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A — Sözlü sorular 
1. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım 

önen'in, bâzı mücevherat, altın ve kıy
metli eşyanır^hangi tarihlerde ve ne gibi 
bir karara istinaden Topkapı Sarayından 
Ankara'ya naklediğine, vasıf, cins mik
tar ve kıymetlerinin evvelce ayrı ayrı tes-
bit edilip edilmediğine ve bu emanetler 
arasında büyük kıymeti haiz eşyanın mev
cut bulunup bulunmadığına, zayi olanlar 
varsa sebebiyet verenler hakkında ne mu
amele yapıldığına ve üç anahtarlı olduğu 
söylenen kasanın açılıp açılmadığına dair 
Maliye Bakanlığından sözlü sorusu (6/292) 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, bâzı mücevherat; altın ve kıy
metli eşyanın hangi tarihlerde ve ne gibi 
bir karara istinaden Topkapı Sarayından 
Ankara'ya nakledildiğine, kıymet, cins ve 
miktarlarının zabıtla tesbit edilip edilme^ 
diğine, kıymet takdiri için Holânda'ya, 
gönderildiği söylenen bu mücevherat hak
kındaki mütehassıs raporuna ve açılamı-
yan kasalar muhteviyatına dair, Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/297) 
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Abdullah Çilli'nin seçim tutanağı hakkın-, 
da Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tez
keresi ve Tutanakları İnceleme Komisyo
nu raporu (3/25) 195 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, I Numaralı Geçici Dilekçe 
Komisyonunun 25 . V . 1951 tarihli Haf-

1» — GEÇEN T 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu tasarısı
nın Bütçe, Ekonomi, Maliye ve Ticaret komis
yonlarından beşer üye alınarak kurulacak Ge
çici Komisyonda görüşülmesi kabul olundu. 

Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, Vak
fıkebir Belediye Başkanı Ömer Kulein'in işten 
menedilmesi sebebine ve bu hususta Bakanlık
ça ne gibi bir karar alındığına dair sorusuna, 
İçişleri Bakanı cevap verdi. 

Van Milletvekili Ferid Melen'in, Gelir Ver
gisi mükelleflerinden alman yıllık beyanname 
sayısı ile beyan olunan kazanç ve iratların tu
tarına ve vergi miktarına, Kurumlar ve Es
naf vergileri mükelleflerinin sayılariyle vergi 
miktarlarına dair sorusunu, Maliye Bakanı 
cevapladı. 

Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu'-
nun, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 

Sayfa 
talik Karar Cetvelindeki 628 sayılı ka
rarın " Kamutayda görüşülmesine dair 
önergesi ve I Numaralı Geçici Dilekçe Ko
misyonu raporu (4/150) 195 :208 

4. — Erzurum Milletvekili Bahadır 
Dülger'in, Basın Birliği Kanununun kal
dırılması hakkındaki 4932 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (2/25) 208:209 

5. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, köylü kız çocuklarının ilk tahsil 
yaşı hakkında kanun teklifi ile Balıkesir 
Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve dokuz arka
daşının, Köy Okulları ve Enstitüleri Teş
kilât Kanununun 13 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/152, 
2/197) 209:213 

'ANAK ÖZETİ 

Kanuna ek 4908 sayılı Kanunun birinci mad
desine iki fıkra eklenmesine dair kanun tekli
finin reddi hakkındaki Bütçe Komisyonu rapo
ru, kabul edildi. 

Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman ve 16 
arkadaşı ile Edirne Milletvekili Cemal Köprü
lü'nün, ilkokul öğretmenlerinin veya ilkokul 
öğretmenliğinden gelerek orta ve daha yüksek 
dereceli öğretim müesseselerinde öğretmenlik 
yapanların yahut Millî Eğitim Bakanlığı mer
kez ve taşra teşkilâtında çalışanların hizmet 
müddetlerine göre alacakları aylık dereceleri 
hakkındaki kanun tekliflerinin reddine dair 
Bütçe Komisyonu raporu, kabul olundu. 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilme
si hakkındaki kanun, kabul edildi. 

2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Ka
nununun 60 ncı maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının birinci görüşülmesi biti
rildi. 
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B : 89 13.6.1951 O : 1 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, köy

lü kız çocuklarının ilk tahsil yaşı hakkında ka
nun teklifi ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yır-
calı ve dokuz arkadaşının, Köy Okulları ve Ens
titüleri Teşkilât Kanununun 13 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve aynı kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi üzerinde bir 
müddet görüşüldükten sonra. 

13 . VI .. 1951 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın t. Kirazoğlu 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
8. Baran 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — İzmir Milletvekili Halide Edib Adıvar 

ve 10 arkadaşının, Çiftçi mallarının korunması 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/253) (Tarım, İçişleri ve Adalet 
Komisyonlarına); 

Raporlar 
2. — Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü 

Aksal'm, Dilekçe Komisyonunun 16 . II . 1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2937 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge

si ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/26) (Gün
deme) ; 

3. — Milletlerarası Telekomünikasyon Söz
leşmesine ek Telgraf ve Telefon Tüzüklerini, 
nihai Protokolü, karar ve dilekleri ihtiva eden 
vesikaların onanması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu (1/119) (Gün
deme) ; 

4. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü Çakır'-
in, Dilekçe Komisyonunun 6 . 1 . 1950 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 2695 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/33) (Gündeme); 

BIRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa), tbmhim Kirazoğlu (Kayseri) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum efendim. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/186) 

BAŞKAN — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısını okutu
yorum : 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı Sayın Üyeelrin hizala

rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık Di
vanının 9 Haziran 1951" tarihli toplantısında 

kararlaştırılmıştır. 
Kamutayın onamma sunulur. 

T. B. M. M. Başkanı 
Refik Koraltan 

Ağrı Milletvekili Halis öztürk, 1 ay, çocukları 
hasta olduğu için, 20 . V . 1951 tarihinden iti
baren. 

Ankara Milletvekili Osman Talât IlteMn, 1 
ay, hasta olduğu için, 24 . V . 1951 tarihinden 
itibaren. 
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Ankara Milletvekili Salâüıaddin Âdil, 1,5 ay, 

hasta olduğu için, 15 . V . 1951 tarihinden iti
baren. 

Bursa Milletvekili Ali Canıib Yöntem, 20 gün, 
ailevi sebeple, 26 . V . 1951 tarihinden itibaren. 

Çoruh Milletvekili Mesut Güney, 1 ay, hasta 
olduğu için, 5 . VI . 1951 tarihinden itibaren. 

Hakkâri Milletvekili Selimi Seven, 2 ay, has
ta olduğu için, 7 . V . 1951 tarihinden itibaren. 

Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pefckipr* 1 ay, 
hasta olduğu için, 16 . V . 1951 tarihinden iti
baren. 

'Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı, 3 ay, 
ihasta olduğu için, 8 . V . 1951 tarihinden iti
baren. 

Kütahya Milletvekilli Asım Gündüz, 1 ay, 
hasta olduğu için, 1 . VI . 1951 tarihinden iti
baren. 

Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan, 21 gün, 
hasta olduğu için, 8 . VI . 1951 tarihinden iti
baren. 

Malatya Milletvekili Mehmet Kulu, 1 ay, 
hasta olduğu için, 25 . V . 1951 tariihnden iti
baren. 

Manisa Milletvekili Faruk ilker, 2 ay, hasta 
olduğu için, 25 . IV . 1951 tarihinden itibaren. 

Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent, 2 ay, 
hasta olduğu için, 3 . V . 1951 tarihinden iti
baren. 

Maraş Milletvekili Ahmet Kadoğlu, 20 gün, 
ihasta olduğu için, 5 . VI . 1951 tarihinden iti
baren. 

Maraş Milletvekili Remzi öksüz, 1 ay, has
ta olduğu için, 5 . V . 1951 tarihinden itibaren. 

Maraş Milletvekili Salâhattîn Hüdaioğlu, 1 
ay, hasta olduğu için, 22 . V . 1951 tarihinden 
itibaren. 

Muş Milletvekili Haindi Dayı, 1 ay, hasta 
olduğu için, 5 . V I . 1951 tarihinden itibaren. 

Niğde Milletvekili Asım Doğanay, 2 ay, has
ta olduğu için, 10 . V . 1951 tarihinden itibaren. 

ıSamsun Milletvekili Haşifln Alişa, 1 ay, has
ta olduğu için, 1 . VI . 1951 tarihinden itibaren. 

Seyhan Milletvekili Mahmut Kibaroğlu, 1,5 
ay, hasta olduğu için,. 1 . VI . 1951 tarihinden 
itibaren. 

Sinob Milletvekili Muhit Tümerkan, 1,5 ay, 
hasta olduğu için, 12 . V . 1951 tarihinden iti
baren.. 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş, 15 
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I gün, hasta olduğu için, 24 . V . 1951 tarihinden 

ittiıbaren. 
Tokad Milletvekili Mustafa özdemir, 1 ay, 

mazeretine binaen, 8 . VI . 1951 tarihinden iti
baren. 

Yozgad Milletvekili Faik Erbaş, 1 ay, maze
retine binaen, 28 . V . 1951 tarihinden itibaren. 

Yozgad Milletvekili Haşim Tatlıoğlu, 2 ay, 
ihasta olduğu için, 30 . V . 1951 tarihinden iti
baren. 

Zonguldak Milletvekili Ali Rıza Incealem-
daroğlu, 1 ay, hasta olduğu için, 2 . V . 1951 ta
rihinden itibaren. 

ABDULLAH GEDÎgOĞLU (Ankara) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı yüksek tasvibinize 
•arzedeeeğim. Görüşmesiz oya konulacağı için 
bu hususta söz vermiyeeeğim. (Raporları var 
mı? sesleri). 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Hepsinin hastalık raporu mevcut mu? 

BAŞKAN — Hastalığına binaen izin istiyen-
lerin hepsinin raporu mevcuttur. 

Ağrı Milletvekili Halis öztürk, 1 ay, çocukları 
hasta olduğu için. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili Osman Talât îltekin, 
hasta olduğu için, 1 ay, 25 . V. 1951 den itiba
ren. ' 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Bu sırada şehir elektrik cereyanı kesil
miştir.) (Devam, devam sesleri). 

BAŞKAN — Sesime güveniyorum ama vere
ceğiniz işareti görme meselesi var. (Görülür, 
devam sesleri). 

Ankara Milletvekili Salâhaddin Âdil, hasta 
olduğu için, 1,5 ay. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bursa Milletvekili Ali Canip Yöntem, ailevî 
sebeple, 20 gün. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Çoruh Milletvekili Mesut Güney, 1 ay, hasta 
olduğu için. ; 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven... (Gürül-
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tüler, raporu var mı? sesleri). 

BAŞKAN — Hastalığı hakkında mahallî Hü
kümet tabibinden raporu vardır. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Anlaşıl
madı. Bir yanlışlığa mahal bırakmamak için 
tekrar rahatsız edeceğim. Arkadaşımızın ayak
larının şişliğinden dolayı iki aylık raporu mev
cuttur. (Kabul etmiyoruz sesleri). Oyunuza 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Devam edi
yoruz. 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven, 2 ay. 
BAŞKAN — Hasta olduğuna dair iki tane 

tabip raporu vardır. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip, 1 ay, 

hasta olduğu için, 16 . V . 1951 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kırşehir Milletvekili Osman Bölükfoaşı, 3 ay, 
ıhasta olduğu için, 8 . V . 1951 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kütahya Milletvekili Asım Gündüz, 1 ay, 
hasta olduğu için, 1 . VI . 1951 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan, 21 gün, 
hasta olduğu için, 8 . VI . 1951 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Mehmet Kulu, 1 ay, 
hasta olduğu için, 25 . V . 1951 tariihnden iti
baren, 

arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... ön taraf belli oluyor, fakat arka tarafı 
görmek mümkün olmuyor. Arkadaşlar arkaya 
sesin • gelmediğinden de şikâyet ediyorlar. Cere
yanın 15 dakikaya kadar gelmesi ihtimali var
dır. Bunun için oturuma 15 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 15,17 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Faruk îlker, 2 ay, hasta 
olduğu için, 25 . IV . 1951 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent, 2 ay, 
hasta olduğu için, 3 . V . 1951 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Ahmet Kadoğlu, 20 gün, 
hasta olduğu için, 5 . VI . 1951 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Remzi öksüz, 1 ay, has
ta olduğu için, 5 . V . 1951 tarihinden itibaren.. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdaiioğlu, 1 
ay, hasta olduğu için, 22 . V . 1951 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Muş Milletvekili Haindi Dayı, 1 ay, hasta 
olduğu için, 5 . VI . 1951 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Niğde Milletvekili Asım Doğanay, 2 ay, has-

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,55 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 
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ta olduğu için, 10 . V . 1951 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili Haşim Alişan, 1 ay} has
ta olduğu için, 1 . VI . 1951 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Seyhan Milletvekili Mahmut Kibaroğlu, 1,5 
ay, hasta olduğu için, 1 . VI . 1951 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sinob Milletvekili Muhit Tümerkan, 1,5 ay, 
hasta olduğu için, 12 . V . 1951 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş, 15 
gün, hasta olduğu için, 24 . V . 1951 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tokad Milletvekili Mustafa özdemir, 1 ay, 
mazeretine binaen, 8 . VI . 1951 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yozgad Milletvekili Faik Erbaş, 1 ay, maze
retine binaen, 28 . V . 1951 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yozgad Milletvekili Hâşim Tatlıoğlu, 2 ay, 
hasta olduğu için, 30 . V . 1951 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler...' Kabul edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Ali Rıza încealem-
daroğlu, 1 ay, hasta olduğu için, 2 . V . 1951 ta
rihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Kırşehir Milletvekili Osman Bölükba-
p'nın ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/187) 

Kamutaya 
Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde 

kendisine iki aydan fazla izin verilen Kırşehir 
Milletvekili Osman Bölükbaşı'ya ödeneğinin ve-
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rilebilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğin
ce, Kamutayın iznine bağlı olduğundan keyfiyet 
yüce tasviplerine sunulur. 

T. B. M. M. Başkanı 
R. Koraltan 

BAŞKAN •— Tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler. Kebul edilmiştir. 

3. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdayi-
oğlu'nun ödeneği hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/188) 

Kamutaya 
Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde 

kendisine iki aydan fazla izin verilen Maraş 
Milletvekili Salâhattin Hüdayioğlu'na ödeneği
nin verilebilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi 
gereğince Kamutayın iznine bağlı olduğundan 
keyfiyet yüce tasviplerine sunulur. 

T. B. M. M. Başkam 
R. Koraltan 

BAŞKAN — Tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler. Kebul edilmiştir. 

4. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Sinob Milletvekili Muhit Tümerkan'-
in ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı tezkeresi (3/189) 

9 . VI . 1951 
Kamutaya 

Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde 
kendisine iki aydan fazla izin verilen Sinob Mil
letvekili Muhit Sümerkan'a ödeneğinin verile
bilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, 
Kamutayın iznine bağlı olduğundan keyfiyet 
yüce tasviplerine sunulur. 

T. B. M. M. Başkam 
Refik Koraltan 

BAŞKAN — Tasvibinize arzediyorum: Kabul 
buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

5. — Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, 510, 
4192, 4287, 4291, 4333 ve 5190 sayılı kanunlarla 
verilmekte olan hayvan yem bedellerinin birleş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri veril
mesine dair önergesi (4/154) 

11 . VI . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

510, 4192, 4287, 4291, 4333 ve 5190 sayılı ka-
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nunlarla verilmekte olan hayvan yem bedelleri
nin birleştirilmesi hakkındaki 2/158 sayılı Ka
nun teklifimi geri alıyorum. 

îcabeden işlemin yapılmasına yüksek müsa

adelerinizi saygılarımla rica ederim. 
Çoruh Milletvekili 

Mecit Bumin 
BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

4. — SORULAR 

A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'-
in, bâzı mücevherat, altın ve kıymetli eşyanın 
hangi tarihlerde ve ne gibi karara istinaden 
Topkapı Sarayından Ankara'ya nakledildiğine, 
vasıf, cins miktar ve kıymetlerinin evvelce ayrı 
ayrı tesbit edilip edilmediğine ve bu emanetler 
arasında büyük kıymeti haiz eşyanın mevcut bu
lunup bulunmadığına, zayi olanlar varsa sebebi
yet verenler hakkında ne muamele yapıldığına 
ve üç anahtarlı olduğu söylenen kasanın açılıp 
açılmadığına dair Maliye Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/292) 

BAŞKAN — Nâzım önen arkadaşımız bura
da bulunmadıklarından soruları gelecek Birleşi
me kalmıştır. 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, bâzı mücevherat; altın ve kıymetli eşyanın 

hangi tarihlerde ve ne gibi bir karara istinaden 
Topkapı Sarayından Ankara'ya nakledildiğine, 
kıymet, cins ve miktarlarının zabıtla tesbit edi

lip edilmediğine, kıymet takdiri için Holanda'ya 
gönderildiği söylenen bu mücevherat hakkındaki 
mütehassıs raporuna ve açilamıyan kasalar muhr 
teviyatına dair, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlık
larından sözlü sorusu (6/297) 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Nâzım önen arkadaşımızla Sinan 
Tekelioğlu arkadaşımızın soruları aynı mevzua 
taallûk etmektedir. Her ikisine birden cevap ve
recektim. Tadat da, dün yapılmıştır. Nâzım önen 
arkadaşımız da burada bulunmadıklarından, bu 
sorunun cevabının Nâzmı önen arkadaşımızın 
avdetine, gelecek toplantıya bırakılmasını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu arkadaşımız 
ne buyuruyor? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Ben 
Malye Vekiline inanırım. Muvafıktır. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın 
soruları da gelecek Birleşme bırakılmıştır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Hatay milletvekillerinin seçim tutanak
ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/21) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutacağız. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — önce Ha
tay Milletvekili arkadaşımıza ve aynı zamanda 
Hatay milletvekili seçimleri tahkikatına memur 
olan aarkadaşalruna hürmetlerimi ifade ile işe 
başlamak isterim. 

fi] 35 e ek sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Efendim; kanaatimizce, Hatay seçimleri hak
kında yapılmış olan tahkikat noksan yapılmıştır. 
Bu sebepten dolayı Tutanakları İnceleme Komis
yonunun vermiş olduğu karar noksan tetkikata 
istinat etmekte, yersiz bulunmaktadır. Şimdi hu
zurunuzda bunları birer birer ve sırası ile arzet-
meye çalışacağım. 

Efendim; hatırlardan çıkmamış olduğuna ka
ni bulunuyoruz. Hatay Milletvekili seçimlerinin 
mahallinde tahkiki için Yüksek Meclisin almış 
olduğu karar şu esbabı mucibeye istinat ediyor
du: 3 bini veya 6 bini mütecaviz seçmenin, seçim 
gününde mahallerinde bulunmadıkları halde 
bulunmuşçasma rey verdiği kabul edilmiştir. 
3 bini, veya 6 bin seçmen rey vermedikleri hal
de rey vermiş gibi görünmeleri keyfiyeti seçi
min esasına müessir olduğundan dolayı tahkik 
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heyetinin gitmesine karar alınmıştı. Şimdi de
mek oluyor ki karar, 3 veya 6 bin seçmenin rey
lerini vermedikleri halde reylerini vermişçe-
sine gösterilmesine istinat ediyor. îtiraz 6 mad
deden ibaret bulunmakta ve Tutanakları İncele
me Komisyonu bu 6 maddeyi teker teker tetkik 
etmektedir. Kanaatimizce itiraz 6 maddeden 
ibaret olmasına rağmen esas yalnız bir madde
ye inhisar etmektedir. O da, 3 bin veya 6 bin 
arasındaki seçmenlerin reylerini kullanmadık
ları halde kullanmış gibi gösterilmeleri keyfi
yetidir. Bu sebepten biz raporda 2, 3, 4 ve 6 nu
maralarda gösterilmiş olan esbabı mueibeleri 
tetkika mahal görmüyoruz. Bunun dışında beş 
numaralı ve bir numaralı itirazlar hakkında 
tetkik heyetinin almış oldukları kararı yüksek 
huzurunuza arzederek bu tahkikatın noksan ya
pıldığını ispata çalışacağız. Beş numaralı itira
za göre Altınözü İlçesinde 17 sandık kurulu 
başkanının salâhiyetsiz olarak yerlerinin değiş
tirilerek bu vazifeden iskat edildikleri sebebi 
vardır ki bu da esastan değildir. Tahkik heye
tinin burada nasıl bir noksana düşmüş olduğu
nu göstermek için Seçim Kanununun 70 ve mü-
taakıp maddeleri gereğince sandık seçim kurul
ları tesbit edilir ve bu tesbit seçim kurulu baş
kan ve üyelerine bu sandığa vazifeli olarak se
çildikleri tebliğ edilir. 

İşte Hatay seçimlerinde ve bilhassa Saman-
dağı İlçesinde de bu keyfiyet tamamen tahak
kuk etmiş, sandık başkanları seçilmiş ve kendi
lerine tebligat yapılmıştır. Bu tebligattan son. 
ra, seçime üç gün kala ve bir itiraz neticesinde 
bu başkanlar okuma yazma bilmiyorlar esbabı 
mucibesiyle vazifelerinden iskat edilmişler ve 
onların yerine tekrar birer başkan konmuştur. 

Fakat Seçim Knaununun âmir hükümlerine 
göre bir kere s.andık kurulu teşekkül ettikten 
başkanları, üyeleri seçildikten sonra artık bun
ların yerlerine başkalarını tâyine imkân yoktur. 
Başkan okuma yazma bilmiyorsa veya o gün 
için vazifesi başında bulunamıyacaksa sandık 
kurulundan en yaşlı üye başkana vekâlet eder. 
Yani yeni bir başkan seçilmez. Keyfiyet böyle 
iken burada bu esasa riayet edilmemiştir. Bu
rada tahkikat yapan heyet de bu 17 başkan 
okuma yazma bilmiyorlardı, onun için değişti
rilmişlerdir, vâki itiraz sabit değildir, diye ka
rara varmıştır. Halbuki Seçim Kanunu bunun 
tamamen aksini âmir bulunmaktadır. 

. 1951 O : â 
İkinci olarak, mesele artık itiraz edildikten 

ve Yüksek Meclise geldikten sonra Yüksek 
Meclis kendi tahkikat salâhiyetini kullanıp ka
nunların kendisine bahşetmiş olduğu yetki ne
ticesinde orada bir tahkikat açılmasına karar 
vermiş. Böyle olunca tahkikatın tamamen baş
tan sona kadar devam etmesi lâzım gelirdi. Bi
naenaleyh, tahkik heyeti bu değiştirilmiş, 17 
başkanı çıkarıp hakikaten okuyup yazma bilip 
bilmediğini tahkik etmeleri iktiza ederdi. Hal
buki raporda böyle bir tahkikin yapıldığım hiç 
bir zaman görmemiş bulunuyoruz. Bu sebepten 
dolayj, görülüyor ki tahkikat noksanına doğru 
gidilmektedir. 

Şimdi esaslı noktaya geliyorum. Esaslı nok
ta ; Hatay seçimlerinde 6 bini mütecaviz vatan
daşın mahallinde bulunmadıkları halde mahal
linde varmışcasına reylerinin kullanılması key
fiyetidir. Bu mesele doğru mudur, değil midir? 
Bunu bize tahkikat gösterecektir. Bu tahkikat 
noksan yapıldığı için bizi tatmin etmemiştir. Bu 
noksan nereden zuhur etmiştir. Bunu arzetmeye 
çalışacağım. 

6 binden fazla kimsenin reylerini kullanma
dıkları hakkındaki itiraz, tahkik heyeti tara
fından şu şekilde tahkik edilmiştir. Elciler bi
rer birer çağrılmıştı?. Elçi şuna diyorlar. Sa
mandağ İlçesi mensupları muayyen aylarda 
Amik Ovası, Çukurova ve Mersin'e işçi olarak 
gitmekte bulunmaktadırlar. Bu işçiler birer 
âmir nezaretinde giderler. İşte bu âmirlere elci 
denilir. Bu elcilert elliden tutunuz da 150 ye 
kadar işçiye nezaret ederler. Demin arzettiğim 
yerlere götürür ve iş verene teslim ederler. Bu
na mukabil bir komüsyon alırlar. Bu sebepten 
Samandağı'ndan, Amik Ovasına, Çukurova'ya, 
Mersin'e giden işçinin adedim tesbit etmek 
mümkün olur. Vaziyet böyle olduğu halde tah
kik heyeti doğrudan doğruya bu elcileri çağır
mış sormuş, (Siz bu vatandaşları iş verenlere, 
Amik Ovasına, Çukurova'ya ve Mersin'e götür-
dünüz mü?) Almış oldukları cevap; (Götürdük, 
aynı zamanda geri getirdik. İş yerlerine götür
düğümüz şahısların % 85 inden fazlası çocuk, 
% 15 i rey hakkına sahiptirler. Bunları da geri 
getirdik) diyorlar. Bundan sonra da rey kullan
mamış vatandaş olmadığını izah ediyorlar. Hal
buki, bu elcilerden yirmi bir tanesi daha seçim 
günü akabinde notere gitmiş, ve noter huzurun
da kendi nezareti altında götürmüş oldukları 
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^ p ^ H ^ t » ^ f « getâürnedilğini ve bu işçilerin 
ışyjerinin füzulen kullanılmış olduğunu beyan 
«d^eelar, tahkik heyeti bu keyfiyeti elcilerden 
soımyor; noter huzurunda vermiş olduğunuz be
yanın mahiyeti nedir? Elci, «Biz beyanı imza
ladığımız zaman beyanın mahiyetini bilmiyor
duk, bize başka türlü söylediler, o sebepten im
za ettik» diyorlar. 

Noter Kanunu ve noterin vazifesini tesbit 
eden .kanuna göre noter huzurunda bir beyânı 
imza etmek için, noter beyanın neden ibaret ol-
duğununun mutlak mânasını imza edecek olan 
şâhsa izah etmesi lâzımdır. Bu beyânın mahiyeti 
öğretildikten sonra imza ettirilir. Hal böyle 
iken tahkik heyeti elçilerin ifadelerine itibar 
ediyor. Kanuni icapları kale almıyor̂ . 

Ondan sonra üçüncü olarak şu kısma geçi
yor diyor ki: Mademki burada atılmış olan 
reylerin atılmamış olduğu ve başka taraftan 
atılmış olduğu iddia ediliyor o" takdirde par
mak izlerine müracaat edelim... Ve müracaat 
ediyorlar. 

Burada da tahkik heyeti bir hataya düşü
yor. Çünkü, tahkik heyeti tahkikata başlarken-
raporunda önce sözü geçen itiraz ve şikâyetle 
son dilekçe münderecâtinî hasren tahkike baş
ladığını beyan ettiği halde parmak izlerini 
tetkik ederken bu esasa riayet etmiyor; «Hey
etimizce ehli vukuf olarak seçilen ve usulen 
yemin ettirilmiş olan pârrirak izi mütehassıs
ları tarafından Demokrat Parti il idare kuru
lu başkanının son dilekçisini nazara alarak» 
deytpbâşlıyör. 

Demek oluyor ki, kendilerinin bahsetmiş ol-
^tsfclan-prensipleri parmak izleri tetkik ve tah
kik edilirken çiğnenmiş bulunuyorlar ve bu 
setçimlerkı tahkiki için müzakeresi yapılmış ol
duğu Mecliste altı bini mütecaviz olan seçmen 
hakköada tahkikat yapılacağına dair karar ve
rildiği halde tahkik heyeti ancak raporunda 
tesbit ettiği- 2649 seçmen üzerinde tahkikat ya-
>payorlar. Eğer dikkat edilecek olursa 2649 seç-
* men'üzerinde -yapılacak tahkikat yüzde yüz 
menfi netiee verse dahi neticeye tesir etmiye-
<îektir. Bu suretle tahkik heyetinin yapacağı 
•tahkikat^ $k burada noksanlık arzetmektedir. 
Kaldı ki.tahkik heyetinin 2649 oy üzerinde 

. tahkikatına başladığı sırada karşılaşmış olduğu 
manzara şudur: 2649 oya mukabil 2105 kişi 

6.1961 0 : 2 
iştirak etmiştir. 2105 iştirak . edene mukabil 

"1895 kişi parmak izi kullanmıştır. Buna mu
kabil ancak 30& parmak izini tetkik eimek; im
kânı ftıevcut bulunmuştur. Bunun dışında 1895 
parmak izini tetkik etmek imkânı meveu-t bu-

-* lunmamakt&dır. İşte tahkik heyeti ancak bu 
306 parmak izi üzerinde yaptığı tetkik netice
sinde diyor ki; «bunun ancak 10 tanesi hakiki 
ize tekabül etmemektedir. Bu sebeple yekûna 
vuracak olursak ancak bu seçmlerde hak nis
peti 0,04 tür. İstirham ederim, demin de ar-
zetmiş olduğum veçhile burada tahkik edilecek 
mevzu on bini mütecaviz olan seçmen üzerine 
teşmil edilmektedir. On binin üzerine teşmil 
edilmiş olan bir tahkikatın 306 vatandaşın par
mak izi üzerinde yapılmasiyle neticeye varıl
masına imkân var mıdır? O halde tahkik heyeti 
ne şekilde hareket etmeliydi?. 

Demin de arzettiğim veçhile, bütün mesele 
seçim gününde Samandağında seçûpıen olarak 
bulunması lâzimğelen vatandaşların Samanda
ğında bulunup bulunmaması keyfiyetini açık
lamaktır. Bunu nasıl açılıyabilirdik ? Efendim, 
resmi kayıtlarımız vardır; Hatay'da işçi bul
ma* ajansımız vardır. Ve işçi bulma ajansımız 
Samandağından Amik ovasına, Çukurovaya ve 
Mersin'e giden işçileri sabit birer rakam olarak 
tesbit etmiştir. Bu tesbite göre elde etmiş olduğu
muz rakam 12, Mayınstan evvel Çukurova'ya gi
den miktar 5850, 12 Mayısa kadar Hatay İşçi 
Bulma Ajansının vasıtası olmadan yine Amik 
ovasına ve Çukurova'ya gidenlerin sâylsi214^ dir. 

Bundan başka yine Mersin'e gidenlerin sa
yısı 2İÖÖ adedclir. Böylece tam 11 bin vatandaşın 
12 Mayıstan evvel, resmî kayıtlarla sabit olduğu 
veçhile, Samandağı'nda bulunmadığı mevsuktur. 

Bütün mesele bu I I binin yüzde kaçının seç* 
men olaraak bulunduğu ve yüzde kaçının seçmen 
olarak oralarda rey atmış olarak gösterü^^ni 
tesbitir. Halbuki tahkik heyeti hiç bir zaman bu 
büroya müracâat etmemiştir. Eğer müracâat et
seydi seçim gününde 11 bin vatandaşın Saman
dağı'nda olmadığa öğrenilecekti. 

11 bin sayısının yüzde kaçı seçim hakkına'sa
hip bulunmakta idit Biz tesadüfen almış olduğu
muz bir vazife sebebiyle biliyoruz ki; oraya gi
den 11 bin vatandaşın hiç olmazsa yüzde ellisin
den fazlasının seçim hakkına sahip olması ik
tiza eder. Çünkü seçimden evvel Şubat ayı ile 
Temmuz ayı içinde Samandağ! 'ndan kalkıp Çu-
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kurovası 'na, Mersin 'e ve Amik Ovasına giden, 
vatandaşların... 

CEZMI TÜRK (Seyhan) — Çukurovasma 
değil, Çukurovaya! 

LÜTFÎ TOKOĞLU (Devamla) — Çukurova'ya 
giden vatandaşlar şu iş sebepleriyle giderler: seb
ze işçileri olarak, çapa işçileri olarak, pamuk iş
çileri olarak... Şubat ayı ile Temmuz ayı içinde 
giden işçiler sebze ve çapa işçileridir. O takdirde 
sebze işçilerinin ve çapa işçilerinin ne vasıfta 
ve ne yaşta olduklarını tesbit edelim: 

Efendim sebze işçileri mahallin örfüne göre 
Mersin'e giderler. Mersin'de bahçe sahipleriyle 
ortak olarak çalışırlar. Sebze işçisi olarak Mer
sin'e gitmiş olan vatandaşların sebze tarlası sa
hipleriyle ortak olacak yaşta ve aynızamanda 
sebze işlerini tamamen öğrenmiş ve idare edebi
lecek bir yaşta olmaları iktiza eder. işte şu ka
rine gösteriyor M; buraya gitmiş olan işçiler ço
cuk yaşta değil, 18 - 20 yaşını geçmiş reşit kimse
lerden ibarettir ve bunların adedi de 2100 dür. 
Çukurova'ya gitmiş olan işçilerin sayısı 8000 i 
tecavüz etmektedir. Şubat ve Temmuz ayı içinde 
Çukurova'ya giden işçiler çapa işçileridir. Ça
pa işçilerinin çoluk ve çocuktan ibaret olacağı 
düşünülebilir mi? Temmuz ayı içinde Çukur
ova'nın kızgın güneşi altında çapa yapacak iş
çilerin muhakkak surette hiç olmazsa reşit ol
ması icabeder. 

OEZMİ TÜRK (Seyhan) — Seçimler Mayıs
ta oldu, Mayısta! 

LÜTFl TOKOĞLU (Devamla) — Bu sebep
ten bu elcilerin heyete vermiş oldukları malû
mat yanlış bulunmaktadır. Bilâkis oraya giden 
işçilerin % 85 inin çoluk çocuk değil, reşit kim
seler olması lâzımgelmektedir. Resmî kayıtlara 
göre Samandağı ilçesinde Çukurova'ya ve Mer
sin'e giden işçilerin adedinin 11 000 i müteca
viz olması karşısındaki bu resmî kayıtlarla sa
bittir, demin de izah etmiş olduğum deliller se
bebiyle bunların % 85 nin reşit bulunması dola-
yısiyle bizim kanaatimizce orada bulunmadıkla
rı halde reyleri kullanılmış olan vatadşların sa
yısı altı bini mütecavizdir. Halbuki tahkikat bu 
izah ettiğim şekilde yapılmadığından ihticaca 
salih bulunmamaktadır. Noksan tahkikata isti
nat etmekte olan raporun reddini, yani orada 
yeniden tahkikat yapmak üzere yeni bir heye
tin seçilmesini teklif ediyorum ve bunun da ka
bul edilmesini rica ediyorum. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Önergen 
var mil 

LÜTFl TOKOĞLU (Devamla) — Vereceğim. 
BAŞKAN — Ferit Ecer, Komisyon sözcüsü. 
SEÇİM TUTANAKLARINI İNCELEME 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FERİT ECER (Niğ
de) — Efendim; Lûtfi Tokoğlu arkadaşımız; 
biraz hesap karışıklığı, rakamlarda mübalâğa 
ve dolayısiyle neticeyi değiştirmeyi istihdaf 
eden bir konuşma yaptı. Bendeniz uzun boylu 
başınızı ağrıtmak istemiyorum. Bir madde hak
kında muhtasar malûmat arzedeceğim. 

En çok üzerinde durulan nokta, raporun bi
rinci maddesindeki seçim ehliyetini haiz olup-
da seçim bölgelerinde bulunmadıkları halde o 
mahalde bulunmuş gibi başkaları tarafından 
reyleri kullanıldığı iddia ednen 3000 kişi hak
kındadır. 

O zaman Hatay'da bulunan iş ve işçi Bulma 
Kurumu teşkilâtının bir yazısiyle Hatay'dan 
ve bilhassa Samandağı'ndan Çukurova, Mersin 
ve Amik ovasına 7500-8000 kişinin çalışmak üze
re gittikleri bildirilmiş. Hakikaten her sene bu 
kadar vatandaşımız çalışmak üzere bu söyle
nen bölgelere giderler. Fakat bunların % 50 ve
ya daha fazlası seçim ehliyetini haiz olanlar de
ğildir. Bilâkis ancak % 15-20 si seçim çağında 
bulunan kimselerdir. Ve bu çalışmak üzere 
gelenler de sadece tek başlarına değil, aile ola-. 
rak çoluk, çocuğu ve bir kısım hayvanlariyle 
giderler. 

Arkadaşımız, zannediyorum ki Çukurova'
da bulunmamış, sadece simai bâzı bilgilere is-
tisnaden konuşuyorlar. Buna rağmen 8 bin 
kişiden Çukurova'ya, amik ovasına çalışmak 
üzere giden vatandaşların yekûnu 7 500 olarak 
kabul etsek bunun seçim ehliyetini haiz olan
ların miktarı 1600 - 1700 arasında bulunmak
tadır. 

Resmî kayıtlara istinat ettiler. Filhakika 
bu kadar işçi gelmiş ama bunların bir kısmı da 
seçimden evvel seçime yetişmek üzere memle
ketlerine gitmişlerdir, denmektedir. Şu hale 
göre kendilerine iş bulmak üzere, çalışmak 
üzere gidenlerin isimlerini ve miktarlarını iş 
ve işçi Bulma Kurumu, kaydetmiş olsa dahi 
gelenlerle meşgul olmamakta ve onların mik
tar ve isimlerini bilmemektedir. Binaenaleyh 
Hatay Milletvekillerinin tutanaklarına itiraz 
eden o vilâyetin Demokrat Parti Başkanı Ab-
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dullah Feyzi Atahan'ın, seçim ehliyetini haiz 
3 bin kişinin bulunmadığı halde reylerinin 
kullanılmış gösterildiği hakkındaki iddiası, 
varit görülse dahi, tahkik heyeti Samancfa-
ğı'na ait olan bütün defterleri birer birer tet
kik etmiştir ve neticede 1 200 tane boş yer bul
muştur. Yani seçime iştirak etmemiş 1 200 
kişi vardır. En çok üzerinde durulan nokta şu
dur : Abdullah Çilli arkadaşımızın en ziyade 
nüfuz sahibi olduğu, yüzde yüzünün iştirak 
etmiş olduğu iddia edilen, yerlerde 500 küsur 
seçmenin iştirak etmediği bittetkik anlaşılmış
tır. 

Gene arkadaşımız diyorlar k i ; elcilerin, 
yani amele komisyoncularının noter huzurun
da yaptıkları beyan ile, bilâhara tahkik heye
tinin huzurunda yaptıkları beyan arasında 
tezat vardır, bunlar gitmişler,, orada demişler 
ki : 3000 kişi Amik ovasına, Çukurova'ya gidip 
çalıştıkları halde reylerini kullanmış gibi gös* 
terilmiştir, halbuki bunlar gitmemişler, ve 
reylerini kullanmamışlardır. 

Arkadaşlar, bu noter huzurundaki beyanı 
bir hakikat, bir gerçek olarak kabul etmesek 
dahi, komisyonumuzun vardığı neticeye göre 
bir kıymet ve ehemmiyeti de yoktur. Çünkü 
itiraz ve şikâyetlerde tek bir isim zikredilme
mektedir, bir tek isim söylenmemiştir. Kim 
iştirak etti, kim etmedi? Tahkik neyin üzerine 
yapılacak? Kaldı ki iddia, heyetin yaptığı tah
kik neticesinde teeyyüt etmemiştir. 

Yine arkadaşımın temas ettiği bir nokta 
daha var, ben biraz muhtasar geçiyorum, par
mak işlerinin tatbik şekli... Diyorlar ki, iki bin 
küsur parmak izinden ancak 253 tanesi tatbik 
edilebilmiş, bunlardan 10 tanesinin uymadığı 
anlaşılmıştır. 

Heyet âzalarının vermiş olduğu malûmata ve 
onların mütahassıslardan aldıkları izahata göre, 
parmak izlerinin alınması ve tatbiki, zannedildiği 
gibi kolay ve ehemmiyetsiz bir iş olmamaktadır; 

- biz bunun mahiyetini bilmiyoruz, heyeti âliyeniz 
de öyle... Parmak izini tatbik edebilmek için bu 
izin mütahassıslar tarafından alınması ve kâğıt
lara basılması iktiza etmektedir. 

Böyle olmıyan, kanunun tarifne uymıyan sol 
elin başparmağının izi alınması gerekirken, belki 
rastgele sağ elinin baş parmak izi, veya başka 
parmağın izinin alınması mümkündür. Bu vazi
yet karşısında defterlerde mevcut izleri tatbik et-

. 1951 O : 2 
mek her halde mümkün olmamaktadır. Arada 
çıkan253 kişiden % 4 farkın da^bundan mütevel
lit olduğunu tahkik heyeti azaları, mütehassıslar
dan aldıkları bilgiye atfen, söylediler. Huzurunu
za arzedilen Hatay milletvekilleri tutanaklarına 
vâki itirazların kabulü için bir sebep bulunma
maktadır. Takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Lûtfi Bey, buyurun. 
'. LÛTFÎ TOKOĞLÜ (Kocaeli) — Şimdi muh
terem arkadaşlar, Ferit Bey arkadaşımız m ben
denize atfetmiş olduğu cevaplara cevap arzediyo-
rum : 

önce bendeniz rakamları mübalâğalı söyle
medim, resmî kayıtlara istinat ederek söyledim. 
Bunlar dosyada mevcuttur. Rakamların iki tür
lü mübalâğalı., olduğu iddia edilmektedir. 

1. Arkadaşımız raporlarında 3000 rakamını 
ele almışlardır. Onlar üzerinde mütalâa yürüt
müşlerdir. 

Hatırlarda olduğu üzere burada bu mesele 
müzakere edilirken bir de son dilekçe gelmişti. 
Bunda 6000 den fazla seçmenin orada bulunma
dıkları iddia ediliyordu. Münakaşalar oldu. 6000 
rakamının tahkikata esas olarak ele alınması lâ
zım geldiği karar altına alındı. Bütün bunlar 
raporlarla sabit bulunmaktadır. Onun için üç 
bin rakamı üzerinde durmak hatadır. Çünkü ha
kiki rakam altı bindir. Kaldı ki mesele artık 3 
bin, 6 bin rakamı da değildir. Esas mesele ora
da seçime müessir olacak bir noksanın mevcut 
olup olmadığını tetkik etmektir. Yüksek Mec
lis ancak seçime müessir bir hatanın mevcut ol
duğunu kabul ettiği takdirde bu tutanakları 
reddedecektir. Binaenaleyh artık bu tahkikata 
mesağ verildikten sonra üç bin rakamı üzerin
de durmaya sebep yoktur, bütün seçmenlerin 
nazarı itibara alınması lâzımdır. 

îkinci olarak arkadaşımız iş ve işçi Bulma 
Kurumu ajansının 7 - 8 bin kadar işçisinin Sa
mandağı ilçesinden başka ilçelere gider olduğu
nu beyan ettiler. Halbuki kendilerine sa.rahaten 
arzetmek istiyorum ki, kayıtlarda da vardır, 
7 - 8 bin kişi deşil 25 - 35 bin kişi arasında bir 
miktar- Samandağı ilçesinden Çukurova, Mersin 
ve Amik ovasına gider. Binaenaleyh bu 7 - 8 
bin rakamı doğrudan doğruya 12 Mayıstan ev
vel Samandağı ilçesinden gitmiş olan işçilere 
aittir. 

Arkadaşımız 3 ncü olarak bir meseleye daha 
temas ettiler. Elcilerin götürmüş oldukları işçi-
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ler gerisin geriye dönmüşlerdir. Aynı zamanda I 
Adana ajansımızdan almış olduğumuz yazıda, I 
bâzı işçilerin gerisin geriye döndüğü tesbit edil- I 
mistir, dediler. 

Cevap vereyim; önce îş ve işçi Bulma ajan
sının almış olduğu malûmat şudur; bir kere 
giden işçi tekrar geriye dönmüş olursa bu işçi
lerin tekrar olarak döndüklerini bildirmeleri 
icap ederdi. Halbuki böyle bir şey resmî kayıt- I 
larda mevcut değildir. Kaldı ki, Perid Bey ar
kadaşımız zaten Adana ajansının kaç kişinin 
dönmüş olduğunu kayden Yüksek Meclise bil
dirdiklerini de söylemiyorlar. Bir kere Saman-
dağı'ndan elciler nezaretinde ayrılmış olan va
tandaşlarımız toplu olarak iş yerlerini terkede-
mezler. Çünkü iş yerlerinden haftada bir kere j 
paralarını alırlar. Binaenaleyh iş yerlerini top
lu olarak terkedemezler. Eğer terketmişlerse iş 
ve işçi Bulma Kurumunu haberdar etmeleri lâ-
zımgelirdi. Netice itibariyle işçilerin dönmüş ol
dukları bir vasıta vardır. Bu vasıta da kamyon
dur. Halbuki belediye nizamnamesine göre 
kamyonun eşhas taşıması mümkün değildir. 
Ancak işçilere mahsus olmak üzere izin alın
ması lâzımgelir. 

Bu izni de ancak ve ancak iş ve işçi Bulma 
Kurumu vasıtası ile alabilirler, iş ve işçi Bulma 
Kurumundan böyle bir izin istihsal edilmedi
ğine göre sekiz bini, on bini mütecaviz işçinin 
geriye döndüğünü düşünmek muhaldir. I 

Dediler ki, buraya giden işçilerin ancak 
yüzde on beşi reşittir ve 22 yaşını mütecavizdir. 
Fakat esbabı mucibe söylemediler. Bendeniz 
yaptığım tetkikata göre «sbabı mucibe arzedi-
yorum. 2100 ü Mersin'e gitmiştir, ortak olmuş
tur. Demek ki, ortak olabilme yaşındadır ve 
aynı zamanda sebze bahçesini işletebilecek du
rumdadır. Küçük yaşta olmaları mümkündür, 
reşit yaşta olmaları da mümkündür ve reşit 
yaşta olmalarının esbabı mucibesi kuvvetlidir. 
Halbuki, Ferit Bey yalnız mücerret olarak iddia 
ettiler. Esbabı mucibe göstermediler. 

ikincisi çapa işçilerini ortaya attılar. Bu iş
çilerin, Haziran ayında Adana Ovasında çalışa
bildiklerine göre çoluk çocuktan ibaret olduğu
nu kabul etmek mümkün olamıyacaktır. Bun
ların % 85 inin reşit olması icabettiği meydan
dadır. Halbuki, Ferit Bey arkadaşımız esbabı 
mucibesiz olarak bu hakikati reddetmek iste
mişlerdir, O sebepten dolayı demin Yüksek j 
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Huzurunuzda vermiş olduğumuz malûmat res
mî k.ayıtlara istinat etmekte ve kendimize göre 
esbabı mucibelere dayanmaktadır. 

Teklifimizin, kabul edilmesini rica ederim. 
BAŞKAN — Önergeler var okunacak. 

13 . VI . 1951 
Yüksek Başkanlığa ' 

Hatay seçimleri hakkında Tutanakları ince
leme Komisyonunun tertip ettiği rapor, noksan 
tahkikata istinat ettiğinden, raporun reddini 
ve yeni bir heyetin mahallinde tahkikat yap
mak üzere seçilmesi hususunun rey konmasını 
saygı ile rica ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Lûtfi Tokoğlu 

("Ret ret seseri) 

13 . VI . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Hatay Milletvekilleri tutanaklarının vâki 
olan itiraz üzerine yapılan tahkikatın noksan
lığı bakmamdan yeniden ve tamikan tahkikat 
yapılması için dosyanın Tutanakları inceleme 
Komisyonuna iadesini ve komisyon raporunun 
reddini arz ve teklif ederim. 

Bilecik Milletvekili 
ismail Aşkın 

BAŞKAN — Efendim, birinci önerge yeni 
bir tahkik heyeti, seçilmesine mütedairdir. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

ikinci önerge; yeniden İnceleme Komisyo
nunca tetkika tâbi tutulmasını, komisyona 
iadesini mutazammın olan önergedir. 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge redde
dilmiştir. 

Komisyon raporunu yüksek oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Rapor ka
bul edilmiştir. 

Şimdi Hatay Milletvekili arkadaşlarımızın 
isimlerini ayrı ayrı okuyarak tutanaklarını oyu
nuza arzedeceğim. Yalnız Abdullah Çilli 'nin 
şahsı hakkında ayrı bir rapor vardır. Bu itibar
la bunu hariç tutarak diğerlerinin seçim tu
tanaklarım oyunuza arzediyorum. 

Abdürrahman Melek'in seçim tutanağını ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Celâl Said Siren'in seçim tutanağını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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Tayfur Sökmen'in seçim tutanağını kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hjasan Reşit Tankut'un seçim tutanağıriı 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Cavit Yurtman'm seçim tutanağını kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Hatay MüUtvekÜlvğine seçilen Abdul
lah Çilli'nin seçim tutanağı hakkında Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanak
ları İnceleme Komisyonu raporu (3/25) [1] 

(Rapor okundu) 

BEKİR OYNAGANLI (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, bu münasebetle 1946 da 
başımızdan geçen bir hâdiseye temas etmeden 
geçemiyeceğim, müsaadenizi istirham ediyorum. 
(Sağdan, bununla ne münasebeti var sesleri) 
Münasebeti var. 1946 da belediye seçimlerinde 
Afyon Karahisar'm Şühut Kazasında Demokrat 
Parti kazanmıştı. 

SEDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) — Her yerde 
olduğu gibi. 

BEKÎR OYNOGANLI (Devamla) — Evet 
her yerde olduğu gibi. Nihayet Belediye Meclisi 
intihabını feshettirmek için türlü çarelere baş 
vuruldu yapılamadı. Binnetice Belediye Meclisi 
intihabına tâbi tutuldu, okuyup yazma bilmi-
yenler birer birer imtihana tâbi tutuldu, oku
yup yazma bilmiyenler Meclisten dışarıya atıl
dı, Binaenaleyh Belediye Meclisi gibi ufak bir 
seçim müessesesinde okuyup yazma bilmiyen 
insanlar nasılki belediye âzalığı yapamazsa 
okuyup yazma bilmiyen Büyük Millet Mecli
sinde mebusluk da yapamaz. Bu itibarla eğer 
hakikatşe seçim tutanağının reddini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz is-
tiyen yoktur. Raporu tasvibinize arzediyorunı. 
Kabul edenler,,, Etmiyenler... Tasvip edilmiştir. 

Abdullah Çilli arkadaşımızın' seçim tutana
ğını yüksek tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler.., Etmiyenler,.. Seçim tutanağı kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKA.N — GündJeme devam ediyoruz. 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, I Numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 

[1] 36 sayılı basmayazı 27 nci Birleşim tu
tanağının somundadır, 
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25 . V .1951 tariMi Haftalık KamrıJCefaelmdeki 
628 sayılı kararın Kamutayda (firüşülmmine 
dair ömr&esi ve I Nuina&alı Geçici Bilekçe Ko
misyonu raporu (4/150) [1] 

BAKAN — Raporu, okuyoruz. 

(Rapor okundu). 

B.AgKAN — Rapor hakkında söz istdyen var 
mı? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; bunlar Cezair, Fas, Tunus ve Hint 
müslümanlarıdır. Geçen Umumi Harbde Fran
sız ordusunda çalışırken bize silâhlariyle, ma
kineli tüfekleriyle iiMhak edecek Adanla ve Garp 
cephelerinde bütoün mutoiarebata iştirak edlen ar
kadaşlardır. Bunların miktarı yüzleri aşanış ve 
bizim İstiklâl Harbimizde; çoluk çocuklarını o 
zamanın Fransa'sının zulüm ve gadrine terkıede-
rek, ordumuzda çalışmışlar ve hizmet etmişler
dir. Burular bize güvenerek iltihak etmişlerdir. 
Bunlardan bir kısmı İzmir'de polis müdürü ta
rafından serseridir diye Fransız Konsolosluğuna 
teslim edilmiş, Fransız zindanlarında sürün
meye terkedilmiştir. Ortadan bana yazdıkları 
bir mektupta diyorlar ki; biz Türk Milletini 
kendimizden addederek, ona silâh atmamak, 
onunla beraber haribetmek için İstiklâl Harbine 
iltihak etmiştik. Fakat İzmir Polis Müdürü bi
zi serseridir diye Fransızlara teslim etti. O za
man idama mahkûm edilen bizler şimdi hakika
ten ne gün idam edileceğimizi bekliyoruz. Bizim 
için ne düşünüyorsunuz? diyorlardı. Bu insan
lardan hiçbirisi kurtulmamak şartiyle hepsi kur
şuna dizilmiştir. Bizde kalanların heyeti umu-
miyesinden bugün perişan bir haldedirler. 12 
seneden beri bunları iskân için bizzat ben elim
den geldiği kadar çalıştım. Fakat hiçbir suret
le muvaffak olamadım. (Bâr fotoğraf göstere
rek). İşte onların bir zâJbiti, bugün dilencidir. 
Vaktiyle Fransız ordusunda bir< zâlbitti. Bia» 
kendi milliyeti dokyısiyle, bizden oHuğu için 
iltihak ederek istiklâlimiz uğruna kanını akıtan 
bu adam bugün dileniyor. 

Arkadaşlar, elimdeki dosyalara göre bunlar 
zamanında müracaat etmişler, fakat o zaman 
îskân idaresinde bulunanlar sırf menfaati şahsi-

[1] 194 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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yelerini temin etimek gayesiyle hareket ettikle
rinden, bu dosyaları kaybetmişlerdir. Bunlar 
bugün Adana'da; izmir 'de şurada, burada ha
mallık etmektedirler. Kendi memleketlerindeki 
vâsi mikyasta olan servetlerini feda eden bu 
adamlar bugün Büyük Millet Meclisinin şefkat 
ve atıfetine iltica etmişlerdir. Bendeniz, Dilekçe 
Komisyonunun mütalâalarını hiçbir suretle ka
bul etmiyorum. Türk Milletinin en son müraca
at edeceği merci neresdir acaba?. Büyük Millet 
Meclisi değil mi? Büyük Millet Meclisini Dilek
çe Komisyonu temsil eder. Dilekçe Komisyonu, 
iskân idaresinden aldığı malûmatla hareket 
ederse doğru olur mu? iskân İdaresi tabiî ben 
kabahatliyim der mi? Binaenaleyh, bu vaziyet 
karşısında Iskan idaresinden alman malûmatla 
bu zavallı, bu perişan insanların imdatlarına 
koşmamak acaba bizim için doğru olur mu? 

Bendenizce asıl bu işlerle alâkalı olan ve 
tarım işlerini Mecliste temsil eden Tarım Ko
misyonuna bu işi havale edelim. Bendeniz elim
de mevcut doneleri de vereyim, tahkikat ya
pılsın. Bunlar zamanında müracaat etmişlerdir. 
Zamanında müracaat etmemiş olsalar bile Tarım 
Bakanlığı lâzımgelen direktifi vererek bunları 
yerleştirmek için emir verseydi olmaz mı idi. 

Onun için hepinizden rica ediyorum; lütfen 
bendenizin teklifini kabul buyurursanız bu dos
yaları heyeti umumiyesi ile Tarım Komisyonu
na havale edelim, Tarım Komisyonu bu iskân iş-
rini ve dosyaları tetkik etsinler. Göreceklerdir 
ki bunlar fakir insanlardır; işlerini takip ede
cek kudrette olmadıkları için bu şekilde kal
mışlardır. 

Sizden merhamet ve şefkat temenni ederek 
yapmış olduğum bu teklifin kabul edilmesini 
tekrar arz ve istirham eylerim. 

BAŞKAN — Abdullah Aytemiz, buyurun. • 
ABDULLAH AYTEMlZ (Maraş) — Efen

dim, başkanı bulunduğum bir numaralı Geçici 
Dilekçe Komisyonu kararını müdafaa için kür
süye gelmiş bulunuyorum. Kararımız Meclisin 
vazfesine taallûk ediyor. Bilirsiniz ki vazife, 
salâhiyete benzemez. Salâhiyet, dâvâlının ira
desine tâbidir. Ama vazife intizamı âmme mese
lesidir, Taraflardan her hangi birinin ne itira
zına vabestedir, ne her hangi bir mütalâa ile 
sarfınazar edilir. Vazife ile mükellef tutulan he
yet, mahkeme veya Meclis, herhangi bir teşek
kül olursa olsun, re'sen bunu nazara almakla mü-
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J kelleftir Ve mecburdur. Halbuki hukuki sahada 

içtihad ve kıyaslama kapıları daima açık olduğu 
halde, vazife meselesinde bu kapılar mesduttur. 
Ne içtihada gidilebilir, ne de kıyas tariki ile va-
fize edinilebilir. Kanun vâzıı ve şarii, bir heyet 
veya bir teşekkül veya her hangi bir mahkeme 
için bir vazife tâyin etmişse bunlar bu vazife ile 

I mukayyettir, bunun hududu asla tecavüz edile
mez. Tevdi edilen vazifenin mahiyeti itibariyle 
dûnunda kalan bir meseleye de evlâbittarik ba
kabilir denemez. Aksi takdirde kıyas, yoluna 
gidilmiş olur. Vazife bir âmme meselesi olmak 
itibariyle vâzıı kanun hangi işlerin görülmesini 
tâyin ve tesbit etmiş ise o heyet bununla mu
kayyettir, mükelleftir. 

Bendeniz, ikinci geçici komisyonun teşkilin
den sonra bir numaralı komisyona seçildim ve 
orada başkan olarak bulunuyordum. O andan 
itibaren vazife hususunda, bana büyük bir gay
ret düştü. Acaba bu Büyük Meclisin vazifesi ne
lerden ibarettir, gelen hangi işlere bakabilir, 
hangi işlere bakamaz, bununla bendeniz meşgul 
oldum. Evvel emirde Anayasanın ve içtüzüğün 
bu husustaki bütün maddelerini ve dolayısiyle 
taallûku olan hükümleri nazarı tetkikten geçir
dim. Fakat maalesef hakiki bir kanaat edineme
dim. Meclisin vazifesi neden ibarettir bunu tah
dit ediniz sualine karşı hudutlama imkânını ka
nunlarda bulamadım ve böyle bir kanaat edine
medim. Bundan dolayı işi tetkikata döktüm. Di
lekçe Komisyonunun vermiş olduğu kararların 
tetkikma koyuldum. Acaba ne gibi işlere bakıyor 
Meclis. Bunu anlamak istedim. Bu da vaktiyle 
bulunduğum meslekten aldığım tecrübe ve ilha
ma müstenittir. Temyiz teşkilâtı hakkındaki ka
nunu, okumadan,, her dairenin vazifesinin neden 
ibaret olduğunu, karar defterini tetkik ile tesbit 
etmek mümkündür. Binaenaaleyh ben de cetvel
leri tetkik ettim fakat maalesef salim bir neticeye 
varamadım ve bir kıstas bulamadım. Hattâ Ana
yasa hükmünce Meclisin müdahale edemiyeceği 
hususlarda dahi adlî ihsan politikasının cari ol
duğu bir anda bu kabîl işlere bakıldığı da vâ-
kıdır. Yakında huzurunuza böyle bir mesele de 
gelecektir. Temyiz Mahkemesince musaddak olan 
bir ilâmın sureti icrası hakkında Meclisi Âliye 
müracaat edilmiş, geçen sene Dilekçe Komisyonu 
bu hususta bir karar vermiştir. Halbuki hüküm
lere karşı Meclisin murakabe hakkı yoktur. Mah-

I kemeler müstakildir, icra, neticesi kazadandır. 
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Nitekim Anayasada, ilâmın icrasına engel oluna
maz deniyor. Buna rağmen bâzı vazife harici me
selelere de bakılmıştır. Şu halde çok temenni 
olunur ki, Meclisin vazifesi etraf iyi e tesbit edil
sin, bununla alâkalı olan komisyonlar tam bir 
vahdet içinde iş görebilsin. Üç komisyonun ihti
lâflarını, aradaki ihtilâfı efkârı düşünerek ken-
dilerile temasa geldim. Gerek daimî komisyona ve 
gerekse iki numaralı komisyona gittim. Bu işleri 
mevzuubahis ettim. Sekiz on mevzu üzerinde mü-
davelei efkârda bulundum. Maalesef vahdete 
doğru gidildiğim değil, ihtilâfın hududunun ge
nişlediğini gördüm. Edindiğim kanaat şu oldu: 

Üç cereyan mevcut olduğuna şahit oldum. îf-
ratlı, tefritli ve itidalli. 

Bir kısım arkadaşlar şöyle bir mütalâa yü
rüttü; aynen söylüyorum: Bu millet 20 milyon
dan ibarettir, binaenaleyh Meclise yirmi milyon 
iş gelirse hepsine bakmalıyız. Meclis kendisine 
iltica eden bir vatandaşın işine karşı lâkayit ka
lamaz. Heı* halde el koyar, müspet menfi bir ce
vap verir. 

Bu ne kadar genişleme ise ikincisi de o nis
pette kısmadır. Buna göre de Meclisin iki vazi
fesi vardır: Kanun yapmak ve icra salâhiyetini 
kullanmak. Bu iki vazife de Meclisin şahsiyetin
de belirir. Ve Yüksek Meclise ait vazifelerdendir. 
Ancak Meclis kanun yapma salâhiyetini bizzat 
kendisi kullanır, fakat icra salâhiyetini Vekiller 
Heyeti eliyle kullanır ve işletir. Tahdidi, yahut 
îtadadi 26 ncı madde mucibince birçok meseleler, 
hususlar, bunlar da Meclisin doğrudan doğruya va
zifesi dâhiline girmiştir. Kanun yapmak, tefsir et
mek, tadil etmek, büsbütün kaldırmak, para bas
mak, muahede yapmak, af ilân etmek ve saire. Şu 
halde mademki, Meclis kanunu bizzat yapar, icra 
salâhiyetine mütaallik işlerini de vasıta ile yapar. 
O vasıta da ikidir : Vekiller Heyeti ve vekiller . 
Binaenaleyh 46 ncı madde mucibince Vekiller 
Heyeti genel siyasetten, umumi siyasetten toplu
ca mesuldür, beraberce sorumludurlar. Vekiller 
de; salâhiyetleri dâhilinde olan işlerden ve kendi 
maiyetlerinde bulunan memurların işlerinden tek 
başlarına mesuldürler. Binaenaleyh bu fikri ile
ri sürenler, 'madem ki, Meclisin bizzat veya bilva
sıta vazifesidir, yapacağı işler bunlardan ibaret
tir. Murakabe hakkını ancak Bakanlar Heyetine 
karşı kullanabilir. Diğer vazifeler, Devlet teşki
lâtına bırakılmıştır. 

Üçüncü cereyan da mutedil olandır. Anaya-
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sanın Meclisin murakabesinden hariç tuttuğu, 
mahkeme unvanını haiz olan askerî Yargıtay 
ile, Yargıtay ve mahkeme mahiyetinde olan Dev
let Şûrasının deavi dairelerinin vermiş olduğu ka
rarlara karşı müdahale etmez. Çünkü murakabe 
hakkı yoktur. Ancak müddet mürurundan dolayı 
esasa grilmemiş ise bu kabil işlerin dâhi Meclise 
gelmesi ve Mecliste tetkik edilmesi lâzımdır. Ke
za bâzı teşekküller mevcuttur ki, kanunda, ver
dikleri kararların katî olduğu yazılıdır. Mafevk 
derecede tetkika tâbi tutulmamıştır. Bu gibi he
yetlerin vereceği kararlar, kanunu mahsusunda 
kesin kaydı olmasına rağmen, Büyük Millet Mec
lisine intikal ettiği zaman Meclis vazifelidir, bu 
kabil işlere de bakar. Hattâ son zamanlarda 
Emeklilik Kanununun 39 ncu maddesinin tefsi
ri.. Bir bakan, 60 yaşını ikmal eden bir memuru, 
takdir hakkına istinat ederek tekaütlüğe sevkedi-
yor. Tefsirden evvel memur Devlet Şûrasına 
müracaat edebiliyordu ve Devlet Şûrasından ale-
lekser bakanların takdir hakkının suri, indî ve 
esbabı mucibeden âri addederek hükümsüzlü
ğüne karar vermekte idi. Bu tefsir üzerine me
mur artık Devlet Şûrasına gidemiyecek. Gidemi-
yecek ama böyle bir memur bakanın garazından, 
veya süitakdirinden, veya her hangi bir mülâha
zadan dolayı mağdur olduğunu iddia eder ve 
Büyük Millet Meclisine gelirse bakabilir mi, va
zifesi haricinde addedilmeli midir?. Bu ihtilâf 
mevzuuna girdi. Bahadır Dülger arkadaşımız bir 
teklifte bulundu. Komisyonun vazifesini tâyin 
eden 53 ncü maddenin, diğer ilgili Tüzük mad
delerinin tadili teklifinde bulundular çok şayanı 
temennidir ki, bu bir an evvel halledlşin, komis
yonlar arasında ihtilâf olmasın ve komisyonlar 
bir birine muhalif kararlar almasınlar. Komis
yonların bir birine uymıyan kararları vatandaş
ları huzursuzluğa sevkeder. Bunun içn tam bir 
vahdet şarttır. Gelelim Komisyonumuzun kararı
na; Komisyona Başkanlıktan muhavvel olan di
lekçedeki istekler şunlardan ibarettir. Sırasiyle 
arzediyorum. 

Bu vatandaşlar Tunus muhacirlerindendir, 
Adana'nm Fransız'lar tarafından işgali sırasın
da Sinan Paşa'nm refakatide Mücadelei Milli-
yeye iştirak etmişler, savaşmışlar. Şu halde hi-
dematı vataniye tertibinden maaş tahsisine is
tihkak kesbetmişler ve kendilerine maaş tahsis 
edilmekle beraber münasip her hangi bir yere 
iskânları da lâzım. Bu yapılmamış. Müracaat et-
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misler, menfi cevap almışlar, sebebi; kanunu 
mahsusunda, zannederim 2510 numaralı îskâh 
Kanununun ikinci maddesinin C fıkrasında iki 
yıl müddet tâyin edilmiş, bu müddet zarfında 
müracaat edenlerin dilekleri is'af edilir, bu 
müddeti geçirenlerin istekleri kabul edilmez. 
Bu vatandaşlar iki seneyi geçirmişler. Fakat 
bunlar esbabı mucibe olarak, bizim isteğimiz 
reddedildi ama ortada mücbir sebep vardı. O da 
bu müracaat müddeti mücahede ve vatani hizmet
ler ifası zamanına rastgeldi. Binaenaleyh müc
bir sebeplerden dolayı bu iki yıl müddetin geç
mesini nazara almamak lâzımdır, münasip yer
lere iskânlarımız iktiza eder diye talepte bulu
nuyor. • 

Biz komisyonda düşündük, bu talep karşısın
da komisyon ne yapacak, ne gibi bir karar ve
recek. Mademki yapılan muamele idari bir mu
ameledir, idari muameleye karşı bir itiraz yapıl
mışsa onun kanuni yolu var. O da Devlet Şû
rasının deavi dairesine müracaat etmektir. Eğer 
mücbir sebeplerden dolayı müracaat edememiş 
ise bu sebebi Devlet Şûrası belki kabul edebilir. 
Böyle idari mahiyeti haiz olan bir işin mercii 
Devlet Şûrası iken Yüksek Meclisin Dilekçe 
Komisyonu ne yapabilir? Ve ne yolda bir karar 
ittihazına imkân vardır? Bundan dolayı bu tale
bi şayanı kabul görmedik ve bir işlem yapılma
sına mahal olmadığı beyaniyle reddettik. Çünki 
el koyamazdık. El koymak demek haklı ise hak
kını vermek, hak görmediği takdirde talebi 
reddetmek demektir. Halbuki vazife bakımından 
esasen vaziyed edemezdik. Binaenaleyh Devlet 
Şûrasına gitmek hakkı mahfuzdur. 

İkinci dilekleri şudur: Eğer iskânımıza im
kân yoksa Çiftçileri Topraklandırma Kanunu
na göre maişetimizi temine kâfi bize arazi veri
niz. Bu istek karşısında dedik ki, bulundukları 
mıntakadâ, Adana'da arazi tevzi komisyonu te
şekkül etmişse ve faaliyete geçmişse oraya mü
racaat etmek lâzımdır. Müracaatınız tatmin edil
mezse gene mafevk idari bir merci olmak itiba
riyle Devlet Şûrasına baş vurmanız lâzımdır, 
dedik. Bu dahi Meclise gelmez ve Dilekçe Ko
misyonunda bir mevki almaz. Bunun hakkın
da da bir muamele yapılmasına vazife bakımın
dan imkân olmadığı için, bunu da böylece ce
vaplandırdık. 

Üçüncüsü, iskânım mümkün değilse, arazi 
vermek de gayrimümkün ise, hiç olmazsa ba-
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na, Mllîı Mücadeleye iştirak etmiş bir adam 
sıfatiyle hidematı vataniye tertibinden bir ma
aş bağlayın, diyor. Bu dileğini de dinlemedik. 
Dinlemek lazımsa neticede bir karar vermek de 
tabiî lâzımdır. Bu vaziyette komisyon ne ya
pabilirdi? Hidematı vataniye tertibinden maaş 
bağlamak malûmu âliniz kanun işidir. Kanun 
teklifi de Anayasanın 15 nci maddesi mucibin
ce milletvekillerine veya Bakanlar Kuruluna 
aittir, Dilekçe Komisyonu kanun teklif etmek 
hakkını haiz değildir. 

Hulâsa bu ÜJÇ isteğinden hiç birisine el ko
yarak bu adamların derdine şifa olmak imkâ
nını görmediğimizden kısmen kazai mercie ait 
olması itibariyle bu yolu gösterdik, kısmen de 
Tevzii Arazi Komisyonuna baş vurmasını tav
siye ettik. Maaş tahsisi meselesi de ; kanun 
yapmak hak ve salâhiyeti komisyona ait olma
dığı için her hangi bir milletvekilinin veya Ve
killer Kurulunun bir teklif yapması lâzımgel-
mektedir. Binaenaleyh her üç talep hakkında 
da birşey yapamıyarak ve dileği üzerinde bir iş
lem yapılmasına imkân olmadığına karar ver
mek suretiyle cevaplandırdık. 

Binaenaleyh Sinan Tekelioğlu arkadaşımı
zın, öyle tahmin ederim ki bu itirazı bir cemi
le olmak üzere açmış, hakikaten şayanı merha
met olan ve hizmet yapmış bulunanları daima 
tebcil etmek lâzımgelir. Her üç mesele hakkın
da komisyonlar arasında ihtilâf yoktur. Her 
üç komisyon da bu gibi meselelere arzettiğim 
gibi cşvap ve karar vermektedir. Binaenaleyh 
mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Bahadır Dülger buyurun. Bun
dan sonra Daim Süalp'e söz verilecektir. Sadri 
Maksudi Bey siz daha sonra söz alacaksınız. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, Birinci Dilekçe Komisyonunun vermiş ol
duğu ve burada münakaşaya arzedilmiş olan 
meselede şayanı itiraz bir taraf görmemek lâ
zımgelir. 

Birinci Dilekçe Komisyonu Büyük MeelMn 
vazifeleri hudutları dahilinde tam mânası* ile 
kanunen itirazı mucip olmaması* lâzımgelen, 
rasin, gayet sağlam ve kuvvetli bir karar ver
miştir. Evvelâ mevzuubahis müracaatların şah
si durumları ne olursa olsun, tatbik edilmek 
lâzımgelen usule göre, kanun bakımından bu 
şahsi durumlarının nazarı itibara alınmaması 
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lâzımgelir. Adaletin gözleri şahsi durumlar 
karşısında kapalıdır. 

Bu arkadaşlar iskân Kanununa göre müra
caat müddetinin bağlı bulunduğu müruru za
manı geçirmişlerdir. Bu müruru zaman müddeti 
hepimiz için muta olması lâzımgelen bir inti
zamı âmme meselesidir. Eğer bunu geçirmekte, 
meşru birtakım mazeretleri ve binnetice bâzı 
hakları varsa bunu halletmek yolu mahkeme 
yoludur, B. M. Meclisi yolu değildir. Binaen
aleyh tam mânasiyle salâbetli bir karar veril
miştir. 

Hidematı vataniye tertibinden maaş mese
lesine gelince : Bunun muhatabı hiçbir vakit 
B. M. M. Dilekçe Komisyonu değildir. Dilekçe 
Komisyonu, bir kanunun hakkiyle tatbik edil
memesinden veya yanlış tatbik edilmesinden 
vücuda' gelen vaziyetleri, Anayasanın 82 nci 
maddesine göre, tetkik eder. Hidematı vata ir -
yeden maaşının verilmesi ise yeni bir kanun 
mevzuudur. Yeni bir kanunu ya Milletvekili 
teklif eder veyahutta hükümet. Sinan Paşa 
kendileri teklif etsinler. Bu vatandaşlar liya
katleri ve hakları varsa hidematı vataniyeden 
maaş alsınlar. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa gelince: 
Bu kanun henüz tatbik edilmemiştir. Tatbik 
edilmiyen bir kanundan, haklarında henüz tat
bik edilmemiş bir kanundur diye Meclise şikâ
yet meselesi zaten mevzuubahis olamaz. Esas 
itibariyle bu dileğin hududu 82 nci madde ile 
tâyin edilmiş olan şikâyet hakkının da dışın
da kalmaktadır. Hâdise böyle olmakla beraber 
Dilekçe Komisyonu işi ele almıştır ve tam mâ
nasiyle kanuni hudutlar içinde bir karar ver
miştir, itiraza mahal yoktur, itiraz için bir se
bep de yoktur. Bunun Meclism huzuruna geti
rilmesi, şefkat ve atıfet hislerinin yeniden tah
riki yoluna gidilmesinden başka bir esas da 
taşımıyor. 

Arkadaşlar, biz burada şefkat ve atıfet his
leriyle hareket edecek değiliz. Biz kanunları 
tam mânasiyle tatbik etmek hissi, arzusu ve 
karariyle hareket edeceğiz. Binaenaleyh şafkat 
ve atıfetten kuvvet alan böyle bir itirazı derhal 
reddetmek bizim buradaki vazifemizin icabıdır. 
Binaenaleyh vâki itirazın reddini ve Birinci 
Komisyonunun kararının derhal kabul edilme
sini bendeniz de arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sadri Maksudi Bey. I 
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. SADRÎ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — Ar

kadaşlar, Dilekça Komisyonunun salâhiyeti 
hakkında Mecliste bariz bir surette iki cere
yan mücadele halindedir. 

Birisi, pratik hukukçularımızın temsil ettik-. 
leri cereyanlar; yani mevzu -kanunları harfi 
harfine tatbik etmek, mağdur insanların, mev
zuatı hukukiyeden mağdur kalan vatandaşla
rın vaziyeti ile alâkadar olmamak cereyanıdır 
ki, bu cereyanın en büyük mümessili muhte
rem sabık Temyiz Mahkemesi Reisi arkadaşı
mız Bay Abdullaht 'tır. 

ikinci cereyan ise dilekçilerin lehinde ko
nuşan genç hukuçulardır. 

Biliyorsunuz arkadaşlar, bu dilekçe mese
lesinin uzun bir tarihi vardır. Bu dilekçe mü
essesesinin nasıl zuhur ettiğini hatırlarsak bel
ki iki cereyan arasında bir yol bulmak imkâ
nını buluruz. 

Her memlekette mevzuatı hukukiye ile, ya
ni mevcut hukuki nizam ile ideal hukuk ara
sında bir mesafe, bir uçurum vardır ve her se
ne, her memlekette, mevzuatı hukukiye ne ka
dar mükemmel olursa olsun, birçok insanlar 
bu mevcut hukuki nizam ile ideal hukuk ara
sındaki uçuruma düşmektedir, işte bu vaziyet
tir ki evvelâ Roma'da, sonra Ilgiltere'de, son
ra kısmen Fransa'da hükümetler, meclisler ve 
hukukçular birçok tedbirler almaya mecbur ol
muşlardır. 

Arkadaşlar, hepinizin bildiği şeyleri hatır
latmak mecburiyetindeyim. Petition ismi ile 
Parlâmentoya dilekçe ile müracaat etmek usu
lü yeni zamanlarda ingiltere'de teessüs etti. 
ingiltere'de petition hakkı ismi ile bir hak ka
bul edildi ve bunu da vatandaşların diğer hak
ları yanında mukaddes haklarından biri telâkki 
ettiler. Bu sayede ingiltere 'de mağdur olan in
sanlar vaziyetlerini ıslah i|Çİn bir çare yolunu 
buldular ve ingiltere'de belki de hukuki haya
tın, siyasi hayatın intizam içinde geçmesinde bu 
esasın da küçük bir tesiri olmuştur. Bilirsiniz 
Parlâmento usulü evvelâ ingiltere'de teessüs 
etti. Bu dilekçe usulü, ingiltere'den sonra ya
vaş yavaş Avrupa 'ya ve diğer memleketlere ya
yıldı. O memleketlerin mağdur vatandaşları da, 
bu usul sayesinde, bu ağır vaziyetlerden kur
tuldular. 

Arkadaşlar, uzun söze hacet yok. Hiç ol-
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mazsa birkaç medeni milletin hukuki hayatın
dan misal alalım: 

Biliyorsunuz ki, hukuk sahasında beşeriye
te en çok rehberlik etmiş olan ve hukuk saha
sında muallimlik etmiş olanlar Romalılardır. 
Roma'd'a sivil, medeni ve umumi hukuka muva
zi olarak pretorlar hukuku vardır ki bu doğru
dan doğruca vicdanlarına dayanarak kaza ic
ra eden hâkimlerin hukukudur. Birçok mağ
durların vaziyetlerini bu hâkimler ıslah edebi
lirlerdi. Bundan başka İngiltere'de petitiondan 
başka bir de adaleti vicdaniye hâkimleri ve 
bunların ayrıca adalet icra ettikleri nasafet 
mahkemeleri vardır, Nasafet hâkimi vicdanına 
istinaden bu gibi mağdurları daima ağır vazi
yetlerden kurtarabilir. Bunlar bir nevi ideal 
nasafet mahkemeleridir. 

Fransa'da idari mahkemeler ve bunların tat
bik ettikleri bir hukuk sistemi vardır. Bu mah
kemeler de bir dereceye kadar mağdurların im
dadına yetişebilirler. 

Bizde dilekçe meselesi ilmî bakımından kâfi 
derecede incelenmemiş ve hukukçularımız bu 
mesele ile fazla alâkalanmamışlardır. Benim 
fikrime göre dilekçe müessesemize harfi harfi
ne kanun tatbik eden bir müessese nazariyle ba-
kacaksak bu müessesenin hiçbir faydası, sebebi 
vücudu yoktur, Dilekçe Komisyonu ilga edilme
lidir. Eğer im müeseseye kanunu harfi harfine 
tatbik eden hükümden inhiraf ederek mağdur
ları kurtaran bîr müessese nazariyle bakarsak, 
ki öyledir, birçok hususatta kanunlarımızı tev
sii surette tefsir ederek mağdur vatandaşların 
imdadına yetişmek mecburiyetindeyiz. Onun 
için bu meseleyi de mevzu kanunların tevsii bir 
surette tefsir etmek üzere teklifin Tarım Ko
misyonuna havalesini, yani Sinan Tekelioğlu ar
kadaşımızın teklifinin kabulünü muvafık ve 
adalete uygun buluyorum. (Alkışlar), 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
hocam Sadri Maksudi Arsal'm konuşması olma
saydı bu mevzuda bendeniz söz almıyacaktım. 
Hakikaten müracaat hakkı, tarifini izah ettik
leri veçhile, hukuka girmiştir. Ama hukuk dev
letinde Meclisler de Anayasaya bağlıdır. Bu iti
barladır ki ideal hukuk, Meclislerin vaz'edecek
leri hukuk kaideleriyle pozitif hukuk sahasına 
girmedikçe, Meclislerin Anayasa hükümleri dı
şına çıkarak ideal hukuk yolunda kararlar itti-
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haz etmesi asla doğru bir telâkki sayılamaz. 
Bu itibarladır ki, biz, Dilekçe Komisyonunun 
mesaisini Anayasamızın hükümleri dairesinde 
mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. Anayasanın 

1 buna mütaallik hükmünü tadil etmedikçe, ideal 
hukuk peşinde koşacağız diye, onlara bağlı ol
mak mecburiyetinde kalmak ve neticede Ana
yasayı çiğnemek, hukuk devleti telâkkisiyle te
lif kabul etmez. Bâzı memleketlerde, o da Ana
yasa ile, vatandaşlara böyle bir müracaat hak
kı tanınmıştır. Ama dünyanın her tarafında 
böyledir diye bir iddiada bulunmak bilmeyiz, 
nasıl şayanı kabul görülebilir. Belki'Amerika'
da, kanunların Anayasaya mugayeretini tetki-
ka memur bir adalet divanı bulunduğuna göre, 

I böyle bir şey vardır. Bu itibarla bendeniz Di
lekçe Komisyonu adına konuşan Aytemiz arka
daşımızın arz ve izah ettiği şekilde', hâdisenin 
müspet hukuka göre tetkik edilmesi ve eğer 
bunun hilâfına bir karar ittihaz edilmek isteni
yorsa o zaman icabeden merasim ve ekseriyete 
tâbi olarak Anayasanın ilgili hükmünün tadili 
cihetine gidilmesi lâzımdır kanaatindeyim. 

Şurasını da arzedeyim ki, anayasalar kolay 
kolay değiştirilemiyecek hükümleri ihtiva et
mektedir. Bunun bir sebebi var. O da ikide bir 
Anayasa değişikliğinin yapılması nizam ve in
tizamın bozulmasını badi oliır ve istikrarın te
mini güçleşir düşüncesidir. Bunun içindir ki 
Anayasa hükümlerinin tadili sert esaslara bağ
lanmıştır. Bu itibarla Dilekçe Komisyonu rapo
ru tam pozitif hukuk prensiplerine uygundur 
ve Meclisin de tam pozitif hukuk çerçevesi için
de çalışmak suretiyle vazife ifa etmesi meşruttur. 
Aksi takdirde biz de ihsanlarız, Anayasaya bağlı 
bulunmadığımız takdirde biz de nihayet bâzı 
hatalar yapabilir ve indî kararlar verebiliriz. 

Şimdi söz istiyen Sayın Düşünsel arkadaşı
mızın mütaâalarmı bendeniz eskiden bilirim. 
Kendileri birçok mevzularda, vatandaşların 
Anayasaya göre en geniş ölçüde müracaat 'ede
bilmeleri hususundaki telâkkiyi müdafaa etmiş
lerdir. 

Meclisin geçmişteki çalışmaları tetkik edile
cek olursa Meclise vâki müracaatların aynı ah
valde bazan is'af edilmiş, bazan da is'af edil
memek suretiyle Meclisin .çalışmaları hakkın
da vicdanı âmmede huzursuzluk hâsıl olmuştur. 
Bu endişe ve huzursuzluğu hissedenlerin cami-

j ası içinde bulunan arkadaşımızın yolunu bira-
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Halını, ideal hukuk yerine pozitif hukuk çerçe
vesi içinde çalışalım. 

Bir noktaya temas etmek istiyorum. Bizim 
Anayasamızın tadil «edilmesi için tam sayının 
Üçte birjnin müracaatı ve üçte ikinin de kabul 
etmesi şarttır. Farzedelim Meeliste 410 mil
letvekili vardır. Bunun üçte ikisi 300 kişi eder. 

Şimdi iki partili bir Mecliste, 300 kişi değil, 
270 kişilik bir ekseriyetle ekseriyet partisi 
Anayasaya riayet etmiye^ek olursak Anayasaya 
mugayir bir sürü kanunlar çıkarabilir. Halbuki 
Meclis Anayasaya bağlı olacaksa ancak 300 ki
şi ije Anay&sayı tadil etmek suretiyle hukuki 
birtakım .kaideler konabilir, yani kanunlar çı-
kabildir„ Bu mevzuda zamanınızı fazla işgal >et-
miyeceğim. Meclisi Âliden Dilekçe Komisyonu
na havale edilen mevzularda Anayasaya bağlı 
kalmak bugünkü hukuki telâkkilere tamamiyle 
uygundur. Aksi takdirde çalışmalarımız bizleri 
hatalı yollara sürükliyebilir. Bendeniz de rapo
run kabulünü rica edeceğim. (Alkışlar) 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, kıymetli arkadaşımız, bendeniz söz 
ister istemez birdenbire heyecanlandı, mevzu-
daki noktai nazarımı, teferruz etmek suretiyle 
daha ben konuşmadan, derhal cevap verdi. Bu 
da yeni bir usul olduğuna göre, bunun da tet-
kikmda fayda olduğunu mülâhaza ederim. 
(Gülüşmeler) 

Şimdi efendim, mesele hakikaten naziktir. 
Fethi Çelikbaş arkadaşımız, işi basit ve keskin 
bir noktaya dayadı. Keenne üstadımız Sadri 
Maksudi Petition'dan bahsederken veyahut Ay-
temiz arkadaşımızın, dilekçeyi huzura getir-en 
rapor hakkındaki mütalâasına karşı Anayasaya 
aykırı mevzuatın, hususatm burada müzakere 
.olunmasını ileri sürmüş gibi bir vaziyet hâsıl 
oldu. 

Arkadaşlar, mevzuu karıştırmıyaım. Anaya
sada iki hüküm vardır, biri 82 nci madde, diğe
ri 54 ncü maddedir. 54 ncü madde ne diyor 
Diyor ki... Okuyalım daha iyi.. îlmî hâkim me
darı hüküm olamaz, veya okumakta lezzet var
dır. 

BAŞKAN — Okuyunuz efendim. > 
FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Devamla) 

Şimdi mevzu şudur, o kadar da basit değildir: 
(54 ncü madde — 
Yargıçlar, bütün dâvaların görülmesinde ve 

hükmünde bağımsızdırlar ve bu işlerine hiçbir 
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I türlü karışılamaz. Ancak kanun hükmüme bağ-
I lıdırlar. 
I Mahkemelerin kararlarını Türkiye Büyük 
I Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu hiçbir türlü 
I değiştiremezler, başkahyamazlar, geeiktiremez-
s| 1er ve hükümlerinin yerine getirilmesine engel 
I olamazlar.) 
I Âmenna, mahkemeden çıkmış olan hiçbir ka-
I rar Meclis huzuruna gelemez. Bunu münakaşa 
i etmeye ve tereddüde mahal yoktur. Ama bir de 
I 82 nci madde vardır ki, o da bakınız ne diyor: 
I (Türkler gerek kendileri, gerek kamu ile il-
I gili olarak kanunlara ve tüzüklere aykırı gör-
I dükleri hallerde yetkili makamlara ve Türki

ye Büyük Millet Meclisine tek başlarına veya 
I toplu olarak haber verebilir ve şikâyette bulu-
I nabilirler. Haber veya şikâyeti olan makam, 
I kişi ile ilgili baş vurmaların sonucunu dilekçe-
I ye yazılı olarak bildirmek ödevindedir.) 

Bunun ruhu, (kanunlara ve tüzüklere aykı-
I n gördükleri hallerde) demek; kanunlara ve 
I tüzüklere aykırı gördükleri hallerde vatandaş-
I 1ar demokrasinin, millî hkimâiyetin tek mümes

sili Büyük Millet Meclisine müracaata hakları 
I vardır demektir. Diyemez ki, siz niçin mahke-
I meye müracaat etmediniz? Biz Meclis olarak 
I 54 ncü madde mucibince mahkeme kararlarına 

ilişemeyiz, ama her hangi bir gayri kanuni ha-
I reketi Meclise ihbar ettiğimiz takdirde Meeli-
I sin ona el koymasına yol açıktır. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — El 
I koymasının neticesi nedir 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Devamla) 
I — Müsaade buyurun, onun neticesi o kadar 

muazzamdır k i ; Meclis hâdiseye bir kerre el 
I koyup ona nüfuz ettikten. sonra Anayasanın 
I keskin satırı olan 4 ncü maddesi işler. O da şu-
I dur: 

«Dördüncü madde - Türk Milletini ancak 
' Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve 

millet adına hâkimiyet hakkını yalnız o kulla-
I nır.» 

Eskiden bir Padişah vardı, bir kıral vardı. 
O Padişah, o Kıral Devletin mümessili idi, «So-
uvrainete» onda idi, o bir nevi «Souvrainete 
personelle» di. Fakat onun yerine bir nigâhba-
m âzam olarak B. M. Meclisi kurulmuştur. O 
B. M. Meclisi herkesi murakabe eder. Hâkimin 

I kararını bozmaz ama hâkimi de kazayı da mu-
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rakahe eder. İcabında her şeyi düzenlemek ih
tiyarına mâliktir. 

Bu milletin asırlardır, uzun zamanlardır yap
tığı mücadelenin ruhu bunda mündemiçtir. Mah
keme kararını değiştirecek değiliz. Üstadımız 
Ay temiz'i tâ Üsküdar hâkimliğinden beri tanif 
rım ve hayranla "indanım. Fakat dediklerine 
muteriz değilim; çünkü dikkat ettim, mazba
tayı okudum, O fıkrası mucibince bu zavallı Tu
nuslular müddetlerini geçirmişler. Üstat diyor 
ki; bu iki seneyi geçirdikten sonra ben ne ya
payım? Buma itiraz yok. Fakat biz müracaat 
edeceklere «ne yapalım kanunun tâyin ettiği 
müddeti geçirmişsiniz» mi diyeceğiz? Fakat 
eğer hâdisede gayrikanuni birşey varsa onu bu
rada tetkik edeceğiz. Binaenaleyh petisyon hak
kının kullanılmasında bir ihtilâf yok. Ama bu 
kapıyı kapatırsak arkadaşlar, hâdise üzerinde 
Meclîsin murakabesi yolunu tıkamış oluruz. Bu
na dikkat edelim; bu, tehlikelidir. Meclis, ak-
lü şuuruna malik olanı yan bir heyet değildir. 
Mecliste her vaziyeti mütalaa edecek insanlar 
vardır. Bütün arkadaşlar millet vekâleti hilâli
ni düşü iktidarlarına alarak buraya gelmişler
dir. 

Bendeniz demin yerimde adamakıllı otur
dum, dilekçeyi aldım, tetkik ettim, baktım. Aca
ba Tunuslulara bir iyilik yapabilir miyim, bir 
yol bulabilir miyim diye, baktım, bir fıkra, bir 
hüküm bulamadım. Ama demin Abdullah Be
yin ifadeleri ile, bu petisyon hakkına karşı Fet
hi Çelikbaş'm ifadesi bu yolu kapıyabilir. O yo
lu kapatmaya kimsenin hakkı yoktur. 

Size bir misal vereyim. Anayasanın 52 nci 
maddesi bakın ne diyor: 

«Elli ikinci madde — Bakanlar Kurulu, ka
nunların uygulanışını göstermek yahut kanunun 
emrettiği işleri belirtmek üzere, içinde yeni 
hükümler bulunmamak ve Danıştaym inceleme
sinden geçirilmek şart iyi e tüzükler çıkarar. 

Tüzükler Cumhurbaşkanının imzası ve Ha
niyle yürürlüğe girer. 

Tüzüklerin kanunlara aykırılığı ileri sürül
dükte bunun çözüm yeri Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir.» 

Nizam nameler yapılır ve yapılmıştır. Bâzı 
yeni müesseselerde demin arkadaşımın iyham 
etmek istediği o - idi: Kazai mercilere müracaat 
etmek yolu kapanmış olan, doğru olmıyarak ka
patılmış olan.... Niye antidemokratik tasarılar-
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I dan babsidiyoruz, niçin? Böyle bir tehlikeye 

imkân vermiyelim dedik. Her hangi bir tali
matnamenin kanuna uygun olmıadığı, hukuk 
esaslarını zedelediği meselesi bir mesele olarak 
Yüksek Meclisin huzuruna geldiği gibi, bunun 
dilekçe voliyle de gelebilmesine niçin mâni ola
lım? O halde 82 nci madde ile 54 ncü madde 
arasında münafat yoktur. Biz mahkemelerden 
çıkan kararları iptal edecek değiliz. Böyle bir
şey mevzuuibahis değildir, böyle bir şeyi kimse
nin aklına gelmez. Hocamız, Sadri Maksudi Ar
sal'm da buyurduğu bu değildir. Yani 'biz, Ana
yasaya muhalif olarak alalım burada kendi ba
şımıza karar verelim, böyle birşey yoktur, ak
la da gelmez. Bunu bu şekle sokmak, yolu tı
kamak olur arkadaşlar. 

82 nci maddede vatandaşa B. M. Meclisine 
şikâyet hakkı verilmiştir. Bunu tetkik edeceğiz. 
Tetkikimizin neticesi olarak eğer kanuna bir ay
kırılık görüyorsak, meselâ şu hâdisede olduğu 
gibi onu halledeceğiz. Aykırılık olmadığına gö
re de aykırılık yoktur, diyeceğiz. Ama bu bu
nun için midir? Bunun için değildir. 

Şimdi şu Tunuslular meselesini ele alalım; 
vâzn kanun olarak anlıyoruz ki, bir boşluk, bir 
aksaklık var. Bunu hâdise olarak huzurumuza 
getirirlerse anlıyabiliriz. Ne yapacağız? Bu ka
dar arkadaş var, hakkı telifimiz var. Meselâ 
birçok kanunlarda müddetler konmuş, bu müd-

| detler temdit edilmemiş midir? İki sene müd
det verilmiştir, fakat sonradan temdit edilmiş
tir. Bu da maslahatı nâsa men uttur diye böyle 
hareket olunması tabiîdir. 

Bu söylenen söz kaideye uygundur. Yani 
memleketimize gelmiş olan göçmen vatandaşla
ra , bir topraklandırma kanununun neticesine kadar 

I beklemeden, toprak vermek, bir faidei içtimaiye 
değil midir? Başka nereye müracaat edeceğiz? 
Allah'tan sonra yer yüzünde Büyük Millet Mec
lisi vardır, tskân Kanunu üzerinde bir değişik
lik yapmak lâzımdır. Kanunsuz yapılsın demi
yorum. Ben vâzn kanun olarak görüyorum ki, 
büyük edebî bir eserde bir lakırdı vardır, Dani
marka'da işlenmiyen bir şey var. Biz de duyu
yoruz ki, îskân Kanununda bir eksik vardır. 

I Bunu bu Büyük Meclisin anlaması dahi bir fai-
I dei içtimaiyedir. Binaenaleyh, Sadri Maksudi 

üstadın mevzuubahsettiği petisyon hakkı asla ve 
kat'a Anayasanın 54 ncü maddesi o büyük pren-

J sibin, yani kazai kuvvetin yetkisini hürmet esa-
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sinin, ortadan kaldırılması gibi bir maksada mâ- ! 
tuf değildir. Bunun böyle anlaşılmamasını bil
hassa rica ederim. îki mevzuu karıştırmakta 
hata vardır, bendeniz bunu arzetmek isterdim. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
hâdiseyi iki yönden mütalâa etmek lâzımgeli-
yor. Birisi bir prensip meselesidir. Sayın Dü
şünsel arkadaşımız prensip meselesine temas et
tiler ve kendi görüşlerine göre mevzuun izahını I 
yaptılar. Müsaade buyurursanız ben de mad
deleri okuyarak hükümlerin medlulünü tahlil 
etmeye çalışacağım. Fakat demin de arzetmiş-
tim; Sayın Düşünsel arkadaşımızın bu mevzuda -
ki teşriî çalışmalarını bildiğim için kendilerini 
derhal cevaplamak arzusundan kendimi men ede
medim. 82 nci madde diyor ki: (Türkler gerek 
kendileri; gerek kamu ile ilgili olarak kanunlara 
ve tüzüklere aykırı gördükleri hallerde yetkili 
makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
tek başlarına ve toplu olarak haber verebilir ve 
şikâyette bulunabilirler). Şu halde muamelenin 
iki şeye aykırı olması lâzımgelmektedir. Ya ka
nuna, yahutta tüzüğe. Kanun malûm; Tüzükte 
Anayasanın 52 nci maddesinde de şöyle tarif 
olunmaktadır: (Bakanlar Kurulu, kanunların uy
gulanışını göstermek, yahut kanunun emrettiği 
işleri belirtmek üzere içinde yeni hükümler bu- 1 
lunmamak ve Danıştaym incelemesinden geçir- I 
mek şartiyle tüzükler çıkarır). Şu halde, şayet 
bizim hukuk sistemimize göre hiçbir kanun Ana
yasaya mugayir olamıyacağma göre, bâzı vatan
daşlarca Anayasaya mugayir görülen bir kanun 
çıkmış olursa, vatandaşlar 82 nci maddeye dayana
rak meseleyi Meclise intikal ettirebilirler, işte bu 
bir tatbikat şeklidir. Fakat, doktrinde bunun temi
natı olmadığı bütün müelliflerce kabul edilmek
tedir. 

Şu halde ikincisi ne olabilir?. Tatbikat yani 
muamele, kanunlara ve nizamnamelere mugayir I 
olabilir. Meselâ bir bakanlığın münferit bir tali
matnamesi, veya Bakanlar Kurulunun müşterek 
bir talimatnamesi kanun ve tüzüklere aykırı ola
bilir. ^Vatandaş yolluk kanun ve nizamlarm aykı
rı tatbikmdan şikâyetçi bulunabilir. Bu takdirde 
82 nci maddeye dayanarak vatandaşlar Meclise 
müracaat ederler. Bunlarda haklıdırlar. Fakat 
bunun dışında nihayet Düşünsel arkadaşımızın 
yıllardan beri müdafaa ettiği şekilde kapılar ar
dına kadar açılacak olursa biraz evvel okuduğum 
maddenin hükmü ihlâl edilmiş olur. Bilhassa son | 
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zamanlardaki anayasalar artık sadece müessesân 
meclisleri tarafından kabul edilmekle yürürlüğe 
girmemekte, milletin referandumuna arzolunma-
sma göre, teşriî meclisler Anayasa ile mukayyet
tir. Bu itibarla, Meclis dahi milletin tasvibine 
iktiran eden Anayasa ile bağlıdır. Ve hukuk 
Devleti prensibinde, Devletin kendi kendini tak
yit ve tahdit etmesi, yarım asrı mütecaviz bir 
zamandan beri müellifler arasında, vatandaş hu
kukunu korumak için Âmme Hukukunda ileri 
sürülen bir prensiptir. Eğer Anayasanın bu sa
rih hükmünü muta telâkki etmez ve kapıyı sonu
na kadar açacak öursak Anayasayı ihlâl etmiş 
oluruz. Bizim sistemimize göre Anayasayı tadil 
etmek salâhiyeti Büyük Millet Meclisinde tecelli 
ve temerküz ekmiştir. Şu halde bu kapıyı açmak 
istiyen arkadaşlar varsa kanunun bu hükmünü 
usulüne göre değiştirmek lâzımgelir. 

Mevzua gelince : Şimdi mevzu alâkalı Dilekçe 
Komisyonunda tetkik edilmiş mevzu hukuka gö
re ve dilekçe sahiplerinin muhtelif kanunlardan 
istifade ettirilmeleri hususu tetkik edilmiş, bazı
larınca yeni bir* kanun tedvin etmek lüzumu be
lirmiş veyahutta müddetin geçmiş olması dolayı-
siyle yapılacak bir muamelenin mevcut olmadığı 
ifade edilmiş. Bu durum karşısında Dilekçe Ko
misyonu raporu yerinde sayılmak iktiza eder. Ak
si takdirde bu kapıyı sonuna kadar açmak lâyü-
at ve lâyühsa müracaatlara yol açar. Nitekim 
bildiğiniz veçhile devremiz on bin dosya devir 
aldı. görülüyor ki bu hal Büyük Millet Mecli
sinin altından kalkamıyacağı müracaatların 
tevali etmesine sebebiyet vermektedir. Bu tak
dirde bu müracaatlar sıraya konsa dahi yıllar 
ve yıllarca bunların intacına imkân kalmaz. 
Nihayet vatandaş da daimî bir huzursuzluk 
içersinde bırakılmış olur. Bu itibarla 82 nci 
maddenin hükmünü Dilekçe Komisyonunun 
telâkki ettiği esaslar dâhilinde nazarı itibara 
alarak kapıları sadece nizamlara ve kanunlara 
mugayir mevzuda değilde her han^i bir mev
zuda vatandaşın müracaat edeceği şekilde ge
nişletmek lâzımgeliyorsa maddenin Anayasa 
hükmüne göre tadilini yapmak ieabeder. Ben
denizin arzım budur. Bu itibarla Dilekçe Ko
misyonu raporu mevzu hukuk dâhilinde tan
zim edilmiş bir rapordur. Tasvibi lâzımgelir 
kanaatindeyim. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, Büyük Millet Meclisinin Dilekçe Komis-

— 2Q6 — 
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yonu vasitasiyle kullanmakta olduğu murakabe I 
hakkının çok geniş bir şekilde tatbikma taraf
tar olan Feridun Fikri Bey arkadaşımız kür
süye gelmemiş olsalardı ve eski fikirlerini bu 
kürsüde müdafaa etmemiş olsalardı, bendeniz 
yeniden söz alıp huzurunuza çıkmıyaeaktım. 

Arkadaşımız Feridun Fikri Bey uzun teş
riî hayatlarında bu fikri müdafaa etmişler ve 
zaman zaman geçmiş Dilekçe Komisyonlarını 
bu fikrinin tesiri altında bırakarak birtakım 
kararlar alınmasına âmil olmuşlardır. 

Bendeniz bir seneye yakın bir zamandan 
beri yeni bir anlayışla Dilekçe Komisyonun 
içinde bulunan bir arkadaşınız sıfatiyle bu 
geniş anlayışın verdiği huzursuzluklar, usul
süzlükler ve kanun tecavüzlerinin zaman za
man tesirlerini müşahede etmiş ve onları tas
hih etmek vazifesini yüklenmiş olan bir arka
daşınızım. Kanunla Anayasa hükmünce konmuş 
birtakım müesseselerin vazife ve salâhiyetleri 
vardır, bunlara devamlı surette taarruz etmek 
imkânını veren böyle bir- geniş telâkki bu 
memlekette zaman zaman mahkemelerin veya 
sair kanuni müesseselerin salâhiyetlerini aşmış
tır. Buna dair birçok vesikalar elimizdedir. 
icra ve îflâs Kanununun 39 neu maddesiyle 
tesbit edilmiş olan müruru zaman, bir ilâmın 
muayyen bir müddet geçtikten sonra kabili 
tatbik olmaktan çıkarıyor. 

Bizim elimizde öyle kararlar vardır ki şu 
Feridun Fikri arkadaşımızın geniş telâkkisin
den kuvvet almıştır. îcra îflâs Kanununun me
riyetten kaldırmış olduğunu bir mahkeme ilâ
mı üzerinden 20 sene geçtikten sonra tatbik 
mevkiine koymak istemiştir. Büyük Millet 
Meclisinde bu hususta bir karar çıkmasına se
bep olmuştur. Bu ilâm mahkemeye gittiği za
man, buradaki karar mahkeme ve icra sahası
na gittiği zaman, kanunla tezat halinde bulun
duğu i(ün tatbik edilememiştir, tatbik edile
mez hale gelmiştir. Ta Temyiz Mahkemesine 
kadar gitmiştir. Geriye dönmüştür. Büyük Mil
let Meclisinin mecburiyeti tatbikıyesi olması lâ-
zımgelen kararı muallâkta kalmıştır. 

Arkadaşlar, mahkemelerin vazifeleri ayrı
dır. 54 ncü madde hiçbir suretle mahkeme ka
rarına müdahale edemiyeceğimizi bize söylüyor. 
Arkadaşımız, biz murakabe ederiz, diyor. Nasıl 
murakabe edeceğiz? Mahkeme kararma müda- [ 
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hale mevzuubahis olmadığına göre, müdahale
mizin ne faydası var ? 

Farzedin ki müdahale ettik; mahkeme ka
rarını bozamayız, mahkeme kararını ortadan 
kaldıramayız, mahkeme kararını muayyen bir 
müddet için tatbikten alıkoyamayız. O halde 
murakabemizin nasıl bir hikmeti vücudu var
dır? Bu vaziyette murakabe etmekle nasıl bir 
fayda hâsıl olur ki biz mahkemenin işine mü
dahale edelim? Binaenaleyh bunlar, kendileri
nin de söyledikleri gibi, Büyük Millet Meclisi
ni bir nevi eski zamanın Padişahı, Kralı me
sabesinde görme zihniyetinden hâsıl olmuştur. 
Halbuki kaza hususundaki salâhiyetler muay
yen mercilere terkedilmiş bulunmaktadır ve o 
muayyen merciler mahkemelerdir. Onların ve
receği kararların muta olacağı ve teşriî mec
lisler tarafından bozulamıyacağı esası kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh şu tevsi zihniyeti hu
kuk devleti anlayışı içinde işleri kargaşalığa 
götürmek ve intizamı âmmeyi bozmaktan başka 
bir şeye yaramaz. Müspet hukuk bakımından 
da böyle bir tevzi noktai nazarını kabul etmeye 
imkân yoktur arkadaşlar. Binaenaleyh komis
yonun vermiş olduğu karar muta bir karar
dır, kabul edilmesi iktiza eden bir karardır. 

BAŞKAN — Hâmid Şevket înce. 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar; hocam Sadri Maksudi Beyle 
Feridun Fikri Bey bir cephede, Abdullah Beyle 
Fethi Çelikbaş bir cephede ahzı mevki ettiler. 
Şimdi karşılıklı yapılan tartışmaların benim 
üzerimde bıraktığı tesir, esasen evvelce bu 
Mecliste yapılan tartışmaların bir diğer manza
rasını yeniden göstermesinden ibarettir. Huzu
runuza, gelirken hemen her tarafta alınmış 
olan, denenmiş ve münakaşa edilmiş bir mevzu-
dan bahsetmek istemezdim. Hattâ istiyorum ki, 
arkadaşlarımın temas ettiği ve. delil diye ortaya 
attıkları mevzulara temas etmiyeyim, başınızı 
ağrıtmış olurum. 

Arkadaşlar, Meclis nasıl bir uzvu hukuki
dir; Anayasa, onu nasıl bir köşeye oturtmuştur? 
îdari mercilerin bu fonksiyonda rolleri nedir? 
Meclis bunlar üzerinde hangi şekillerle muraka
besini yürütebilir? 

Bu esasları nazarı diklkata 'alırsak, vatandaş
lardan her hangi birinin şikâyetinin temas ettti-
ği ihtilâf, muamele veya işlem kendiliğinden 
tebarüz eder. 
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Geçen gün bu mevzu üzerinde yine huzuru

nuza geldiğim vakit, listeden çok enteresan bul
duğum bâzı şeyler okudum. Hacca gitünek için, 
mehdilik ilân etmek için Büyük Millet Meclisi
ne geliyor ve bana para verin diyor. Çok garip 
müracaatlar oluyor. Bu kabîl müracaatların 
önüne geçersek ne olacaktır? Yine Feridun Fik
ri, kendi intibaı münasebetiyle olan beyanları 
sırasında güzel, canlı bir şey söylediler: Bu 
Meclis yalnız dişiyi erkek, erkeği dişi yapamaz, 
bunun dışında çok şeyler yapmaya kaadirdir, de
diler. Kaadirdir ama kanunen kaadirdir, lâfla 
değil. Feridun Bey! Kanunu yapan evvelâ o ka
nunun huzurunda eğilir, ihtiram eder ve arka
da bulunan vatandaşa da «bak ben nasıl kanuna 
i'htiram ediyorum, der» ve gösterir. 

İstihdafı müracaatlar, MMıami dilekler, hu
susi arzular, şefkat duyguları bizim, kanunun 
sırtından bayılmamıza bir sebep teşkil etmez! 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl; — 
Öyle bir şey iddia eden mi var? 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Evet, 
senin çıkarttığın kararlar Üniversiteyi öldürdü. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
öyle değil. Onu da bilmiyorsun sen. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Hor 
hangi bir muameleden müteessir olan şahıs veya 
vatan'daş Büyük Millet Meclisine şikâyet edebilir 
demek, dâva açabilir, hüküm ister demek değildir. 
Buraya çok dikkat etmek lâzım'dır. Şikâyet ih
bar mahiyetindedir. O şikâyetin mevzuu idari 
kaza ile, malî kaza ile, adlî kaza ile veya aske
rî kaza ile halledilecek bir şeyse, bu Meclise ge
linemez. Çünkü bu Meclis Anayasanın 8 nci 
maddesi mucibince müstakil mahkemelerin, ka-
zai müesseselerin yapacağı işleri tekaibbül edemez 
ve etmemiştir. Bir hâdise tasavvur ediniz ki; 
idari, malî, askerî veya adlî olmasın? Bu dör
dünden birine temas etmiyen her hangi bir hâ
dise! ihtilâfiye olmadığına göre ve yahut ben 
bilmediğime göre, Feridun Fikri'den bu sualin 
cevaibını bekliyorum. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Vereceğim, vereceğim. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — O 
hacca gitmek gibi birşey olur, yoksa ihtilâf ol
maz. Şimdi size birşey arzedeyim; ben Maliye 
Vekâletine müracaat etsem ve «Ben çiftçiliği 
çok seviyorum, bana arazii müşterekeden, yani 
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elinizdeki mallardan bin dönüm verin» desem 
derhal Verebilirler mi? Niçin versin; vermediği 
için Büyük Millet Meclisine müracaat etsem, 
«Bakanlıktan arazi istedim-vermedi, halbuki 
ben çiftçilik yaparak memlekete faydalı ola
caktım» desem bana Meciis el kor, bir karar 
alır mı? 

;Malûmu âlileri Büyük Millet Meclisi Di
lekçe Komisyonu hâdiseyi tetkik ederek mev
zuata mutabık olup olmadığını tetkik ve tahlil 
eder, bir hükme varır, yani müsbet veya menfi 
bir karar verir. Bu karar ilzamî olur, lâzinıül-
ittiba ve lâzimülicra olur. Karar almak demek, 
infaz etmek demektir. İnfaz da ilzamî ve icrai 
olur. Binaenaleyh vatandaş her hangi bir me
selede idari mercilere müracaat ettiği vakit, 
dileği kanuna mugayir olduğu için reddolun-
nıuş ise Danıştaya, askerî kazaya, malî kazaya, 
idari kazaya, meselenin taallûk ettiği kaza 
yönüne gidecektir. O yola gidecek, o merati-
beyi, o makamları, o merhaleleri • atlîyacaktır. 
Tasavvur edemiyorum ki, bir vatandaş idari 
mercilere, kazai yola girmemek için bir meseleyi 
hallettirmemiş olsun. Büyük Millet Meclisi, 
idari ve kazai mercilerin yapmış olduğu işler 
üzerinde asla bir kazai merci değildir. Büyük 
Millet Meclisi bir mahkeme değildir. Büyük 
Millet Meclisi bir mahkeme olmadığına ve Ana
yasanın sekizinci maddesi kaza tâbirini mutlak 
olarak kullandığına ve arzettiğim dört şekilde 
kaza mercilerinin hepsini istiap eylediğine gö
re, burası ayrıca her şeyin fevkinde bir mü
essese oluyor. Her şeyin fevkindedir: Millet 
hâkimiyetini kullanmak mânasında! Yoksa va
tandaşla Hükümet arasında veya iki vatandaş 
arasında çıkan ihtilâfları hal yönünden değil! 
Burası, bilmeliyiz ki, büyük bir müessesei kaza-
iye değil, bir müessesei teşriiyedir. 82 nci mad
de, şahsına taallûk etsin, âmmeyi ilgilendirsin, 
müracaat ve.şikâyet hakkını veriyor. Anayasa
nın kazai emri budur. 

Nur içinde yatsın, 15 seneden beri çekme
cemde sakladığım ve Allaha çok şükür gözümü 
kapamadan bastırmaya muvaffak olduğum Re-
fet Canıtez'in bir etüdü vardır, Riyasete ver
dim, bunu bastır ve arkadaşlara dağıtalım de
dim, görüyorum ki, basılmış ve arkadaşlara da
ğıtılmıştır. Güzel bir eser yapmış, ben de bu
nunla huzurunuzda dillenmiş bulunmaktayım, 
benim de dilim bu esasa dayanıyor. Kendime 
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mal etmem, ruhu muazzep olur. Refet Camtez I 
diyor ki : 

« Milletin her ferdi tarafından Büyük Millet 
Meclisine bu yolda vâki şikâyetler, Millet irade
sini kanun yapmak suretiyle elinde tutan bu âli 
müesseseyi ikaz mahiyetindedir. Bu, milletten 
gelen bir murakabe yoludur. Meclisin usulüne 
tevfikan bizzat kullandığı murakabe yolundan 
hariç vatandaşın bir murakabe yoludur » Ne gü
zel bir ifade! Meselâ evinize birisi geliyor ve şu 
kanunu hâlâ tutuyor musunuz, mahzurları, ma
zarratları şunlardır ve meydandadır, derse ben 
derhal bir kanun teklifinde bulunabilirim. Ora
daki esas bu müracaatlar içindir. Yoksa Üni
versite talimatnamesi, Üniversite Kanunu muci
bince halledilen ve kesin olduğu bildirilen her 
hangi muhtariyete matuf bir salâhiyeti, Büyük 
Millet Meclisi değiştirip bir daha imtihana gir
sin, olmazsa bir daha girsin diye imtihana gir
me hakkı veremez. (Gülüşmeler). 

Böyle olmuştur, maatteessüf böyle olmuş
tur. Benim de oğlum var hukukta. Görüyorum I 
havsalam almıyor. Evet Büyük Millet Meclisi I 
her şeye kaadirdir, Anayasanın hududu içinde 
her şeye kaadirdir. 82 nci madde ihbar ve işti-
kâden bahsediyor. Karar almak lâzım. Ilzamî 
karar almaya müsait değildir. 

Size bir misal vereyim; başkası varsa lütfen 
onu da siz ekleyin: « Mahkemeden her hangi bir 
müessesei kazaiyeden ilâm aldım. Devletten ala
cağım var » diyor. Devletin emvali ise hacizden 
masundur, vatandaşın ciğeri, sakatı sökülür, 
fakat Devlet yeddi adlü emindir. Borçlu sıfatını 
kabul etmez. 

Maatteessüf bunun zıddı çok vâkıdır. Gidi
yorum, tahsisat yok. Vatandaş 8 sene uğraşmış, 
ilâm almış, ilâmı icra edemiyor. Vatandaş geliyor, 
Büyük Millet Meclisine, doyor ki, Büyük Millet 
Meclisi namına dahi değil, Türk Millet namına 
sâdır olan bu ilâmın hükmünü Maliye Bakanı 
infaz etmiyor, vermiyor, benim paramı. Büyük 
Millet Meclisi bu istikayı nazarı dikkate alacak, 
sen nasıl oluyor da Millet namına icrayi kaza 
eden kazai bir merciin kesinleşmiş ilâmını yeri
ne getirmiyorsun ve bu vatandaşın parasını ver
miyorsun diyecektir. Hattâ lüzum görürse o ve
kili ıskat dahi eder. Çünkü Anayasaya dayanan 
bir hükmü vekil icra etmemiştir. 

Bendenizin son mâruzâtını şudur, fazla işgal 
etmiyeeeğim. Çünkü her sözümü söylerken bık- j 
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kmlık gelecek diye endişe ediyorum: 

Burası kazai bir merci değildir, burası mu
rakabe müessesesidir. Kaza hakkı 8 nci madde
deki mutlak sarahate göre kanunların muayyen 
fonksiyonlarına aittir. 54 ncü madde sekizinci 
maddenin hükmünü betonarme şeklinde takvi
ye etmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh Dilekçe 
Komisyonu; Abdullah Beyefendinin, muhterem 
üstadın tafsilâtı zaideye girerek vicdanlarımıza 
hitap eden vâki ifadatı veçhile hareket etmese 
de, deseydi ki, muhasasat tertibinden, yahut hi-
dematı vataniye tertibinden kantin çıkarmak, 
lâzımdır... îlh. Bunlar, nihayet öğüt vermek, 
yol göstermek olurdu. Hüsnü zaid kaabilinden 
hizmet yapmış olurdu ki, bendenizce bu kabil 
muvasatı tetkik etmeye Büyük Millet Meclisi
nin yetkisi yoktur. 

Yalnız memnun olduğum bir cihet var, Ab
dullah Beyefendinin izah ettiği gibi, vatandaş 
duysun, duymıyanlara da duyursun, kabilinden 
işin bunca tafsilâtiyle arzından fayda umulur. 

Arkadaşımız mevzuu üçe, dörde, ayırmış. 
Yok efendim, hâdiseye el koymaya salâhiyettar 
olmadığım bir meseleyi içine girip de bölümlere 
ayırmaya ve izah etmeye mecbur muyum, Ab
dullah Bey? 

Bu, vazife meselesi, nizamı âmme meselesi
dir. Vazife meselesi. dosyaya el koymaya mâni
dir. O halde dosyanın içine girip de mesele hal
letmeye imkân yoktur. Binaenaleyh bu meseleyi 
ne Sadri Maksudi ve ne de Feridun Fikri Beyin 
noktai hazarından görüyorum. Burası bir hu
kuk ve nizam yuvasıdır; nizam yapan bir mü
essesedir. Kendisi yapılan bir nizama hürmet 
etmekle mükelleftir. Nereye gitsin diyelim, acı
yalım, verelim. Birçok insanları affediyoruz. 
Onun gibi her müracaat edene para verelim, 
hizmeti vataniyede bulunmuş ise muvasat ter
tibinden para verelim. Fakat nizamı bozmıya-
lmı! 

Abdullah Beyin ve Çelikbaş'm izahı realite
ye mutabıktır, ilmîdir, hakikatin kendisini ifa
de etmektedir. Bendenizce o mütalâaya iştirak 
ederek bu çok ilmî ve esaslı olan ve takarrür 
eden meseleyi artık terkedelim. Bu raporun ka
bulüne doğru gidelim. 

BAŞKAN — Abdullah Aytemiz buyurun. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Efen

dim ben Feridun Fikri Beyin temas ettiği iki 
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nokta üzerinde duracağım. Hâmit Şevket Beyin 
bu mevzu hakkında verdiği izahat üzerine söz
lerimi biraz kısacağım. 

Buyurdular ki, Cumhuriyet devrinde Büyük 
Millet Meçlisi hükümdardır, hükümdar gibi 
mevki alan bir teşekküldür. 

Filhakika hükümdar gibidir ama şahane bir 
Hâkümdar değildir. İradesinden kuvvet alarak 
istediği gibi tasarruf etmek hakkını haiz değil
dir ve bu B. M. Meclisi için bir şerefsizlik, bir 
nakısa değil, bilâkis yapmış olduğu kanuna hür
met, riayet bakımından en büyük şereftir, B. 
M. Meclisi her hangi bir hükümdar gibi keyfe-
mayeşa tasarruf hakkını haiz değildir. Yapmış 
olduğu Anayasa hükümleriyle mukayyettir ve 
bu, Meclis için vazifedir. Buyurdular ki ; bu 
Meclis öyle bir kuvvettir ki her şeyi murakabe 
eder. Her teşekkülden hesap sorar, hattâ mah
kemeleri bile murakabe eder. Hayır Feridun 
Fikri Bey. Mahkemeleri murakabe etmez ve 
edemez. Niçin? Çünki Meclis Anayasanın 8 nci 
maddesinde açıkça şu esası kabul ediyor. Di
yor ki : (Yargı hakkı, doğrudan doğruya müs
takil yargıçlar tarafından millet namına kulla
nılır.) Şu halde yargı hakkı, mahkemelerin is-
tiklâliyeti ve doğrudan doğruya milletten alı
nan bir kuvvet ve kudrettir, araya başka bir 
vasıta girmemiştir. Bu kanunu da yapan Mec
listir-. Binaenaleyh yaptığı kanuna hürmetkar 
olmak en büyük şereftir. Mahkemelerin hük
münde müstakil olduğu sarihtir. Şu halde bu 
beyan karşısında açıkça söyliyebilirim ki, Ana
yasadan aUnan kuvvetle B .M. Meclisi mahke
meler üzerinde hiçbir zaman murakabe hakkını 
haiz değildir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Cevap vereceğim. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Mec-
İİS; kanunların nâzımıdır. Fakat yaptıktan son
ra da kanunlar Meclis üzerinde hâkimdir. Bir 
kimsenin kendi sözünü; taahhüdünü yerine ge
tirmesi nasıl bir şerefse, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi de kanunlarla mukayyettir. Bunun için 
bu, şerefine hiçbir zaman nakısa vermez. 

İkinci nokta, 82 nci maddeden bahis buyur
dular. Anayasanın 82 nci maddesi ile İçtüzüğün 
50 nci maddesini muhtelit, mümteziç bir halde 
mütalâa edersek, âmme ile ilgili kanunlara, tü
züklere muhalif hareket vukuunda her vatan-
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daş, her Türk hakkı şikâyetini kullanır. Hattâ 
Tüzükte şu kelimeler de vardır: 

Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya 
ihmalinden dolayı da şikâyet hakkı vardır. Bu 
bir ihbardır, Meclise .malûmat vermekten ibaret
tir. Bu böyle bir maddedir ki görünüşte mut
laktır. Beynelmilel hukuk kaidelerinden birine 
göre de, mutlak ıtlakı üzere caridir, ama 
bu kadarla iktifa edersek çok geniş bir şey 
olur. Çünki mutlak ıtlakı üzere cari olur ama 
diğer maddelerle takyit edilmediği takdirde 
olur. 

82 nci madde şikâyet hakkını tanıyor ama 
yino Anayasada, B. M. M. nin yaptığı 
Devlet Şûrası Kanununda, Askerî Yargı
tay Kanununda, Adlî Temyiz Mahkemesine 
taallûk eden bir çok hususi kanunlarda 
Meclisin bakabileceği işlerle bakamıyacağı 
işler tamamiyle ayırt edilmiştir. Zaten Anaya
sanın içinde vardır. Vatandaş her şikâyet, her 
ihbar hakkını haiz ama, bir de 53 ncü madde 
vardır. Bu 53 ncü madde gereğince ko
misyona gelen işlerden Maliyeye, Adliyeye, Di
vanı Muhasebata ait olanlar alâkalı mercilere 
hemen sevkedilir, bunlara vaziyed edilmez. 82 
nci maddeyi mutlak olarak alırsak çok yanlış 
olur. Zaten gerek bu madde ve gerekse Tüzüğün 
53 ncü maddesi çok muğlak ve müphemdir. 53 
ncü madde vazifeden bahseder ve gelen işler 
hakkında ne yolda muamele yapılacağını dört 
bentle izah eylemiştir. Binaenaleyh mevzuubahs 
olan komisyon kararı doğrudur. B. M. Meclisinin 

.birçok karar ve içtihatları da bu merkezdedir. Ka
nun Meclisin işidir, yoksa Dilekçe Komisyonunun 
değil. Para vermek lâzım geliyorsa kanun yapar 
ve o parayı verir. Bu üç meseleden her biri 
hakkında bir karar vermeye Dilekçe Komisyo
nunun hak ve salâhiyeti yoktur. 

BAŞKAN — Efendim daha altı arkadaş söz 
almıştır. Arkadaşlarımdan özür dileyerek mü
zakerenin kifayetine dair önerge geldiği için 
onu da okumak zaruretinde olduğumuzu arze-
derim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
(> Arkadaşlar tarafından sözlerim yanlış ifade 

edilmiştir, onu izah etmeme müsaade buyurunuz. 
BAŞKAN —• Anladım efendim, yeterlik ka

bul edilmezse müzakereye devam edeceğiz. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Yeterlik aleyhinde söz istiyorum. 
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13 . VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tinin reye konulmasını arzederiz. 
Amasya Milletvekili -Amasya Milletvekili 

İsmet Olgaç Hâmit Koray 

Yüksek Başkanlığa 
1 numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun ra

poruna ait konuşmalardan Yüksek Meclisin kâ
fi derecede tenevvür ettiği kanaatindeyiz. Oya 
müracaat edilmesini teklif ederiz. 

13 . VI . 1951 
• Seyhan Milletvekili Çankırı Milletvekili 

Reşad Güçlü Dr. C Otman 
Kırklareli Milletvekili 

Şefik Bakay 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Feridun Fik
ri Bey söz istediler söz kendilerinindir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Muhterem arkadaşlar, mevzu hakikaten naziktir 
ve bâzı arkadaşlar söz söyledikleri zaman ben
denizin ve nattâ üstadın mütalâasını yanlış bir 
şekilde tefsir ettiler. Yani Anayasanın 54 ncü 
maddesinin ruhunu ihlâl eder noktai nazarmda-
yımışız gibi bir hava verdiler. 54 ncü madde... 

BAŞKAN — Yeterlik hakkında konuşunuz. 
FERİDUN FlKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Müsaade buyurun, bu hususların yüksek hu
zurunuzda arz ve izahında fayda vardır. Çün
kü bu yolu kapatmak ve fikirleri yanlış anlat
mak, komisyonu yanlış yola sevkedebilir... 

SUAD BAŞOL (Zonguldak) — Anlaşıldı. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Suad Bey, anlaşılmadık kısımlar da olabilir. 
Birkaç kişinin anlamasında fayda yoktur. Mev
zuun nezaketi vardır. Bendeniz şunu ifade et
mek isterim ki, sureti katiyede Anayasanın 54 
ncü maddesine münafi bir, noktai nazar tara
fımdan dermeyan edilmiş değildir. İşi şeklin
den çıkarmaya ve mahiyetini değiştirmeye kim
senin hakkı yoktur. 54 ncü madde muhterem
dir. Büyük Millet Meclisinin her hususça adlî 
cihaz üzerinde de murakabesi vardır, ve bu va
zifedir. (Asla, asla sesleri,' gürültüler). Bü-« 
yük Millet Meclisi muayyen bir hâdiseyi alıp 
o hâdiseyi değiştiremez. Fakat sistemin heyeti 
umumiyesini tetkik eder, ona göre onun muk-
tazasmm ne olacağını takdir eder. Söylemek 
istediğim bundan ibarettir. S 

1951 0 : 2 
BAŞKAN — Anlaşılıyor ki, bu sebeple ye

terlik önergesi aleyhinde söz almışlar. Demin 
okunan iki önergenin ikisi de aynı mahiyette ve 
müzakerenin yeterliği hakkındadır. Müzake
renin yeterliğini kabul edenler... Müzakerenin 
devamını arzu buyuranlar... Müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Hep 
hukukçular konuştu. Biraz da biz konuşsaydık. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet takriri ver
mek milletvekilinin hakkıdır ve benim de bunu 
oya arzetmek vazifemdir. Arzu olunurdu ki ye^ 
terlik kabul edilmeseydi ve siz de konuşsaydı-
nız. 

Şimdi diğer önergeleri okuyoruz: 

13 . VI .1951 
B. M. M. Başkanlığına 

Arzettiğim sebeplere binaen bu raporun bir 
defa da Tarım Komisyonunda incelenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Teklifin bir defa da Tarım Ko-
miyonunda görüşülmesi teklif edilmektedir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — öner
gemi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Üzerinde bu kadar konuşuldu 
ve önerge çok sarihtir. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — önerge 
aleyhinde konuşacağım, 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşulacak bir ta
rafı yoktur. 

önergeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler.. Etmiyenler.. önerge reddedilmiştir. 

Komisyon raporunu yüksek oyunuza arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Büyük 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Ekseri
yet yoktur efendim. 

BAŞKAN — (Devamla) — Halen ekseriyet 
vardır efendim. 

4, — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-
in, Basın Birliği Kanununun kaldırılması hak
kındaki 4932 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (2/25) [1] 

[1] Birinci'görüşülmesi 87 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 
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BAŞKAN — îkinci görüşmesidir. cali ve dokuz arkadaşının,. Köy Okulları ve Ens

titüleri Teşkilât Kanununun 13 ncü maddesinin 
Basın Birliği Kanununun, kaldırılması hakkın- değiştirilmesine ve aynı kanuna bâzı maddeler 
daki 4932 sayılı Kanunda değişiklik yapılması eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 

hakkında Komisyonu raporu (2/152, 2/197) 

MADDE 1. — 3511 numaralı Türk Basın 
Birliği Kanununu kaldıran 4932 sayılı Kanun 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

28 . VI . 1938 tarih ve 3511 sayılı Basın Bir
liği Kanunu kaldırılmıştır. 

Türk Basın Birliğinin tasfiye ve tahsis mua
meleleri aşağıda gösterildiği şekilde yapılır. 

Türk Basın Birliğinin mevcutları, alacakları 
ve borçları Birliğin kaldırılma tarihinden itiba
ren bir sene içinde her basın mmtakasında ku
rulmuş olan ve mülga Basın Birliği ile aynı 
meslekî gayeleri takip eden gazeteciler cemiyet
leri arasında taksim edilir. Birliğin ilgası tari
hinde her mmtakada kayıtlı bulunan Türk Ba
sın Birliği azasının sayısı, yapılacak taksimde 
her mıntakada garameye girmeye haklı cemi
yete düşecek hisse nispetini tâyinde ölçü olarak 
kullanılır. 

Türk Basın Birliğinin teşekkülü anında, her 
mmtakanm matbuat cemiyetlerine ait olup bir
liğe intikal etmiş olan menkul ve gayrimenkul 
mallar ile Birliğin teşekkülünden sonra her 
mmtaka tarafından ayrı ayrı tedarik edilmiş 
olan demirbaş eşya aynı mmtakalarda kurul
muş olan cemiyetlere olduğu gibi bırakılarak 
garameye ithal olunmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar.. Etmiyen-
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini yüksek oyunuza arzedi
yorum. Kabul edenler., Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

5. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
köylü kız çocuklarının ük tahsil yaşı hakkında 
kamın teklifi ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yır-

BAŞKAN — Efendim; bu teklifin birinci 
maddesi hakkında görüşmelere devam ediyo
ruz. Bu madde hakkında geçen Birleşimde söz 
isteyip de konuşma sırası gelmiyen arkadaşlar 
kalmıştı. İsimlerini okuyorum. 

Fethi Çelikbaş, Mazhar özsoy, Muharrem 
Tuncay, Tezer Taşkıran, Suat Başol, Osman 
Kavrak, Abdullah Gedikoğlu, Bahadır Dülger, 
Kemal Türkoğlu, Sıtkı Yırcalı, Ferit Alpis-
kender, Mehmet özbey. 

Şimdi söz alanlar : Muhlis Tümay, Mahmut 
Güçbilmez, Necip Bilge. 

Söz sırası Fethi Çelikbaş'mdır. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, tadil teklifi, Anayasa hükmüne 
uygun düşüyor mu, uygun düşmüyor mu mev
zuu üzerinde geçen birleşimde görüşmeler ce
reyan etti. Bendeniz de yakinen mevzuu takip 
ettim. Evvelâ Millî Eğitim Komisyonunun ra
poruna göre, 1949 - 1950 ders yılı sonunda 
köy okullarımızdan mezun olan talebemizin 
% 25 inin 15 ve 16 yaşında oldukları ifade 
edilmektedir. Yapılan teklif mecburi tahsil yaş 
haddini 16 dan 14 e indirmek suretiyle acaba 
% 25 nispetinin düşmesine sebep olmıyacak 
mıdır? Bunun düşüş nispetini tâyin etmek 
mümkün olmamakla beraber nispetin düşeceği 
bendenizce muhakkaktır. Bu itibarla, Anaya
sanın, kadın, erkek bütün Türkler ilk tahsilden 
geçmek ödevindedir hükmü, hiç olmazsa ru
hundan Türkiye'de ilk tahsil mecburiyetinden 
»eçenleri azaltmak suretiyle, biraz olsun ihlâl 
edilmiş olacaktır. (Hayır, hayır sesleri) 

Anayasaya girmiş olan bu hükmün, içerisine 
girdiğimiz rejimle çok yakın alâkası mevcut
tur. Filhakika bu kayıt Anayasasına giren mem
leketlerin tarihleri tetkik edildiğinde görülü
yor ki müstebit hükümdarlarla mücadele su
retiyle hükümranlık haklarını ellerine alan 
milletler evvelâ kendi hukuklarını koruyabil
mek için, okur yazar hale gelmeleri zaruretine 
inanmışlar ve ilk tahsilin mecburi verileceğini 
Anayasaya "bir hüküm olarak ithal etmişler
dir. • 
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19 ncıt asır içerisinde, demokratik ceryan-

lara girilince, halkı reaya, tebaa o]maktan 
kurtarmak, vatandaş derecesine, seviyesine 
yükselmek için ilk tahsil mecburiyeti ihdas edil
miştir. 

Bu sebeple içerisine girdiğimiz demokratik 
rejimin ruhuna uygun olarak okur yazar nis-
beti oldukça düşük olan memleketimizde ilk 
tahsil derecesinden geçeceklerin nispet ve ade
dini ne kadar artırırsak o nisbette girdiğimiz 
rejimle ahenkdar olan bir yol tutmuş olacağız. 
Bu sebeple Eğitim Komisyonu 15 ve 16 yaşla
rında mezun olanların nisbetinin benim tahmin 
ettiğim gibi yüzde 25 ten daha aşağı bir sevi
yeye düşeceğine kaani ise, nihayet okur yazar 
nispbetinin düşmesine sebebiyet verebilecek 
böyle bir teklife iltihak etmemesi rejimin icabı 
addolunmak gerekirdi. Bu itibarla evvelâ bu 
sorumun kendilerince cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Bir kısım arkadaşlarımız memleketimizin 
realitelerini düşünerek yaş haddinin düşürül
mesi üzerinde durdular. Hakikaten bu, bir 
vakıadır. Fakat istirham ederim, bugüne kadar 
memleketimizde nerede ve kimler okuma ve 
yazmanın vatandaşlar için faydalı olduğunu, 
karşı karşıya gelerek telkin yolu ile onları teş
vike çalışmışlardır. 

Bendeniz askerlikteki tecrübelerimle biliyo
rum ki, bizim halkımıza; okuma ve yazmanın 
faydaları telkin ve tavsiye edilir ve bunun mü
şahhas misalleri verilirse, pekâlâ çocuğunu 
okutmak arzusunu gösterecektir. 

Nihayet henüz bu teşebbüsü yapmadan okur 
yazar miktarını, nisbetini düşürecek geri bir 
harekette bulunmak isabetli bir şey değildir. 
Kaldı ki, memleketimizi umumiyet itibariyle 
nazara alırsak, maalesef okur yazarlarımızın 
nisbeti demokrat ve ileri dediğimiz memle
ketlere nisbetle çok düşüktür. 

Arkadaşlar, 1951 yılı Bütçesinin müzakere
leri esnasında komisyonda bize verilen izahata 
göre, bâzı vilâyetlerde okuma yazma çağında 
olan gençlerin ancak % 13 ü mektebe devam 
edebildiği söylenmiştir. Bu itibarla mekteple
rin yapıldığı yerlerde olsun mümkün olduğu 
kadar fazla vatandaşın okuması faydalı olur. 
Yine bâzı arkadaşlar dediler ki; efendim hü
kümet vazifesini yapmamıştır. 

Arkadaşlar; ilk tahsil mecburiyetini Ana-
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yasalarında kabul eden memleketlerin hepsin
de bidayette elbetteki bütün gençlerin ihtiya
cına kâfi gelecek mektepler yapılmamıştı ve 
öğretmenler yetişmemişti. Fakat demin muh
terem Sadri Maksudi Arsal hocamın ideal he
definden şimdi ilham almak zamanıdır, hükü
met yaptıracağı mekteplerle, Meclisiniz okuma 
yazmaya vereceği ehemmiyetle, memleketimiz
de Anayasanın bizzarure natamam kalma du
rumunda kalan bu hükmü süratle tatbik edi
lerek memleketimizde okur yazar adedini ço
ğaltmak ve bilhassa vatandaş yetiştirmeden 
başka bir maksadı olmıyan ilk tahsilden, geniş 
bir vatandaş kütlesini geçirmek mümkün olacak
tır. İlk tedrisatımızın müfredatı tetkik edile
cek olursa, görülür ki, bunun nihai hedefi mem
lekette, gerek Meclis çalışmalarında gerek ma
hallî işler ve çalışmalarda gerekse alelûmum 
idarede halkı nihayet tebaa omaktan kurtar
mak, Devet işerine iştirakini temin etmek ve ni
hayet vatandaş yetiştirmek maksadına matuf
tur. Vatandaş yetiştirmek maksadına matuf 
olan bu vaziyetin bugün muhafaza edilmesi, içi
ne girdiğimiz demokratik rejimin bir icabıdır. 
Eğer, bu mevzuda mukabil bir noktai nazara 
sahip olan arkadaşlar varsa, acele etmiyelim, 
hiç olmazsa mevzuun bu zaviyeden mütalâa 
edilmesi için işi - zannediyorum ki Mahmut 
Güçbilmez arkadaşımızın teklifi budur - komis
yona havale edelim. Mevzu etraflıca tetkik 
edilsin, Muhtelif memleektlerin okur yazarları 
ile bizim memleektimizin okur yazarlarının nis
petleri bulunup ortaya konsun. Memleketimi
zin muhtelif yerlerinde mektep adediyle mek
tep bulunan yerlerde okuma mecburiyetinde 
olanların devam nispeti ve saire tetkik edilsin 
ve nihayet memleketimizde mümkün olduğu ka
dar okur yazar vatandaş yetiştirmeye matuf olan 
ve ilk tahsil mecburiyetinden geçecek durumda 
olan vatandaşların yetişmesi imkânını emniyet 
altına alacak bir esası zedelemekte acele etmiye
lim. İstirhamım budur. Hatalı bir yoldan dön
mek ancak Meclisin prestijini ve şerefini artıra
caktır. 

BAŞKAN — Mazhar özsoy. (Yok sesleri). 
MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, geçen birleşimde ve bugün 
huzurunuzda münakaşasını yaptığımız Sıtkı 
Yırcalı 've arkadaşlarının teklifi üzerinde bil
hassa Anayasaya aykırı olması icabeden bâzı 
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hususlara temas etmek suretiyle bunun Anayasa 
Komisyonuna havalesini istiyen arkadaşlarım 
arasında son olarak konuşan Fethi Çelikbaş 
arkadaşım, bu teklif dolayısiyle yaşın 14 e in
dirilmesinin isabet bakımından biraz okuma de
recesini aşağı indirmesi dolayısiyle, Anayasaya 
biraz aykırı buluyorum, cümlesini kullanmış 
bulunuyor. Ben bu cümleden birşey anlıyama-
dlm. Çünkü bir şey ya Anayasaya aykırıdır ve
ya değildir. Anayasaya aykırı mıdır, değil mi
dir meselesine temas edebilmek için teklifin nü-
Tfesiste, esasına bir gözatmak suretiyle esas yo
lumuzu çizmek imkânına malik olabiliriz. 

Benim anlayışıma göre Feridun Fikri arka
daşımız bundan evvelki Birleşimde Anyasaya 
aykırı bulduğu noktayı şöyle izah ettiler. Di
yorlar ki ; ben 14 yaşını kabul ediyorum, fakat 
14 yaştan sonra velinin çocuklarını mektepten 
alması, işte Anayasanın malûm olan maddesiy
le Anayasaya aykırıdır. Yani vatandaş, Ana
yasanın malûm olan maddesine göre kendi ço
cuğunu, kız ve erkek olmak üzere, muayyen 
bir yaşta ilk tahsilini yaptırmak mükellefiye-
tindedir. Bu durum karşısında eğer ebeveyne 
çocuğunu mektepten almak hakkını vermek is
tersek işte o zaman Anayasa zedelenmiş olur. 
Benim, kendi ifadelerinden anladığım budur. 
Müsaade buyurulursa, benim anlayışıma göre 
mesele böyle değildir. Sıtkı Yırealı arkadaşım 
geçen celsede güzel bir şekilde izah ettiler: 14 
yaşa kadar kesin bir hudut kabul ettiğimiz tak
dirde Anayasanın bu hükmü burada tatbik 
edilmiş oluyor. Ondan sonra ebeveynin gidip 
çocuğu mektepten almasının bir mânası var mı? 
diyecekler. Feridun Fikri ve diğer arkadaşla
rıma, vardır desem, onun mânası şuradadır: 
İhtiyari olarak kabul ettiğimiz bu devre için
deki çocukların, işte biraz evvel bâzı arkadaş
larımın telâşla ortaya koydukları nispet düşe
cek meselesi, karşısında bu, şu demektir: On
dan sonra hiç olmazsa iki sene daha çocuklara 
okuma imkânını veriyoruz. Yani Millî Eğitim 
Bakanlığına bir vazife daha veriyoruz, hiç ol
mazsa çocuğunu okutmak istiyen babaya bu 
imkânı vermiş oluyoruz. Bu bakımdan daha 
iyi bir netice elde etmiş olacağız. Bu itibarla 
Sıtkı Yırealı ve arkadaşlarının vermiş oldukla
rı teklif yerindedir, netice müspet olarak tecelli 
edecektir, kabulünü istirham ederim. 

6.195İ 6 : 2 
BAŞKAN — Osmâın İfavrak. (Yo'k sesleri). 
Tezer Taşkıran. 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, ben bu mevzu hakkında ne düşün
cede bulunduğumu bundan evvelki mâruzâtımda 
arzetmiş bulunyordtum. Bunun esasına yeni baş
tan girecek değilim. Gerek geçen celsede, gerek
se bugünkü celsede bir iki arkadaşımızm konuş
masında karşımıza Anayasa ile ilgili bâzı mev
zular çıktı. Geçen celsede bu mecburi yaşın 
14 e indirilmesini iddia edenler olduğu gibi 13 
yaşa kadar indirilmesini de teklif edenler bulun
du. Müsaadenizle bunlar üzerimde maruzatta 
bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa hakkında, 
birçok arkaadşlarımızm daıha evvel buyurdukla
rı ve benim de daha evvel sözüme başlarken ar-
zettiğim gibi, Anayasa erkek kadın bütün va-
daşlarları ilköğretimden geçmek mecburiyetin
de tutmuştur. Bu da bizim Anayasamızın ilk
öğretime verdiği büyük ehemmiyetin bariz bir 
delilidir ve Fethi Çelikbaş arkadaşımızın ifade 
ettikleri gibi, demokratik rejimimizin bir ica
bından ibarettir. Her demokrat memlekette ilk
öğretim bütün vatandaşlar için mecburi bulun-
duğunidandır ki, Türkiye'de de bütün vatan
daşlar buna mecbur tutulmuştur. 

Şimdi bu öğretimin Millî Eğitim Bakanlığı
na taallûk eden cephesi de çocuklara ait olan kı
sımdır. Millî Eğitim Bakanlığı tatSbikaita, 7 
yaştan itibaren 16 yaşı azami had olarak tut
muş bulunuyor. Anayasa hükmüne göre, Millî 
Eğitim Bakanı bütün vatandaşları okutmakla 
mükellef midir? Bunu ayrıca mütalâa etmek 
mümkün olur. Fakat mademki Millî Eğitim 
Bakanlığının vazifesi çocukları, gençliği yetiş
tirmektir, o da bu yetiştirmenin ilk öğretim 
bakımından asgari ve âzami haddini tâyin et
miş bulunmafetadır. 

Bâzı arkadaşlaromızıaı geçen celsede bilhassa 
teklif buyurdukları gibi, 14 yaşını mecburi yaş 
olarak kabul edecek olursak, geçen celsede uzun 
uzun ârzettîğiım gibi, bence çok endişeli oldu
ğum durum daha da fena bir hale doğru gider. 

Sıtkı Yırealı arkadaşımızın kanun teklifi 
hakkında komisyonda tamamiyle muhalif kalmış 
bir arkadaşınızım, şimdi mecburi yaş haddi 14 
olarak kaibul edilecek olursa, ilköğretimde ço
cukların sayısını daha çok azaltmak bakımından 
endişemi daha şiddetli şekilde duymaktadım. 
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Daha evvel de arzettiğim gibi, Türkiye'de ilk
okul çağında bulunan çocuğun bir buçuk mil
yonu okuyabilmekte, bir milyonu okuyamamak-
tadır.' Bunun da bir milyon yüz bini köylerde 
toplanmaktadır. Bunun dörtte biri 15-16 yaşın
dadır. Yani alacağınız karar, yüzbinlerce Türk 
çocuğunu alâkadar eden bir karar olacaktır. 
İstirham ediyorum, hükmünüzü bu esas dâhi
linde veriniz. Ayrıca şunu arzedeyim ki, henüz 
okuma çağında bulunup da okul bulunmadığı 
için - çünkü 20 bin köyümüzde okul yoktur -
okuyamıyan çocuklar şehir çocukları değil, köy 
çocuklarıdır. Onları da düşünecek olursak ya
rım milyondan fazla çocukla karşı karşıyayız. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir memleket 
demokrasi yolunda ise ve demokrasiyi kendisi
ne esas tutmuşsa ilim ve irfan onun temeli ol
mak mecburiyetindedir. îlk öğretim de onun 
ilk başlamağıdır. Bütün ileri memleketler, de
mokrat memleketler bu davayı çoktan hallettik
leri halde hâlâ bir sene daha eklesek iyi olur-
mu diye komisyonlar kurmakta, müzakereler 
yapmaktadır. Beynelmilel komisyonlar, ünesko 
toplantıları ve saire hep bu dâva içindir. De
mokrasi ancak ilmî bir temele dayanarak ilerii-
yebilir. Çünki her hüküm vatandaştan gelir. îyi 
seçmen, iyi idareci... Artık zümre, sınıf yoktur. 
Vatandaşın ne kadar iyi yetiştirilmesi temin 
edilirse memleketin umumi yürüyüşü o kadar 
esaslı olur. Bunun içindir ki, bütün demokrat 
memleketlerde ilköğretim en büyük ehemmiye
ti kazanan öğretim şubesini teşkil etmekte ve 
biraz evvel Fethi Çelikbaş arkadaşımızın ifade 
ettikleri gibi ilköğretim; mecburiyetiyle demok
rasinin gelişmesi muvazi bir yolda yürümekte
dir. 

Şimdi bir karar alacaksınız ve bu kararda 
denilecek ki biz ilköğretimin derecesini indiri
yoruz, âzami yaş olarak 16 yerine 14 ü kabul 
ediyoruz. Yüzbinlerce çocuğun velileri isterler
se mekteplerden çocuklarını çekecekler, Esbabı 
mucibesi, bu çocuklar iktisadi hayatın icapları
na uyacaklardır, kız çocukları gelişmektedir.. 

Muhterem arkadaşlar; geçen sefer de arzet-
tim, af buyurun tekrar ediyorum dâvayı halle
decek olan madde bu madde değildir, 12 nci 
maddedir. Kanunun'12 nci maddesinde deniyor-
ki ; mekteplerin çalışma saatleri köylerin husu
siyetlerine uydurulacaktır, köylülerin iktisadi 
hayatiyle birleştirilecektir. Mevsimlere göre 
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ayarlanacaktır. Köylünün iş hayatına göre tan
zim edilecektir. Elimizde üzerinde işlenmesi lâ-
zımgelen böyle bîr madde varken, niçin yüz bin
lerce çocuk artık isterlerse okumasınlar, diye bir 
hüküm veriyoruz? Bâzı arkadaşlar af buyursun
lar, geçen seferki konuşmalarını esefle dinledim. 
Okumazsa okumasın, dediler. Af buyurun âciza
ne şahsi fikrimi arzediyorum: Okumıyan vatan
daşa onun menfaati için gel oku, diye yalvaraca
ğız. Kazanacağımız her vatandaş daha mücehhez 
olarak yeni bir kıymet halinde yurdumuzu yük
seltmek için< gayret sarfedecektir. Icabederse ce
bir kullanacağız. Cebirden maksadım, takibatı 
kanuniyedir. Bunu bütün dünya yapıyor. Mese
lâ İngiltere gibi bir memleket yapıyor. İngilte
re'de ilköğretim diye bir dertmi vardır? Cehil 
diye bir dert mi vardır ki icabında veliye hapis 
cezası veriyor? Türkiye'de cehil diye bir dert 
var. Biz Avrupa'nın bu bakımdan en geri mem
leketiyiz. Hattâ bizden kopmuş memleketlere 
nazaran ümmilikte geri duruyoruz. 

Şimdi bütün bu hakikatler gözümüzün 
önünde dururken ve daha bizde ancak erkek
lerden % 35 i, kadınlardan % 13 okurken kız 
çocuğu yetişti diye okumaktan alıkoymak, yüz
binlerce çocuğu babasına yardım edecek diye 
ümmi bırakmak yoluna gitmiyeli.m, size yalvarı
yorum, bu hususta son derece düşünerek kararı
nızı alın. 

Şunu da dikkatinize arzedeceğim; belki ga
zetelerde de okumuşsunuzdur, Ankara'da üni
versiteli gençler köylüyü okutma dernekleri 
kurmaktadır, okul dışında kalmış köylü vatan
daşlarımızı acaba nasıl okutabiliriz diye çırpı
nıyorlar. Şimdi biz Meclis olarak okuma çağın
da olan çocukları babası isterse okutmıyacak-
tır diye nasıl bir hüküm verebileceğiz? Sizden 
çok istirham ederim böyle bir prensibi kabu 
etmiyelim, bizim prensibimiz, Büyük Millet 
Meclisinin prensibi bir kişi daha fazla okutmak 
prensibi olmalıdır. Nerede mümkünse orada. 
Daha yirmi bin köyümüz karanlıktır, fakat 
okulu olan yerde, âleti olan yerde, muallimi 
olan yerde diyeceğiz ki baba isterse çocuğunu 
okutmasın. 

Bir de çocukların çalışma meselesi vardır. Bu 
da tanzime muhtaçtır. Meclise daha evvel katıl
mış olan arkadaşlar bilirler, ben birçok kere bu 
mevzuu kürsüye getirmek i'çiu çalışıştım. Biz 
Türk çocuklarının sıhhatini de düşünmek mec-
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buriyetindeyiz. Okul çağında olan çocukların I 
maddi ve ruhi inkişaflarını ela düşünmeliyi?:. Kı
şın altı ayda çocuk babaya anaya n,eden J azim
dir. Köy]erimizde Kışın ne iş vardır! Niçin altı 
aylık devrede dersini almasın. Niçin gelişen genç 
kız irfanla kafasını teçhiz etmesin? 

Size küçücük bir misal arzedeceğim: Kore 
için karar alındığı zaman bir köylü kadına sor
dum. Köyde ne var, ne yok, Kore için ne di
yorlar? dedim. Ben de tabiî, alman büyük ka
rarlarda hepiniz gibi vatandaşlarımın fikrini 
anlamak istiyorum. 

Kadm, bana, bu kararı gayet doğru görüyo
rum, çünkü Birleşmiş Milletlere bağlıyız, onla
ra karşı taahhüdümüz var, dedi. Mademki 
Birleşmiş Milletlerin bir parçasıyız, onlara kar
şı vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmemiz 
lâzımdır, dedi. 

Sen bunları nereden biliyorsun, dedim. Ben 
ilkmektep mezunuyum, dedi. Bu kadm bir köy j 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan I 
Sâbis'in, Subayların Ya§ Haddini tesbU eden 
Kanunun bugünkü icaplara göre tadilinin düşü
nülüp /düşünülmediğine dair sorusuna Millî Sa
vunma Bakanı Hulusi Köymen'in yazılı cevabı 
(6/317) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularıma İçtüzüğümüz muci

bince Millî Savunma Bakanı tarafından yazın 
cevap verilmesini dilerim. 

Afyon Milletvekili 
Emekli Gl. 

Ali ihsan Sâbis 

1. Bugünkü harbin icapları dikkate alınarak 
subayların Subayların Yaş Hadlerini tesbit eden 
2272 sayılı ve 7 . V I . 1933 tarihli Kanunun ta
dili lâzımgelip gelmediği hakkmda Millî Savun
ma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ne dü
şünmektedir?. 

2. Bu kanunun tadili lazımsa bugünkü har
bin maddi ve mânevi talep ve zaruretleri dikkate 
alınarak, her rütbe için âzami yaş haddi ne olma
lıdır?. 

3. Yaş haddine varmadığı halde her hangi | 
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ilk mektebi mezunu idi. 

Vatandaşların irfan temelHşte o ilköğretim
dir. Bunun için bu ilk öğretimin bir fazla va
tandaşa daha vermek için çareler aramamız lâ
zımdır. Mektebin, muallimin bulunduğu yer
lerde; baba istemiyor, kız gelişti okuyamıya-
eaktır, prensibini, çok rica ediyorum, sizler ka
bul etmeyin arkadaşlar. Köylümüz nurlanma-
ya muhtaçtır ve buna her milletten fazla lâyık
tır. O kadar büyük meziyetleri vardır. Onu bu 
kuvvetle de teçhiz ederseniz dünyanın en bü
yük kudreti olacaktır. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, mevzuun ehemmiyeti
ne binaen birinci maddenin açık oya konması 
için 15 arkadaş tarafından önerge verilmiştir. 
Çoğunluğumuz maalesef yoktur. Bu itibarla 
müzakereye devamda fayda görmediğimizden 
15 Haziran Cuma günü saat 15 te toplanmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

bir şekilde bir defa bile kalb krizi geçirmiş olan
lar veya 'tansiyonları her hangi bir sebeple yük
selenlerin yaş haddine ve rızalarına bakılmaksı
zın tekaüt edilmeleri lüzumu ordu makinesinin 
askerî vazifelere ve bilhassa seferberliğin icabet-
tireceği her nevi yorgunluklara tahalmül edilecek 
sağlam ellerde bulunması ve aynı zamanda gizli 
malûllerin hayatlarının korunması bakımından 
faydalı ve lüzumlu değil midir?. 

T. C. m 
M. S. B. 12 . VI . 1951 

Genelkurmay Başkanlığı 
Personel .Bşk. 

Dairesi 
1. Ş. 1. Ks. 
Sayı : 65635 - 140 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Afyon Milletvekili Emekli General Ali ih

san Sâbis'in sorularına verilen cevapların aşa
ğıdaki meddelerde olduğunu arzederim. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

1. Subay ve Askerî Memurların Yaş Had-

M « W ^ • • 
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leri 5434 sayılı Kanunun 40. maddesinde tesbit 
edilmiştir. 

2. 5398 sayılı Kanuna göre Genelkurmay 
Başkanlığı Millî Savunma Bakanlığına bağlan
mış bulunduğundan Genelkurmak Başkanlığının 
bu hususta müstakil bir düşüncesi mevzuubahis 
değildir. 

3. Milî Savunma Bakanlığının, aşağıdaki 
sebeplerden dolayı yaş hadlerinin değiştirilme
si yolunda bir düşüncesi yoktur. 

a) Hazarda da olsa rütbelerine ait kıta gö
revlerine sıhhi bakımdan uygun görülmeyenler, 
rütbeleri ne olursa olsun beden kabiliyeti yö
netmeliği hükümleri gereğince ordudan çıka
rılmaktadır. 

b) Aynı veçhile ehliyet bakımından da 
matlup dereceyi gösteremiyenler 5434 sayılı 
Kanunun 39. maddesi hükümlerine bağlanarak 
•emekliye sevk olunabilirler. 

c) Sağlık ve ehliyet şartlarını haiz olmı-
yanlarm yaş haddine ait hükümler dışındaki 
mevzuatla ordudan çıkarılmaları böylece müm
kün oluduğuna göre yaş hadlerinin daha fazla 
indirilmesi, bir taraftan sağlık ve ehliyetçe kıy
metli unsurların daha çabuk elden çıkmasına, 
diğer taraftan da (Sivil memurlarla hâsıl ola
cak farktan dolayı) ordu mensuplarının morali 
üzerinde menfi tesirler uyandırmasına sebep 
olabilir. Bundan başka; yaş hadlerinin indiril
mesi, 1076 sayılı Kanunun hükümlerine göre 
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seferde vukubulacak yedek subay celbinin biz-
zarure en gençlere inhisar etmesine sebep olacak 
ve bu suretle celbi mümkün olanların sayısı 
azalacak, bunun neticesi olarak da seferde ordu
nun bilhassa muhtaç bulunduğu küçük rüt
beli subay ikmali zorluklara uğrıyacaktır. 

4. 1 Mart 1951 tarihinde yürürlüğe gir
miş olan Beden Kabiliyeti Yönetmeliği, bütün 
ordu mensuplarının beden kabiliyetlerine göre 
tâbi tutulacakları muameleyi açıklamaktadır. 
Bu yönetmelik hükümlerine göre, her hangi bir 
arıza geçiren subaylar, bu arızaları görevlerini 
yapmaya mâni ise yaş hadlerine ve rızalarına 
bakılmaksızın emekliye ayrılırlar. 

Muasır ordular Beden Kabiliyeti yönetme
likleri de tetkik edilerek hazırlanan ve en son 
fennî esasları ihtiva eden Beden Kabiliyeti Yö
netmeliğimiz de kalb 'trizi ve tansiyon gibi yal
nız kalb arızaları değil, diğer bütün hastalık
ları geçiren subayların da tâbi olacakları mua
meleler ayrı ayrı belirtilmekte ve hattâ bu has
talıkların muhtelif rütbelerdeki tesirleri de 
nazarı itibara alınmış bulunmaktadır. 

Bu yünetmelik hükümleri istisnasız bütün 
ordu mensupları hakkında uygulanmakta oldu
ğundan seferin icab -ettireceği her nevi yor
gunluklara tahammül edemiyecek hastalığı mev
cut olanlarla hayatı tehlike karşısında bulunan 
gizli malûllerin vazife başında kalmalarına im
kân görülmemektedir. 

*>m<i 

T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 35 e ek 
Hatay Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları 

İnceleme Komisyonu raporu (5/21) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu 8 . VI . 1951 

Esas No. 5/21 
Karar No. 45 

T. B. M. M. Başkanlığına 

Secim tutanaklarına itiraz edilen Hatay îli 
Milletvekillerinin Komisyonumuzca yapılan in
celeme sonunda tutanaklarının kabulüne mâni 
bir hal bulunmadığı, binaenaleyh Kamutayca 
tasdiki gerektiği yolundaki 27 . XII . 1950 ta
rihli ve 40 sayılı raporumuz üzerine Kamutayın 
(27) nci Birleşiminde mevzuubahis iddia ve şi
kâyetlerin bir kere de mahallinde tahkiki karar 
altına alınmış ve Abdullah Aytemiz, Galip Kı-
noğlu, Necdet Yılmaz, Mustafa Nuri Okeuoğlu 
ile Dr. Esat Oktay'dan müteşekkil heyet Ha
tay'a gönderilmişlerdi. 

Bu heyetin tanzim eylediği 27 . IV . 1951 ta
rihli rapor yeniden Komisyonumuzca incelendi.' 

Bir sureti ilişik tahkik heyeti raporunda taf
silâtlı olarak arz ve izah edildiği üzere; Hatay 
Milletvekilleri seçimine adı geçen il D. P. baş
kanı Abdullah Feyzi Atahan tarafından vâki 
itirazda; 

1. Samandağ İlçesinde kanuni ehliyeti ha
iz (3000) den fazla kimsenin seçime iştirak et
memiş olmalarına rağmen etmiş gibi gösterile
rek oylarının başkaları tarafından kullanıldığı 

2. Alevışık mahallesine mensup seçmenle
rin Zeytinli Köyünde de oy vermek suretiyle 
mükerreren rey kullandıkları; 

3. Samandağ İlcesine bağlı Mutayran Kö
yü seçim sandığından D. P. üyelerinin uzaklaş
tırılarak seçimin sandık başkanı ile C. H. P. 
partili üyeler tarafından idare olunduğu, 

4. Mutayran köyüne ait 30 numaralı san
dık başındaki D. P. müşahidine tasnif tutanağı 
verilmediği ve bu sandık Başkanının tutanağı 
tahrif eylediği ve seçim torbasının ağzı açık 

olarak merciine teslim edilmiş bulunduğu, 
5. Altınözü İlcesine bağlı 17 sandık kuru

lu başkanının salâhiyetsiz olarak değiştirildiği, 
6. Hızırbey bucağı Müdürünün C. H. P. 

lehine halkı tazyik ettiği, 
Hususlarından şikâyet edilmekte idi. 
Heyet raporuna göre yapılan tahkikat so

nunda, 
1. Samandağ'ında seçme ehliyetini haiz 

3000 kişinin seçime iştirak etmemiş oldukları 
halde etmiş gibi gösterilerek oylarının başka
ları tarafından kullanıldığı iddiası, dinlenilen 
şahitlerin ifadeleri ve Parmak izi mütahassıs-
larmın yaptıkları tatbikat ile tesbit ve tevsik 
edilememiştir. 

2. Samandağ'ı merkezi ile Alevışık mahal
lesine mensup seçmenlerin Zeytinli köyünde de 
rey kullanmak suretiyle iki defa rey kullandık
ları yolundaki iddia da dinlenen şahitlerin ifa
deleri ile sabit görülememiştir. 

3. Mutayran köyü seçim sandığından D. 
P. Üyesi Hasan Hikmet'in uzaklaştırıldığı, İl 
İdare Kurulu Başkanı Abdullah Feyzi Atahan'-
m silâhlı şahıslar tarafından tehdit edildiği ve 
bu hususlarda vâki şikâyeti de alâkalı hâkimin 
mahallinde tahkik etmediği hakkındaki şikâyet-
dö tevsik edilememiştir. 

4. Yine aynı köyde tutanağın tahrif edildi
ği ve seçimi mütaakıp torbanın ağzının açık 
olarak merciine sevkedildiği yolundaki iddia
dan tutanağın tahrif olunduğuna dair bir deli] 
bulunmadığı, torbanın ağzının açık olarak gön
derilmesinin bir kasıt ve suiniyet eseri olmayıp 
m o ah aza vaktin çok geç olmasından ve seçim 
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neticesini ilce seçim kuruluna bir an evvel bil
dirmek gayretinden ileri geldiği kanaatine va-
rılmıştıı*. 

5. Salâhiyetsiz olarak değiştirildikleri iddia 
edilen 17 sandık kurulu başkanının, hakikaten 
okuma yazma bilmiyen kimseler bulunduğunun 
an1 aşılmış olmasa üzerine hiçbir siyasi maksat 
gözetilmeksizin seçim kurulunca değiştirildiği 
ve zamanında vâki itiraz üzerine keyfiyetin il 
seçim kurulunca da muvafık görüldüğü anla
şılmıştır. 

6. Seçmenlere tazyik yaptığı iddia edilen 
Hızırbey Bucağı Müdürü hakkında şimdiye ka
dar hiçbir şikâyet vukubulmadığı ve adı geçen 
bucak müdürünün halen vazifesi başında çalış
makta olduğu müşahede edilmiş ve bu itibarla 
5545 sayılı Seçim Kanunu hükümlerini ihlâl edi
ci mahiyette bir harekete ve seçim neticesine 
müessir bir hi^e ve fesada tesadüf edilemiyen 
Hatay Milletvekilleri tutanaklarının tasdiki lâ-
^ımgeleceğine dair tanzim kıl nan işbu raporuı 
Yüksek Kamutaya sunulmasına bir çekinsere. 

,karşı mevcudun ittifakiyle karar verildi. 
Arzolunur. 

Başkanvekili 
Zonuuldak 

A. Yurdabayrak 
Kâtip 
İzmir 
S. Giz 
Bolu 

V. Yöntem 
Çekinser 
Edirne 

C. Köprülü 
Hatay 

T. Sökmen 
Kırşehir 

H, S. Erkut 
Ordu 

B. Şarlan 
Trabzon 
//. Orhon 

Bu Rapor Sözcüsü 
Niğde 
F. Ecer 

Afyon K. 
A. Güler 

Bursa 
N. Yılmaz 

Erzincan 
C. Gönenç 

Kars 
E. Oktay 

Ordu 
Z. M. Sezer 

Trabzon 
T. Koral 

Van 
K. Özalp 

Tahkik Heyeti Raporu 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

28 . IV . 1951 

Hatay Milletvekilleri seçimine karşı ileriye 
sürülen itiraz ve şikâyetleri yerinde tahkik ve 
tetkik etmiş olan heyetimizin bu hususta hazır
ladığı rapor ve taallûk ettiği dosyanın; gereği
nin yapılmasına müsaade buyurulması ricasiyle 
sunulmuş olduğunu saygı ile arzederim. 

Tahkik Heyeti Başkanı 
Maraş Milletvekili 
Abdullah Aytemiz 

R A P O R 
Hatay Demokrat Parti i l idare Kurulu adı

na başkanının, bu il milletvekilleri seçiminin 
kanuni mecrasında cereyan etmediği ve binaen
aleyh muallel bulunduğu yolunda ileriye sür
müş olduğu itiraz ve şikâyeti yerinde tahkik ve 
tetkika memur edilen heyetimiz, 8 . I I I .1951 
tarihinde bu maksatla Hatay'a hareket etmişti. 

Buraya muvasalatı mütaakıp yeniden ve 
esaslı surette gözden geçirilen bu işe mütaallik 

dosya münderecatına nazaran mezkûr itiraz ve 
şikâyetin: 

1. Samandağ ilçesinde kanuni ehliyeti haiz 
3000 den fazla kimsenin seçime iştirak etmemiş 
olmalarına rağmen etmiş gibi gösterilerek oyla
rının başkaları tarafından kullanıldığı; 

2. Alevışık mahallesine mensup seçmenle
rin Zeytinli Köyünde de oy vermek suretiyle 
mükerreren rey istimal ettikleri, 

3. Samandağ ilcesine bağlı Mutayran Köyü 
seçim sandığından D. Parti üyelerinin uzaklaş
tırılarak seçimin sandık başkanı ile Cumhuriyet 
Halk Partili üyeler tarafından idare olunduğu, 

4. Mutayran Köyüne ait 30 numaralı san
dık başındaki Demokrat Parti müşahidine tas
nif tutanağı verilmediği, ve bu sandık başkanı
nın tasnif tutanağını tahrip eylediği ve seçim 
torbasının ağzi açık olarak merciine teslim edil
miş bulunduğu; 

5. Altınözü ilcesine bağlı 17 sandık kurulu 
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başkanının salâhiyetsiz olarak değiştirildiği; 
6. Hıdırbey Bucağı Müdürünün Cumhuri

yet Halk Parti lehine halkı tazyik ettiği; 
Hususlarına mütadair olduğu görülmüştür. 
Bundan başka, yine Hatay Demokrat Parti 

î l İdare Kurulu namına Başkanı tarafından, he-
4 yetimize en son verilmiş olan dilekçede de : 
* . Başkaları namına rey kullanmak keyfiyetinin 

vukübulduğu mahalle ve köylere mensup bütün 
seçmenlerin parmak izlerinin tatbiki halinde ha
kikatin tezahür edeceği, aksi takdirde yapılan 
tahkikatın kendilerini tatmin etmiyeceği beyan 
olunmakta idi. 

Tahkikat : 
1. önce, sözü geçen itiraz ve şikâyetle, son 

dilekçe mündericatma. hasren tahkik ve tetkik işi
ne başlıyan heyetimiz, Demokrat Partinin şahit 
olarak göstermiş bulunduğu kimseleri çağırarak 
usulüne göre dinlemiştir: 

Bu kimselerden bâzıları, 4 ilâ 40, bîri de en 
çok 150 kadar tahmin ettikleri seçmenlerin rey
lerini bizzat kullanmamış, yani bunlara ait oyla
rın başkaları tarafından istimal edilmiş olduğu 
merkezinde şahadette bulunmuşlar ve fakat, Su 
şekilde rey verenlerin şahıslarını tâyin edemiye-
ceklerini ifade eylemişlerdir. 

Demokrat Parti şahitlerinin bakiye kısmı da, 
seçimin usulüne uygun surette cereyan ettiğini, 
hiç bir yolsuzluk, cebir ve tazyik vâki olmadığı
nı beyan etmişlerdir. 
. Bu şahitlerin dinlenmesinden sonra, heyeti

miz tarafından malûmatlarına müracaat edilme
sine lüzum görülen ve getirilerek birer birer ifa
deleri alınan elciler ise; seçimden evvel Çukur
ova'ya götürdükleri ameleden kanuni ehliyeti 
haiz bulunanların seçim zamanında yerlerine dö
nerek oylarını kullandıklarını geri gelmiyen 
amelenin ise seçime iştirak hakkı olmıyan çocuk 
denecek yaştakilerden ibaret ve miktarlarının 
da umum âmele, mevcudunun % 85 inden fazla 
•olduğunu bildirmişlerdir. 

Bu elcilerden, daha evvel notere müracaatla 
müşterek ifade zaptettirmiş olan 21 kişi, bu ifa-

V delerinde: Ahmet Sarıca adındaki şahıs tarafın
dan ellerinden alnmış olan vesikaları, mündere-
câtlarına vâkıf olmadan imza ettiklerini ve bu 
vesikaların; Çukurova'ya götürdükleri ameleden 
hiç birinin seçim zamanında yerlerine dönmedik
leri ve rey kullanmadıkları mealinde olduğunu 
sonradan öğrendiklerini ve hakikatta bunların 

"mürettep ve musanna bulunduğunu, çünkü seçi
me iştirak hakkına sahip amelenin kısmen zama
nında yerlerine dönerek bizzat rey vermiş olduk
larını tekrar eylemişlerdir. 

Cumhuriyet Halk Partinin gösterdiği müda
faa şahitleri; Hatay milletvekilleri seçimin salim 
bir şekilde cereyan etmiş olduğunu ve şikâyetçi 
tarafın mevcudiyetini iddia eylediği hususardan 
hiçbirinin vâki olmadığını ittifakla ifade etmiş
lerdir. 

I I - Samandağ Merkezi ile, Alevışık Mahalle
sine mensup göçmenlerin Zeytinli 'Köyünde de 
rey verdikleri iddiasından dolayı dinlenen şahit
lerden biri hariç, d'ğerleri bu hususta malûmat 
sahibi olmadıklarını ifade etmişlerdir. 

Bahsi geçen bir şahit ise, iki sandığa rey at
tığını beyan eden bir kişinin ikrarına şahadet 
eylemiştir. 

I I I - Samandağ İlcesine bağlı Butayran Köyü 
seçim sandığından Demokrat Parti Üyesi Ha
san Hikmet'in uzaklaştırıldığı, î l îdare Kurulu 
Başkanı Abdullah Feyzi Atahan'ın silâhlı şa-
hislar tarafından tehdit edildiği ve bu hususlar
da vâki-şikâyeti alâkalı yargıcın mahallinde tah
kik etmediği yolunda ileriye sürülen iddia ve şi
kâyet hakkında şahit sıfatiyle dinlenen mumai
leyh Hasan Hikmet, Abdullah Feyzi Atahan ve 
Mürsel Dağlı 'nın vâki şahadetleri de aynı iddia 
ve şikâyeti tekrardan ibaret bulunmuş ise de son
radan Demokrat Partinin bu hususta yine şahit. 
olarak gösterip dinlettirdiği kimseler ve Halk 
Partisinin ikame ve istima ettirdiği diğer şa
hitler, yukarda adları geçen Abdullah Feyzi Ata
han, Hasan Hikmet ve Mürsel Dağlı'nın iddia ve 
şahadetleri hilâfına beyanda bulunmuşlardır. 

IV •- Mutayran Köyünün 30 numaralı seçim 
sandığına ait tasnif tutanağında tahrifat yapıl
dığı yolundaki iddia münasebetiyle dinlenen şa
hitlerden yalnız biri, tahrifin ne şekil ve suret-
to icra edildiğini bilmiyorsa da yapıldığına ka
ni bulunduğunu ifade etmiş, diğerleri bu hu
susta bir şey bilmediklerini söylemişlerdir. 

Numarası yukarda gösterilen sandığa ait 
tasnif tutanağında göze çarpan bir noksanlık 
ve tahrif eseri görülememiş, seçim torbasının 
mücerret vaktin dariığma mebni açık olarak 
gönderildiği, ve bunda hiçbir kötü niyet olma
dığı da ilgililerin ifadelerinden anlaşılmıştır. 

V..- Salâhiyetsiz olarak değiştirildiği iddia 
olunan Altınözü İlçesindeki 17 sandık kurulu 
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başkanının, Seçim Kanununun 71 nci maddesi
ne dayanılarak, sırf okuyup yazmak bilmedik
lerinden dolayı tebdil ve bu husustaki itirazların 
da merciince reddedilmiş olduğu keza anlaşıl
mıştım. 

VI - Hıdırbey Bucağı Müdürünün Halk 
Partisi lehine halkı tazyik ettiği bir vakıa ola
rak kabul edilse bile, tazyika mâruz kalanların 
bu hususu bir zabıt varakasiyle tesbit etmiş ol
maları, bahsi geçen tazyikin kendileri üzerinde 
hiçbir tesir husule getirmediğine delil teşkil et
mekte ve bu zabıt varakasında tesir ve tazyik 
altında rey verenlerin kimler olduğunun göste
rilmemesi de bu husustaki iddianın ayrıca tah
kiki imkânını selbetmiş bulunmaktadır. Esasen 
bu hususta Seçim Kurulu Başkanlığına bir şikâ
yet ve müracaat vukubulmadığı da bu başkan
lıktan alman cevabi yazıda bildirilmektedir. 

Heyetimizce ehlivukuf olarak seçilen ve 
usulen yemin ettirilmiş bulunan parmak izi mü
tehassısları tarafından, Demokrat Parti ti ida
re Kurulu Başkanının son dilekçesinde bahis 
mevzuu ettiği Deniz ve Yukarı Alevışık mahal
leleri ile Sabuni Çilli, Çilli ve Meydan köyle
rine ait seçim listeleri üzerinde yapılan tetkikat 
ve tatbikat neticesinde düzenlenen 5 Nisan 1951 
tarihli beş kıta rapor münderecatına göre, bu 
mahalle ve köylerdeki seçmen adedinin toplamı 
(2649) kişiden ibaret olup bundan (2105) kişi 
seçime katılmış, (544) kişi de seçime iştirak et
memiştir. 

Seçime katılanlardan (1895) kişi parmak 
basmış ve bunlardan ancak (306) sının parmak 
izleri kabili mukayese ve tatbik görülmüştür. 

İzleri tatbika esas tutulabilecek olan (306) 
seçmenden yalnız (253) kişi bulundurularak ge
tirilmiş ve bunların fennî şekilde yeniden alı
nan parmak izleriyle, seçim listelerindeki par
mak izleri birer birer karşılaştırılmış, neticede: 
(243) seçmenin ilk ve son parmak izleri yekdiğe
rine aynen tetabuk etmiş, on kişinin izleri uy-

.mamıştır. Parmak izleri uyanlarla uymıyanlaruı 
:% nispeti, dörttür. 

Netice: 
Hatay Demokrat Parti İl idare kurulu adına 

başkanı Abdullah Feyzi Atahan tarafından, bu 
il milletvekilleri seçiminde yolsuzluk yapıldığı 
iddiasiyle ileriye sürülmüş ve mahiyetleri ilk 
sahifelerde belirtilmiş olan itiraz ve şikâyetler 

dolayısiyle icrası gereken tahkikat ve tetkikat 
heyetimiz taraf nidan, şahit dinlenmek, evrak 
üzerinde inceleme yapılmak, mütehassıs ve ye
minli bilirkişilere parmak izleri tatbik ettirilmek 
ve sair bilcümle müstenidat göz önünde tutul
mak suretiyle ve tam bir dikkat ve hassasiyet 
ve her cihete şâmil bir1 itina ile yapılmış ve sözü 
geçen itiraz ve şikâyete mevzu ittihaz edilen 
hususlar hakkında malûmatlarına müracaat 
olunan kimselerin lehte ve aleyhte vâki 
olan beyan ve şahadetleri etraflı surette mu
kayese edilmiştir. Bu mukayeseye nazaran leh
teki şahadet daha ziyade tahmine matuf ve 
başkalarının sözlerini nakilden ibaret olmakla 
ihticaca salih görülmemiş ve bu sebeple aleyhte 
telâkki edilebilecek katî mahiyetteki beyan ve 
ifadelere, müstakar kaide ve mütearifeler ge
reğince itibar olunmak lâzımgelmiştir. 

Resmî sıfatı da haiz bulunan mütehassıs bi
lirkişilerin parmak izleri üzerinde yaptıkları 
tatbikat sonunda vermiş oldukları raporlar 
münderecatı da, iddia ve şikâyeti tekzip eden 
hususlardandır. 

Yine bu raporlarda açıklandığı üzere adla
rı geçen üç köy ve iki mahalle seçmenlerinden 
parmak basmış olanların hepsinin izleri fennen 
tatbika elverişli görülmediğinden, yalnız mez
kûr raporlarda miktarı gösterilenlerin parmak 
izleri mukayeseye esas tutulabilmiştir. Keza 
bu raporlar münderecatına atfen yapılmış olan 
hesaptan, parmak izleri tetabuk etmemiş olan
ların, edenlere nispeti halinde % 4 gibi çok 
az bir fark hâsıl olmaktadır. 

Bu % 4 nispetin kabili tatbik olmıyanlara 
da teşmiline ceza ve hukuk mevzuat ve nazari
yatı müsait bulunmamaktadır. Bilindiği gibi, 
tereddütlü ve ihtimalli hallerde kanunun, so
rumlu mevkiinde bulunan vecibeli ve zanlılar 
lehine tatbik ve tefsiri zaruridir. 

Bundan başka, adedleri mühim bir yekûna 
baliğ olan bir kısım seçmenlerin seçim defter
lerindeki yerlerinin boş bırakılmış olması da, 
sair yerlerde bulunmalarından dolayı seçime 
fiilen iştirak edememiş olanlar nam ve hesabına 
rey kullanılmış olduğu iddiasını hükümsüz ad
dettirecek kuvvetli bir delildir. Çünkü, seçime 
iştirak edemiyenler namına rey kullanma gibi 
kasıtlı ve sistemli bir plân ve usulün tatbiki dü
şüncesi hâkim olsaydı, o tarihte iktidar mev
kiinde bulunan Halk Partisi mensupları tara-
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fmdan bu boşluklar kolayca doldurulur ve bu 
suretle partileri hesabına daha fazla rey temin 
edilebilirdi. 

Hulâsa, yukarda beyan ve izah edilen se
beplere, dinlenen şahitlerin ifadelerine ve se
rapa incelenmiş bulunan seçim evrakı ile mü
tehassısların verdikleri raporlar münderecatı
na göre, Hatay milletvekilleri seçiminde ka
nuna uymıyan ve butlanı gerektiren esaslı bir 
hata ve yolsuzluk, seçim evrakında da her han
gi bir tahrif veya noksanlık bulunmamış ve 
mevcudiyeti iddia olunan hususların kesin ola
rak vukuuna delâlet edecek bellibaşlı bir delil 
ve karineye de rastlanmamıştır. 

Binaenaleyh, şikâyetçi tarafından seçimin 
hükümsüzlüğünü ve bozulmasını mucip olduğu 

beyan ve iddia kılınmış olan hususlardan hiç
birinin netice üzerinde bir tesir husule getir
mediği kanaatine varıldığı ve bu itibarla vâki 
itirazların reddi ile Hatay milletvekilleri se
çimine ait tutanakların tasdiki lâzımgeleceği 
mütalâaten arzolunur. 

Tahkik Heyeti Başkanı 
Maraş Milletvekili 

A. Aytemiz 
Üye 

Gazianteb Milletvekili 
. G. Kınoğlu 

27 . IV. 1951 
Üye . 

Bursa Milletvekili 
N. Yılmaz 

Üye 
Bingöl Milletvekili 

M. N. Okcuoğlu 
Üye 

Kars Milletvekili 
Dr. E. Oktay 
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S.Sayısı: )94 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
2 3 . V . 1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 628 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve I Numaralı Geçici 

Dilekçe Komisyonu raporu (4 /150) 

23 .V . Û95İ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonunun Dönem IX Toplantı 1 sayı 10 ve 23 . V . 1951 tarihli Haftalık Karar 
cetvelinin 7306/6806 numarasında kayıtlı Salih Kaya'ya ait kararın Mecliste müzakeresine mü
saadelerini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
S. Tekelioğlu 

I numaralı Geçici Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
Kâğit îş. No. 8 . VI . 1951 

Dilekçe Ko. No. 4/150 . 
Yüksek Başkanlığa 

Adana'da oturan Tunus mültecilerinden Sa
lih Kaya ve otuz dört arkadaşı hakkında ko
misyonumuzca ittihaz olunup, 23 . V . 1951 gün 
ve 10 sayılı Haftalık Karar cetveliyle neşredi
len 4 . V . 1951 tarih ve 628 numaralı Karara 
karşı Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu tara
fından müddeti içinde itiraz edilmiş olmakla, 
bu hususta tekrar inceleme yapıldı: 

Adıgeçen Salih Kaya ve arkadaşları, Yük
sek Makamlarından komisyonumuza havale bu-
yurulmuş olan dilekçelerinde Tunus mültecile
rinden olduklarını, Adana'nm Fransız'lar tara
fından işgali sırasında millî kuvvetlere katıla
rak, o tarihteki uvaniyle «Sinan Paşa» nm ko
mutası altında savaştıklarını ve mesbuk hiz
metlerinden dolayı takdirname ile taltif edil
diklerini ve 2510 sayılı îskân Kanununun 7 nci 
maddesinin C fıkrasında gösterilen müracaat 
müddetini, mezkûr mücadele ve mücahede sıra
sında bizzarure geçirmiş bulunduklarını ve halen 
yardıma muhtaç ve iskâna cidden müstahak bir 
durumda olduklarından, yurdun münasip bir 
yerinde iskânları gerekeceğini beyanla, iktiza

sının bu dairede yapılmasını ve bu mümkün ol
mazsa, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hü
kümlerine tevfikan kendilerine arazi verilmesi
ni veya vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
masını istemektedirler 

İtiraza uğrıyan kararımıza hulâsatan derce-
dilmiş olan bu istek, yine bu kararda zikredil-
diği gibi, komisyonumuzca nazara alınacak hu
suslardan değildir. 

Çünkü, müstahak iseler, vatani hizmet ter
tibinden dilekçilere maaş bağlanması keyfiyeti, 
ancak bir kanun mevzuu olabilir. Bu yoldaki 
kanun teklifleri de, Anayasanın 15 nci maddesi 
gereğince, münhasıran Milletvekilleri veya Ba
kanlar Kurulu tarafından ileriye sürülmek lâ-
zımgelir. 

Komisyonumuz, Büyük Meclisin bugün de 
muta ve muteber olan teamülü iktizasmca ve 
mücerret bu sıfatla kanun teklif etmek yetki-
sino sahip bulunmamaktadır. 

îskân veya arazi talebine gelince; dilekçile
rin iskân isteklerini, 2510 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin «C» fıkrasında tâyin ve tesbit edil-



miş olan iki yıl müddeti geçirdikten sonra der-
meyan etmiş ol'dukları ve bu sebeple mezkûr 
isteğin merciince nazara alınmadığı kendi ifa
delerinden anlaşılmaktadır. Her ne kadar sözü 
geçen 7 nci maddenin «C» fıkrasında, dilekçi
lerin mücbir sebep olarak öne sürmek istedik
leri hali kabule müsait bir hüküm yoksa da bu 
cihet, yani kanuni müddetin mücbir sebep al
tında geçirilmiş olduğu iddiası, umumi hüküm
ler dairesinde kaza merciine karşı dermeyan ve 
iskân hakkının tanınması talep edilebilir. „ 

Komisyonumuz; Anayasa, İçtüzük ve bunla
ra dayanan mütaaddit Meclis kararları muci
bince, bu gibi kaza merciini ilgilendiren husus
lar hakkında karar vermek salâhiyetini keza 
haiz bulunmamaktadır. 

Bundan başka, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun Seyhan bölgesinde uygulan
masına başlanmış ise, müstediîerin, bu kanunun 
34 ncü maddesinde sayılan evsafı haiz bulun
maları şartiyle, mahallî tevzi komisyonuna usu
lü dairesinde müracatla toprak işlemleri icap 
edeceğinden, komisyonumuz sözü geçen kanun 
hükümlerini re'sen dilekçiler hakkında uygula
mayı da, âmme intizamı ile alâkalı (vazife) hu
dudunu tecavüz etmemek için, muvafık görme
miştir. Alâkalı Bakanlığın bu baptaki cevap ve 

mütalâası da, komisyonumuzu takyit etmemek
le beraber, bu merkezdedir. 

Hulâsa, müstediler tarafından ileriye sürü
len ve üç noktada toplanan isteklerin esası hak
kında tetkikat yapmak ve karar vermek veya 
teklifte bulunmak komisyonumuzun görev ve 
yetkisi dışında ve beyan edildiği gibi kısmen 
kaza merciine ve idare makamına ait, kısmen de 
bu istek bir tesis vücuda getirilmesini istilzam et
mekte bulunmuş ve bu yolda Komisyonca veri
len karar, yukardaki tahlil ve izahtan da anla
şılacağı üzere, mevzuata ve müstakar teamül 
ve içtihatlara tamamen uygun ve binaenaleyh 
isabetli görülmüş olduğundan, bu karara matuf 
itirazın reddine ve keyfiyetin Büyük Meclisin 
yüksek tasvplerine arzına oy birliğiyle karar 
verildi. 
1 No. lu Geçici Dilekçe 

Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 
Maraş Konya 

A, Aytemiz Saffet Gürol 
Ankara Hatay Kütahya 
Ö. Bilen A. Çilli M. Alhin 
Mardin Ankara Tokad 

A. Bayar R. Eren N, T.. Topcoğlu 
Kastamonu 

F. Keçecioğlu 
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