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Yirmi üçüncü Birleşim 

7 .1.1952 Pazaftesi 
-asS<aS~B 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2.. .-- Havale edilen kâğıtlar 
3 . Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Çorum Milletvekilleri Ahmet Ba-' 

şıbüyük ye Hüseyin Ortakçıoğlu'nun, 
Emir Er ve Seyis Erleri hakkındaki 203 sa
yılı Kanunun birinci ve üçüncü maddele
rinin değiştirilmesine dair olan 1600 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifinin gündeme alın
masına dair önergesi (4/206, 2/293) 

2. — Libya'nın istiklâle kavuşması do-
layısiyle Meclis adına çekilen tebrik tel
grafına Libya Devlet Başkanlığından ge
len teşekkür telgrafı (5/43) 

3. — Eskişehir Milletvekili Abidin Po-
tuoğlu 'nun, Atlantik Paktına üye olmakla 
beraber Türkiye'nin Orta - Doğu Komu
tanlığı tertibine bağlanm-asma dair yaban-

Sayf a 
3:4 

4 

5:7 

cı ajans neşriyatı hakkında Dışişleri Ba
kanının izahat vermesine .dair önergesi 
(V207) 
. 4. — Sivas Milletvekili Nâzım Ağa-

cıkoğlu.'nun,. Erzurum ile Pasinler İlçesi 
köylerinde vukuagelen zelzele dolayısiyle 
Büyük Millet Meclisinin teessürlerinin 
felâketzedelere duyurulması hakkındaki 
önergesi (4/208) 

5. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran 'm, Erzurum havalisinde vukubulan 
deprem münasebetiyle Büyük Millet Mec
lisinin felâketzedelere, karşı sıcak alâkası
nın belirtilmesi hakkındaki önergesi 
(4/209) 

6. — Açık bulunan Devlet Bakanlığına 
İçişleri Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu'nun vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/273) 

7. — Geçici bir komisyon kurulması 
" hakkında Dilekçe Komisyonu Başkanlığı 

tezkeresi (3/272) 
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"'• ' ' ' ' • Sayfa) 
5. — Demeçler 8 
1. — Mardin Milletvekili Kâmil Bo

ran'm, Adalet kadrosundaki nakil ve tah
villerle bunlar dolayısiyle harcanan öde
nek hakkında 22 nei Birleşimde cevabı ve
rilen sorusu münasebetiyle ileri sürdüğü 
bâzı iddialar hakkında Rükneddin Nasu-
hioğlu'nun demeci 8:22 

6. — Sorular ve cevaplar 23 
A — Sözlü sorular 23 
1. — Giresun Milletvekili Doğan Köy-

men 'in, Doğu Karadeniz bölgesinde bulu
nan illerdeki topraksız köylü sayasına ve 
çiftçiliğe elverişli topraklarla mübadil ve 
mütegayyip eşhastan hazineye intikal etmiş 
olan gayrimenkullerin miktarına vo bunla
rın telifiz suretiyle yapılan tevzilerinde ta
kip edilen usule, bilfiil çiftçi olmıyân şa
hıslara geçmiş köy, tarla ve meralara ve köy 
enstitüsü mezunlarına tahsis edilen toprak
lara dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/510) 23 

B — Yazılı sorular ve cevaplar 24 
İ. — Trabzon Milletvekili Cahid Za-

mangîl'in 30 Eylül 195(1 tarihine kadar ya
bancı memleketlerde tekevvün etmiş döviz
lerin Türkiye'ye getirilmesi için 2/12696 
sayılı Karar uyarınca yapılan ithalâtın ne
den ibaret olduğuna dair sorusuna Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan'm yazılı cevabı 
(6/468) ' 24:25 

2. — Trabzon Milletvekili Cahid Zaman-
gil'in, İzmir ve Çukurova Pamuk Tarım -
Satış Kooperatifleri Birlikleri ile Halk 
Bankası tarafından Sümerbanka devre
dilmiş bulunan pamuk ve pamuk iplikleri 
hakkındaki K/836 ve K/837 sayılı kararlar 
tatbikatının verdiği neticelere dair sorusu
na Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete '-
nin yazılı cevabı (6/469) 25:26 

•r.' i?-m:rkı >:Û^':- Sayfa 
i 3, H I Trabzon Milletvekili ^ahidaiZan 
mangil'in, ECA idaresiyle yapılmakta!olaıı 
görüşmeler neticesine dair sorusuna^ Dış^: 
işleri Bakanı Fuad Köprülü'nün yazılı ce
vabı (6/479) 26:27 

4. — Rize Milletvekili Ahmet Morgil'in, 
asker ailelerine yapılmakta olan yardımın ' 
çok fakir köylü vatandaşlara da teşmil edilip ; 

odilmiyeceği hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna Başba
kan adma İçişleri Bakanı Fevzi Lûtfi Kara-. 
osmanoğlu'nun yazıl cevabı (6/481) 27:28 

5. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 
mevcut kadrosu ile ihtiyacı karşılayamıya- . 
cak bir durumda bulunan Kars Memleket 
Hastanesine bir röntgen verilmesine, lüzum 
ve zaruret hâsıl olan yerlere sağlık merkez
leri açılması için teşebbüse geçilip geçil-
mediğine, İğdır Hastanesine operatör tâyin 
edilmemesi sebebine ve bu ilin dokuz ilçe
sinde kaç sağlık memuru ve ebe bulunduğu
na dair sorusuna Sağlık, ve Sosyal Yardım 
Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağ'm ya
zıl cevabı (6/491) ; 28:31. 

6. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 
Ardahan ve İğdır'da birer mürettep ağır 
ceza, Arpaçay, Çıldır ve Tuzluca'da asliye 
mahkemeleri teşkiline ve Kars İli ilçelerin
de de iş ve sağlık teşkilâtı esaslarına müs
tenit ceza ve tevkif evleri inşası hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Adalet 
Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun yazılı 
cevabı (6/507) 31:32 

7. —- Görüşülen işler 23 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
vo bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4598 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin yorumlanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu (3/51) 23 
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İ . — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum ! 

Seyhan Milletvekili Reşad .Güçlü'nun, Ba
sın Kanununun 36 ncı maddesindeki (Basın 
yoliyle işlenmiş suçlar) tâbirinin yorumlan
ması hakkındaki önergesinin Karma Komisyon
da görüşülmesine dair İçişleri Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi okundu. Yorum isteğinin 
Adalet ve İçişleri komisyonlarından kurulacak 
Karma Komisyonda görüşülmesi kabul olundu. 

Gümüşane Milletvekili Vasfi Mahir * Koca-
türk'ün, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri i 
Sözlüğü hakkındaki sorusuna, Millî Eğitim 
Bakam cevap verdi. 

"Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'-
m, Adalet kadrosundaki nakil ve tahvillerle bun
lar dolayısiyle harcanan ödenek hakkındaki so
rusuna, Adalet Bakanı cevap verdi. 

Birleşime ara. verildi. 

îkinci oturum 
İzmir Milletvekili Pertev Arat 'm, neşren 

hakaret suçundan dolayı üç ay hapse mahkûm 
edilen Yeni Cephe Gazetesi sahibi Osman Hâ-
mid Tad hakkındaki kesinleşmiş ilâmın infaz 
edilmemesi sebebine dair sorusuna, Adalet Ba
kanı cevap verdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve ek
lenti binaları ile tesislerinin yapımı yetkisinin 

Sözlü soru 
Erzurum Milletvekili B-ahadır Dülger'in, C. 

H..P. Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Londra 
Radyosunda yaptığı konuşma hakkında hükü
metin ne düşündüğüne dair olan sözlü soru öner
gesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/520) 

Yazılı sorular 
. Çankırı Milletvekili Kâzım Arar 'm, Çan

kırı ve havalisi deprem bölgelerine 1952 yılı 
Bütçesinden ne miktar tahsisat ayrıldığına, bu 
bölgelere tahsis edilen kereste ve para miktarı 
ile bunun tevzi şekillerine, Emlâk Kredi Ban
kasınca bu ilde' bir şube açılarak depremden za
rar gören vatandaşlara uzun vâde ile kredi te
minin düşünülüp düşünülmediğine dair olan ya
zılı soru önergesi Bayındırlık, Devlet, İçişleri, 
Maliye ve Tarım bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/519) 

Bayındırlık Bakanlığına devri hakkındaki 5Öİİ 
sayılı Kanuna ek kanun, kabul olundu. . 

İzmir Milletvekili Halide Edib Adıvar ve 10 
arkadaşının, Çiftçi Mallarının Korunması hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ve 
bu kanuna geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin birinci maddesi, dikkate alman 
önerge ile birlikte Adalet Komisyonuna verildi. 

• Cemal Çakır'm, 9 . VI . 1950 tarihli dilek
çesi üzerine evvelce verilmiş bulunan 77 sayılı 
kararın değiştirilmesini mucip bir sebep bulun
madığına dair Dilekçe Komisyonu raporu, ka
bul olundu. 

Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'm, Tekel Ge
nel Müdürlüğü yapı işlerinin Bayındırlık Ba
kanlığına devri hakkındaki kanun teklifinin 
reddine dair Bütçe Komisyonu raporu üzerinde 
bir müddet görüşüldü. Dikkate alman önerge 
üzerine kanun teklifi, Bayındırlık Komisyonu
na verildi. 

7 . 1 . 1952 Pazartesi günün saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Çanakkale Milletvekili 

Fikri Apaydın Ömer Mart 
Kâtip 

Kayseri Milletvekili 
İbrahim Kirazoğlu 

Manisa Milletvekili Sudi Mıhcıoğlu'nun, 
1950 - 1951 yılı içerisinde Amerika'dan ithal 
olunan pamuk tohumunun miktarı ile tevzi böl
gelerine. ve bu meyanda Manisa İline ne kadar 
tohum tahsis olunduğuna, pamukçuluğumuzun 
verim ve kalite bakımından ıslahı için ne mik
tar tohuma ihtiyaç olduğuna, geçen sene Ame
rika'dan temin olunan 200 ton tohumun ithal 
edilmemesi sebebine ve 1952 yılı için bu husus
ta ne gibi teşebbüslerde bulunulduğuna dair 
yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (G/512) 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, Haymana 
İlçesinin İkizce Bucağının Velihimmetli Köyün
den Mehmet Arslan'm oğlu Halit Arslan ile 
babasına jandarma erleri tarafından yapılan mu
amele hakkındaki yazılı soru önergesi, Adalet ve 
İçişleri bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/513) 

Sorular 



İCars Milletvekili Sırri Atalay'm, İstanbul'da 
intişar eden» Haftalik «Siyaset»,: adlı mecmuanın 
reklâm sütununa Petrol Ofis tarafından verilen 
ilânların ; sebep ye mahiyeti ile; bunun için no 
miktar para verilmekte-olduğuna ve Petrol 
Ofisin elindo ithal ve tevzi ettiği mallardan sar 
tılmıyan. ve reklâma; muhtaç no cins ve miktar 
ntal. bulunduğuna dair yazılı, soru, önergesi, 
Başbakanlıkla Ekonomi ve Ticaret Bakanlığıııa 
gönderilmiştir. (6/514) 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, «Kader», 
•adlı. kotranın inşası için,ne kadar,- para, sarfedik 
diğino ve, bu kotranın hâlen nerede bulunduğuna. 
dair yazrlı soru önergesi, Millî Eğitim; Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/515). 

Kars Milletvekili, Sırrı Atalay'm, Tekel Ge-. 
nel Müdürlüğünce görevlerine son.verilen: tek-
nişiyeıij daktilo ve odacılarla. Gümrük Muha
faza. Komutanlığı Hasköy atölyesinde vezifele-

T asanlar 
1/ •— Başbakan ve bakan Ödenekleri hakkın

da kanun tasarısı (1/303) (Bütçe Komisyonuna) 
2. — Bataklıkların Kurutulması ve bundan 

elde edilecek topraklar hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı (1/305) (İçişleri, Tarım, Maliye ve Ba
yındırlık komisyonlarına) 

3. — Bir Gümrük İş Birliği Konseyi ihdasına 
mütedair Mukavelename ile Avrupa Gümrük 
Birliği İnceleme Grupüna mütaallik Protokolün 
onanması hakkında kanım tasarısı, (1/306) (D% 
işleri ve Gümrük ve Tekel komisyon]arına) . 

4. -— Türkiye ile Federal Almanya Cumhu-, 
riyeti arasında mübadele edilecek mallara ait 
A ve B listeleri hakkındaki Protokolün onan
masına dair kanun tasarısı (1/307) (Dışişleri 
ve Ticaret komisyonlarına) 

5 . — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında , kanun tasarısı 
(1/304) (Bütçe Komisyonuna) 

6. — Veteriner. Hekimliği kanunu tasarısı 
(1/308) (Millî.Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet ve, Tarım.komisyonlvarına) 

rino- son* verilen işçiler hakkındaki yazılı sorti 
önergesi, Gümrük. ye; Tekel ve-Çalışma Bakan
lıklarına gönderilmiştir/ (6/516) 

Kars Milletvekili Sırrr Atalay'm, Kars'ta bir 
tarım endüstrisi kurulması için otüdLyapılıp ya
pılmadığına ve bu hususta ne düşünüldüğüne, 
arazi ihtilâflarını halletmek üzere tapulama ve 
arazi tevzi komisyonlarının vazifelendirilmesi
ne, uzun vadeli yeter derecede kredi teminine 
ve tarım kollejleri ile- kooperatifleri1 kurulma
sına dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakaulığı-
na gönderilmiştir: (6/517) 

Çorum Milletvekili Hüseyin,. Ortakçıoğlu'nun, 
Çorum 'un;: Sungurlu İlçesinde sürü sahibi: olmı-
yan vatandaşlardan, hayvan başma; alınan 20 

• kuruş- korunm parası; hakkındaki yazılı soru 
önergesi, Tanın ve, İçişleri-Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/518) 

Teklifler 
' . .7. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa. Ekin

ci'nin, Kan .Gütme sebebi ile işlenen adam öl
dürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hı
sımları hakkında tatbik olunacak muameleye 
dair 3236 s-ayılı. Kanunun yürürlükten kaldırıl-

! ması hakkında kanun teklifi (2/235) (Adalet 
Komisyonuna) 

8. — İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye 
! Büyük Millet Meclisi Başkanı ödeneği hakkın

da kanım teklifi (2/234) (Bütçe Komisyonuna) 

Tezkere 
9. — Zonguldak Milletvekili Esat Kerimol'-

un, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık teskeresi (3/274) (Ana
yasa ve- Adalet komisyonlarından: kurulan Kar
ma Komisyona) 

Rapor 
10. — Memulların suçlarından dolayı hakla

rında yapılacak soruşturma ve kovuşturmaya .da
ir kanun tasarısı ile Tökacl Milletvekili Halûk 
ökeren'in, memurların muhakeme usulleri hak
kında kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları. raporları (1/2.1.4, 2/236) (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



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

BAŞKAN.— Başkanvekili Muhlis Tümay 

KÂTİPLER w- Füruzan Tekil (îstanbul), Said Bilgiç. (İsparta), 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN.. — Yoklama yapacağı/. 
(Yoklama yapıldı). . 

BAŞKAN —• Çoğunluğumuz vardır. Yirmi 
Üçüncü Birleşimin ilk otrumunu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

i. — Çorum Milletvekilleri Ahmet Başıbüynk 
ve Hüseyin Ortakçıoğlu'naın Emirerive Seyiserle-
ri hakkındaki 203 say ıh Kamımın birinci ve üçün
cü maddelerinin değiştirilmesine dair olan 1600 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifinin gündeme alınmasına dair öner
gesi (4/206, 2/293) 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum).— Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım, vatandaşlarımızın, hissiyatına 
tercüman olmak-üzere, emir erlerinin kaldırılma
sı hakkında bir arkadaşımla birlikte bir kanun 
teklifi ryapmış bulunuyoruz. Millî Savunma Ko
misyonunda bu teklif incelendi ve reddedildi. Ar
kadaşlarımızın kanaatlerine hepimiz hürmet ede
riz. Yalnız Tüzükte bir hüküm vardır. 36 ncı mad
deye göre kanun tekliflerinin 1,5 ay içinde Meclis 
gündemine alınması lâzımdır. Arkadaşlarımdan 
komisyonun' Sayın Sözcüsü Rifat Taşkın'dan 
neticeyi sordum. Hükümetin meseleyi incelemekte 
olduğunu, varılacak neticeye- göre bir tasarı ile 
geleceklerini, o geldikten ve karara varıldıktan 
sonra bizim taklif ettiğimiz tasarının raporunun 
yazılıp Meclis Heyeti Umumiy esine verileceğini 
ve beklemenin zaruri olduğunu ileri sürdüler. 

Arkadaşlarım, vicdanınızın en derin yerlerin
den kopup gelen milletvekillerinin teklifi ile 
Hükümet tasarısı arasında artık her hangi bir 
tefrik yapılması zamanının geçtiğini hepiniz ka
bul edersiniz. Bu itibarla esasen komisyonda 
lehinde ve aleyhinde en küçük bir şeyin konuşul -

masına, imkân bulunmıyan, reddedilmiş olan tek
lifimizin Meclis gündemine alınması kadar açık, 
mantıki bir zaruret tasavvur edilemez. Bu, husus
ta bir önerge veriyorum. Önergemizin kabulü ile 
reddedilmiş şekilde de olsa teklifimizin. Heyeti 
Umumiy ey e getirilerek nihai kararın Yüksek 
Meclisinizce verilmesini arz ve teklif ediyorum. 
(Bu müddet doldu mu sesleri) 

1,5 ay çoktan geçti teklifimiz komisyonda 
reddedildi. Komisyonca artık yapılacak bir şey 
yoktur. Hükümet ne şekilde tasarı getirirse ge
tirsin bu, teklifimizin geciktirilmesi, için esbabı 
mucibe olamaz. 

Esasen Sayın Millî Savunma. Cakanı komis
yonda emir erlerinin kaldırılmasına şiddetle mu
arız olduklarını, açıkça boyan ettiler. Ayrıca sui
istimalin önlenmesi hususunda bizimle beraber 
olduğunu, suiistimali xmliyecek şu veya bu ted
biri. düşünerek Meclise getireceklerini ilâve etti
ler. 

Arkadaşlarım; suiistimali önlemek, için ted-. 
bir almak başkadır, emir i erlerinin kaldırılması 
dahi başkadır. Bizimki 1600, 203 sayılı, kanun
ları kaldıran bir- tekliftir ki, ,bu: reddedildikten 
sonra komisyonda bekletilmesi İçtüzüğün 36 ncı 
maddesine külliyen mugayirdir. Bu itibarla mü
saade buyurun heyet umumiyeye gelsin, ana dâ
valarımızdan, biri olan bu mesele hakkında bura
da arkadaşlar fikir ve mütalâalarını beyan et
sinler. Kabul etmezse Meclis: kabul etmesin. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahon arzettiğim sebeplere binaen emir er-

— 5 — 



S : 23 1 1 
leri hakkındaki kamın teklifimizin gündeme alın
masının reye konmasını talebederiz. . 
Çorum Milletvekili Çorum Milletvekili 
H. Ortakçıoğlu Ahmet Başıbüyük 

BAŞKAN — Henüz encümende bulunan bir 
teklifin Meclisçe müzakeresi istenmektedir. Bu 
teklif gündem haricidir. Bunu gündeme almak 
üzere gelecek celseye bırakıyoruz. (Olmaz sesleri, 
gürültüler) 

RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Komisyon 
namına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakeresi zamanında söyler
siniz. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) ^Gelecek 
gündeme alınmasına dair tüzükte bir sarahaı 
yoktur. Bugün ifade ediyoruz, bugün reye konul
malıdır. \ 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Usul 
hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. ' 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Efen

dim; bir defa bir Meclis müzakeresi muayyen 
usûllere bağlıdır. Arkadaşımızın teklifi red-
dolunduğundan bahsettiği tekliflerinin ruzna-
meye alınması keyfiyetidir. Bir meselenin ruzna-
meye ne zaman alınacağına dair hüküm mev
cut iken iki ay zarfında gelmediği takdirde 
re'sen talebi ile ruznameye alınabileceği yolun
daki teklif usulü müzakereye aykırıdır, ve Ma
kamı Riyasetin gelecek celsede bakarız cevabı da 
asla muvafık değildir. Binaenaleyh, encümeni 
bir gün evvelden vazifeye davet etmekten maa
da bir mâna ifade etmiyen bu teklifin müzake
resi usule aykırıdır. Encümen lâzımgelen mu
ameleyi yapmakta muhtardır, Heyeti Umumi
nin de zaten nizamname ile muayyen olan bir 
hakkın teyidi mahiyetinde karar vermesine ma
hal yoktur. 

Ruznamedeki . diğer maddelere geçilmesini 
teklif ediyorum. 

. BAŞKAN — Başka mütalâa var mı? 
MİLLÎ SAVUNMA Ko. SÖZCÜSÜ RİFAT 

TAŞKIN (Kastamonu) — Efendim, arkadaşı
mızın Hükümetten geleceğini söylediği tasarı 
Komisyonumuza gelmiştir. 

HÜSEYİN ORTAKÇIO&LU (Çorum) — 
Ne zaman geldi? 

RİFAT TAŞKIN (Devamla) — Epey olu-

. : Ö : 1. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (^Jorum) — Ö ay 

evvel geldi, 8 ay. L ' ' "'/^'/".'" •.'!'. A 
RİFAT TAŞKIN "(Devamla) — Her, f,akisi 

birleştirilerek müzakereye kondu. İptida,, ar
kadaşımızın teklifi müzakere edildi. Müzakere 
sonunda reddedildi. 

Şimdi Hükümetin gönderdiği teklif Komis
yonumuzda olup üzerinde çalışılmaktadır. Her 
ikisi de tevhiden huzuru âlinize sevkedilecek-
tir. (Olmaz sesleri). , . , . 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlarım, sayın Generalin bahis bu
yurdukları tasarı bundan 9 ay' evvel Meclise 
gelmiş ve komisyonlara havale edilmiştir. Ta
sarı, mahiyeti itibariyle yalnız yedek subaylar 
ile teğmenlerin emirerlerinden mahrumiyetleri
ni ve bir senelik üsteğmenlerden yukarısına 
emirerlerinin verilmesini ihtiva etmektedir. Ko
misyon mutlak surette bütün emirerlerinin kal
dırılmasına kanaat getirmiş ve bunun için bir 
formül bulunmak üzere hükümete müsaade ver
miştir. Altı ay evvel komisyon hükümetin şim
diki tasarısını esasından kabul etmedi ve bu ta
sarı üzerinde hiçbir vakit durulmadı. Bizim 
teklifimiz, de reddedildiğine göre her ikisinin 
tevhidi nasıl mevzuubahis olabilir? Bu itibarla 
hükümetten gelen tasarı tamamen müstakil bir 
hüviyet taşımaktadır. Eğer komisyonda tekli
fimiz (Kabul edenler... Etmiyenler) diye reye 
konularak reddedilmemiş olsaydı, sayın Genera
le hak verirdim, sözleri elbette doğru olurdu. 
Fakat reye vaz'edildi, kabul edenler... Etmiyen
ler diye soruldu, cümlesi reddettiler. Artık 
bizim tasarının öbürü ile irtibat ve -alâkası kal
madı. Bunun hakkında son sözü söyliyecek 
Yüksek Heyetinizdir. 

BAŞKAN — Gerek tasarı ve gerekse kanun 
teklifleri Millî Savunma Komisyonuna havale 
olunmuş ve arkadaşımızın teklifi aynı komis
yonca reddolunmuştur. Bu ret, katiyet ifade 
etmez. Buna ait raporları Meclise müzakereye 
geldiği zaman arkadaşımız noktai nazarlarını 
söylerler, Meclis de reyini kullanır. Binaen
aleyh bu takriri o zaman reye arzederiz. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, ben
deniz Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın ortaya 
koyduğu mevzu ile ilgili değilim. Yalnız bu
rada bir İçtüzük' mevzuu ortaya.çıkmış oluyor, 
bu hususta yanlış yola gittiğimizi zannediyo-
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rum. Heyeti Aliyenizi tenvir babında İçtüzü
ğün o maddesini okuyorum. 

36 ncı madde aynen şöyledir : Komisyonla
ra ' havale olunan bir tasarı veya teklifin ve
rildiği günden en geç 1,5 ay içinde Kamutaya 
gönderilmesi gerekir. Bu yapılmazsa tasarı ve
ya teklifin doğrudan doğruya gündeme alın
masını istemek hükümetin veya sahiplerinin 
hakkıdır.. 

Bu maddeye istinaden teklif sahibi bir ta
lepte bulunuyor. Şiimdi buna ait bir not var, 
onu da arzedeyiın. Bunu arzetmekten maksa
dım sayın Başkan gelecek hafta gündemine al
ma kararını verdiler, böyle bir karar vermeye 
Divanı Riyaset salahiyetli- değildir*. 

Not 19 : (Böyle bir tasarı veya teklif ancak 
oya koymakla gündeme alnıabilir.) Binaenaleyh 
teklif sahibinin takririni Riyaset Divanı şimdi 
okumak mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — Takririn nazarı dikkate alına
rak komisyona verilmesi hususunda komisyon 
sözcüsü beyanatta bulunmuştur. Buna göre tak
ririn nazarı dikkate alınması suretiyle komisyo
na havalesini oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... (Ret, ret sesleri). Bunu ancak rapor gel
dikten sonra müzakere' edeceğiz. (Hayır hayır 
sesleri, gürültüler). 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Arkadaşlar, Refet Bey arkadaşımızın buyur
duğu gibi, 36 ncı maddenin üçüncü fıkrasına 
göre tevfikı muamele şarttır. Yani tasarı encü
menden retle veya kabulcn çıkmış olsun, müd
det geçtikten sonra milletvekilinin böyle bir ta
lepte bulunması hakkı derkârdır. 

Bu itibarla Riyaset Makamının, arkadaşımı
zın buyurduğu gibi, 19 ncu maddeye" matuf ola
rak, gündemine hâkim olan Yüksek Meclisin tak
dirini kullanmasına imkân vermek üzere,bu öner
geyi reye koyması zaruridir. Bendeniz bunu ri
ca ediyorum. ' 

BAŞKAN — Gelecek gündeme alınmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Teklifin reddine ait 
raporun gelecek gündeme alınması kabul edil
mişti]?. .'• 

2.'— Libya'nın istiklâle kavuşması dolay isiy
le Meclis adına çekilen tebrik telgrafına Libya 
Devlet Başkanlığından gelen teşekkür telgrafı 
(4/43) 

BAŞKAN — Libya Hükümetine çekilen tel-
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j grafa gelen cevap okunacaktır. 

Açık tel 
Saym Refik Koraltan 

Türkiye Büysk Millet Meclisi Başkanı 
Zatı Devletlerinin irsal buyurdukları telgraf-

name beni kalben son derece mütahassis, etti. 
Şahsıma ve Libya Milletine karşı göösterilen kar
deşçe duygulardan, zatı Devletlerine, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine ye kardeş Türk Milletine 
sonsuz şükranlarımı arzetmekle bahtiyarım. Ne
cip ve kardeş Türk Milletinin refah ve saadeti 
için en iyi dileklerimi. ve Zatı Devletlerine seçT 

kin selâmlarımı takdim eylerim. (Şiddetli al
kışlar). • • . • . - • • • . . 

3. ~ Eskişehir Milletvekili Abidin Polu-
oğlu'nun, Atlantik Paktına üye olmakla beraber 
Türkiye'nin Ortadoğu Komutanlığı tertibine bağ
lanmasına dair yabancı ajans neşriyatı hakkında 
Dışişleri Bakanının izahat vermesine dair öner
gesi (4/207) ' 

BAŞKAN — Söz Abidin Potuoğlu'nundur. 
ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Mub • 

I terem arkadaşlar; Atlantik Paktına girmek üzere 
I bulunduğumuz şu sırada, bizim, Atlantik Pak

tına bağlanmıyarak doğrudan doğruya Ortado
ğu Komutanlığına bağlanmamız hakkında Reu-
ter Ajansmca bir haber işaa edildi. Bu haber, 
bizim hayati meselelerimizden birine aittir. Eğer 
tensip buyurursanız bu husus hakkında Dışişleri 
Bakanımız Büyük Meclisi ve efkârı umumiyeyi 
tenvir buyursunlar. Bunu rica edeceğim. Bunun 
hakkında da bir de önerge takdim ediyorum. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Verilen önergeyi okutuyorum. 

Türkiye B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Atlantik Paktına girmek üzere bulunduğu

muz şu günlerde, Türkiye'nin «Hukukan bu pak
ta âza olmakla beraber» askerî mevkiinin pakt 
dışına taşıp mutasavver Ortadoğu Komutanlığı 
tertibine raptedilmesi fikrinin İngiltere Hükü
metince iltizam edildiğine dair Reuter ve Fran-
ce Presse ajansları tarafından bâzı haberler neş-
redilmiştii'. 

Umumi efkârımızı bihakkın alâkadar ve mün-
feil eden bu haberler hakkında Dışişleri Bakanı
mızın bizi tenvir eylemesini ve îç Tüzüğün 83 ncü 

I maddesi gereğince gündem harici bugün görü-
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şülmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Abidin Potuoğlu 

(Reye, reye sesleri) 
BAŞKAN — İzahat.verilmesini oyunuza ar-

zediyorum. .Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. •.. • , 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) —• Muhterem arkadaşlar, 

Bu mesele hakkındaki noktai nazarımızı her 
vesile ve her vasıta ile öteden beri izah ve ilân 
etmiş bulunmaktayız. Durumumuzu kısaca tek-
rarlıyalım: Orta Doğu Komutanlığı tasavvura 
ilo Atlantik Paktında alacağımız yer, bu pakta 
diğer üyelerle tam mânasiyle eşit haklara ma
lik olarak gireceğimiz cihetle, bnlarınkine nis;-
petle bir fark arzedemez. Bu. itibarla bu pakta 
girerken' bir ayağımızın paktın hudutları için
de diğerinin de Orta Doğu da olması neticesini 
tevellüt edecek, nev'i şahsına mahsus her han
gi bir tertibi kabul etmemize imkân olmadığı 
gibi, (Bravo sesleri, sürekli alkışlar), bize böy-
lo mantıksız bir teklif .yapılması da asla. kabili 
tasavvur., değildir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bunun birinci sebebi, demin arzettiğimş gibi, 
böyle bir tertibin eşitlik haklarına halel getir
miş olacağıdır. 

İkinci - sebebi de, vaktiyle .izah etmiş oldu
ğum -veçhile, şudur; Orta Doğu Komutanlığı 
fikri henüz bir tasavvurdan ibarettir. Hararet
le-taraftarı olduğumuz bu tasavvurun tahak
kuk edebilmesi için siyasi ve hukuki esasları
nın kurulması, yani iş birliğinin nasıl ve-hangi 
şartlar altında ve ne şekilde yapılacağının, her-

5. — Di 

1. •—• Mtırâin Milletvekili Kâmil Boran'm, 
adalet '• kadrosundaki nakil ve tahvillerle bun
lar 'dolayisiyle harcanan ödenek-hakkında 22 nci 
Birleşimde cevabı yerilen sorusu münasebetiyle 
ileri sürdüğü bâzı iddialar .hakkında Rükneddin 
Nasulıioğlu'nun demeci. 

BAŞKAN — Bundan evvelki Birleşimde 
"Kâmil Boran 'm verdiği' bir soru önergesi üzeri
ne' Adalet 'Bakanı-izahatta bulunmuştu ve mü
temmim izahatı 'mütaak-ıp -Birleşmide- vereceği-

;ni;bildirmişti.'--Şimdi; kendilerine söz veriyorum. 
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kesin vecibelerinin ve haklarının neler olaca
ğının kâğıt üzerinde sarahatle tesbiti lâzımdır-
ki bu, henüz yapılmış değildir. Bu itibarla şim
dilik sadece tasavvur ! halinde bulunan bu pro-
jo ile Atlantik Paktı gibi, siyasi, hukuki ve as
kerî esasları gereği gibi, tebellür etmiş, yani 
resmen bir andlaşma halini -almış bir tertibin 
yekdiğeri ile mezcedilmesi mantıkan imkânsız-
dıı#. 

İşte bütün bunlardan dolayıdır iri, gerek 
Reuter'in, gerek France Presse ajansının ma
lûm haberlerini bu mesele hakkındaki noktai 
nazarlarımızı pek iyi bilen dost ve müttefikimiz 
İngiltero'nin fikirlerine bir tercüman olarak 
kabul etmeyo imkân yoktur. (Bravo sesleri) 

Sözlerime nihayet verirken şu hususları..bir 
defa daha tekrarlamak isterim: 

Bizim bu meseledeki tezimiz, birtakım hissi 
veya (oportuonist) mülâhazaların mahsulürdeğil, 
coğrafi, sevkülceyşi vo siyasi, bir kelime ile ta
mamen mantıki icabatm en tabiî ve kati neti-

. cesidii". 
İcabat dediğim zaman bununla sadece kendi 

millî menfaatlerimizin icabatını değil; bütün 
hürriyet cephesinin ve bilhassa Atlantik Paktı 
camiasının menfaatlerini de kasdediyorum. 

Son olarak şunu da ilâve edeyim : Atlan
tik Paktı içindeki askerî mevkiimizin tâyini 
hususunda şimdiden Vaşington'da hazırlık mü
zakerelerine başlamış bulunuyoruz. Esasen, 
bizim rızamız olmadan her hangi bir 'hal çare
sinin bize kabul ettirilmesi ne mümkündür, ne 
de bahis mevzuudur. (Bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar). 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN -NASU-
HlOĞLII (Edirne) —- Arkadaşlar; Büyük Mil
let Meclisinin 26 . X I I . 1951 tarihli toplantısın
da Mardin ^Milletvekili Kâmil Boran tarafın
dan sorulan ve inzibat meclisi ^kararları hariç 
diğer adalet' mensuplarının nakil ve tâyinleri 
hususuna taallûk-, eden , sorusuna cevap arzet-
miştim. Kâmil (Boran, izahatıma .cevap verir
ken, : yer yer», dolaştığı mıntakalarda bu nakil 
ve tahvillerin yarattığı huzursuzluktan bahset
ti. Yüksek Heyetiniz arasından bâzı zatlar ta
rafından misal talep edilmesi-üzerine bâzı na-
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killere ait isimler söyledi ve 'Keçiören civarın-. 
da vâki?olan ölüm hâdisesine de temas ederek, 
bu hâdisenin .mahiyetini tağyir etmeye matuf 
hareketler olduğunu ima eden bâzı ifadelerde 
bulundu. Aynen şöyle söyledi: «Millet olarak 
ve bir milletin haklarını meşru şekilde, münha
sıran meşru•• olarak kullanmak için seçilmiş ve 
kullanmıya vazifeli milletvekili sıfatiyle devle
tin idare cihazlarından biri folan ve adalet ciha
zının başında vazife almış bulunan bir millet
vekilinin, Adalet Bakanının, milletin kendisine 
tevdi eylediği vekâlet vazifesini bu suretle ve 
mensup olduğu kabineye mesuliyet hükümleri
ne rağmen pervasızca bu derece 'huzursuzluk 
yarattığına, kötüye kullandığına şahit bulun
ması son derece elem vericidir.» 

Bu bahsettiği mevzuu ve şahsıma karşı vâki 
olan ithamları esas suale dâhil olmaktan ziya-' 
de ayrı ayrı birer soru mahiyetindedir. 

Niye burada, ben konuşurken müdahale; 
eden Seyhan Milletvekili Dr. Cezmi Türk'de 
Seyhan Cumhuriyet ıSavcısmın başka bir yere. 
nakil olunduğunu tenkiden söyledi? 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Cumhuriyet; 
savcıları, dedim. ' 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-; 
. HÎOĞLU (Devamla) — B e n öyle anladım. 

Arkadaşlar; bu müzakere muhalif matbuat
ta neşriyata sebep oldu. Şüphe ve ibham ifade 
eden yazılar yazıldı, pervasızca idareden, Na-
suhioğlu ne diyecek diye umumi efkâra akset-; 
tirilen yazılar çıktı. 

Kâmil Boran'm sözleri üzerine ve bilhassa 
Keçiören işinin şüpheli gösterilmesi dolayısiyle 
durumu kendi zaviyemden inceledim ve ince
lettim. 

Bakan olarak bütün icraatımızın nakil ve 
tâyin işlerimizin kanunun bakanlığa ve hükü
mete verdiği hakları/salâhiyetleri kanun daire
sinde ve her hangi bir hususi maksada yer ver
meden kullanmış ve kanun çerçevesi içinde kal
mış, bir arkadaşınız sıf atiyle huzurunuzda bu
lunuyorum. Mevzuubahis olan isimler üzerinde 
yapılan muameleler, bütün nakil ve tahvilleri
miz gibi kanunun hükmü dairesindedir. 

Arkadaşlar; bu hususta yapılmış olan ic
raatı burada benim kanuna uygun olduğu izah 
etmekliğim değil, eğer bu muamelâtta her hangi! 
bir kanunsuzluk varsa kendilerinin burada, bu 
kürsüde çıkıp, hâdise, delil, madde, kanuna mu-
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j halef et, noktası gösterilmek ve kanununun ihlâl 

edildiğini beyan etmek suretiyle, beyyinelerini 
ortaya koymaları icabeder. Müddei kendileridir, 
beyyine de onlara aittir. 

Tekrar ediyorum : Buldan Savcısının nakli ve 
adliyemizin kıymetli bir unsuru olan Seyhan Sav
cısının Diyarbakır Ağır Ceza Başkanlığına tâyi
ni, Ankara Savcı Yardımcısı Remzi Balkanlı'nm, 
Başsavcı muavinliğinde çalıştırılmasına ait mua
mele mevzuatımızın verdiği hak ve salâhiyetlere 
müstenittir, Aksini ortaya koymak, kanunsuzlu
ğu veya hususi bir maksat olduğunu ispat etmek 
Kâmil Boran'a düşer. 

Keçiören hâdisesine gelince : Bu ölüm hâdi
sesi üzerine lâzım gelen hazırlık tahkikatı, ismi 
mevzuubahis olan Remzi Balkanlı tarafından-ya
pılmış ve bir öldürme talepnamesi ile sorgu yar
gıçlığına intikâl ettirilmiştir. İlk tahkikat safha-

' smdadır. 
Bu-hususta Ankara Savcılığı, bu hâdisenin 

sorgu yargıçlığına intikâl ettiğini umumi efkâra 
yazı ile .bildirmiştir. 

Arkadaşlar, Adalet işleri kanun ve sistem işi
dir. Adalete intikâl eden bir husus hakkında yar
gıcın vereceği karar ve hüküm o hâdisenin ma
hiyeti demektir ve kaziyei muhkeme teşkil edin
ceye kadar takip edeceği seyir ve tetkik edileceği 
kademeler vardır. 

ilk tahkikatta bulunan bir mevzuun burada 
safahatından bahsetmenin mevzuatımız bakımın
dan caiz olamıyacağı, şüphesiz ki, Yüksek Mec
lisin malûmudur. 

Adlî mahrekini takip eden Keçiören hâdisesi 
hakkında şüpheli bir surette konuşarak, hattâ 
muhterem arkadaşımız Nuri özsan 'm -«Katili hi
maye için mi yapılmış bu iş?.» şeklinde vâki olan 
sualine Kâmil Boran.'ı'n özsan'a hitaben «Sayın 
özsan beraber Adalet Komisyonunda çalıştık vic
danından eminim, müdahale edeceğini ümit C3C-
mezdim» diye cevap vermesi, yani bu ifadesi
nin mânâsı Türk Adliyesinde adalet kayıp olu
yor, hakikatlar setredilmek isteniyor, Adalet Ba
kanı da bu arada hissedardır demektir. 

Adalet bünyesinden gelen bir zatın mensup 
olduğu adalet camiasına bu suretle itham edici 
sözler söylemesi karşısında kendisini bu kürsü
den iddiasını tevsik etmeye, beyyinesini ortaya 
koymasına ve Adalet camiasına karşı söylediği 
bu sözlerin mânasını, kendisinin vermesini talep 
ediyorum. - • - - . 
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Yoksa nakil ve tahvillere ait bir umumi sual 
mevzuundan bir adlî işin, bir ölüm hâdisesinin 
şüpheli hale sokulduğu isnadını buradan söyle
mek ve umumi efkârı adalete karşı şüphe altın
da bırakmak haiz olduğu millet vekâletinin yük-
.sek şerefine uygun düşmez. 

Hulâsa gerek nakil've tâyin işlerinde gerek
se Keçiören hâdisesinde ne gibi vesaika, delile 
istinat ediyorsa, açıklamasını, ortaya koymasını 
ve bu suretle adalet camiasına uzattığı dilin, ma
nâsını yine kendisinin vermesini "açıkça tekrar is
tiyorum. 

Biz, kanunların çerçivesi içinde ve Yüksek 
Meclisin murakabesi önünde, millet muvacehesin
de vazifemizi iyi kullanmaya çalışmakla ruhen 
müsterih olarak, huzurunuzdayız.Adalet Teşkilâ
tımızın ve adalet işlerimizin hiçbir şüphe ve ip
ham altında bulunmıyacak derecede açık ve dü
rüst olduğuna inanmış bulunuyoruz. • ' . - . ' 

Bu inanışa inanmıyanlar dâvalarını ispata 
mecburdurlar. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; Türk Milleti bu memleketin ada
let tarihinde, Kâmil Boran'ı şüpheye düşürecek 
her hangi bir hâdiseye şahit olmıyacaktır. 

Mâruzâtım budur arkadaşlar. (Bravo sesleri 
alkışlar). 

RAMİZ EREN (Ankara) — Müsaade buyu-
rulursa söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne için söz istiyorsunuz? 
RAMÎZ EREN (Ankara) — Hâdiseye ismim 

karıştırıldığı için söz istiyorum. 
' BAŞKAN — Buyurun, yalnız esasa geçme

den esbebini izah ediniz. 
'RAMÎZ EREN (Ankara) — Sayın arkadaş-'. 

. 1ar; geçen oturumda Kâmil Boran arkadaşım\z 
Keçiören hâdisesini misal alarak Yüksek Heyeti
nize bâzı ifadelerde bulundu. îki gün sonra 
Ulus Gazetesi Keçiören'de vâki hâdiseyi mevzuu-
bahs ederek «Demokrat Parti Ankara Milletvekil
lerinden Ramiz Eren bu dâvanın vekâletini üze
rine almış ve dâvayı kapatmak istiyen de o dur» 
diye neşren hakarette buluânulmuştur. Yanı 
bana sataşılmıştır. Kendisine cevap vermek is
terim. (Sağdan hayır sataşılmamıştır sesleri). 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, oya arzedc-
ceği'm (Gürültüler). ; 

Müsaade buyurun. Bundan evvelki Birleşim
deki konuşmaları Divan tetkik etti, orada Ramiz 
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I Eren'in şahsına mtuf bir sataşma yok. Burada 

kendileri Ulus Gazetesinden bahsediyorlar. Biz, 
Mecliste kendilerine sataşma olmadığını gördü
ğümüz için söz vermek niyetir.de değiliz, fakat 
arkadaşımız İsrar ettikleri için reye arzedeceğim: 

Arkadaşımızın konuşmasını kabul edenler 
lütfen işaret versinler... Söz verilmemesini ilti
zam edenler? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reye 
koyamazsınız, içtüzüğe mugayir olur. 

BAŞKAN — Sataşma mevzuu olduğu için 
reye koyduk. Konuşması kabul edilmiştir efen
dim. Buyurunuz. 

RAMÎZ EREN (Ankara) — Muhterem ar-
kadaşlar, Mardin Milletvekili Kâmil Boran'm 14 
Mayıstan bu yana Adalet kadrolarında yapılan 
değişiklikler hakkındaki sözlü soru münase
betiyle Sayın. Adalet Bakanı Rükneddin Nasu-
hioğlu'nun, 26 . XII . 1951 tarihli Oturumda, bu 
hususa dair verdiği cevabın kendisini tatmin 
etmediğinden bahisle adı geçen arkadaşımızın 
yaptığı konuşmada, muhik bir sebebe dayan
maksızın vazifesinden başka tarafa nakledilen 
adliyecilere misal olarak; Remzi Ba İkanlı 
adındaki bir kimseyi ve bunu vesile yaparak 
vekâletini deruhde eylediğim bir dâvayı söz 
konusu yapmasından sonra, ertesi günü intişar 
eden ve kendisine göre en iyi muhalefeti temsil 
eylediğini iddia eyliyen Ulus Gazetesinde: (Sav
cı Yardımcısı Remzi Balkanlı'nm nakline mü
essir dâva deruhde eden Demokrat Parti Anka
ra Milletvekili Ramiz Eren'dir) diye yazıldığını 
gördüm. 

Bu vesile ile yalnız adım bahis konusu edil
seydi, Yüksek huzurunuza çıkıp kıymetli vakit
lerinizi işgali bir an bile düşünmezdim. 

Ancak; ana muhalefeti temsil ettiğini iddia 
eyliyen C. II. P. ve onun milletvekiliyle, organı 
Ulus Gazetesi, bu işi mesnet yapıp, şahsım 
ile beraber partimize ve adalete yeni bir teca
vüz fırsatı bulmuş görünmektedir ki, beni bu 
konuşmayı yapmak ıstırarında bırakmış bulun
maktadır. 

Aziz arkadaşlarım, mecbur bırakıldığım için 
kendimden bahsetmek gibi, üzücü vaziyete 
katlanarak şunu arzetmek zorundayım; 

14 sene bilâ fasıla Ankara Cumhuriyet Sav
cı Yardımcılığı vazifesini şerefle ifadan son
ra, memlekete istediğim kadar hizmet edebil-

I mek üzere şahsım ve aile efradım için haki-
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katen büyük fedakarlıkları , göze alarak, .o 
günlerde böyle bir istikbale ulaşabileceği hiç 
kimsenin aklına gelmiyen ve henüz yeni bir 
teşekkül halinde ve feragat mihrakı olan par
timize intisap için çok sevdiğim meslekimden 
istifaen ayrıldım. 

Partiye intisabım ise; istifamdan altı gün 
sonra, C. H. P. Hükümeti tarafından askerlik 
vesilesiyle bir sene müddetle Van'a tebdil edil-
mekliğime sebep oldu. Vatan hizmetinden av
det edince, mesuliyetini omuzlarında taşıdığım 
ailemi geçindirebilmek için Ankara'da yazıha
ne açarak kardeşimle birlikte avukatlığa baş
ladım. (Sağdan konuşmanın mevzuu ile alâkası 
yoktur sesleri) 

BAŞKAN — Yalnız sataşmaya cevap verin. 
RAMÎZ EREN (Devamla) — Mevzuubahis 

dâva Kâmil Boran'm hakiki bir meslek adamı
na yakışmıyacak telmihlerle, Yüksek Meclisi
nizde ifade ve tasvir etmek istediği gibi, mes-
leke başladığım dört seneden beri ilk defa mü
dafaasını deruhde ettiğim bir dâva değildir. 
Ankara adliyesinde ölüm hâdiselerine taallûk 
eden binlerce dâvanın müdafaasını deruhde et
tim. Milletvekilliği sıfatını iktisaptan sonra 
aldığım ve almakta olduğum dâvalarda, avukat
lık vazifesiyle milletvekilliği sıfatını katiyen bir
birine karıştırmadım. Bunu beni tanıyan bütün 
arkadaşlarım ve hattâ belki de Kâmil Boran da 
bilir. 

Bu defa mevzuubahis olan dâva, bir katil 
hâdisesine taallûk ettiği halde, benim iktidar 
milletvekilliği sıfatımı öne sürerek örtbas edil
meye çalışılacak ve intihar süsü verilmek gibi 
bir zillet irtikâbını icabettirecek vasıf ve mahi
yette bir dâva değildir. 

Ve bu dâva C. H. P. iktidarı zamanında ört
bas edilmesine zaruret hissedilen nice dâvalardan 
biri de değildir. 

Bu dâva lâalettayin, bir kızın öğle üzeri bir 
menfez içinde tabanca ile vurulmuş olması neti
cesi bir şahsın zan altına alınmasından ibaret 
olan, günlük gazetelerde her zaman rasladığımız 
basit bir hâdiseden ibarettir. 

Yüksek huzurunuzda; adliyeden pek kısa bir 
zaman evvel ayrılmış olmasına ve kanunlarımız
daki sarahate rağmen, Kâmil Boran'm irtikâp 
ettiği hataya düşerek hâdisenin teşrih ve izahını 
ve yapılan hataları ve Mehmet Gencer'in tevkif 
sebeplerini açıklamıyacağım. Çünkü; henüz 
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I tahkikat safhasında olan ye usul hükümlerine 

göre tamamen gizli olarak tahkiki gereken- bir 
hâdiseden bahsetmenin, suç teşkil etmese Bile, 
kanunlarımıza karşı büyük bir saygısızlık ve ada
let cihazı için hakikatin tecellisini önliyecek, 
bir tesir meydana getireceği yüksek malûmunuz
dur. Ancak, şu kadarına işaret etmek zarure-

. tindeyim ki, bu hâdisenin faili olduğu iddia edi
len Mehmet Gencer'i tahliye ettiren, Ulus Gaze
tesinin yazdığı ve Kâmil Boran'm ima yollu söy
lediği gibi, benim iktidar partisi milletvekili ol-
maklığımdan ileri gelen nüfuz değildir. 

Kâmil Boran'm kendi iktidarları zamanında 
tatbik ettikleri usullerin tarihe mal olduğunu ar
tık bilmesi icabederdi. 

Aziz arkadaşlarım, kanunun her vatandaşa 
bahşettiği bir hakka dayanarak, usul hükümleri 
dairesinde tevkife karşı bir müdafi sıfatiyle yap
tığım itiraz üzerine, dosyayı tetkik eden o sırada 
Üçüncü Asliye Ceza Hâkimi ve halen Yargıtay 
üyesi bulunan, Kenan öner - Hasan Âli dâvası 
gibi memleketşümul bir dâvada her türlü nüfuz 
ve tesire karşı koymuş bulunduğunu kararlariyle 
umumi efkâra ispat eylemiş, ilim ve irfanı, fazi
leti, meslekteki bilgi ve bitaraflığı, her keşçe mü
sellem bulunan Yargıç Saffet Ünan'm dosyadaki 
delillerin tevkifi hakli bulmadığını tesbit eyli-
yen kararıdır. 

Sayın arkadaşlarım. 
Hâkimlik ettiğini ve bu itibarla bir hâdiseyi 

tahkik etmeden ve vesikaya dayanmadan konu
şulmadığını daima ileri süren Kâmil Boran'in 
bu hâdise dolayısiyle maskesi yüzünden düşmüş 
bulunmaktadır. 

Remzi Balkanlı Kâmil Boran'a müracaatla; 
mühim bir katil hâdisesini tahkik etmekte iken 
benim nüfuz kullanarak, mezkûr tahkikatı ka
pattırmak istediğimi ve buna muvafakat etme
diği için memuriyetinin başsavcılığa nakledil
diğini beyan ettiği sırada Kâmil Boran'm bir 
adliyeci sıfatiyle bâzı sualler sormak suretiyle 
hâdiseyi tahkik etmesi, hiç olmazsa dosyanın 
ilk tahkikata intikal ettiğini anlıyarak bunu 
misal olarak vermemesi icabederdi. işte bu 
hâdise bize şunu göstermiştir ki; bu arkadaş 
işittiği bütün hâdiseleri ıbir adliyeciye yakışmı
yacak tarzda tahkik ve delillerini tesbit etme
den mücerret Ulus Gazetesinde resminin ve söz
lerinin neşrini temin için Yüksek Meclise ak
settirmektir. Sayın Adalet Bakanının izahatın-
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da belirttiği gibi, hâdiseye el koyan arkadaş 
Mehmet Genccr'in tahliyesinden sonra da tah
kikata devanı etmiş, ve 60 a yakın şahit dinle
dikten, sonra .hazırlık soruşturmasını ikmal ve 
sanık hakkında tanzim eylediği talepname ile 
dosyayı sorgu yargıçlığına tevdi eylemiştir. 
Dosya, sorgu, yargıçlığına intikal ettiğine gö
re artık sorgu hâkiminin malıdır ve tahkikata 
sorgu yargıçlığınca devam, edilecektir. Bu du
ruma. göre Remzi Balkanlı'nm yapacağı bir iş̂  
kalmamış demektir. Dosya sorgu hâkimliğine 
intikal ettiğine göre kapatma meselesi de mev-
zuubahis bulunmamaktadır. Hepinizden sora
rım, adliyeci olduğunu ve, sorgu hâkimliğini 
yaptığını iddia eden bu arkadaş, kanunlara 
vâkıf olsaydı, arzettiğim şekiMe cereyan eden 
hâdisenin kapatılmak istendiğini iddia eder miy
di? Ankara Adliyesinde tesir altında kalacak 
hâkim ve saycı kimdir?; Namuslu bir insan sı-
fatiyle bunu açıkça ifade etmesini beklemekte
yim. Yüksek takdirinize hitabederek tekrar 
sorarım: Ankara Adliyesinde katil mahiyetin
de olduğu halde intihar diye gösterilmek is
tenen bir hâdisenin hakiki çehresini ortaya 
koymaktan çeldnmiyeeek Remzi Balkanlı'dan 
foajfea, adliyeci yok mudur? Bir tek kişiyi sa
vunur-görünürken, bin bir yokluk içinde fera
gatle 14 Mayıs inkılâbından evvel, her türlü 
nüfuz ve tesire karşı koymuş, bu memleketin 
asil evlâtları olan bütün adliyeci arkadaşlara 
bu hakareti reva görmek cesaretini Kâmil Bo
ran nereden almıştır?. Bu kürsüden kendisini 
savunamıyacak kimseler hakkında, konuşma
nın dürüst bir hareketolmıyaçağı.hepinizin ma
lûmudur. Fakat Kâmil Boran'in kendisini sa
vunmak,. imkânına sahip olmıyan ve haddiza
tında böyle !bir savunmaya da r ihtiyaç hisset-
miyecek olan Ankara Adliye mensuplarına: 
vâki bühtanına karşılık şu kadarını söylemek
ten kendimi alamıyacağım: 

Ankara Adliyesinde bu mesleke yıllarca; 
emek vermiş,, tecrübe ve bilgi sahibi olmuş, 
millet mukadderatı ile. alâkalı hâdiseleri yal
nızca/ kanun ve vicdanlarının sesine, uyarak 
mutlak bir bitaraflık içinde, cesaret ve, feda
kârlıkla neticelendirmişpek .çok adliyeci mev
cuttur. . 

.Muhterem, arkadaşlarım; bendeniz parti 
arkadaşlarım ve, bütün Türk hâkimleri bu, ka-
fyjj suiniyet mahsulü suizanlara hedef olacak 
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kimseler değiliz. : 14 Mayıstan sonra bu memle
kette kanunlar kâkimdir. 4 sene biz bununla 
mücadele ettik. Keyfî;idare ve şahıslar hâki
miyetine Türk Milleti son vermiştir. Bu mem
lekette bundan sonra bir. Recep Zühtü dâvası, 
kararsız, kanunsuz kurşuna dizilme hâdiseleri, 
bir Senirkent, bir Arslanköy dâvası ve tabut
luk işkenceleri bir daha vukubulmıyacaktır, 

Partimizi ve şahıslarımızı sarsmak gayre
tiyle yalan yanlış birtakım hâdiseleri vâki ol
muş gibi göstermek suretiyle umumi efkârı bu
landırmak muhaliflerimiz için çıkan yol değil-

'dir. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo ses
leri). 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlar, Adalet Bakanının beya-

; natmm halk efkârını tatmin edip etmiyeceğini 
bilemem. Eğer efkârı umumiye tatmin edil
mişse bu, bana ancak memnuniyet verir. (Gü
lüşmeler). Şunu hiçbir zaman unutmamak 
icabeder ki, halk, bir vakıanın hükmünü, sebe
bini bilemez, tahkik edemez. Sadece haricî 
görüşe göre hükmünü verir. 

Kamutayın ısrarı üzerine misal olarak ver
diğim hâdisede de öyle, olmuştur. Bunun da ve
bali hiç .şüphesiz. Adalet Bakanınındır. (Ne 
vebali sesleri). Ben bu ve benzeri mesele üze
rinde tekrar ısrarla duruyorum. Yersiz ve isa
betsiz birçok nakil ve tahviller yapılmaktadır. 
(Kanunsuz sesleri). Adalet Bakanının karar
nameleri Resmî Gazetenin sütunlarına sığmaz 
oldu. Salâhiyet verme namı altında yapılan 
nakil ye tahviller bunların dışında kaldığı hal
de ... . (Kanunsuz.sesleri). 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin, ko
nuşun) efendim. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Haddi zatında haklı olan nakiller dahi muhitte 
haksız ve isabetsiz muamele tesiri yapmakta 
ve halk . 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum)-- İnsaflı 
olalım^ Şarkta 8 sene. 10 sene hizmet etmiş, bir 
memuru nakletmiyelim mil İnsaflı konıışalım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

Haddi; zatında haklı olan nakil ve tahviller 
muhitte haksız ve isabetsiz muamele tesiri yap
makta ve halkın Adalet Bakanlığına olan gü
venini maatteessüf sarsmaktadır. Pek tabiidir 
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ki, böyle bir hali1-ne iktidar ne de muliaMet 
asla tecviz edemez. ; J ; ^- : ^ : v 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERE (İstan
b u l ) — Ne demek istiyorsun, yahu? Şimdi ge
leceğim cevap vereceğim, 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Daha geçen gün bir gazetede Beykoz'da altı ay
da sekiz hâkim değiştirildiği yazılıyor ve hal
kın çektiği zorluklardan bahsediliyordu. (Sol
dan, hangi gazete sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN Devam buyurun efendim. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

Bunun tekzip edildiğine de rastlamadım, de
mek ki, doğrudur. 

Nakil ve tahviller dışında da adalet men
suplarımız, maalesef en akla gelmez sebeplerle 
tazip, ve taciz edilmektedirler. (Soldan, misal 
ver sesleri, gürültüler), 

BAŞKAN — Rica ederim hatibin sözünü 
kesmeyiniz. 

KÂMİL BORAN (Devamla): — Meselâ Ulus. 
Gazetesini okumanın dahi bâzı yargıçlar hak
kında bjr tahkik mevzuu olduğunu duyuyo
ruz. (Gürültüler). Adalet Babanı arkadaşımın 
bu: mevzuda, tabiyatiyle benden daha çok malû
matı vardır. Misal ve ispat emrederseniz kendisi 
versin. Bu şartlar altında yargıç huzur içinde 
çalışabilir mi? Huzur, içinde olmıyan yargıçtan 
memleket adaletinin fayda göreceğine de asla 
ihtimal veremem. 

BAŞKAN — Daha eyvel söylediklerinizi, tek
rar, etmeyin, Sataşma var ise, cevap veriniz. 
" KÂMİL; BORAN (Devamla) — Ramiz Eren 
arkadaşım beyhude yere alınmış. Şahsi hakkında 
sözüm değil, her/, hangi bir imam dahi. yoktur, 
(İman değil ima sesleri). Evet ima dahi olma
mıştır. Maksadım sadece Adalet Bakanının yap
tığı yersiz ve zamansız nakilliero ve bu nakillerin; 
muhitte, uyandırdığı menfi intihalara en yenile
rinden bir misal vermektir. Bunu da Kamutayın 
ısrarı üzerine verdim. Kendisi de hatırlarlar. 
Benim bu mevzuda mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Soldan, gürültüler), 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Etrafr 
karıştırıp agağı inme. Verilen izahatı kabul etti
niz mi etmediniz mi? onu açıklayın. 

MEHMET KÂMİL BORAN ( M a r d i n ) — 
Buraya çık, sana verilecek cevabım vardır Gol-
oğlu. (Soldan gürültüler). I 
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BAŞKAN--- BuyuranıAdnanLgey, " d 
BAŞBAKAN ADNAN ̂ MENDERES ^İstan

bul) ~ Muhterem arkadaşlar. 
BAŞKAN—.- Sükeneti muhafaza edelim, ar 

kadaşlar. (Bağırılırsa ne olur sesleri). 
IÎAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem: arkadaşlar; evvelâ şurada şim
di cereyan etmiş olan bir manzaraya işaret ede.-
rck bir :iki satırlık mâruzâtta bulunmama müsaade 
buyurunuz. Burada kürsüden inen arkadaş, nida, 
edij'or, feryat ediyor ve diğerlerini susturmağa 
çalışıyor. Bağırmakla burada ne mesele; halle
dilir, ne de cesaret emaresi verilmiş olur. 

Şjmdi asıl meseleye geçiyorum; bizi huzuru
nuza getiren meselenin ne olduğu malûmdur. 
Bir milletvekili arkadaş, murakabe hakkına is
tinat ederek* Adliye Bakanına bir savcının de
ğiştirilmesi hususunda bir soru veriyor. Af fi
nizi rica ederim, iş sonradan bu mecraya dökül
müş; olduğu için meseleyi bu cepheden ele al
dım ; halbuki mesele bu değildir. 

İnzibat Komisyonunun kararları dışında, 
Adalet Bakanlığı tarafından 18,5 ay zarfında 
kaç savcı ve. kaç hâkim değiştirilmiş olduğunu 
soran bir sual takriri ile Adalet Bakanı kürsü
ye getiriliyor. Adalet Bakanı ihtiyatlı davra
nıyor, eski iktidarın son 17 aylık devresine, ait 
aynı mahiyette olan nakillerin rakamlarını çı
karıyor. Netice meydanda. Yeni iktidar 18 bu
çuk ayda ancak 900 küsur nakil yapmış, buna 
mukabil daha kısa bir zaman olan 17 ayda sa
bık iktidar 1300 küsur nakil yapmış. Eski na
killerin fazlalık nispeti % 30 a varıyor. Ruhu 
asır vazife başında kalmış olan bir iktidar, Dev
let memurlarını, baştan itibaren kendi arzusu
na göre öteye beriye yerleştirmiş olan bir iktir. 
dar adeta fidanlıkta yetiştirir gibi yetiştirdiği 
yerlerde durup dururken 17 ayda bunlardan 
1300 küsur nakil yapmak mecburiyetini neden 
duymuştur?. Şimdi yeni bir iktidar gelmiş, 4 
senelik, 5 senelik, hattâ ondan çok daha uzun 
bir mazinin bin bir kanunsuz, yersiz, icapsız, 
icraatının karşısında bulunduğu aşikâr olan ye
ni iktidar, böyle bir mecburiyet karşısında bu
lunmasına, rağmen, 18,5 ayda ancak 900 küsur 
nakil yapıyor. Halbuki kendileri 17 ay içinde 
1300 küsur nakil yapmışlardır. Bu nakilleri ne-. 
den yapmışlardır? Açıkça söyliyeyim. Bu nakih 
leri onlar 1950 seçimlerini.kazanmak, tedbirler. 
rinden-- biri olarak yapmışlardır, arkadaşlar. 
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(Soldan bravo sesleri) Şimdi acemi bir politi
kacı, çünki öyle olmasaydılar arkadaşlar, par
tileri bir Devletken bu hale gelmezdi. (Soldan 
bravo sesleri) Acemi politikacı olmasalardı he
sap edeceklerdi; biz kaç kişi değiştirdik? Bu 
suali sorduğumuz takdirde bunlar bizim karşı
mıza çıkarlar da, siz bizden çok daha fazlasını 
değiştirdiniz, derler, diye kayıtlara bakacaklar, 
hesaplara bakacaklardı. (Soldan bravo sesleri 
alkışlar) 

Fakat sual bu suretle cevaplandırıldıktan 
sora olsun muhalefetin yine teşekkür ederim, 
deyip yerine oturması lâzım değil mi? Hayır, 
böyle yapamazdı, şirretlik yapması icabede-
cek ve mutlaka çatacaktı. îşte onu yaptı. Su
al şu idi, kaç hâkim, kaç müddei umumî değiş
tirdiniz? O halde bir ihsai malûmat toplamak 
istiyordu. Yoksa Ankara Müddeiumumi Mu
avinini veya Konya Müddeiumumisini niçin 
değiştirdiniz demiyor, sadece ihsai malûmat 
istiyor. Fakat maksatları malûm. . Bunun 
arkasından, yine malûm edebiyat. . Memlekette 
huzursuzluk var, denkler bağlanmış şudur, bu
dur . . . Fakat tertip iyi hazırlanmadığı için
dir ki, bütün hamle boşa gidiyor. O halde bu 
boşluğu doldurmak için ne yapmak lâzım. . O 
boşluğu şirretlikle doldurmak muhterem ar
kadaşlar; bir mebusun teşrii masuniyeti oldu
ğu gibi teşrii mesuliyeti de vardır. Fakat ay
nı zamanda bir mebusun memleket menfaatle
rine uygun olarak hareket etmeye vicdanen 
bağlı bulunduğu da aşikârdır. Bir muhalefe
tin her ne pahasına olursa olsun mutlaka ik
tidarı kötülemek yolunla değil, memleket 
menfaatlerine uygun bir yolda yürümesi icabe-
der. • .. ' 

.;: Yepyeni bir iktidarın devri sabık yapmıya-
cağız prensibine sadikane bağlı kalarak onla
rın 17 ayda yaptığından çok daha az nakil yap
mış olmasını eğer bilmiyor idi de o anda öğren
miş idiyse bunu öğrendikten sonra olsun mem
nun olması ve teşekkür ederim demesi lâzım ge
lirdi. Fakat, mutlaka hayır, mutlaka sataşmak, 
mutlaka kötülemek lâzım. Bu sefer de kalkı
yor Ankara Müddeiumumisi niçin leğişti? Di
yor. Niçin değişecek, 1300 kişi nasıl değişti 
ise: o da öyle değişti, o kanuna istinaden de
ğiştirdik. i Sizin değiştirmeniz değiştirme de 
bizim değiştirmemiz değiştirme değil midir? 
Bir savcının elinde şu dâva varmış, onun için 
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değilmiş; . jBütün ^avcılarm?ye hâkinılerin de-
ğiştirildiklerLr.and^ elbette ellerinde bir sürü 
cinayet dâvaları, ellerinde bir sürü hukuk dâr 
vaları vardır. O halde her hangi birisi (jieğiş̂  
tirildiği zaman ellerindeki mevcut dosyaları te
ker, teker tetkik edecekler, şu hukuk hâkiminin 
elinde şöyle bir dâva vardı, hâkimi onun için 
kaldırdılar . . Diyecekler. Bu ne biçim iştir? 
Sual soruyor 1300 kişiye karşı dokuz yüz kişi. 
Bunalıyor! Çünkü heyeti muhteremeniz yükle
niyor, misal ver diyor, derhal ağzına geleni 
ortaya atıyor, Ankara Müddeiumumi Muavini. 

Arkadaşlarım; Ankara Müddeiumumi Muavi
nin ne suretle değişmiş olduğunu öğrenmek is
teselerdi bu şekilde bir soru vermezlerdi. Ben 
kendisinden talep ediyorum; eğer Ankara Müd
deiumumi Muavininin niçin değiştirildiği hak
kında bir soru getirmezlerse kendisi memleket 
menfaatlerine riayet ederek çalışan bir milletve
kili olmaz. (Soldan, bravo sesleri alkışlar). 

Bu gibi isnatlar bizim topuğumuzda kalır. 
Bugün tahrif edilmiş hâdiselere müstenit, ilâma 
bağlanmış adlî dosyalar mevcut değildir. O de
virler artık kapanmıştır. Bugün bütün işler açık, 
hepinizin "murakabesi altında cereyan etmekte
dir. Ankara Müddeiumumi Muavinini değiştir
mekle Hükümet, suçun fiilî mahiyetini değiştir
mek istiyormuş. Bu ne demektir? Bu ne demek
tir arkadaşlar? Demek ki Savcı Hasan Beyden, 
Fehmi Beyden başka Adliyeyi tedvir edecek in
san kalmamıştır. Remzi Balkanlı veya bankası, 
demek ki onun yerine gelecek, onun kadar şajanı 
itimat adam olmıyacaktır. Çünki düsturu nm-
kerrem; o gittikten sonra onun yerine gelecek 
olan mutlaka hâdiseyi tağyir edecektir. Bu ne 
zihniyet? Soruyorum size arkadaşlar. 
Halk Partisi zihniyeti sesleri). 

Ondan sonra lâfı uzatıyor, Adalet 
rı huzursuzluk içindedir, onlar yerinden emin 
olmazlarsa ne yaparlar, kararlarından selâmet 
beklenir mi? diyor. . 

Maksadın ortalığı karıştırmaktan 
şey olmadığı meydanda. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mailin) 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sual takririniz çerç<j 
linde kalacaksınız. (Soldan konuşsun 
rültüler). 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 
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MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Ben hayranım kendisine. (Soldan^ ya sesleri)» 
(gürültüler) Her gün şehirde bir başka menkibe-
sirii dinliyoruz. Devlet işlerine ayırabilecek bu 
kadar vakit bulabilmesi şükrana şayandır. 

Arkadaşlar, bu makama gelmiş bir zat artık 
zihniyetini değiştirmelidir. Efendim, (devri sabık 
yapmryacağız), (tahrif edilmiş ilâmlar) dediler. 
Dün de ve bugün de adalette tahrif edilmiş 
ilâm yoktur. Bunu iyi bilsinler.. (Bolu dâva
sı ilâmı sesleri).. Dün de yoktu bugün de yok
tur. Bunu şiddetle reddederim. 

Acemi politikacı, buyurdular.. Hakikaten 
kendisine nazaran ben acemiliğimi itiraf ede
rim. (Ha şöyle doğru söyle sesleri). 

Sayın Başbakana, memlekette adlî huzur
suzluk vardır, diye hatırlatmaktaki kastım, 
meslektaşlarımın duyduğu huzursuzluğu ve 
kendisine de bu hususta gelen şikâyet mektup
larını anlatmak istedim. (Gürültüler). Ben, 
neler yaptınız ve neler yapıldı biliyorum, siz de 
görüyorsunuz. (Gürültüler). 

Memleket menfaatine de hizmet etmiyormu-
şum. Allah Allah. Milletvekilliği vazifesini 
zannedersem kendileri de muvafakat ve muha
lefette yaptılar. Ben bir sual soruyorum, mes
lektaşlarımın haklarını arıyorum, huzursuzlu
ğun giderilmesini istiyorum. Memleket adale
tinin korunmasını istiyorum. Buna rağmen 
memlekette huzursuzluğu ben yaratıyormuşum. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Konya) — 400 kişi
nin eli armut mu topluyor ? 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Ben sana cevap vermem Gedikoğlu. 

Arkadaşlarım, sayın Başbakanın burada kul
landığı kelimeleri tekrar etmek gibi, ben bu 
gekilde ve aynı üslûpla bu kürsüden cevap ver
meyi doğru bulmuyorum. Bu türlü konuşmayı 
sakafm altına yakıştırmıyorum. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Usul hakkında 
şöz istiyorum. -

BAŞKAN — Buyurun. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar ; konuşma bir sual yolu ile başladı ve 
bu sualin dalı budağı Ulus'a kadar intikal etti. 
(Hangi Ulus'a sesleri) (Gürültüler). 

Arkadaşlar, gürültü ile susmıyacağım ve 
sözlerimi sonuna kadar söyliyeceğim. (Söyle 
söyle sesleri). (Atması kolay sesleri). Ne, ne, 
ne efendim, ne söylüyorsunuz? 
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I BAŞBAKAN ADNAN MENDERES ^(dsfeıni 

bul) — Vaktiyle söylemesi zordu, fakat şipi-
di kolay; ;; 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — O zatüan da 
söyledim, gene söyliyeceğim; 

BAŞKAN — Lütfen usul hakkında konuşu^-
nuz efendim; 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Evet / mevzii 
hakkında, usul hakkında konuşacağım. 

Evet, bütün reislere dikkat ediyorum, bütün 
reislerin her şeyden evveî bütün fırkalar üs
tünde Büyük Millet Meclisinin Başkanı oİduğtu 
nu düşüneceklerini zannediyorum. 

BAŞKAN — Daima Öyle olarak hareket 
ediyorum, yalnız usul hakkında konuşmanızı 
rica ederim. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Öyle olmaları 
lâzımdır. Usul hakkında konuşacağım, konuş
mak istiyorum, fakat meydan vermiyorlar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Vazife müşkiİleşiyor. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) —Reis Bey yal
nız sizin için değil, hakikaten müşkülleşiyof$ 
herkes için; 

Arkadaşlar, Sayin Başbakan sual soran za
tın meselesi üzerinde beyanı mütalâa ederken 
işi muhalefet hududuna, partimize kadar inti
kal ettirdi ve ağır sözler sarf etti. Bunların bir 
taraflı kalması doğru değildir. Mademki Ulu« 
aleyhine söz verecek kadar Riyaset ve Muhte
rem Heyetiniz cömerttir, lııtf en bu mevzuda 
söz verin de Başbakana cevap verelim. 

BAŞKAN — Ulus üzerinde değil, takrir 
üzerinde müzakere cereyan etmektedir. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Bakan beni sö
ze davet etmiştir, müsaade ederseniz cevap 
vereyim. 

BAŞKAN — Şahsınıza bir sataşma mevzuu-
bahis değildir. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — İsmimle hitap 
ederek, «Beyyine göstersinler» dediler, zabıtlar 
buradadır. 

BAŞKAN — Efendim, bir sataşma yoktur, 
Cezmi Beye yalnız bir atıf vardır. Takrir sahi
bi değilsiniz, bu sebeple söz vermiyorum. (Ko
nuşsun sesleri). (Usule muhalif sesleri), (gürül
tüler). ;{• '^ 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar ben 
bu mevzuda söz söylemeye niyetli ve hevesli 

I değilim. Sayın Bakan ismimi zikrederek beyyi-
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ne istedi, Adana savcılarının nakillerinden bah
setti, şahsımdan bahsetti ve hususi maksatla 
yapılmış nakiller yoktur, beyyine göstersinler, 
dedi, kürsüye davet etti. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Soru öner
gesi -Kâmil .Boran'indir,-size- söz vermedim. (Gü
rültüler). 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Nitekim, ge
çen defa da beyanatta bulunurken bu bahse 
karışmak niyetinde değildim. Fakat \Saym Ba
kan: «Gittiniz, gördünüz, gezdiniz, hiç nakle 
tesadüf ettiniz mi?» diye sordular. 

BAŞKAN — Cezmi Bey size söz verilmemiş
tir. (Gürültüler). 

CEZMl TÜRK (Devamla) — Şu halde Sa
yın Bakan kürsüye gelerek Cezmi Türk 'ü da
vet etmedim, desin. ı 

BAŞBAKAN ADNAN "MENDERES (istan
b u l ) — rMuhterem arkadaşlar; Sayın Cezmi 
Türk arkadaşımızın öözü yersiz olsa gerektir. 
özür dileyerek arzediyorum; bakanın buraya 
çıkıp da kendisinden beyyine getirmesini isteme
sinden bahsettiler. Beyyine isteriz elbette. Bir 
iddiaları varsa beyyine istemek hakkımızdır. 
Fakat arkadaşlar; bunun Meclis nizamnamesine 
göre bir usulü yardır. Bu usul şudur: Kendisi 
haksız olarak, kanunsuz olarak nakledildiğini 
zannettiği her hangi bir hâkim veya memur bi
liyorsa bu nakil hakkında bir sual takriri ha
zırlar, verir. Biz de hükümet olarak gelir ce
vabımızı arzederiz. Beyyineyi de huzurunuza 
getirirler. Hattâ beyyineler kuvvetli ise istizah, 
takririne kadar yol açıktır. Kendilerinin bu 
yolu takip etmelerini rica ederim. Cezmi Türk 
arkadaşımızın beyyineye sahip olduğunu söyle-; 

diği hâkimin nakli için sual takriri vermeleri
ni kendisinden rica ve talep ederim. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Savcılar da var, 
kaymakamlar da var; beraber takdim ederim. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, benim mâru
zâtım geçen zabıttan aynen alınmıştır. Bizzat 
okudum. 

Burada konuşurken, Cezmi Türk arkadaşı
mız oradan dedi ki, «Adana Savcısını da değiş
tirdiniz.» O bahsettiği için ben burada cevapta 
bulunurken, «Bunlar birer sual mevzuudur, 
sual sorarlar, cevaplarını alırlar» dedim. Bina
enaleyh Cezmi Türk'ün ismi bunun için ka
pışmıştır. , • ' 
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I Sual,ağarlar, ben de kendilerine lâzınıgelen 

cevabı arzederim. - • - - ' 
* AYNÎ DOĞAN (Yozgad) — Reis Bey ., söz 
istedim. Reye. koyunuz. . . . - . 7 : . 

BAŞKAN — Usul hakkında- söz istediniz. 
Verdim. , 

AVNİ' : DOĞAN (Devamla) — Partimize 
sataşılnnştır. Cevap vereceğim:. Bize şataşıl-
mıştır. 

BAŞKAN — Takrir sahibi konuşmuşlardır. 
Onun haricinde reye koyacak bir ;şey yoktur. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin)—Usul hak
kında rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, Ramiz Bey arkadaşımıza, 
Meclis kürsüsünden, bu sakaf .altında, sataşıl-
madığı halde, Ulus'da lyazılmış bir yazıdan do
layı söz isteği üzerine Başkan bu isteği reye 
koydu ve söz verildi. Kanaatimce bu, içtüzüğe 
aykırıdır. Fakat ben hiçbir milletvekilinin bu
rada konuşmasına ,mâni olmak istemediğim 
için ses çıkarmadım. Şimdi mademki Ramiz 
arkadaşımız bu sakaf altında kendisine sata-
şılmadığı halde söz almak imkânını buldu, bu
gün de burda Başbakan tarafından muhalefete 
taarruz edilmiştir. (Tarruz ;adeğilsesleri, gü
rültüler) Bu bakımdan Avni Doğan arkadaşımız 
da söz istemiştir. Bu söz isteme talebinin Baş
kan tarafından reye konmasını rica ediyorum. 
Çünkü madem ki, bir usulsüzlük yapıldı, sırf 
bir arkadaşımızın sözü kesilmesin diye bunu 
tekrar edelim. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun arkadaşlar, 
arzedeyim. Yüksek Meclis hatırlı yacaklardır, Kâ
mil Boran arkadaşımızın geçenlerde Adalet Ba
kanlığına hitaben verdiği bir sözlü soru üzerine 
müzakere açıldı. O müzakere esnasında Adalet 
Bakanı, mütemmim izahat vereceğim, dedi ve bu
gün verdi. Binaenaleyh-gerek sualin ve gerekse 
cevabın bu sözlü soru etrafında olması lâzımdır. 
Sonra Ramiz Eren arkadaşımız şahsıma sataşıl
dı diye söz istedi, evvelâ söz vermiyeceğim, an^ 
cak yüksek heyetin tasvibine arzedeceğimi söy
ledim. Bunun üzerine yüksek heyetiniz söz ve
rilmesini kabul buyurdu ve sözlerini söylediler. 
Bundan sonra usul meselesi mevzuubahs oldu. 
Yine söz isteniyor. Şimdi müsaadenizle Tüzüğün 
95 nci maddesini okuyorum. «Kendisine satşılan 

I yahut ileriye sürdüğü düşüncelim tersine bir fi-
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kir isnatlanan milletvekilinin her zaman söz is
temek hakkıdır.» 

Binaenaleyh burada.sataşma ve isnatlama me
selesi meyzuubahis olmadığı için sayın arkadaşı
mıza söz verilmemiştir.. ' ' •'"'•"."•' 

F A İ K A H M E D BARUTÇU (Trabzon) — U-
sul hakkında söz istiyorum. 

AVNI DOĞAN (Yozgad) — Teklifimizi reye 
koyun! 

BAŞKAN — Tüzüğe uymıyan teklifler reye 
konmaz. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Aziz arkadaşlar, 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Usul hak
kında kbriuş, usulden dışarı çıkma. 

FAİK AHMEE) BARUTÇU (Devamla) — 
Usul hakkında. 

Müzakerelerimizi Tüzüğün gösterdiği usulle-
lere tevfik edersek müzakerelerin selâmetini sağ
lamış oluruz. Buna zerre kadar, şüphe yok. Riya
set makamı, bu hususta hassasiyetini yerinde, ola
rak göstermelidir. Ama iki tarafa karşı müsavi 
muamele yapmalıdır.... 

BAŞKAN — Daima göstermiştir ve daima da 
göstermektedir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Ramız Eren arkadaşımıza hiçbir tecavüz yakı ol
madığı halde (Sataşma sesleri) sataşma olmadığı . 
halde dışardaki neşriyat vesilesiyle söz söylemesi 
Tüzük hükümlerine aykırı olarak reye kondu
ğu için Yüksek Meclisçe tasvip edilmiştir. Aziz 
arkadaşlar, Tüzüğün Reis Bey tarafından oku
nan maddesinin hükmü sarihtir. Kendisine sata
şılan milletvekili kendisini müdafaa etmek hak
kını haizdir. Mebusa sataşılınca mebus müdafaa 
eder de mebuslardan mürekkep olan bir parti 
grupunu müdafaa etmek hakkını vermemek doğ
ru olmaz. Eğer parti gruplarına vâki olacak 
sataşmaları da karşılamak usulünü kabul ede
cek olursak o zaman buraya çıkacak arkadaş mu

vazeneli konuşmaya mecbur olur. Ve illâ müdafa
asız bir kimse hakkında konuşmak marifet değil
dir arkadaşlar. (Sağdan: Alkışlar). 

Ü E C Î P B l L G E (Niğde) ~ Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şahsınıza bir sataşma mevzuu 

bahis değildir. Gündeme devam ediyoruz. 
' NECİP' BİLGE (Niğde) — Usul haklnnda 

söz istiyorum. 
BAŞKAN— Buyurun. 
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ı NECİP' BİLGE (Niğde) — Muhterem arka, / 

daşlar; Başkanlık Divanı bir milletvekiline sata-, 
Şilıp sataşılmadı ğı hakkında bir takdir hakkına 
maliktir. Fakat içtüzük hükümlerine göre; eğer 
milletvekili,' kıyaseri bir partiye de teşmil edilebi
lir, kendisine sataşma olduğu hususunda direnir
se bunun reye arzedilmesi zaruridir kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — (C. H. P. Grupuna hitaben) Sa
taşma olduğu iddiasında grup namına direniyor 
musunuz?. 

AVNİDOĞAN (Yozgad) — Evet. Direniyo-
ruz. (Reye; reye sesleri). '. ' ' ' 

BAŞKAN — Efendim; sataşma olduğu id
diasında direnme vardır! Kendilerine söz ve
rilmesi hususunu reyinize arzediyorum. Kabri! 
edenler... Etmiyenler... Konuşmaları kabul edil
miştir. (Alkışlar). 

AV Nl DOĞAN (Yozgad) —Arkadaşlar ; sö
züme başlarken şu noktayı bilhassa tavzih etmek 
lüzumunu hissediyorum. Bizim C. H. Partisi 
Grupuüda sual takrirleri idare Heyetinin tasvi
binden geçerek verilmez. Her milletvekili tak
ririni kendi hazırlar, parti tüzüğüne aykırı ol
mamak şartiyle parti prensiplerine aykırı ol
mamak şartiyle, Millet Meclisinde istediği gibi 
milletvekilliğinin murakabe vazifesini yapmak 
serbestisine mâliktir. (Soldan; yani biz de yok 
mu? sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
AYNÎ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşla*-, 

daha sözlerimin mukaddemesinde bu kadar mü
samahasızlık gösterirseniz sonu ne olacaktır? 
Müsaade ediniz. Biz Başbakanı sükûnla dinle
dik. En ağır kelimeler söylerlerken dahi bir 
kelime söylemedik. Müsaade buyurun, rica ede
rim, müsamaha ile dinleyiniz. 

Bir buçuk, iki yıldan beri mânâsız bir cidal 
devam etmektedir. (Soldan; kabahat sizde ses
leri). Bunun Büyük Millet Meclisi kürsüsünden 
açıklanmasına bu an imkân verilmiş bulunuyor. 
Kendimi hakikaten kıymetli bir vazife yapmak 
mevkiinde telâkki etmekteyim. İzin verin, mâ
ruzâtım belki hepinizi tatmin edecektir. Müsa
maha gösteriniz, dinleyiniz. 

Arkadaşlarım, iktidara Demokrat Part i geç
tiği günden beri her hâdisenin mebde ve mün-
tehası Halk Partisine gitmektedir. Halk Partisi 
ismi ağza alınmaksızın bir bardak su içilmez bir 

I hale gelmiştir. 

— 17 — 
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;; Ypzgad'da; vaktiyle;, JîŞükrü Efendi isminde 

bîr âdâm vai'dı. Bü Mâmiozaman ağnam memurr 
luğü yapmış, o zamanki tâbirle, bunlara (sa
yım müfettişi) denirdi. Bu zat ne zaman ko-
nuşsa; : vaktiyle ben sayım müfettişi iken, gerçi 
ona lüzum yok ama bu sene arpa olmadı tar
zında konuşurdu. Şimdi de öyle. .Her an, her 
saat ve herkes, her yerde, Halk Partisi için bir 
tariz yapmadan söze girmez oldu. Halk Partisi 
memleketin içtimai nizamını, İmparatorluktan 

,1946 ve 1950 köprüsüne kadar getirmekte hiz
meti olan bir partidir. Sayın Başbakan kemali 
hiddetle bize bakarak adedleripek aza düştü 
diye bizim adedikıymetimizi küçümsediler, ben 
cevap vereyim: Mânevi kıymetimiz, ;h bugünkü 
adedi kıymetten çok üstündür. - Bizim azınlığı
mızı işaret ederek; şu hale geldiler, diye bu ka
dar hakir gören Sayın Başbakan;.senelerce ken
dileri de bu; partinin içinde idiler. Bugün ken
disine hürmet ettiğimiz Cumhurbaşkanı da o 
partinin 16 sene vekilliğini yapmıştır... 

FERİT KILIÇLAR (Muş) — Onu sen ağzına 
alma! "(Gürültüler, bağırma sesleri). Ozaman bir 
parti kurmak imkânı var mı idi? 

BAŞKAN —• Müzakereyi ihlâl etmeyiniz 
efendim. 

AYNÎ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşlar; 
Halk Partisi: iktidarı: kaybetmiş olmakla şeref 
ve. haysiyetinden birşey kaybetmiş değildir. (Gü
rültüler). Yarın Demokrat Partinin de iktidarı 
kaybedeceği günler ; gelecektir. 

MURAD MÂ ÜLGEN: (Konya) — Muhale
feti şerefle kabul ederiz. 

. FERÎT KILIÇLAR (Muş) — Ben bir halk 
çocuğuyum. Biz birbirimizi tanırız. (Gürültü
ler)'. / ; 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Meclis mü
zakere halindedir. - Tüzük ahkâmını tatbik zo
runda kalacağım:. • . 

FERlT KILIÇLAR (Muş) — Bu şekilde 
konuşman yaşma başına yakışmıyor! (bağırma 
sesleri, gürültüler). 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Ileis bey, İçtüzük mucibince muamele yap
manızı rica ederim. Bu, Meclise hakarettir. 

FERİT KILIÇLAR (Muş) — Milletin eli 
sizin yakanızdadır. • (Gürültüler). 

BAŞKAN — Ferit Kılıçlar müzakerenin sü
kûnetle devamını ihlâl etmiştir. Kendisinin bu 
Birleşimde söz söylemekten men'ini reyinize 
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I ,arzediyoruma;( Anlaşılmadı?besleri) İçtüzük mu >̂  

çibince kendisinin söiz söylemekten men-ini reyi
nize arzedıyorum. (çıktı, çıktı sesleri) v Kabul 
edenler:., Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun devam edin efendim. 

AVNÎ; DOĞAN (Devamla) — iktidar dai
ma el değiştirecek ve değiştirdikçe ve el değişr 

I tirmek imkânı oldukça içinde bulunduğumuz re
jimin tekâmülüne inanmış olacâğiz. 

! MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) — Bu ka^ 
ziye de nereden çıktı?: - . 

AYNİ DOĞAN (Devamla)— Başbakan ke
mali hiddet ile, hükümetleri şu hale geldi dedi-
lejj. Buna da cevap vereyim: Efkârı umumiye 
bazan bir insanı parlatır, yüceltir, günün birin
de bu adam bu hayranlığını kaybeder. Başba
kandan sonra başbakanlar da gelecektir, sizin 
iktidarınızdan sonra da ekseriyetler gelecektir, 

;bunu bn zaviyeden mütalâa, etmeye imkân yok-
I tur. 

i Bir. nokta kalıyor. Cumhuriyet Halk Parti
sinin bu suali, memleketin huzurunu ihlâl et
mek, adaletin emniyetini şek ve şüpheye düşür
mek için yerdiği iddiası yok mu, buna Başbaka
nın vicdanının nasıl müsaade ettiğine aklım er
miyor. Bir arkadaşımız bir takrir veriyor, sizi 
temin ederim ki. takririn verildiğinden grup ge
nel idare kurulunun malûmatı yoktur.. Bu söz-

| lerimle. aziz arkadaşımı yalnız bırakmak iste-
[ miyorum. 

MURAD İ L İ ÜLGEN (Konya) —İştira
kiniz var, 

AYNI DOĞAN {Devamla). — Sizin .zannetti- . 
ğinizden çok d aha esaslı bir dâvada duruyorum... 
Başbakan, bunu yapmamalı idi. Biz hakikaten 

j bu memleketin namuslu evlâtlarıyız; Ye haki" 
katen bu memleketin sükûna muhtaç olduğunu 
idrak edenlerdeniz. Biz itidali temin etmek için 
bütün - kuvvetimizle çalışıyoruz.- Eğer bıı İti-, 
dali bozmak istiyen, huzursuzluk yaratmak is-
tiyen Lüer. iki; taraf in > müfritleri, haksızları • var
sa bunu ayrıca münakaşa edelim* (Bravo sesr 
leri) 

Fakat sizden: en az %' 5 noksan: rey almış 
bir partinin heyeti umumiyesine, Başbakan gi
bi, memleketin en zeki adamının bu şekilde hi
tap etmesi ve bu. hırsı göstermesi, bir haleti 
ruhiyenin ifadesidir. (Soldan gürültüler) 

Müsaade buyurun efendim;; izah edeyim. 
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Başbakan Halk Partisinin nizam içinde çalış
madığı kanaatindedir ve Başbakan bunu ifade 
etmiştir. Bu zaularımn hakikatla alâkası yok
tu?. 

L • iktidar, her zaman ve her yerde hürmet is
ter, 

' MEMÎŞ YAZICI (Erzurum) — Kasım Gü-
lek aynı §eyi yapmıştır. ; 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, Kasım 
Gülek burada yoktur. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
dikkat buyurursanız en esaslı "mevzuların etra
fında bir münâkaşa cereyan ederken yürekleri 
içinde gizli kalmış kin ve gayız hisleri köşeden 
bucaktan ortaya atılıyor. Burada Kasım Gülek 
yoktur. Burada Meclisin uzvu olan, murakabe 
unsuru olarak yanınızda ahzı mevki etmiş mil
letvekilleri vardır. Artık köşede bucakta kalan 
kinleriniz bir tarafta -kalsın. 

Arkadaşlar, Demokrat Parti organları ve sa
lahiyetli unsurlarının ifadelerine göre: Biz Halk 
Partililer mühim ve millî işlerde fikrimizi açık 
olarak söylemiyormuşuz. Ben aksini iddia: 

ediyorum. Biz kendileriyle temas ettik. Ha
rici meselelerde mutabakatımızı memlekete " 
ilân ettik. Röyter ajansının son" ifşaatı ve 
biraz evvel Dışişleri Bakanı arkadaşımızın izahat '•• 
vermesine saik olan harici durum, muhalefetin 
bu vatanî hizmetindeki isabeti ortaya koymamış 
mıdır? Muhalif partilerin haricî politikada müş
terek olduğunu söyliyecek kadar memleketin sü- ' 
kûn ve huzuruna hizmet etmek istiyen, istiyen in
sanların bir takririn şurasına burasına haklı veya ; 
haksız müdahalelerden doğan veya Ulus'ta, şu
rada burada intişar etmiş makalelerin teraküm • 
ettirmiş olduğu kini getirip bizim üzerimize at- • 
maya kimsenin hakkı yoktur. C. H. Partisine 
böyle tarizler atfedilmekle biz hiçbir şey kaybet
miş değiliz.' 

Ara seçimlerde gördüğünüz üzere C. H. Par
tisinin milletin oydaki hissesi % 40 dan raşağı ! 

değildir. Sizin tuttuğunuz bu yol iktidarı huzu- ' 
ra;, selâmete götüren yol değildir; bu yol ancak 
kin ve nefret yoludur. Evlâdlarımıza intikal ede- ; 

cek, birbirini can düşmanı telâkki edecek yola 
gıtmiyelim. Bu memleketin sükûna ihtiyacı var^ 
dır. Hiç olmazsa iktidarın icra unsuru olan, 
Adnan Bey arkadaşımız olsun, fevri ve asabi hal
lerle hâdiseleri, şümulünün dışına sıçratıp bize 
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ithamlar serdetmesinler. Halk Partisi bu ithamı 
asla kabul etmez ve reddeder. (Sağdan alkışlar). 

j BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (îstan-
ı bul) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Avni 

Doğan arkadaşım, Başbakan sözleri arasında şid
detle hücum etti, tâbirini kullandılar. 

Derhal ifade etmek mecburiyetindeyim ki 
hükümetimiz, kendi partilerinin, mensubu olan 
Milletvekili Kâmil Boran tarafından en ağır şe
kilde hücuma uğramıştır ve biz uğradığımız bu 
hücumu savunma sadedinde kürsüye gelmiş bu
lunuyoruz. 

Milletvekili Kâmil Boran, son defa, tekrar 
kürsüye gelmemiş olsaydı mesele kapanmış ola
caktı. Fakat bundan evvelki oturumda mesele
nin ilk defa müzakeresi esnasında almış olduğu 
susturucu "cevâp karşısında dahi kendini zapte-
demiyerek, yeni iktidarı mutlaka ve ne pahasına 
olursa olsun kötülemek hevesine kapılmasının 
bir neticesi olarak bugün bir defa daha kürsüye 
gelmemiş olsaydı, mesele elbette kapanmış; bit
miş olacaktı. Binaenaleyh biz hücum etmiş deği
liz aksine olarak bize yapılmış olan hücumu, 
ağırlığı ile mütenasip olarak, şiddetle reddetmek 
istiyoruz. 

Avni Doğan arkadaşımın esas itibariyle uz
laştırıcı ifadelerine iştirak etmemek mümkün de
ğildir. Bu ulaştırıcı sözlere iştirak etmekle bera
ber bâzı noktalar üzerinde durmama da müsaade 
etmesini rica ederim. , 

Sözlerime başlarken, bizim grupumuzda sual 
takrirleri, grup idare heyetinden geçmez, mil
let murakabesini ifa hususunda C. H. P. mil
letvekilleri bu derece serbestir, dedi. Lâtife et
mek, bu sözlere bir lâtife ile cevap vermek ica-
bederse öteden beri C. H. P. milletvekillerinin 
böyle tam. bir hürriyet havası içinde vazife gör
meye alışkın olduklarını söylemekle cevaplandır
mak yerinde olur. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Siz de bizimle beraberdiniz. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Ayni devrin 
adamlarıyız. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar; Halk Partisi 
Grupunda bu derece liberal bir sistem takip 
olunmaktadır da buna mukabil ya ekseriyet gu-
rupunda, ya sizin"grupunuzda... 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Böyle bir kas-
[ timiz yok. 
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BAŞBAKAN* ADNAN MENDERES (De-

. vamla) — Liberal olmıyan, tahakküme istinat 
v ederi "bir sistem dam olmaktadır fikrini, ister is

temez böyle bir tezadı'hatıra getirmekte olduğu 
için buna kısaca böyle bir lâtife ile cevap vermek 
istedim. Beni mazur göreceğini zannediyorum. 
Evet çok liberaldirler, demokrattırlar. (Bir 
tabiat ki kalmış gam zamanından bana). 

Halk Partisi ağza alınmadan hiçbir mesele 
halledilmiyor, hiçbir mesele bahsedilmiyor, hat
tâ bir bardak su dahi içilmiyor, dediler. 
, Hakikat şudur ki; asıl onlar, hiçbir mese

lede Demokrat Partiye ve iktidara küfretme
den yapamıyorlar. (Sağdan hâşâ sesleri). Par
ti namına savundukları için bize de parti ola
rak savunmak vazifesi teveccüh etniiş bulûnu-

.yor. ." 
Muhalif arkadaşların iktidarı kaybetmiş 

olmalarına dair olan sözlerimden alınmış ol
dukları anlaşılıyor, iktidarı kaybetmekle şere
fimizi mi kaybettik, diyorlar. 

Hayır arkadaşlar, hattâ iktidarı kaybetmek 
de bir şeref olur. Dürüst bir seçimle önümüz
deki intihaplarda Demokrat Parti seçimleri 
kaybedecek olursa ne gam. O zaman halka çı
kıp diyeceğiz ki; foiz şu hizmetleri yaptık. Fa
kat hizmetimiz gayrikâfi görüldü. Şu veya bu 
partinin size daha iyi hizmet edeceğine kaani 
olmuşsunuz. Pekâlâ, rey sizindir; Biz de bu 

. sefer muhalefet partisi olarak vazifemizi yapa
rız, diyeceğiz ve seçimi kaybetmiş olmakla şe-

. . refimizden hiç bir, şey kaybetmiş olmıyacağız. 
y Fakat1 arkadaşlar, bâzı kazançlar vardır ki 

ı • mutlak surette şeref i : kaybettirir. Nitekim 1946 
j seçimlerinin malûm feci usullerle kazanılması, 
! • Halk Partisinin şerefinin kaybı pahasına ol

muştur. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 
:: Muhterem arkadaşlar; buyuruyorlar ki, U-

lusta, şurada, burada intişar eden yazılarnı, ya
pılan hücumaların biriktirdiği hınçlarla bu 
kürsüde konuşmak doğru değildir. 

Eğer parti bir kül, bir mânevi şahsiyet, bir 
mânevi varlık ise, bunun bütün efal ve hare
kâtının nizamlanmış olması icabeder. Bu kür
süye gelip bu tarzda konuşmak, fakat şu kapı-

- dan çıktıktan sonra, büsbütün başka konuşmak 
gibi iki yüzlü bir politikanın bütün acı teza
hürleri ile, çok acı hakikatlerle karşı karşıya 
gelmek, hakikaten asap bozucu olduğu kadar 
memleket menfaatleri ile kabili telif değildir. 
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daha iktidara geldiğimiz ilk günden başlamak 
suretiyle sabahtan akşama,!î akşamdan sabaha 

I Demokrat Partiyi gözlerin kopçası açılmadan 
en' ağır sözler ve ithamlarla, kötülemek bâzı 
mensuplarının değişmez âdeti haline gelmiştir. 

Arkadaşlar; Eğer Türk milleti Demokrat 
Partiye reyini vermişse ve sadece bu sebepten 
dolayı Demokrat Parti niçin bâzı Halk Parti
si mensuplarının ezeli ve ebedi İrininin hedefi
ni teşkil etsin? Bizim kabahatimiz bu mudur? 

Sevgili arkadaşlarım; bütçe meselelerinden 
bahis yok, bütçe açıklarından bahsedemiyor
lar. Dış politikaya söz yok, rakama, vakıaya, 
maddeyo dayanmadan dedikodu halinde söy
lenebilecek ne kadar mevzu varsa muhalefet 
onları eline almıştır ve'mütemadiyen bunlar 
üzerinde çekişme vardır.: Diyeceksiniz ki, bun
lardan şikâyet- mî ediyorsun, burası bu nevi
den şikâyetlerin yeri midir? Avni Doğan'ın ko
nuşma tarzı beni de böyle cevap vermiye mec
bur etti. Bu kadarcık olsun mevzuun dışına 
çıkmamı caiz görürler zannederim. Eğer ken
disi bir parti mensubu olduğunu kabul ederler
se o partinin bütün efal ve harekâtının mesu
liyetini hisseleri nispetinde; üzerlerinde taşı
dıklarını idrak ederek hareket etmeleri ica-
bederdi. 

Kendi düşüncelerini çok iyi biliyorum. Ken
di düşünce ve idraklerinin ye iradelerinin hi
lâfında partileri içinde birtakm zararlı hare
ketleri vâki oluyorsa kendi, irade ve iktidarı 

I dâhilinde bunlara mâni olmıya çalışsınlar* yok
sa manzara hakikaten elimdir. Ve iki ̂  yüzlü 
bir politikanın bütün çirkinliğini göstermekte
dir. •• 

Muhterem arkadaşlar; bize fâniliği ve fena
yı hatırlatan sözlerine teşekkür. etmek lâzım
dır. Çünkü kendileri bizo yerinde cevap verebil
mek imkânını bu suretle \ hazırlamış bulunuyor
lar ':'--: • ,:' 

Adnan Menderes'ten sonra başbakanlar gele
cektir, sizin ekseriyetinizden soıira ekseriyet
ler, gelecektir, dediler. Mesele işte tam bura
dadır. Biz .değişen iktidarların sistemini kura
bilmek için uğraştık. Onlar, vaktiyle n̂e Başba
kanın değişmesini, ne ekseriyetin ; değişmesini 
havsalalarına bir türlü sığxhfamamış oldukları 

-için bugün bize bunu hatırlatacak kadar bu 
.".hakikati benimsemiş olmalarını hakikaten; mem-

I nunlukla karşılıyoruz. (Soldan alkışlar) 



Muhterem arkadaşıma, şurasını ifade etmek, 9 
isterim ki, susmak demek, sinmek demek değil
dir.. Hücum! Hücum' Topçu ateşi altına ala
caksın, baskı altında bulunduracaksın ve sü
kût altında bulunmak mevkiinde iken ev sahi
bini bastıracak bir halde olacaksın: Hayır ar
kadaşlar... Demokrat Parti, parti olarak hiçbir 
zaman Halk Partisi. karşısında kendisini mü
dafaa etmek cesaretinden, azminden, kararın
dan, iktidarından mahrum değildir. (Soldan 
alkışlar) 

Faik Alımed Barutçu arkadaşımız dediler 
ki, kürsüde mukabele görmeden konuşmak ko
laydır. Karıştırdıklarını düzeltmek için muka
bele etmek yolunda yürümek mecburiyetinde : 
kalabileceğimizi kabul edeceklerinden • endişe 
etmekteyim arkadaşlar. (Sağdan, anlaşılmadı 
sesleri) : 

Hiçbir mukabele görmeden sabahtan akşama 
kadar sövülüp sayılmaktayız arkadaşlar. Bunu 
açık bir hakikat olarak ifade ediyorum, tarih 
huzurunda tarafsız bir heyet huzurunda yazı
lanları, söylenenleri, ortaya koyup kimin haklı, 
kimin haksız olduğunun bir muhasebesini yap-
mıya daima hazır bulunuyoruz. 

Hükümet diye konuşmıyacağız, Hükümet di
ye hücum edecekler, susacağız; - iktidardayız. 
Parti vasfını kaybettik; iktidar olduk. Her şey 
muhalefetin hakkı eğer vicdanlarında bu ka
naat teessüs edecek olursa hakikaten memle
ket için zararlı bir yola saparlar, sapıtırlar. 

Arkadaşlar, bu parti dimdik ayakta bulun
duğu müddetçe, muhalefette iken nasıl memle
kete çok büyük hizmetler yapmışsa, iktidar ola
rak bütün efal ve harekâtının hesabını da öy
lece açıkça verecek bir vaziyette olduğunu her
kesin ve evvelâ kendilerinin, bilmesi lâzımdır. 
(Soldan bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, Af Kanununu çıkar
dınız, devri sabık yaratmıyacağız dedik, legal, 
bir devre girmeyi candan arzu etmekteyiz. .Şim-'. 
di, her hangi bir vesile ile bize hücum edildiği 
zaman şu hücum edip ele aldığınız mevzuun on 
kat daha ağırı sizin zamanınızda yapılmıştır 
mukabelesi karşısında,, derhal, iktidar sizdedir, 
elinizde vasıta ve imkânlar mevcuttur^ mahke
meye müracaat ediniz, hâkime gidiniz, iftirayı 
tahkik ediniz, iddiayı tahkik ediniz, ortaya çı
karınız, aksi takdirde müfterisiniz, sözleriyle 
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karşımıza çıkıyorlar. Bu ne dereceye kadar 
doğrudur? \ı T • » • 

Arkadaşlar, her hangi bir suç, bir cürüm iş
lendiği zaman, meselâ bir otomobil çarpmıştır, 
hâdiseyi o anda ve derhal objektif olarak tes-
bit etmek lâzımgelir, Bundan 10-15-20 sene ev
vel yapılmış olan işleri, hâdiseleri gelin tahkik 
edin, bir şey varsa ortaya çıkarın demek sure
tiyle hak kazanmak ve böyle demekle bütün 
geçmişin efal ve harekâtından teberri edilece
ğini zannetmek doğru olmaz. 

Bir misal arzedeceğim; 1946 seçimleri. Bu se
çimler bütün milletin gözü önünde cereyan et
miştir, buna hangimizin şüphesi vardır. Fakat 

, bu seçiüı yolsuzluğunu bugün nazarı kanunda 
ispat etmeye, imkân var mıdır? Kanunda cari 
olan hükümler hakikaten bugün nazarı kanun
da sabit olmak imkânını daha o zaman selbet-
miş bulunmuyor mu? Muhasebe usulleri her 
hangi bir suiistimalin önlenmesi için kurulmuş
tur. Ve suiistimal yapıldığı takdirde bir muha
sebe usulü mevcutsa, evet bir muhasebe usulü 
mevcutsa ortaya çıkar. Fakat önceden hiçbir 
muhasebe usulü vaz'edilmemişse sonradan gel 
sen bu hesaplari gör, hangisi temizdir, hangisi 
değildir şeklinde efkârı umumiye huzuruna çık
mak, ye sonra bu yolla bir defa teberri ettik, 
kanaatiyle nasiyesi açık, temiz bir iktidarın 

1 çehresine envai tariz, düzen ve iftira ile çamur 
saçmaya gayret etmek iyi yol değildir. Bana 
bu sözleri söylemek vesilesini verdiğinden do
layı, ve bu suretle işin muhasebesi yapıldıkça 
belki daha iyi bir hükme gitmek mümkün ola
cağı için arkadaşım Avni Doğan'a teşekkür ede
rim. (Alkışlar) 

AVNÎDOĞAN (Yozgad) —Efendim bir 
kelimo söyliyeceğim, söz isterim. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, Başbakanı dinledik, hakikaten bek
lediğimiz şekilden daha mutedil konuştular. 
Yalnız şurasını . arzedeyim ki, bugün burada 
iktidarı lekelediğinden bahsettikleri şeyler bu
rada vâki olmamaktadır. Burada vâki olmıyan 

. hâdiseler varsa Türk. kanunlarının, Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarının içinde muamele ya
pılması gerektir. Ellerindedir iktidar. Suç 
olan her şey kanun yolu ile halledilecektir. 
(Gürültüler). 

Niçin dinlemek tahammülünü göstermiyor-
sunuz? Başbakanı kelimesi kelimesine dinle-

SSİ — 
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mek tahammülünü gösterdiniz^ Kendileri de
mokrasi hocamız olduğuna göre, bizi de lütfen 
siz dinleyin. Biz dinledik sizi. 

Eğer bu memlekette iktidarı, haksız ve suç 
işliyerek lekeliyen vakalar varsa devletin ni
zam ve kanunları iğinde takibat yapılması lâ
zımdır. 

RIFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Buna son de 
inanmıyorsun ya. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) —Nizam ve ka
nun kâfi değilse nizam ve kanun koymak im-
kâmna maliksiniz. Yeter ki burada boş lâf ya
pılacak yerde memleket işlerini görelim. Bu 
kürsüde birbirimize kin ve adavet ve. husumet 
b eşlemiydim. 

RİEAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Husumet kay
nağı Ulus Gazetesi... 

AVNİ .DOĞAN (Devamla) — Başbakan ba-
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na lütfen teşekkür ettiler, ben de kendilerine 
teşekkür ederim, Başb-akan olarak, iktidarın 
başında bulunarak hâdiseleri tetkik etmesi ken
di elindedir. Suçlu varsa mahkemeye sevkeder. 
Eğer suçlar affedilmişse, Af Kanunu çıkarılmış-; 
sa affeden biz değiliz. Kimse kendisinden af is
temiş değildir. Bu itibarla artık bu bahsin ka
panıp memleket dâvalarının üzerinde durula
cağını ümit ederim. 

KÂMİL BORAN (Mardin) — Söz istemiş
tim. (Gündeme, gündeme sesleri). 

BAŞKAN — Efendim Grup adına konuşul
du. Sizin ilâve edecek yeni bir şeyiniz var mı? 
(Gündeme sesleri, gürültüler). (10 dakika is
tirahat veriniz sesleri). Gündeme geçiyoruz. 

nEfendimy oturuma 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17 

Î K Î N C Î OTURUM 
• / . • • • . 

Açılma saati.-: 17,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Tümay 
KÂTİPLER : Pünızan Tekil (istanbul), Said Bilgiç (İsparta) 

«KM» 

•BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

4. —Sivas' Milletvekili Nâzım Ağacıkoğlu'nun 
Erzurum ile Pasinler îleesi köylerinde vukua ge
len zelzele dolayısiyle B. M. Meclisinin teessürle
rinin: Jelâketzedelere duyurulması hakkındaki 
önergesi '(4/208) 

5. —Erzurum Mileltvekili Enver Ka>ran'ın, 
Erzurum havalisinde vukubulan deprem mih 
naseb etiyle B. M. Meclisinin felâketzedeelre Jcar-
şi sıcak alâkasının belirtilmesi hakkındaki öner
gesi (4/209) . 

BAŞKAN — Takrirler" vardır, okutuyorum. 

Büyük Milet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Erzurum ve Pasinler İlçesi ve köylerinde vu

kua gelen zelzele felâketi dolayısiyle Büyük Mil
let Meclisinin duyduğu teessürün ve bölgedeki 
felâketzede vatandaşlarımıza duyurulmasına ka

rar verilmesini arz ve teklif ederim. 
Sivas Milletvekili 
Nâzım Âğacıkoğlu 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına , 
Erzurum havalisinde vukubulan deprem fe

lâketi münasebetiyle Yüksek Meclîsin felâyetze-
delere karşı sıcak alâkasının belirtilmesini arz ve 
teklif ederim. 

. Erzurum Milletvekili 
Enver Karan 

BAŞKAN — Nâzım Âğacıkoğlu ve Enver 
Kâran arkadaşlarımızın takrirleri okunmuştur. 
teessürün iblâğı hususunu yüksek reyinize ar-" 
zediyorum. Kabul edenler „. Etmiyenler '..-. Ka
bul eclîlmîştir. . > 

Divan gereğini yapacaktır. 

Gündeme geçiyoruz, 
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6. — Açık bulunan Devlet Bakanlığına İçli

leri Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/273) 

- J/578 28 Aralık 1953 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Açık bulunan Devlet Bakanlığına İçişleri 
Bakanı ve Manisa Milletvekili Fevzi Lûtfi Kara
osmanoğlu'nun vekillik etmesinin Başbakanın tek
lifi üzerine muvafık görüldüğünü saygı ile arze-
derim. : 

v Cumhurbaşkanı, 
C. Bayar 

:; BAŞKAN — Yüksek:-Meclisçe: ıttıla kcsbedil-
miştir. efendim. 

7. — Geçici bir komisyon kurulması hakkın
da Dilekçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(3/272) 

27. X I I . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunda on bine yakın birikmiş 
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is vardır. Her gün gelmekte olan yenileri'do bir 
yılda ortalama hesapla beş bine baliğ olacaktır. 

Halen faaliyette bulunan bir komisyonun, 
haftanın her gününde toplanarak tetkikatyap
ması takdirinde dahi, mühim Mr yekûn tutan bn 
işleri intaç, etmesine maddeten imkân yoktur. 

. Arzedilen bu sehebe binaen, geçen yıllarda; ol
duğu gibi, geçici bir komisyon teşkiline kesin 
olarak lüzum ve zaruret görülmekte olduğundan, 
iktizasının bu yolda ifasına müsaade Duyurulma

sını saygı ile rcia ederim. 

'"- ' Dilekçe Komisyonu Başkanı 
Maraş Milletvekili 

•'•' :'•"*"• •."".. Abdullah Aytemiz 

BAŞKAN— Bakanlıklara karşılık komisyon
lardan ; ikişer üye alınmak suretiyle bir geçici 
komisyon korulması hususundaki Dilekçe Komis
yonunun teklifini reye arzediyorum: Kabul eden
ler ... Kal)ul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. Di
lekçe Komisyonu Başkanlığına bildirilecektir 

efendim. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

1, — Giresun Milletvekili Doğan Köy men'in, 
Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan illerdeki 
topraksız köylü sayısına ve çiftçiliğe elverişli 
topraklarla mübadil ve mütegayyip eşhastan 
hazineye intikal etmiş olan gayrimenkullerin 
miktarına ve bunların teffiz suretiyle yapılan 
tevzilerinde -takip edilen usule, InlfiÜ çiftçi olmı-

yan şahıslara geçmiş köy, tarla ve meralara\ ve 
köy enstitüsü mezunlarına talısis edilen toprak
lara dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/510) 

BAŞKAN — Doğan Köymen buradalar mı? 
(Burada sesleri). Tarım Bakam olmadığından 
gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

7. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. —.Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 
Kanunun 3 ncü • maddesinin yorumlanmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu 
raporu (3/51) [1] 

BAŞKAN—- Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 

[1] 20 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı! 

REFÎK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) —Ekse
riyet yoktur, ehemmiyetli bir mevzudur. Ekseri
yet olması lâzımdır. (Doğru sesleri, ekseriyet 
yok sesleri). 

BAŞKAN—.. Ekseriyet olmadığı anlaşılıyor, 
binaenaleyh müzakereye imkân yoktur. Vaktin de 
geçmiş olması da nazarı dikkate alınarak oturu
mu kapatıyorum. Gelecek Birleşim Çarşamba 
günü saat 15 te açılacaktır. 

Kapanma saati : 17,40 

«3*3» 
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B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

i .— Trabzon Milletvekili GaMd Zamangil'in 
30 Eylül 1951 tarihine kadar yabancı memleket
lerde tekevvün etmiş dövizlerin Türkiye'ye ge
tirilmesi için- 3/12696 sayılı Karar uyarınca ya
pılan ithalât neden ibaret olduğuna dair sorusu
na Maliye Bakanı Hasan Polatkan'm yazılı ce
vabı (6/468) 

19. X I . 1951 
Önergenin özeti: 3/12696 
sayılı karar uyarınca ya
pılan ithalâtın neden iba
ret olduğu. 

Yüksek-Başkanlığa 
Aşağıdaki yazılı soru önergesinin Maliye Ba

kanlığına tevdiine delâletlerini saygılarımla rica 
ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Cahid Zamangil 

21 . III . 1^51 tarihli ve 3/12696 sayılı ka
rarname, 15 Mart tarihine kadar hariçte tekev
vün etmiş servetlerin, menşe tevsiki aramaksızın 
Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarınca tâyin edile
cek malların fiilen 30 Eylül 1951. tarihine kadar 
ithali suretiyle memlekete getirilmesi imkânını 
vermişti. 

Bu kararname tatbikatından elde edilen ne
ticelere dair aşağıdaki malûmatın verilmesini 
saygılarımla rica ederim . 

1 -30 Eylül 1951 tarihine kadar,, yabancı 
memleketlerde tekevvün etmiş dövizlerin Tür
kiye 'ye getirilmesi için: 

1. Verilen permi adedi, 
2. Bu permilerin Türk lirası olarak yekûn 

tutan, . .:-1 
3. Bu yekûn tutarı teşkil eden dövizlerin 

döviz grupları itibariyle boyanı. . 
II - Bahsi geqen kararname hükümleri daire

sinde, yabancı mamleketlerde tekevvün etmiş 
dövizlerin Türkiye'ye getirilmesi için tespit olu
nan mallardan ithalâtta bulunulmak üzere: 

1. Verilen ithalât lisanslarının madde 
grupları itibariyle miktar ve kıymetleri; 

2. ' 30 Eylül 1951 tarihine (ve eğer munzam 
mühletler kabul edilmişse bu mühletler nihaye
tine) kadar fiilen 'Türkiye 'ye yapılan ithalâtın 
madde gruplarj itibariyle' miktar ve gümrük
süz kıymetleri. 

IV C. 
Maliye Bakanlığı 29 Aralık 1951 

Hazine Genci Müdürlüğü 
Kambiyo 

Sayı : 593401/2-45211 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alman 20 . 

XI .1951 tarih ve 6/468 - 2639/5898 sayılı tez
kereniz cevabıdır : 

30.. IX . 1951 tarihine kadar yabancı mem
leketlerde tekevvün etmiş servetler mukabilin
de 3/12696 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ge
reğince yurda ne miktar mal getirildiği konu-' 
sunda Trabzon Milletvekili Cahid.Zamangil ta
rafından verilen yazılı soru önergesi üzerine 
hazırlanan cevap ilişik olarak sunulmuştur f 

Saygılarımla arzederim. . 
Maliye Bakam 

H. Polatkan. 

I - Türkiye'de yerleşmiş gerçek ve tüzel ki
şilerin hariçte tekevvün etmiş servetlerinin 
21. I I I . 1951 tarih ve 3 .12696 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı gereğince, 30 Eylül 1951 tarihi
ne kadar fiilen yurda ithal edilmek .kaydiyle; 
bakanlığımızca ilân edilen mallarla memlekete; 
getirilmesi mevzuunda : 

1. 16 müsaade verilmiştir. . 
2. Verilen müsaadelerin Türk lirası itiba

riyle tutarı 6 078 044 liradır. 
3. 6 078 044 liranın döviz grupları itiba

riyle beyanı aşağıda gösterilmiştir : 

İsviçre frangı .-.••.,<.-.. 
Sterlin 
Holanda florini 5 
Dolar 
Doyçe mark 
Suriye lirası 
Yugoslav dinarı 1 
Müracaatçıların döviz cinsi bil
dirmeksizin Türk lirası ile ifade 
ettikleri miktar • 

100 000,— 
47 050,-*-/-

590 000,— 
172 000,— 
103 450,20 
32 000,— 

000 000,— 

879 000,-

II - Bahsi geçen kararname hükümleri da
iresinde, yabancı memleketlerde tekevvün et
miş dövizlerin Türkiye'ye getirilmesi için tes-
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bit olunan mallardan ithalâtta bulunulmak 
üzere : 

1. Madde grupları itibariyle bakanlığımız
ca ithal lisansı verilmemiştir. Bu hususta ba
kanlığımıza. yapılan müracaatlar hariçteki ser
vetlerin kararname hükümleri dâhilinde mem
lekete getirilmesine izin verilmesi mealinde ol
duğundan müstcdilerin bulundukları m intaka-
lardaki kambiyo murakabe mercilerine karar
name hükümleri dâhilinde ithal izninin veril
mesi yolunda tebligatta bulunulmuş ve bu mer
ciler de giriş gümrüklerine hitaben yazdıkları 
tezkerelerle gereken ithal müsaadelerini ver
mişlerdir. 

2. 30 Eylül 1951 tarihine (munzam müh
letler kabul edilmemiştir.) kadar fiilen Türki
ye'ye yapılan ithalâtın madde grupları itiba
riyle miktar ve gümrüksüz kıymetleri aşağıda 
belirtilmiştir : 
İthal edilen malın cinsi ve safi Gümrüksüz 

sıkleti veya adedi kıymeti 

Ceman 5248,5 kilo 2 aded müs
tamel kamyon, şase aksamı, oto 
demiryayı, motor aksamı, oto 
eantı ve solüsyon £. 400,—/— 
Otomobil iç ve dış lâstiği 
(1097 kilo) . • . = • £. 71 ,—/— 
4 aded M.A.N. marka kamyon $. 24 621,— 

,2. — Trabzon Milletvekili Calıid Zamangil'in 
İzmir ve Çukurova Pamuk Tarım Satış Koope
ratifleri Birlikleri ile Halk Bankası tarafından 
Sümerbanka devredilmiş bulunan pamuk ve pa
muk iplikleri hakkındaki K/836 ve K/837, sayılı 
kararlar tatbikatının verdiği neticelere dair so
rusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'-
nin yazılı cevabı (6/469) 

19 Kasım 1951 
önergenin özeti : K/837 
vo K/836 kararlar tat
bikatının verdiği neti
celer. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki yazılı soru önergesinin Ekonomi 
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j ve Ticaret Bakanlığına tevdiine delâletlerini say

gılarımla rica. ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Cahid Zamangil 

Yazılı soru 

I - K/837 karar gereğince, Halk Bankası ta
rafından Sümerbanka devredilen pamuk iplik
lerinin : 

1. Sümerbanka devri tarihi, 

2. Miktarı, 

3. Karar tatbikatına esas olan maliyeti, 

4. Karar tatbikatına esas olan rayiç fiyatı, 

5. Tahakkuk eden zarar miktarı, 

6. Bu miktardan Millî Korunma Kanunu 
madde 27 fonundan fiilen ödenmiş olan miktar, 

I I - K/836 karar gereğince îzmir ve Çukur
ova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 
tarafından Sümerbanka devredilmiş olan pamuk
lar hakkında da aynen yukardaki 1 - 6 numaralı 

; sorulara göre verilecek malûmat. 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 28 . 12 . 1951 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 62837 • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

20 . 11 . 1951 tarih ve 6/469 - 2640/5899 sa- , 
yılı yazıya cevaptır : 

izmir ve Çukurova Pamuk Tarım Satış Koo
peratifleri Birlikleri ile Halk Bankası tarafın
dan Sümerbanka devredilmiş bulunan Pamuk 
iplikleri hakkındaki K/83.6 ve K/837 sayılı ka
rarlar tatbikatının verdiği neticelere dair Trab
zon Milletvekili Cahid Zamangil tarafından veri-

I len yazılı soru cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 
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I..- K/837 karar .gereğince, Halk Bankası tarafından Sümerbanka devredilen pamuk ipliklerinin 
;1. Sümerbanka devri tarihi. 
2.: .Miktarı .. . 

1 .8 .1951 
89.084 

4 072 982,34 
3 604 912,45 

468 069,89 

468 069,89 
Satış Koopeı 

dir. 
Paket muhtelif nu
maralı ipliklerden 
ve ayrıca 100873770 
Kg. iplikten ibaret
tir. 
Lira 

» 
» 

» 
afifleri tarafından 

1. 
2. 
3. 
4. 

31 Ağustos 1951 de bitmiştir. 
796313 Kilo 

* 304 909,60 Lira 
2 519 058,91 
2 785 850,69 

3. Karar tatbikatına esas olan maliyeti 
4. Karar tatbikatına esas olan rayiç fiyatı 
5. Tahakkuk eden zarar miktarı 
6. Bu miktardan Millî Korunma Kanununun 27 nei madde 

fonundan ödenmiş olan miktarı 
II•>-•. K/836 karar gereğince izmir ve Çukurova Pamuk Tarım 

Sümerbanka devredilmiş olan. pamuklar : 
A) Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden 

Sümerbanka devri tarihi 
Miktarı 
Karar tatbikatına esas olan maliyeti 
Karar tatbikatına esas olan rayiç fiyatı 

0. Tahakkuk eden zarar miktarı 
6. Bu miktardan Millî Korunma Kanununun 27 nei madde 

fonundan fiilen ödenen miktarı 
B) İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından Sümerbanka devrediLmig 

olan pamuklar : . 
1. Sümerbanka devri tarihi Ağustos ayı içinde devrü teslime 

başlanmış olup halen devir mua
melesi tekemmül etmemiştir. 120 
ton kadar devri yapılacak miktar 

7 vardır. 
1197282 Kilo 

7 893 530,73 Lira 
3 430 616,— » 
4 462 914,73 » 

Henüz ödenmemiştir. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Miktarı 
Karar tatbikatına esas olan maliyeti 
Karar tatbikatına esas olan rayiç fiyatı 
Tahakkuk eden zarar miktarı 
Bu miktardan Millî Korunma Kanununun 27 nei madde 

fonundan fiilen Ödenen miktarı 

3. — Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in, 
EGA idaresiyle yapılmakta olan görüşmeler neti
cesine dair sorusuna Dışişleri Bakanı Fuad Köp
rülü'nün yazılı cevabı (6/479) 

3 Aralık 1951 
özet : ECA İdaresiyle yapıl
makta olan görüşmeler neti
cesine dair. 

Yüksek Başkanlığa 
Dışişleri Bakanı, soruma lütfen verdiği 16.V. 

,1951 tarihli yazılı cevapta (Tutanak cilt 7, 
18 . V . 1951, sayfa 354) Et Kombinaları prog-

Henüz ödenmemiştir. 

ramının ihtilaflı noktası üzerinde henüz müza
kereler cereyan etmekte olduğundan bu husus
ta ancak o zaman için mümkün olduğu nispet-
to sorularımı cevaplandırmıştı. 

Aradan yedi aya yakın bir zaman geçmiş 
olmakla müzakereler neticelenmiş veya bir is
tikamet almış olacağına göre, zikri geçen tuta
nakta yazılı bulunan 2 . V . 1951 tarihli sorum
da 1, 2 ve 3 numaralar altındaki üç sorunun, 
son duruma göre, Dışişleri Bakanınca yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delâletlerini saygıla
rımla rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Cahid Zamangil 
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Milletlerarası Ekonomik îşler 
D. 'U.M 
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I I No. 3 
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ka'dari teknik bir heyetin gelerek meseleyi ma-

3 Ocak 1952 hallinde tetkik etmesi ve bunun üzerine bir ra
por vermesidir. E.• G. A. raporu kabul edeceği
ni bildirmiştir. Heyet tarzı teşekkülü, Vashing-
ton'daki ekonomi heyetimiz tarafından tes-
bit edilmiş olup, yakında Türkiye'ye gelmesi 
beklenmketedir. 

Hulâsa: Trabzon Milletvekili 
Cahid Zamangil'in yazılı so
rusu hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü ifadesi ile alman 5 Ara

lık 1951 tarihli ve 6/479-2713/6047 sayılı yazı
ları karşılığıdır: 

Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil tara
fından Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan 3 Aralık 1951 tarihli ve Et Kombinaları
na mütedair yazılı soru cevabı leffen takdim 
kılınmıştır. 

Derin saygılarımla arzederim. 
Dışişleri Bakanı 

F . Köprülü 

. 1. Nisan 1951 de E. C. A. idaresi, memle
ketteki kasaplık hayvan adedinin Lou Menges 
Planındaki tesislere göre kâfi olmadığını ve bu 
plândaki tesislerin rantabl olarak çalışabilmesi 
için diğer şartların da kifayetsiz olduğunu ile
ri sürerek eski projenin iptali, ve yeni bir pro
jenin hazırlanıp tasdik edildikten sonra fi
nanse edilebileceğini ileri sürmüştür. İptal e-
dilmesi ileri sürülen kredilerin mikdarı 1 425 000 
dolar idi. 

2. Yapılmış fakat ödenmemiş siparişlerin 
Ankara ve İstanbul belediyelerinin arzuları ü-
zerine kendilerine devri kararlaştırılmış ve 
böylelikle iptal edilecek siparişler için ilgili 
firmaların tazminat taleplerinin önüne geçil
miştir. Bu makinelerin % 80 i memlekete gel
miş bulunmakta ve bala % 20 nin de yakında 
gelmesi beklenmektedir. E. C. Â. İdaresi bu ma
kinelerden, E. C. A. ile bilâhare beraberce ka
rarlaştırılacak projede , kullanılabilecekler için 
iptal keyfiyetinin bahis mevzuu olmıyacağmı 
ileri sürmüştür. 

3. Evvelce bildirildiği gibi, bu mevzu ü-
zerinde E. O. A. İdaresi ile . müzakereler cere
yan etmektedir. En son varılan netice, Ameri-

4. — Rize Milletvekili Ahmet Morgü'in, as
ker'•• mitlerine yapılmakta olan yardımın çok fa
kir köylü vatandaşlara da teşmil edilip edilmiye-
ceği hakkında ne düşünüldüğüne dair Başba
kanlıktan olan sorusuna Başbakan adına İçiş
leri Bakam Fevzi Lûtfi Karaosmanoğtu'nıın ya
zılı cevobı (6/481):: - - _ , ._ 

Özü : Asker ailelerine yapıl> 
makta olan yardımın çok 
fakir köylü vatandaşlara da 
teşmil edilip eclilemiyeeeği 
hakkında yazılı soru. 

Yüksek Başkanlığa ; 

Aşağıdaki soruma Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevap verilmesini sayg larımla ar
zederim. ' 

Rize Milletvekili 
Ahmet Morgil 

Mevzuatta değişikliği tazammun eden aşa
ğıdaki sorumu kanun teklifi halinde Büyük 
Millet Meclisine götürmem mümkün ise de ak
çalı mevzuların daha geniş muhasebe, tetkik ve 
takdir imkânlarına sahip bulunan Hükümet 
tarafından Meclise götürülmesinde fayda mü
lâhaza ettiğimden yazılı soru ile Hükümetin 
dikkatini çekmekle iktifa etmeyi uygun buldum. 

Bugün yalnız belediye mmtakasında oturan 
"aldr asker ailelerine yardım yapılmaktadır. 
Fakir vatandaşlar, bu açık adaletsizlik karşı
cında acı acı şikâyet etmekte, az da olsa, köy
lü ve şehirli çok fakir bütün vatandaşların 
bundan faydalanmasının lâzım olduğunu, bu
günkü fena taksim önlendiği takdirde buna im
kân hâsıl olabileceğini, çok lüzumlu olmakla 
beraber, bugünkü şeklinde devam etmektense, 
adaletsizliği bertaraf etmek üzere, tamamen 
kaldırılmasının daha doğru olacağını iddia et
mektedirler. ~ 

Bu cihet, Büyük kongrede de delegeler ta-
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rafından,dilekler meyanmda ortaya atılmış bu
lunmaktadır. 

Bu hususta Hükümetin düşüncesi'nedir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 29 . X I I . 1951 

M, I. G. M. 
2 , Ş . M. . 

Sayı : 621 - 314 - 293/24266 ' 
özü: Yazılı soru hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlığa yazılan 5 . X I I . 1951 günlü ye 

Kanunlar Md. lüğü 6/481, 2715/6049 sayılı yazı- " 
lan karşılığıdır :.̂ - ""'•-'' 

_4şk@-r^ffelerine yapılmakta olan yardımın çok 
"fakir köylü vatandaşlara da teşmil edilip edilmi-
yeceği hakkında ne düşünüldüğüne dair, Rize 
Milletvekili Ahmet Morgil tarafından verilen ya
zılı soru önergesi üzerine gereken inceleme yapıl
dı : -

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım 
hakkındaki 4109 sayılı Kanun, yalnız.muhtaç as
ker ailelerine ait yardımı temin ettiğinden kanun 
hükümlerinin çok fakir köylü vatandaşlara yar
dım yapılmasiyle bir ilgisi görülememektedir. Fa
kir köylü vatandaşlar asker ailesi olduğu tak
dirde bu kanun hükümlerine göre yardım gör
mektedirler. ' • 

Asker ailesi olmıyan.çok fakir köylü vatan
daşlara yardım işi, daha ziyade geniş bir içtimai 
yardım mevzuunu teşkil ettiğinden bunun ayrı 
bir kanunla derpiş ve ihdas edilecek yeni bir ver
gi ile karşılanması icabeder. Buna da' bugün için 
imkân görülemediğini ve keyfiyetin bu }^olda ya
zılı soru sahibi H}ze Milletvekili Ahmet Morgil'c 
iblâğına delâletlerini saygılarımla arzederim. 

İçişleri Bakanı ,_ 
F . L. Karaosmanoğlu 

5. — Kars Milletvelcili Sim Atalay'ın, mevcut 
kadrosu ile ihtiyacı karşüıyamıyacak bir durum
da bulunan Kars Memleket Hastanesine bir rönt
gen verilmesine, lüzum ve zaruret hâsıl olan 
yerlere sağlık merkezleri açılması için teşebbü
se geçilip geçilmediğine, İğdır Hastanesine ope
ratör tâyin edilmemesi sebebine ve bu ilin dokuz 
ilçesinde kaç sağlık memuru ve ebe bulunduğuna 
dair sorusuna, Sağlık ve Sosyal Yardım JBaka-
'm Dr. Ekrem Ilayri Üsiûndağ'ın yazılı cevabı 
(6/491) ' ... 

1952 0 : 2 
8 . X I I . 1951 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hususlar hakkında Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanlığınca yazılı olarak cevap 
verilmesine delâletlerinizi saygı ile arzederim. 

Kars Milletvekilleri 
Sırrı Atalay Fevzi Aktaş 

1. Kars : 409138 nüfuslu 9 ilceli büyük 
bir- vilâyettir. Yılın en az 6 ayı Kış olarak geç
mekte. Bu müddet zarfında bazen haftalarca 
yollar, kapanmaktadır. Yollar kapanmazsa bi
le Kars'ın Posof İlçesinin bir köyünden tam teş
kilâtlı bir hastaneye en seri bir yolculukla an
cak 8 ilâ 10 günde gidilebilir. Bugünkü mede
nî imkânlar yanında acıklı hakikatin ifadesi 
olan bu rakamlara inanmak biraz güç olur. 

Istırapla ifade edelim ki hakikattir.1 Derhal 
salahiyetli bir mütahassısm müdahalesi icabe-

- den bir hastanın durumu bu rakamlar ve haki
kat karşısında kaderle ifade edilebilir. Kışın 
6 ayında 400 000 den fazla vatandaşın hayatı 
sadece kadere bağlıdır. Kars [Memleket Hasta
nesi mahdut yatağı, iki doktoru ve röntgensiz 
vaziyeti ile ihtiyaca asla ve bir gûna cevap ve
recek durumda değildir. .Nüfus çokluğu, büyük 
bir yüz Ölçümü, yolsuzluk ve amansız bir iklim 
şartı Kars'ın durumunu diğer bütün vilâyetler
den ayırmaktadır. 

Gazetelerden 1951 Bütçe yılı içinde, tren vo
liyle civar büyük vilâyetlere bağlı ve çok yakın, 
iklim şartları yol durumu Kars'a nazaran çok 
müsait vilâyetlere röntgen tahsis edildiğini öğ
rendik. Şüphesiz ki, yurdun her köşesinin ihti
yacı vardır ve zaruridir. Fakat yukarda izah et
tiğimiz veçhile Kars zaruretin en başında gel
mektedir. Bu sebeple her ne nam altında olursa 
olsun 1952 Bütçe yılında kars memleket hasta
nesine mutlaka bir röntgen verilmesi lâzımdır. 
Bakanlık gerek bu hususta gerek hastanenin tam 
teşkilâta iblâğı hususunda ne düşünmektedir. 

2. Ardahan'da açılmasına uzun zaman önce 
karar verilen sağlık merkezi - Kars merkezinin 
birçok köyleri ve Kağızman köylerinin sağlık 
durumları için zaruri olan Kötek bucağı sağlık 
merkezi - Sarıkamış'ın Karakusut yahut Kara-
urgan bucağında sağlık merkezi açılması için 

' 1952 Bütçe yılında kaç lira ayrılmış ve ne gibi 
teşebbüslere geçilmiştir? Geçilmemiş ve para ay-
rılmamışsa sebebi? 1952 Bütço yılında bütün 
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yurtta ve nerelerde kaç sağlık merkezinin açıla
cağı? 

3. İğdır hastanesine operatör tâyin edilme
mesi sebebi? 

4. Kars 'm halen 9 ilçesinde, her ilçede ayrı 
ayrı kaç sağlık memuru bulunduğu? 

Seyyar sağlık memur adedinin 1952 Bütçe yı
lında çoğalıp ç.oğalmıyacağı? 

5. Kars ve ilçelerinde kaç ebe bulunduğu 
bucaklara 5 yahut 10 köy topluluğuna ebe veri
lip verilmiyeceği 1952 Bütçe yılında bu hususta 
ne düşünüldüğü? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım. 

Bakanlığı 29 Aralık 1951 
Hususi Kalem Müdürlüğü s 

1530 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliğine 

12 . X I I . 1951 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
6/491, 2735/6099 sayılı buyrukları kargılığıdır: 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay ve Fevzi Ak-
taş tarafından T. B. M. M. Başkanlığına sunu
larak cevaplandrıılması emir buyurulan yazılı 
soruya ilişik listede sırasiyle cevap verildiğini 
bildirir, saygılarımla sunarım. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakam 

- . . . ' • Dr. E. H. Üstündağ 

Kars Milletvekilleri Sırrı Atalay ve Fevzi Aktaş 
tarafından verilen yazılı soru cevapları 

Sual 1. Kars Memleket hastanesinin özel 
idareye ait olması dolayısiyle bu hastaneye mal-
edilmek üzere bir röntgen makinesinin Genel 
Muvazene Bütçesinden alınarak verilmesine ka
nuni imkân yoktur. 

Buna rağmen Kars İlinin bu cihaza olan şid
detli ihtiyacı dolayısiyle oradaki Genel Muvaze
neye ait Doğumevine monte edilmek üzere bir 
röntgen cihazı verilmesi bakanlığımızca takar
rür etmiş olup bu kere mubayaa edilmekte ve 
teslimi yakında yapılacak olan röntgen cihazla
rından bir tanesi buraya verilecektir. 

Sual 2. Sağlık merkezleri yurtta ve bilhassa 
hastanelere uzak bulunan ilçelerde gerek tedavi 
vo gerek koruyucu hekimlik bakımından çok 
önemli ve faydalı işlor görmekte olduğuna' ba-

.1952 O : 2 
I kanlığımız kaani bulunmakta ve yurttaşlar da 

bunu teslim eylemektedirler. 
Ancak bütçe darlığı dolayısiyle yurdun muh

telif yerlerinde ve bütçe imkânları nispetinde 
her yılı sağlık merkezleri tesis edilmektedir. Bu 
cümleden olmak üzere 1952 bütçesine de (30) 

I sağlık merkezi tesisi için gerekli tesis ve 6 aylık 
I idame ödeneği konulmuştur. 

1952 bütçesiyle istenilen 30 sağlık merkezi 
mcyanmda (Ardahan) da da, bu işe elverişli 

hır bina temin edilir edilmez bir sağlık merkezi 
rçılması mukarrerdir. 

Sağlık merkezlerinin, gerek idari, gerek bina 
ve tabip bulma bakımından halen yalnız ilce 
merkezlerinde açılması uygun görülmektedir. 
Buna binaen bugün için bucaklarda ve bu arada 
Karakusut ve Kötek bucaklarında sağlık merkez
leri açılmasına imkân bulunamamaktadır. Arda
han'dan gayrı geri kalan 29 sağlık merkezinden 
ilk plânda, binaları Devlet tarafından yapılmış 
ve yapılmakta olan Hakkâri, Doğubayazit, Cide, 

I Zara, Özalp, Kulp, Eğil, Bulanık, Yusufeli, Um-
ranlı, Şabanözü, Midyat, Yalvaç, Senirkent, Ar-
havi, ve bunlardan bakiye kalan sağlık merkez
leri de binaları mahallî belediye, Halk özel 
idareler tarafından verilmekte olan ve Halk 
evlerinden Bakanlar Kurulunca Bakanlığımıza 
tahsis edilecek bulunan yerlerde açıklanacaktır. 
Ancak halkevleri için henüz nihai ve tam karar 
çıkmamış olduğundan şimdiden bunların yerleri
nin gösterilmesine imkân bulunmamaktadır. 

Sual 3. İğdır Hastanesine operatör tâyin 
edilmemesi sebebi. 

Cevabı : İğdır Memleket Hastanesinde özel 
idareye ait 60 lira maaşlı bir hariciye mütahas-
sıslığı kadrosu vardır. Bu kadroda 27 . V . 1948 
tarihinden beri Dr. Operatör Fahri Eskiyerli 
adında bir mütahassıs vazife görmekte iken üç 
sene bu ilçede hizmet etmiş olduğundan nakli 
hakkındaki isteği üzerine Rize Devlet Hastanesi 
operatörlüğüne tâyin kılınmış ve 23 . V I . 1951 
tarihinde görevinden ayrılmıştır. 

Mumaileyhin - tahvili ile birlikte Kırşehir 
Memleket Hastanesi Operatörü Dr. Sami Eralp 
28. I V . 1951 tarihli Bakanlık Encümen kararı 
ile İğdır Memleket Hastanesine tâyin kılınmıştı. 

Mumaileyh bütün isteklere rağmen bu vazife
yi kabul etmediğinden müstafi sayılmış ve yerine 
26 . IX . 1951 tarihli Bakanlık Encümen kararı 

' i l e Dr. Orhan Erekul tâyin kılınmış vo takipler'-

— 29 -— 



B : 23 7 .1 
rağmen bugüne kadar vazifesine gitmediği anla
şılmakla bunun da müstafi sayılması cihetine gi
dilmek üzere bulunmakla yerine diğer münasip 
tabip aranmaktadır. 

Bu sebeple mezkûr hastanenin tabipsiz kal
maması hususunda bakanlıkça yapılan bütün gay
retlere rağmen, serbest icrayi sanat hakkına malik 
mütahassıslar icbar da edilmediğinden buraya 
henüz birisi gönderilememiştir. 

İlk imkânda tâyin hususu da göz önünde tu
tulmaktadır. 

Sual 4. Kars'ın halen 9 ilçesinde her ilçede 
ayrı ayrı kaç sağlık memuru bulunduğu, seyyar 
sağlık memuru adedinin 1952 Bütçe yılında ço
ğalıp, çoğalmıyacağı?. 

/ Cevabı — Kars İli merkez ilçesinde 4 aded 
gezici ve bir adedde belediye sağlık meuru 
olmak üzere beş sağlık memuru ile merkez ilce
sine bağlı köy gruplarında da . üç köy sağlık 
memuru, 

Ardahan İlçesinde : İki gezici bir özel idare 
sağlık memuru olmak üzere üç sağlık memuru 
ile bu ilçeye bağlı köy gruplarında iki aded 
köy sağlık memuru: - ' ' . 

Arpaçay İlçesinde : İki gezici sağlık memu
ru ile bu ilçeye bağlı köy gruplarından iki 
aded köy sağlık memuru: 

Çıldır İlçesinde : Bir gezici sağlık memuru 
ile üç köy grubunda birer aded olmak üzere üç 
köy sağlık memuru: " 

Göle İlçesinde : Bir gezici sağlık memurluğu 
kadrosu vardır. Bu kadroda çalışan sağlık 
memuru 1941 den beri bu ilçede vazife görmek
te iken vâki isteği üzerine 1.6 . XI . 1951 tari
hinde daha Garp 'ta bir vazifeye tahvil olun
muş ve yerine diğer bir münasibinin tâyini der
dest bulunmuş köy gruplarında da bir aded 
köy sağlık memuru s 

Kağızman İlçesinde : Bir gezici sağlık me
muru ve iki köy grupunda da birer aded olmak 
üzere iki köy sağlık memuru: 

İğdır İlçesinde •: Bir gezici sağlık memuru 
ile bu ilçeye bağlı üç köy grupunda bir aded 
olmak üzere üç köy sağlık memuru:. 

Posof İlçesinde : İki aded gezici sağlık 
memuru ile bu ilçeye bağlı köy gruplarında al
tı , aded köy sağlık memuru: 

Sarıkamış İlçesinde : Bir gezici sağlık me
muru ile köy gruplarında dört aded köy sağ
lık memuru: . 

.1952 0 : 2 
I Tuzluca İlçesinde : İki aded gezici sağlık 

memuru ile bir köy grupu köy sağlık memuru 
vardır, ., 

Bunlardan maada il merkezinde iki, Tuzlu
ca İlçesinde iki ve Ardahan İlçesinde de bir 
aded olmak üzere beş aded frengi savaş sağlık 
memuru vardır. 

Buna göre mezkûr ilde, merkez ilçesi dâ
hil elli aded gezici, köy sağlık memuru ve fren
gi savaş sağlık memuru ile beraber ayrıca on 
iki aded de sıtma savaş sağlık memuru ve sıtma 
savaş sağlık koruyucusu mevcut bulunmakta
dır. 

1952 yık Bütçesiyle teşkilâtımız mevcut sağ
lık memurluğu kadrosuna 172 sağlık memuru 

. kadrosu ilâve edilmesi teklif olunmuş ise de, 
bunlar; trahom sıtma savaşları ile sağlık ku
rumları emrinde hizmet göreceklerdir. 

Sual 5. — Kars ve ilçelerinde kaç ebe bu
lunduğu, bucaklara beş veyahut on köy toplu
luğuna ebe verilip verilmiyeceği 1952 Bütçe yı
lında bu hususta ne düşünüldüğü1? 

Cevabı — Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hüküm
leri gereğince her belediye, bütçesine gerekli sağlık 
personeli için muktazi ödeneği koymakla mü
kellef bulunmaktadır. Bu sebeple mahallî be
lediyelerce kadro ve ödenekleri konulmuş ve 
tasdik ettirilmiş bulunan Kars merkezinde, İğ
dır ve Sarıkamış'ta birer belediye ebesi mevcut 
olup kadrosu Ardahan belediye ebeliği, de ha
len münhal bulunmaktadır. 

Konya ve Balıkesir Doğumevlerine mülhak 
Bakanlığın iki köy ebe mektebi . mevcuttur. 
1951 yılma kadar bu mekteplerden mezun olup 
tâyin edilenlerin sayısı 800 dür. Ve bunlar kâ-

I milen köy gruplarına tevzi edilmiş bulunmak-
I tadır.-

Şu halde halen 8.000 köylümüzün doğum va
ziyeti bu ebeler vasıtasiyle kontrol edilmekte
dir. Bugün elimizde 400 e yakın kadrosuzluk 
yüzünden tâyin edilememiş köy ebesi vardır. 

j Bunların stajyer olarak istihdamlarına da 
I 2919 sayılı kanunun hükmüne göre cevaz veril-' 
j mediğinden bu ebeler iki seneden beri kadro

suzluk yüzünden tâyin edilememişelrdir. 
Halkın hissettiği şiddetli ihtiyaca tercüman 

olarak Hükümet ve vilâyet erkânlarının ve sa
yın mileltvekilerimizin köy ebeleri gönderilme
si hakkındaki, talepler, elimizde halen daha 
4.000 köyün ihtiyacını karşılıyaeak sayıda ebe 
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mevcut olmasına rağmen bu istekler yerine ge
tirilememiştir. 

Kadro temin edilince tâyinleri yapılacaktır. 
Ayrıca bir meslek mektebi olan bu köy ebe 
okulları mezunlarının 2919 sayılı Kanunun hü
kümlerine uyularak kadro alınıncaya kadar 
stajyer olarak istihdamlarını bakanlığımız müm
kün görmektedir. Ve bu kanaatle Büyük Mil
let Meclisinden yorum ricasında bulunulmuş
tur. Bu dileğimiz henüz Bütçe Komisyonun
dadır. 

6. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, Ar
dahan ve İğdır'da birer müretiep Ağır Ceza, 
Arpaçay, Çıldır ve Tuzluca'da Asliye mahkeme
leri teşkiline ve Kars İli ilçelerinde de iş ve sağ
lık teşkilâtı esaslarına müstenit ceza' ve tevkif 
evleri inşası hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'-
nun yazılı cevabı (6/507) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Adalet Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederiz. 

Kars Milletvekilleri 
Sırrı Atalay Fevzi Aktaş 

Kars îlinin Ardahan ve İğdır ilçelerinde bi
rer mürettep Ağır Ceza Mahkemesinin açıl
masını, 

1. A) Ardahan ilçesi - Posof, Ardanuç, 
Şavşat, Çıldır ve Göle ilçelerinin tam ve merke
zini teşkil etmekte ve bu ilçelere uzaklığı 42 
km. ile 100 km. arasında değişmekte ve hepsi
ne yolla bağlı bulunmaktadır, 

B) Bugünkü vaziyete göre bir mahkeme 
için Posoflu bir vatandaş Kars'a gitmek için 
200 küsur, Ardahanlı 100 küsur, Göleli 80 küsur, 
Çıldırlı 80 küsur, Ardanuç ve Şavşatlı vatan
daş Çoruh'a 100 küsur kilometre yol gitmek 
mecburiyetindedir. Kışın bu durum ancak «fa
cia» kelimesiyle tavsif edilecek bir mahiyet ar-
zeder. Posof'tan, Ardahan'dan Kars'a gidebil
mek için dondurucu bir soğuk ve yol vermez 
Sakal Tutuan dağını, keza Göle'den Kars'a 
gidebilmek için Ağustosta dahi fırtınalı olan 
Buğa Tepe'yi aşmak mecburiyeti vardır. 

Ardanuç ve Şavşat'ın gerek uzaklık gerek 
ticaret ve gerekse yol imkânı bakımından Ar-". 
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I dahan'a münasebete daha çok yakın ve müna

siptir. 
Halkın şikâyet ve isteklerinin başında bu 

ıstıraplı durum bulunmaktadır. 
C) Ardahan, Göle, Posof, Çıldır, Ardanuç, 

Şavşat ilçelerinin yüklü iş miktarları Kars ve 
Çoruh Ağır cezalarının işlerini ehemmiyetli su
rette hafifletmiş olacaktır. 

D) Bu ilçelerdeki Ağır Ceza mevaddı Ba
kanlık Merkez Bürosu iş cetvellerinden anla
şılacağı veçhile bir ağır ceza mahkemesi vasa-

I ti iş miktarını aşacak bir durumdadır. 
E) Ardahan'da mevcut büyük Hükümet 

konağı, Ağır Ceza Mahkemesi teşkilinde hiçbir 
müşkilât göstermiyecek durumdadır. 

2. Kağızman, Tuzluca - İğdır - Doğubaya-
ı zıt ilçelerinin merkezi durumunda bulunan İğ

dır İlçesi yukarda izah ettiğimiz hususiyetleri 
taşımaktadır. 

3. Adaleti halkın ayağına götürmek müm
kün olduğu kadar süratli bir adaleti sağlamak, 
hak aramayı bir külfet olmaktan kurtarmak, 
vatandaşa itiraz, yargıcın reddi, temyiz gibi ka
nuni yolları emniyet ve süratle temin etmek 
Adaletin baş ve temel şartları bulunduğu aşi
kâr ve bedihi bulunmaktadır. 250 000 vatanda
şın Ardahan 'a 150 000 vattndaşm, İğdır 'a a-
ğır ceza açılmakla bu en tabiî hakları karşılan
mış olacaktır. Geçen her güne yazık olmakta
dır. Bu ilçelerde Ağır Ceza teşkilâtının açıl
masının zarureti apaçık meydandadır. 

4. Çıldır ve Arpaçay, Tuzluca ilçelerinde 
münferit barış' yargıçlıkları vardır. Bu iki ilçe
deki hukuk ve ceza iş miktarı köylerin, ve asliye 
teşkilâtlarının birbirine olan uzaklığı binlerce 
vatandaşı mağdur etmektedir, işlerin çokluğu 
yüzünden tâyin edilen genç yargıç yardımcıları 
müşkülât çekmekte dâvalar uzun zaman sürünce-

| mede kalmakta vatandaş da asliye işleri için uzak 
mahallere gitmek zorunda ve hakkını derhal is
tihsal edememek durumunda kalmaktadır. Köy
lerin uzaklığı yılın en az 6 ayının müthiş bir 
kış oluşu işlerin çokluğu ilçelerin nüfus fazla-

I lığı nazara alınınca Arpaçay, Çıldır ve Tuzlu-
i ca'da asliye teşkilâtının kurulması mutlak bir 

zaruret teşkil etmektedir. 
i • 5. Kars merkezindeki ceza evi Çarlık Rusya'

nın zulüm için inşa ettiği sıhhi şartlardan tama-
! men âri bir zindandır. İnsanî şartları havi iş 
' esasına müstenit bir ceza tevkif evi ile ilçelerin 

I 
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çoğunda kasaba ortasında evlerden tedarik edi- I 
len bir iki odaya yerleştirilen bu kabil ceza ev
lerinin yerine usulüne uygun ceza evleri yapıl
masını zaruri görüyoruz. 

Bu sebeple : 
Yüksek Adalet Bakanlığı 1952 Bütçe yılı için-. 

de Ardahan ve İğdır'da ağır ceza teşkili, Arpa
çay, Çıldır ve Tuzluca'da asliye mahkemeleri 
teşkili, kars merkezinde iş esasına müstenit, il
çelerinde insanî ve sağlık teşkilâtı esaslarına müs
tenit ceza ve tevkif evleri inşası hususunda ne 
düşünülmektedir ve ne miktarda tahsisat ayrıl- | 
mistir? I I 

T. C.' 
Adalet Bakanlığı 3 1 . X I I . 1951 

C. İş. U. Müdürlüğü 
, Sayı :492 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
19 . X I I . 1951 tarih ve 2797/6190 sayılı ya

zınızla tevdi buyurulan Kars Milletvekili Sırrı 
Atalay ve Fevzi Aktaş taraflarından verilen 
yazılı soru önergesinde, 1952 Bütçe yılı içinde: 

1. Ardahan ve İğdır ilçelerinde birer mü- | 
rettep' ağır ceza mahkemesi teşkil edilmesi, I 

2. Arpaçay, Çıldır ve Tuzluca ilçelerinde 
asliye teşkilâtı yapılması, 

3. K-ars il merkezindeki ceza evi sıhhi 
şartlardan mahrum bulunduğundan burada iş 
esası üzerine müesses yeni bir ceza evi kurul
ması ve ilçelerdeki ceza evlerinin de insani ve 
sağlık kaidelerine uygun 'bir hale getirilmesi, 
hususlarında ne düşünüldüğünün ve ne mik
tar tahsisat. 'ayrıldığının yazılı olarak bildiril
mesi istenmektedir. 

I - Tek yargıçlı bulunan Ardahan Asliye 
Mahkemesi, 1951 yılı içinde çift yargıçlı as
liye mahkemesi haline getirilmiştir. 

Takdim edilmiş bulunan kadro tasarıları 
Yüksek Meclisçe kabul buyııruldıığu takdirde 
burada mürettep bir ağır ceza mahkemesi ku
rulması yerinde olacaktır. Ancak aldığımız 
kadro miktarı mevcut ihtiyacı karşılıyamıya-
cağmdan bir yerde yeni mahkeme teşkilâtı ya- I 
pılırken oradaki iş ve dâva miktariyle yol du- I 
rumu miyar olarak alınacaktır. 

Yapılan incelemelere göre, İğdır mahkeme- | 
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sine 1950 yılı içinde hukuk ve cezaya ait ol
mak üzere 1.168 iş geldiği anlaşılmıştır. 

Emsali arasında burası da nazarı dikkate alı
nacak ve en fazla ihtiyacı olan yerler, öne alına
caktır. 

I I - Arpaçay, Çıldır ve Tuzluca ilçeleri de 
dâhil olmak üzere halen 75 ilçede yalnız birer 
sulh mahkemesi mevcut bulunmaktadır. 

Bakanlığımızca, kadro ve bütçenin müsaade 
ve imkânları. göz önünde bulundurularak ilçeler
deki sulh ;aaiıkemelerinin asliye mahkemesi ha
line getirilmesi hususunda öteden beri önemle 
durulmaktadır. Bu kere Yüksek Meclise sunul
muş olan kadro kanunu tasarısı kabul edildiği 
takdirde bu ilçelerden otuz besindeki sulh mah
kemesinin asliye mahkemesi haline kalbi müm
kün olacaktır. 

III. - Filhakika iş esası üzerine kurulan, ceza
evlerinin miktarı ihtiyaca kâfi gelmemektedir. 
Ancak mahkûmların mühim bir kısmının çiftçi 
bulunması hasebiyle daha ziyade tarım esasına 
göre kurulaıi yeni ceza evlerine ihtiyaç hissedil
diği görülmekte ve bu gibi ceza evlerinin ise, 
ziraate elverişli müsait arazisi bulunan yerlerde 
kurulması icabedeceği de aşikâr bulunmaktadır. 
Bu itibarla; Bakanlığımızca, Antalya mmtaka-
smda Muratpaşa vakfı üzerinde böyle bir ceza 
evi kurulması hususunda etüdlerc başlanmış olup 
şimdilik diğer yerlerde böyle bir ceza evi teşki
line bütçe durumu müsait bulunmamaktadır. 

IV - Umumiyetle ceza ve tevkif evlerinin bina 
durumları Bakanlığımızın üzerinde önemle dur
duğu meselelerden birini teşkil etmektedir. 
Mevcut ceza evlerinden 396 sı bina itibariyle 
gayrimüsait ve iptidai bir haldedir. Bu gibi ceza 
ve tevkif evlerine ait binaların inşaatı, ihtiyacın 
derecesi ve müstaceliyeti göz. önünde tutularak 
bir sıraya tâbi tutulmuştur. 

Şurasını da arzedelim ki: Bakanlığımızın 
1952 yılı Bütçesi Yüksek Meclisçe. henüz kabul 
edilmiş olmamakla beraber Ardahan'da elli kişi
lik olmak üzere B tipi, Göle, Çıldır ve Arpaçay 
ilçelerinde de 25 şer kişilik olmak üzere A tipi 
birer ceza evi binası yaptırılması 1952 yılı inşaat 
programına alınmış olduğunu saygı ile arzederim. 

Adalet Bakam 
B. Nasuhioğlu 

T, B. M. Jf. Basımevi 



S. S A Y I S I : 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe 

Komisyonu raporu (3 /51) 

T. G. 
Başbakanlık , 13,Yi. 1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say : 72-35, 6-1660 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aynı unvanlı ve müteaddit dereceli görevlerin ilk derecesinin üstündeki derecelere 3656 sayılı 
Kanunun 4598. sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddecine göre tâyin edilmiş olanlara adı geçen 
maddeye dayanarak tazminat verilip verilemiyecöği hususu tatbikatta tereddüdü mucip olmaktadır. 

Filhakika 3656 sayılı Kanunun 7 nci maddesini değiştiren 4598 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinde : 

(Yukarı dereceye terfi için en az 3 sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar müddet o derece 
maaşım fiilen almış ve üst dereceye terfie ehliyet kazanmış olmak şarttır. 

..• müddetini doldurmadan yukarı derecede bir memuriyete tâyini icabedenler, müddetle
rini dolduruncaya kadar eski derece maaşlarını alırlar. 

Her ne suretle olursa olsun bir dereceden fazla terfi caiz değildir. Şu kadar ki, kadroya göre 
aşağı derecede memuriyet olmadığı veya ehil memur bulunmadığı takdirde 7 nci ve daha yukarı 
derecelerden birine en çok iki derece aşağıdaki memurların tâyini caizdir. Bu suretle en çok iki 
derece yukarıdaki memuriyetlere tâyin olunanlara, o derece maaşı tutarı ve fevkalâde zamları ile 
hak kazanmış bulundukları derece maaşı tutarı ve fevkalâde zamları arasındaki fark îcra Vekil
leri Heyeti kararı ile tazminat olarak verilebilir.) denilmektedir. 

Bu hükümlere göre normal olarak bir memurun üst dereceye terfii, bulunduğu derece aylığını 
bir terfi süresi almış ve terfie ehliyet kazanmış olmasına bağlıdır. 

Kanun, ehliyet şartını mahfuz tutmak suretiyle bir memurun bulunduğu maaş derecesinde 
bir terfi süresini doldurmadan da yalnız bir ast derece maaşlı memuriyete terfi edebilmesine 
cevaz vermiş ve fakat bu halde de yeni memuriyet maaşının değil, terfi süresini ikmal edinci-
ye kadar eski maaşının verilmiyc devam olunacağı kaydını koymuş olup böyle bir derece terfi-
ler için başka her hangi bir kayıt ve şart ilâve etmemiştir. 

Kanun, bu yoldaki hükmünü (Her ne suretle olursa olsun bir dereceden fazla terfi caiz de
ğildir.) demek suretiyle de teyit ve temin ettikten sonra ancak : 

1. Kadroya göre aşağı derecede memuriyet olmaması, 
2. Veya aşağı derecede memuriyet bulunmasına rağmen bu derecelerde bulunan memurlar

dan daha üst dereceye terfie ehil kimse bulunmaması, 
Hallerine münhasır olmak üzere 7 nci ve daha yukarı derecelerden birine en çok iki derece 

aşağıdaki memurları tâyinine istisnaen cevaz vermiş ve bu suretle tâyin olunanlara, müktesep 
hakları olan aylık ile yükselme suretiyle tâyin edilmiş bulundukları memuriyete mahsus kadro 
aylığı arasındaki farkın verilebilmesi hususunu Bakanlar kurulunun yetki ve takdirine bırak
mıştır. 



Şu vaziyete göre Bakanlar Kuruluna tanınmış olan yetki kanunun genel hükümlerine göre 
müktesep aylıklarının bir üstündeki dereceye yükseltilmiş olanlar hakkında olmayıp yukarda 
arzedilen iki şarttan birisinin mevcudiyetine dayanılarak yapılmış olan tâyinler hakkındadır. 
Binaenaleyh bir üst dereceye tâyin edilmiş olanlara tazminat verilebilmesi için sadece «Tâyin edil
miş olmaları» kâfi olmayıp bu tâyinin aynı zamanda kanunun arzolunan şartlarına uygun bir tâ
yin olup olmadığının araştırılması zarureti bulunmaktadır. 

Aynı unvanlı ve mütaaddit dereceli görevlere bu şartlı hükümlere istinaden memur tâyin edi
lip edilemiyeceğine gelince: • . 

Bu mahiyetteki görevlerin en aşağı derecesi hariç olmak üzere mütaakıp derecelerine bu hük
me dayanarak bir veya iki derece aşağıdan ' memur tâyinine imkân olmadığı düşünülebilir. Zi
ra yukarda da izah edildiği üzere kanunu bu şekildeki tâyini iki şarta bağlamıştır. 

Bunlardan birincisi tâyin konusu teşkil eden kadronun daha aşağı derecesinde bir memuriyet 
olmaması, 

ikincisi de böyle bir memuriyet bulunsa bile oradaki memurlardan, konuyu teşkil eden kadro
ya terfie. ehil kimsenin bulunmaması. 

Aynı unvan ve mütaaddit dereceli memuriyetlerde bu şartlardan her hangi birisinin mevcu
diyeti ileri sürülemiyeceği iddia olunabilir. 

Meselâ valilik ele alınınca : 
Halen valilik, 90, 100, 125, 150 lira gibi mütaaddit maaş derecelerini ihtiva eden bir görevdir. 

Buna nazaran meselâ 100 veya 125 ve 150 liralık bir valilik kadrosuna iki derece aşağıdan bir 
kimsenin terfian tâyini mevzuubahis olsa: 

I - Kadroya göre daha aşağı derecede memuriyet bulunduğu, (Ezcümle 100 lük kadroya na
zaran 90 ve 125 lik kadroya nazaran 100 lük valilikler vardır.) 

.2. Valilerin maaş dereceleri görev ve yetki bakımından her.hangi bir fark hâsıl etmeyip 
her hangi maaş derecesinde olursa olsun valiler arasında muadelet ve müsavat olduğu ve bin-
netice valiliğe atanmış veya atanacak bir kimsenin mevcut valilere nazaran bir veya iki üst de
rece maaşa çıkarılmak için daha fazla bir ehliyete sahip olduğu iddia edilemiyeceği ve bu itibarla 
tazminat verilmesi de mevzuubahis olamıyacağı düşünülebileceği gibi her hangi bir il valiliği 
için aranılan bâzı vasıf ve şartlar kendisinde bulunan bir valinin müktesep hak olarak aldığı 
aylığın iki üst derecesindeki kadro aylıklı bir valiliğe tâyin edilebileceği gibi yine kendisinde ara
nılan vasıf ve şartlar bulunan bir kimsenin açıktan veya diğer bir vazifeden naklen ve kadrosu 
müktesep hakkının bir veya iki üst derecesinde bulunan bir valiliğe tâyini de kabil ve böyle bir 
tâyinde kanuna aykırılık da iddia olunamıyacağı ve binaenaleyh tazminat verilmesi de kanuna 
uygun olacağı kuvvetle mütalâa olunabilir. 

Diğer taraftan profesörlük kadroları ders adları tasrih edilmeksizin isimsiz olarak, alınmış bu
lunduğuna ve 80 liradan 150 lira aylığa kadar profesörlük kadrosu mevcut olduğuna göre, 80 
lira aylık alan bir profesörün aynı veya başka bir ders okutmak üzere münhal olan 100 lira ay
lıklı bir profesörlüğe tâyini de kabildir ve böyle bir tâyinde kanuna aykırılık bulunmadığı ci
hetle Bakanlar Kurulu, isterse, iki elerelce. arasındaki farkın kendisine tazminat olarak öden
mesine karar verebilir. 

Bu itibarla tazminat verebilmek için- sözü <?e çen 3 neü maddenin yukarıda işaret edilen hük
müne dayanılarak yapılmış bir tâyinin mevcudiyeti kâfi olup ayrıca bu görevin mütaaddit dere
celi olup olmadığını aramayı ve böyle bir ayırma yapmayı istilzam eden bir hlüküm bulunmamakla 
beraber yukarıda arzedilen tereddüt dolayısiyle 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmünün 
bu noktadan yorumlanmasına lüzum hâsıl olmuş tur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 
R. Peker 

( S. Sayısı : 20 ) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 3/51; 
Karar No. 11 

18 . XII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun 3 n,cü maddesinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi, komisyonumuza havale 
edilmekle Maliye. Bakanlığı adına Bütçe ve Ma
lî Kontrol Genel Müdürü hazır olduğu halde 
incelenip görüşüldü : 

Yorumu istenen, 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin tadili hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun üçüncü maddesinde (yukarı dereceye 
terfi için. en az üç sene bir derecede bulunmuş 
ve bu kadar müddet o derece maaşını fiilen al-. 
ımş ve üst dereceye terfie ehliyet kazanmış ol
mak şarttır. 

Müddetini doldurmadan yukarı derecede 
bir memuriyete tâyini icabedenler, müddetlerini 
dolduruncaya kadar eski derece maaşını alırlar. 

Her ne suretle olursa olsun bir dereceden 
fazla terfi caiz değildir. Şu kadar ki, kadroya 
göre aşağı derecede memuriyet olmadığı veya 
ehil memur bulunmadığı takdirde 7 nci ve da
ha yukarı derecelerden birine en çok iki derece 
aşağıdaki memurların tâyini caizdir.' B,u su
retle en çok iki derece yukardaki memuriyetlere 
tâyin olunanlara o derece maaşı tutarı ve fev
kalâde zamlarına hak kazanmış bulundukları de-
derece maaşı tutarı ve fevkalâde zamları arasın
daki fark İcra Vekilleri Heyeti karariyle tazmi
nat olarak verilebilir) denilmektedir. 

7 nci ve daha yukarı derecelerden birine en 
çok iki derece aşağıdaki memurların tâyini ha
linde bunlara Bakanlar Kurulu karariyle ara
daki maaş ve fevkalâde zamları, tutarlarının taz
minat olarak verilebileceği açık olarak ifade 
edilmiş ise de, muhakemat müdürlüğü, ve def
terdarlık sağlık müdürlüğü, orta tedrisat öğret
menliği gibi mütaaddit dereceli ve kademeli me
muriyetlerde de iki üst dereceye tâyin yapılıp 
yapılamıyacağı ve yapıldığı takdirde bu gibile
re evvelce almakta oldukları derece maaşı ve 

fevkalâde zammı ile bu kere tâyin olundukları 
derece maaşı tutarı arasındaki farkın tazminat 
olarak verilip verilmiyeceği mevzuunun yorum
lanması istenmektedir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler
den ve bakanbk temsilcisinden alman izahlar
dan elde edilen neticeye göre : 

4598 sayılı Kanunun üçüncü maddesi, 7 nci 
ve ıdaha yukarı derecelerden birine en çok iki 
derece aşağıdaki memurların tâyinini iki hal ile 
mukayyet tutmuştur. 

1. Kadroda aşağı derecede memuriyet ol
maması, ' • -

2. Veya ehil memur bulunmaması. 
Komisyondaki müzakereler sırasında bir kı

sım üyeler tarafından kanun metninin sarih, 
mutlak ve umumi olduğu aynı unvan v••:> müta
addit dereceli memuriyetleri ayırmamış olup, 
yalnız birinci fıkrasiyle müddetini doldurmak-
sızııı bir üst dereceye terfi edenlere müddetleri
ni dolduruncaya kadar eski maaşlarının verilme
sini istihdaf ettiği, nitekim 4598 sayılı Kanun 
tasarısının o zamanki Bütçe Komisyonunda mü
zakeresinden sonra yazılan raporda da «ehli
yetlerine binaen iki üst derece memuriyetin 
mesuliyet ve külfetini üzerine alacak olan me
murlara, müktesep hakki olan derece maaşla-
riyle tâyin olundukları vazifenin maaşı arasın
daki farkı tazminat olarak ve müktesep hak 
teşkil etmemek üzere' verilmek salâhiyetinin 
'hükümete tanınması ve bu suretle dairelerin 
sevk ve idare mevkilerine getirilecek ehil me
murların terfihleriyle birlikte işlerin iyi yürü
tülmesine imkân bırakılması uygun görülmüş
tür» denildiğinden metnin bu bakımdan da sa
rih olduğu mütalâsmda bulunmuşlardır. 

'Maliye Bakanlığının yetkili temsilcisinden 
alman izahat . ve komisyon ekseriyetinin katıl
dığı noktai nazar ise: Kanun metninin mutlak 
olnrayıp böyle bir tâyin yapılabilmesi için; 

1. Kadroya göre aşağı derecede memuri
yet olmaması, • v . . 

( S . Sayısı : 20) 



— 4 
2. Veya terfie ehil kimse bulunmaması, 
Ve şartlariyle mukayyettir. • 
Misal ile arzedelim: 
Şöyle ki İçişleri Bakanlığı teşkilâtında Ma

hallî İdareler Genel Müdürlüğünün kadro ay
lığı (100) liradır. İçişleri Bakanlığı kadrosun
da aşağı dereceden bir Mahallî İdareler Genel 
Müdürlüğü kadrosu da mevcut değildir. Bina
enaleyh evvelemirde tefsiri talep olunan hük
me istinaden ancak böyle bir kadroya yani 
müktesep hakkı (80) lira olan bir memurun tâ
yini iki/derece aşağıdan yapılabilir. 

. Kezalik Maliye Bakanlığı Teşkilâtında özlük 
.İşleri Müdürlüğü kadrosu (90) lira aylıklıdır 
ve teşkilât içinde daha aşağı dereceden bir öz
lük İşleri Müdürlüğü kadrosu da yoktur. Ge
ne aynı hükme dayanılarak ancak bu kadroya 
iki -aşağı derecedeki yani müktesep hakkı (70) 
lira aylıklı bir memurun tâyini mümkün olabi
lir ve bu gibilere, kanun vâzıının hizmet ve kül
fetine karşılık olarak (100) lira, (90) lira ola
rak kabul ettiği aylıkları alamıyacak durumda 
olan bu memurlara bu hizmet ve külfetlerini 
karşılamak üzere kadro aylıkları ile müktesep 
hak olarak almakta oldukları iki alt derece ay
lıklar arasındaki farkın tazminat olarak veril
mesi mümkündür. 

Kademeli kadrolara gelince: Bunlardan me
sela (defterdarlık) (70) liradan (100) liraya ka
dar olmak üzere kademelidir. , (70) lira aylıklı 
bir memurun, (90) lira aylıklı bir defterdarlık 
kadrosuna tâyini mevzuubahs olursa, kadroda 
daha aşağı derecede yani (80) ve (70) lira ay
lıklı defterdarlık mevcut olduğu cihetle fıkra
daki (kadroda aşağı derecede memuriyet olma
ması) şartı tahakkuk edemiyeceğinden böyle bir 
tâyin esasen yapılamaz. Diğer taraftan (70) li
ralık defterdarlık ile (80), (90) ve (100) liralık 
defterdarlıklar arasında mahiyetleri' ve vasıf
ları itibariyle bir fark da mevcut değildir. (70) 
lira alan bir defterdarın vazife itibariyle mühim 
bir vilâyette ve (90) lira alan bir defterdarın 
ise, ne bakımdan nispeten daha az mühim bir 
vilâyette istihdam edilmeleri mümkündür ve 
tatbikatta her zaman vakıdır. 

Fıkra hükmü mutlak manada alındığı tak
dirde (70) liralık kadroda müktesep hak olan 
(70) lira alan bir defterdara memuriyet yeri 
değiştirilmeksizin binnetice vazifesinin mahiyet 

ve hacmmda bir külfet yapılmaksızın sadece 
kadrosunu (90) liralık bir kadro ile tebdil etmek 
suretiyle (70) lira ile (90) lira arasındaki far
kın tazminat olarak verilmesi mümkün görüle
cektir. 

İl sağlık, veteriner ve orman müdürleri, hâ
kimler, savcılar, varidat müdürleri, malmüdür-
leri, tahrirat müdürleri, doktorlar ve saire gibi 
kademeli olan kadrolar hakkında da vaziyet 
aynıdır. Hilafı mütalâanın tatbikatta alacağı 
seyir de üzerinde durulması ic-abeden bir keyfi
yettir ve kanun vâzıının maksadı da asla bu 
değildir. 

Valilerin durumu ise İl İdaresi Kanunu ile 
hal ve ıslâh edilmiş olduğundan yoruma bu 
bakımdan mahal olmadığına ekseriyetle karar 
verilmiştir. ' • ' .•"•. ' 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Sözcü 

Çanakkale 
E. Kalafat 
Afyon K. 

A. Vezir oğlu 

Aydın 
Muhalifim 

E. Menderes 
Bolu 

M. Güçbilmez 
Bursa 

K, Yılmaz 
Elâzığ 

O.F.Sanaç '-
Giresun 
M. Şener 
İstanbul 

Muhalifim 
A. II. Başar 

İstanbul 
Muhalifim 
S. Oran 

İzmir 
T. Gür erk 

Başkan V.' 
Burdur 

E. Çelikbaş 
Kâtip . 

Sivas 
/ / . İmre 
Antalya 

Muhalifim 
A. Sanoğlu 

Bilecik 
T. Üresin 

Bolu 
t. Gülez 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Giresun 
II. Eritmen 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
İstanbul 

Hadi Ilüsman 

İzmir 
B. Bilgin 

Kastamonu 
Muhalifim 

H. Türe 
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Konya 
Muhalifim 
M. Â. Ülgen 

Mardin 
R. Erten 

Malatya 
M. 8. Eti 

Ordu 
R. Aksoy 

Trabzon 
C. R. Eyuboğlu 

Trabzon 
Muhalifim 

S. E. Kalaycıoğlu 
Urfa 

Dr. F. Ergin 
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