinde cereyan etmediği cihetle Lûtfi Kırdar 'm 
seçim tutanağının iptali istenmeKtedir. 

itiraza ilişik 15 aded varaka suretinde bâzı 
sandıklarda seçmenlerin iki defa oy kullandığı 
sandık başlarında hücre bulunmadığı, sandıkla
rın vaktinden evvel açılıp tasnif yapıldığı, hal
kın rey vermeden işinin başına gidemiyeceğinin 
bekçilerle ilân edildiği, sandığın okulun ders
hanesinde olduğu, Poyraz damları köyünde tas
nifin gizli yapıldığı, 24 sayılı seçim bürosunda 
seçimin hücrede yapılması icabederken köy 
okulunun bahçesinde yapıldığı hususları ileri sü
rülmüştür. Seçim esnasında vukua geldiği id
dia olunan bu fiillerin tevsiki zımnında ibraz 
olunan kâğıtlar vesika mahiyetini arzetmediği 
gibi Seçim Kanununun 27 nci maddesinin (F) 
fıkrası sarahatine göre bu gibi hususların seçim 
komisyonlarına intikal ettirilerek bir zabıt ile 
tesbiti icabettiği halde bu lazimei kanuniyeye 
de riayet edilmiyerek şahsi birtakım kâğıtların 
tanzimi yoluna gidilmiş olması bunların kanuni 
bir kıymet ifade etmiyeceğini açıkça ortaya koy
maktadır. 

Bundan başka bu suretle kanuna riya et edil
mediği iddiaları da birbirini nakzeder mahiyet 
arzetmektedir. Bir köyde seçimin mektep eda
sında yapılması telif sebebi gösterildiği halde 
diğer bir köyde bunun açıkta olması aynı suret
le kanuna riayetsizlik olarak ortaya atılmış ol
malı, bunların hazırlanması sırasındaki hareket 
mebdeini ve kıymetlerini göstermeye kâfidir. 

Bundan başka 15 sandıkta vukuu iddia olu
nan hallerin gerek bir ilçenin oylarının tamamını 
ve gerek bütün seçime iştirak eyliyen vatandaş 
oylarının hepsini muallel kılmıyacağı gibi biran 
için bu 15 sandıktaki oyların şekle riayetsizlik 

yüzünden mualleliyeti kabul edilse bile umumi 
neticeye müessir olamıyacağı aşikâr bulunmuş 
olduğundan Lûtfi Kırdar 'm seçim tutanağının 
kabulünün Kamutayın tasvibine arzına çoğunluk
la karar verildiğinden Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Tutanakları in
celeme Ko. 

Başkanı Sö^cü Kâtip 
İsparta Kırşehir Urfa 

K. Turan S. KuruÜuoğlu E. Tekeli 

Ankara Ankara, Ankara, 
A. Çubukçu F. Öymen R. Börekçi 

1. Bulunamadı. 
Balıkesir Bursa Denizli 

M. Akpınar F. Bük R. Aydınlı 
I. Bulunamadı. I. Bulunamadı, t. Bulunamadı. 

Gazianteb Gazianteb Giresun 
Dr.M.Canbolat Ol. A. Atlı A. Ulus 

istanbul istanbul 
A. K. Silivrili Kararda ittifak fakat esbabı mu-

cibeye muhalifim. 
C. Baban 

istanbul Kastamonu Konya 
/S'. Yürüten Ol. A. Alptogan Ş. Ergun 

Kütahya. Manisa 
Dr. t. A. Gürsoy Dr. M. N. Otoman 
Şerhim aşağıda. 

[*] 
Niğde Kize 

/. R. Soyer Dr. F. Kurtuluş 

[*] Mazbatanın itirazında ileri sürülen hu-
husatın mahallen tahkikat yapılması ka,-

•naıatıdayım. 
Dr. A. 1. Gürsoy 

\< 

(S. Sayım: 6) 



S. Sayısı: ̂  
İstanbul Milletvekilliğine seçilen Atıf ödül'ün, seçim tutanağı hak

kında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5 /107) 

16 . XI . 1949 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

îstanbu) Milletvekilliğine seçilen Atıf ödül ' 
ün askerlik vazifesini yapmamak gibi fiilî bir 
durumda olduğu hakkında Kamutayca okunan 
ve Tutanakları İnceleme Komisyonuna havale 
edilen 7 . XI . 1949 tarihli istanbul Milletvekili 
Ahmet Kemal Silivrili'nin şikâyetnamesi ad 
çekme suretiyle havale olunan 1 numaralı Ko
misyonda incelendi. 

1. — Hakkında şikâyet olunan İstanbul Mil
letvekili seçilmiş Atıf ödül Komisyonumuza 
davet olunarak müdafaası dinlendi. 

İbraz ettiği vesaik ve nüfus hüviyet cüzda
nındaki meşruhata göre askerlik hizmetinden 
kaçınmış bir durumda olmadığı ve aksine ola
rak birkaç defa durumunu askerî makamlar 
nezdinde takip ettiği ve nüfus hüviyet cüzda
nındaki meşruhata nazaran emsali ihtiyata nak
ledilmiş olduğundan kendisinin askerlik vazife
sine alınması mümkün görülmediği anlaşıldı. 

2. — Tetkik olunan Seçim Kanunu ve Ana
yasanın maddei mahsusalarında Milletvekilliği
ne mâni bir durumu görülmediği, 

3. — Bu itibarla Komisyonumuz İstanbul 
Milletvekilliğine seçilen Atıf ödül 'ün Milletve
killiği tutanağının kabulüne ve bu raporumuzun 
Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 
sunulmasına karar verildi. 

Tutanakları İnceleme Komisyonunun 
1 Nnumaraılı Hazırlama Komisyonu Başkanı 

Gazianteb 
Ol. A. Atlı 

Sözcü 
Gazianteb 

Dr. M. Canbolat 
İçel 

R. Koraltan 
Toplantıda bulunmadı 

Ankara 
A. Çubukçu 

İstanbul 
Dr. A. Adıvar 

İmzada bulunmadı 

Tutanakları İnceleme Komisyona raporu 

T. B. M. M. 
Tutanaktan İnceleme K. 

Esas No. 5/107 
Karar No. 3 

19 .XI . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Atıf 
ödül 'ün, seçim tutanağına İstanbul Miletvekili 
Ahmet Kemal Silivrili tarafından vâki itiraz 
üzerine dosyası komisyonumuza havale buyu-
ralmuş ve İçtüzük hükümleri dairesinde işin 
tetkiki ad çekme ile 1 numaralı Hazırlama Ko
misyonuna tevdi edilmişti. Bu komisyonca yapı
lan tetkikat neticesinde Atıf ödül 'ün yedinde 
mevcut askerlik vesaiki ve kanuni vaziyeti itiba
riyle Milletvekili seçilmesine mâni bir hali gö

rülemediğinden tutanağının onanmasının Ka
mutaya arzı karar altına alınmıştır. 

İnceleme Komisyonunca bu rapor ve dosyası 
tetkik edilerek: 

Atıf ödül 'ün askerî durumunun Hazırlama 
Komisyonu raporunda izah edilen şekilde oldu
ğu ve Anayasa ve Seçim Kanunu dairesinde Mil
letvekilliğine mâni halini müsbit bir hüküm de 
mevcut bulunmadığı anlaşılmış olmakla seçim 
tutanağının kabulü, hususunun Yüksek Kamuta-



ya arzına çoğunlukla karar verilmiştir. 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tutanakları İnceleme K. Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 8. 
Kâtip 
Urfa Ankara 

E. Tekeli A. Çubukçu 
Balıkesir 
M. Akpınar M N 

Sözcü 
Kırşehir 
Kurutluoğlu 

Ankara 
B. Börekçi 
Edirne 

. Gündüzalp 

Gazianteb Gazianteb Giresun 
Dr. M. Canbolat A. Atlı A. Ulus 
İstanbul Kastamonu Konya 
C- Baban Ol. A. Alptoğan Şevki Ergun 

Kütahya Manisa 
Askerlik durumunun tahkiki Dr. M. N. Otaman 

icap ettiği kanaatindeyim 
Dr. A. î. Gürsoy 

Niğde Bize 
ibrahim B. Soyer Dr. F. Kurrtulu§ 

( S. Sayısı : 7 ) 


