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4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 
1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kuru-

lu Kanunu gereğince Kurula üye seçimi 73, 
90:91 

2. — Burka Milletvekili Cevdet Perin 
ve Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, 
dış yardımlarla ilgili olarak Amerika'ya 
giden ve orada çeşitli temaslarda bulu
nan Başlbakan Yardımcısı ve Devlet Ba
kanı Ekrem Alican'm bu temaslar hakkın
da Meclisi tenvir etmesine d&ir önergesi 
(4/109) , 73:74 

3. — Muş Milletvekili Sami öztürk'-
ün, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
66 ncı maddesinin tadili hakkındaki 'ka
nun teklifinin yeniden hazırlanmakta olan. 
Emekli Sandığı Kanununun müzakeresin
de naz&ra alınacağına dair Maliye Komis
yonu raporu (2/249) 74:76 

5. — Sorular ve cevaplar 76 
a) Sözlü sorular ve cevaplan 76 
1. — Konya Milletvekili İrfan BaranT-

Sayia 
in, yurtta husumet ve nifak yaratan ve re
jimi tahrip maksadını güden olaylara dair 
Başhakandan sözlü sorusu (6/403) 76:84 

2. — Antalya Milletvekili ihsan AtabV-
ün, Basın - İlân Kurumu Kararnamesinin 
yürürlüğe girdiği günden hugüne kadar 
İstanbul, İzmir, Ankara ve Anadolu gaze
telerine verilen ilân bedellerinin miktarına 
dair Başbakandan sözılü sorusu (6/314) 84:86 

3. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin'in, çeşitli yönlerden istismar edi
len Eminsu konusu hakkında neler düşü
nüldüğüne dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/367) 86 

4. — Murdin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve ci
varı illerde henüz yakalanamamış hulunan 
gıyabi mevkufların adedine ve bunların 
yakalanmaları için özel surette tedbir alı
nıp alınmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/368) 86 

5. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Ayibar'ıh, kaçakçılığın meni ve takibi mak-
suadiyle istimlâkine karar verilen Güney -



Doğu'daki arazilerin istimlâkinden vazgeç
me yoluna gidilip gidilmiyeceğine dair İç
işleri Bakanından sözlü 'sorusu (6/369) 87 

6. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Almanya'nın Mülheim kasabasında 
(her yılın 21 Şubatında terti'bedilen Türk 
Haftası adındaki festivale 1963 yılında iş
tirak edilmek üzere bir teşelbbüs ve hazır
lık yapılıp yapılmadığına dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/375) 87 

7. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun, hu dönemde liseyi 
(bitirip de üniversite ve yüksek okullara 
giremiyen öğrenci adedine ve bunlar hak
kında ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/384) 87 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, üniversite ve yüksek 'okullara ıgiremi-
yenler için ne gibi tedbirler alındığına ve 
gece üniversitesi ile geçek yüksek okul
ları açılması hakkında ne gibi çalışmalar 
olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/386) 87 

9. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
mn, Yüksek Adalet Divanı eski Başsavcısı 
hakkında yapılan neşriyata dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/388) 87 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Güneş Matbaacılık Türk Anonim 
Şirketinin Hazineye intikalinden Sonraki 
durumuna dair galiye Bakanından sözlü 
sorusu (6/390) 87 

11. — Gümüşane Milletvekili Nurettin 
özdemir'in, Türkiye Şeker Fabrikalarının 
1962 yılı kampanyası bölge pancar nakli
yesi için ton başına Ödediği fiyata ve Sa
nayi Nakliyat Şirketinin hukuki durumu
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/392) 87 

12. — Manisa Milletvekili Muammer 
Erten'in, bir banka kurulması maksadı ile 
tütün müstahsılmdan para toplanmış ol
masına rağmen, harikanın şimdiye kadar 
ne sebeple kurulamamış 'olduğuna dair Ti
caret, Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakan
larından sözlü sorusu (6/393) 87 

13. — Manisa Milletvekili Muammer 
Erten'in, çekirdeksiz kuru üzümün asgari 
ihraç fiyatına dair Ticaret Bakanından 
isözlü sorusu (6/394) 87 

14..— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Güney - Doğu Anadolu bölgesinde (ka
çakçılığın önlenmesi için mayınlama ve is
timlâk işine ne zaman başlandığına dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/395) 87 

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, 1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz ola
rak Suriye uyruğuna geçen Türk vatan
daşı bulunup (bulunmadığı ve (bunların ye
niden Türk vatandaşlığına alınıp almmı-
yacağı hakkında neler düşünüldüğüne dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/396) 87 

16. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un 4753 sayılı Kanuna göre kurulan Top
rak Tevzi komisyonlarının vazifelerinin ne
lerden ibaret olduğuna dair Devlet, İmar ve 
lisfeân ve Tarım Bakanlarından sözlü so
rusu (6/397) 88:90 

17. — Bolu Milletvekili Ahmet Çak-
mak'm, pancar fiyatlarında hangi seibep ve 
kıstaslara uyularak indirim yapıldığına da
ir Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/398) 90 

18. — Konya Milletvekili İrfan Baran'-
m, Anayasa ve demokrasiye aykırı olduğu 
tesbit edilen kanun ve hükümlerin kaldırıl
ması veya değiştirilmesi işine dair Adalet 
(Bakanından sözlü sorusu (6/399) 90 

19. — Kütahya Milletvekili Ali Erhek'-
in haşhaş ekimi ve afyon satmalınması hak
kındaki mevzuatın müstahsil lehine değişti
rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/400) 90 

20. — Gümüşane Milletvekili Nurettin 
öızdemir'in, Malatya'nın Hekimhan ilçesi 
Deveci ve Karakoz mevkilerinde Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından de
mir madeni araması yapılıp yapılmadığına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/401) 90 

21. — Sinop Milletvekili 'Cemil Kara-
Ihan'm, yurdumuzda bir senede kaç hektar 
orman yandığına dair Tarım Bakanından 
iâözlü sorusu (6/402) 90 

22. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, Hopa - İstanbul sahil şosesinin 
yapılması hususunda bir proje bulunup bu
lunmadığına dair Bayındırlık ve Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/404) 90 



1. — GEÇEN ü 

Afyon ıKarahisar Milletvekili 'Halûk Nur Ba
ki, rejim mevzuunda gündem dışı demeçte bu
lundu. 

Milletlerarası göçmen ve mülteci meselelerini 
araştırma organizasyonu (toplantılarına katılacak 
olan tmar ve iskân Bakanı Fahrettin Kerim Gö-
kay'ın dönüşüne kadar kendisine, Devle* Bakanı 
Raif Ayfbar'ın vekillik etmesinin ve, 

Rahatsız bulunan Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanı Celâl Karasapan'm hastalığı müddetinoe 
kendisine, Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, muva
fık görülmüş olduğuna dair Cumlhurbaşkanlığı 
tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi hak
kındaki Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi okun
du, kabul edildi. 

Yüksek Hâkimler Kurulu için ikinci defa ya-

Sözlü sorular 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Doğu - Anadolu'da çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle, kredili olarak verilen buğdayın (bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönderil
miştir i(6/405) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat ö^vda'nm, 
siyasi 'hükümlülerden, hastalıkları sebebiyle, kim
lerin tahliye edilmiş olduğuna ve da'ha kaç hasta 
(mahkûm bulunup bulunların taihliıyeleri için ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. ('6/406) 

3. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Amerika Cumhurbaşkanı Yardımcısına verilen 

Tasarılar 
1. — Talh'sis edildikleri gayelerde kullanıl

malarına imkân ve lüzum ka'lrmyan ıharlb sefi
nelerinin satılmasına yetki verilmesi 'halikında 
kanun tasarısı (1/296) (Millî Savunma, Maliye 
ve Bütçe komisyonlarıma) 

2. — 'Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 

PANAK ÖZETÎ 

pılan seçim sonucunda yine çoğunluk sağlanama
dığından gelecek birleşimde (tekrar edileceği Baş
kanlıkça (bildirildi. 

Gündemdeki kanun taşanlarının sözlü soru
lardan evvel görüşülmesi (hakkındaki önerge ka-
ıbul edildi. 

'Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanunu tasarısı 
üzerinde bir süre görüşüldü, Mecliste ıçoğunluk 
kalmadığı anlaşıldığından, 

26 . 9.1962 Çarşamba günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
IBaşkanvekili Van 

Mekki Keskin Muslih GörentctA 

Kâtip 
İstanbul 

Ferruh Bozbeyli 

Ihediyelerle, misafirimizin verdiği hediyelere dair 
sözlü soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir (6/407) 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağanoğ-
lu'nun, Tralbzon ili ile Akçaalbat ve Maçka ilçele
rinde mahsulü hasara uğrıyan tütün müstahsili
nin yardımına koşulması hususunda ne düşünül
düğüne dair sözlü soru önetfgesi, Tarım, Gümrük-
ve Tekel ve Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/408) 

5. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, mem
leketlimizde ağır işliyen, pahalı, bürokratik, mesu
liyet ve salâhiyet mıünaseheti belli olmıyan teşki
lâtın düzeltilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir ı(ı6/409) 

ikinci m'addelsinin (A) 'bendinin ikinci fiknası
nın değiştirilmesi 'hakkında kanun tasarısı 
(1/297) (Ticaret ve Tarım komisyonlarına) 

3. — «Türkiye Oumlhuriyeti Hükümeti ile 
Finlandiya Cum'huriyeti Hükümeti arasında 
münakit 13 Mayıs 1960 tarihli Ticaret Andlaş-
masma ek protokol» ile eklerinin lon/aylanması-

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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nın uygun bulunduğu 'hakkında kanun tasarı
sı (1/298) (Dışişleri, Ticaret ve Bütçe Ustamla-
yonlarına) , 

Raporlar 
4. — Muvazenei Umumi'yeye 'dâihil dairelerin 

19&6 malî yılı hesabı katilerine ait umumi mu
tabakat 'beyannamesinin sunulduğunla dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1966 bütçe yılı 
Hesabı Katî kanunu tasarısı Ihakkında Cumthu-
riyet iSenatoısu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklik h'akkm'da 
Millet Meclisi Sayıştay (Komisyonu rapora 
<3/lI6, 1/52) (Gündeme) (İS. iSayiSi : 163 e ek) 
[Dağıtma tarihi : 124 . 9 . 19021 

5. — Orman Umum Müdürlüğünün 1956 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğunu Klair iSayışltay Başkan
lığı tezkeresi ile 'OrmJan Umum Müdürlüğünün 
1956 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/117,1/58) (Gün
deme) ('S. Sayısı : 250)1 [Dağıtma tarittıi : 
24 .9 .1962] 

6. — Orman Umum Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna, 'dair ISayıştay Başkan
lığı , tezkeresi ile Orman Umum Müdürlüğünün 
1957 malî yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı ve 
.Sayıştay Komisyonu raporu (3/139,1/71) (Gün
deme) (S. Sayısı : 251) [Dağıtma tarihi : 
2 4 . 9 . 1 9 6 2 ] 

7. — Ormian Umum Müdürlüğünün 1959 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Umum Müdürlüğünün 1958 
bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı ve Sa

yıştay Komisyonu raporu (3/172, 1/84) (Gün
deme) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tarihi : 
24 . 9 . 1962] 

8. — Orman Umum Müdürlüğünün 1959 yı
lı kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Orman Umum Müdürlüğünün 1959 bütçe 
yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı' ve Sayıştay 
Komisyonu rapora (3/23, 1/35) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 24 . 9 . 1962] 

9. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün 
1958 bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğünün 1958 malî yılı Hesabı Katî kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/167, 
1/78) (Gündeme) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 9 . 1962] 

10. — Asker ailelerinden ınulhtaeolanlara 
yardım yapılması 'hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin ıson fıkrasının kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve îçiş'leri Komisyonu rapioru 
(1/197) (Gündeme) (S. Sayısı : 257) [Dağıtma 
tarihi : 24 . 9 . 1962] 

11. — 5434 Sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 neü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ye Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/200) 
(Gün'deme) (IS. iSayısı : '264) [Dağıtma tari
hi : 24 . 9 . 1962] 

12. —• 6343 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin 'değiştirilmesiyle '23 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılma
sı (hakkında kanun tasarısı ve Tarrm Komisyo
nu raporu (1/250) (IS. Sayısı : 2165) [Dağıt
ma tarihi : l25 .9 . 1902] 

»><» •<•-



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN — Birleşimi .açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Konya milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, ıgündeme 

başlıyoruz. 
Varlık beyannamesini vermemiş olan 5 ar

kadaşımız kalmıştır. Yüksek malûmunuz 'olduğu 
veçhile Meclisin açılmasından fbir ay zarfında 
varlık ıbeyannamelerinin verilmesi lâzımıgelir. 
Bu itibarla bu 5 arkadaşın bu (hafta sonuna ka
dar varlık beyannamelerini vermelerini rica edi
yoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu gereğince Kurula üye seçimi. 

BAŞKAN — G-eçen Birleşimde nisap hâsıl 
olmadığı için ıseçim ibuıgiün yenileniyor. Kâğıt
ları dağıtıyoruz. 

Namzetleri ve aldıkları oyları okutuyorum. 
Oylar kullanıldıktan ısonra muhterem arkadaş
larımızın salonu terk etmemelerini rica edece
ğim. 

2. — Bursa Milletvekili Cevdet Perin ve 
Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün; dış yar
dımlarla ilgili olarak Amerika'ya giden ve ora
da çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Yardım
cısı ve Devlet Bakanı Ekrem Alican'ın bu te
maslar hakkında Meclisi tenvir etmesine dair 
önergesi (4/109) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, daiha 
önerge var, okutuyorum, efendim. 

evvel bir 

Yüksek Başkanlığa 
Dış yardımlarla ilgili olarak Hükümetimiz 

adına Amerika'ya giden ve çeşitli temaslarda 
bulunan Sayın Başbakan Yardımcısı ve Devlet 
Bakanı Ekrem Alican'ın Sbu temaslariyle netice
leri hakkında Yüksek Meclisi tenvir etmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bursa Eskişehir 
Cevdet Perin iSeyfi Öztürk 

BAŞKAN — Sayın Alican buradalar mı?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI EKREM ALÎÖAN (iSakarya) — Efen
dim, müsaade ıbuyurulurea (gelecek Birleşimde 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Alican gelecek 
Birleşimde mütalâalarını beyan edecekler. 

Şimdi, dün seçimler esnasında, yine Yüksek 
Hâkimler Kuruluna seçilmek istijyen bir zatın 
dilekçesi gelmiştir, kimliği bildirilecektir; arzu 
eden arkadaşlarımız kendisine oy verebilirler. 

ibrahim Halil Aytuğ; Mersin Hukuk Hâ
kimi. 

Arzu eden arkadaşlarımız listelerine dâhil 
edebilirler. 

Şimdi, geçen Birleşimde oy almış arkadaş
larımızın isim listesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
451 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 

gereğince kurula asıl üyelik için yapılan seçime 
(293) üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri 
yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları al» 
mışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Mahmut Alicanoğlu Celâl Kılıç 
Üye 

Arif Ertunga 
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1. 
2. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

M. Meclisi 
— Ahmet Niyazi Gencer 
— Ali Şefik Türk Doğan 
— Hikmet Lütfi Sanear 
— (Kaya Alper 
— Zeki Evirgen 
— Bahattin Kara Küçük 
—• Abdurrahman Sineel 
— Talhir Taşer 
—• M. İhsan Tüzüner 
— A. Fahri Yücel 
— Zahit Çandarlı 
— Recai özmen 
— Mehrure Zeren 
— Fevzi Peşkircioğlu 
— Sekip Yücekan 
— Rüştü Baykal 
— Mehmet Kırım 
—• Kâmil Baran 
— 1. Hakkı Melikoğlu 
— İsmail Aytuğ 
—• Halit Ekmekcioğlu 
— Celâl Çalguver 

B: 
223 
157 
147 
100 

37 
42 
20 
20 
14 
12 
11 
9 
9 
9 

,8 
7 
3 
5 
4 
3 
2 
1 

121 

BAŞKAN — Tasnif heyetini seçiyoruz. 
Güner Sarısözen (Sivas)... Burada. 
Hasan Erdoğan (Kars)... Burada. 
Ömer Faruk Sanaç (Elâzığ)... Burada. 
Tasnif heyeti im üç arkadaşımızdan teşek

kül etmiştir : 
Oylamaya Bursa'dan haşlıyoruz. Arkadaş

lar, adaıylarm isimlerini mühürlü kâğıtlara yaz
sınlar ve zarfa koysunlar. Zarfı kapatmamala
rını rica edeceğiz. Çünkü tasnif heyetine müş
külât veriytor. 

(Bursa seçim çevresinden oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu üye

liği için, oylarını kullanmıyan arkadaşlar var
sa, lütfen oylarını kullansınlar. 

.3. — Muş, milletvekili Sami Öztürk'ün, 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanununun 66 ncı mad
desinin tadili hakkındaki kanun teklifinin ye
niden hazırlanmakta olan Emekli Sandığı Kanu
nunun müzakeresinde nazara alınacağına dair 
Maliye Komisyonu raporu (2/249) 

BAŞKAN 
edeceğim. 

Raporu okutup ıttılanıza arız 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunlar Müdürlüğü 12 . 6 . İ'962 gün ve 

2207 sayı ile komisyonumuza havale edilmiş olan 
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5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 66 ııci 
maddesinin tadili hakkında Muş Milletvekili Sa
mi Öztürk'ün tevdi ettiği kanun teklifi; tekliL 
sahibinin, Maliye ve T. C. Emekli Sandığı tem
silcilerinin huzuru ile tetkik ve müzakere olundu. 

Bu teklifin esasında iştirakçinin veya emek
linin ölümü tarihinde bu kanuna göre hak sahi
bi dul ve yetimlerine aylık bağlanması hakkında 
mevzuu prensibi değiştirmesi gerekirken, ölüm 
tarihindle 65 yaşını bitirmemiş babasına veya ev
li iken sonradan boşanıp yardıma muhtaç duru
ma düşen anasına da aylık bağlanması hakkında 
bir hüküm tedvinini hedef tuttuğu görülmüştür. 

Hakikaten ölüm tarihinden sonra çalışamıya-
cak ve yardıma muhtaç duruma düşeceklerin ko
runması bir hak ve adalet lâzimesi olmakla bera
ber ana ve babadan başka okul kontenjanlarının 
damlığından dolayı ölüm tarihinde bir okula de
vam imkânını bulamayıp ertesi yıl tahsile baş-
hyan çocukların da durumları bu derecede ve 
belki daha ağır bir sosyal dâva teşkil etmekte
dir. Diğer taraftan Emekli Sandığı Kanununa 
tabi emeklilerin dul ve yetimlerinin bugün al
makta oldukları aylıklar arasında da yıldan, yıla 
tekevvün etmiş nisbetsiz tahsisler dolayısiylo 
emeklilik mevzuatının bu kanun teklifinden da
ha ağır adaletsizlikleri ihtiva ettiği de bir haki
kattir. 

Emekli Sandığının ve Hükümetin, umumi sos
yal sigorta, İşçi Sigortaları, Memur Sigortala
rı konularında ve medeni dünyada tatbik olu
nan usullere ve teknik hesaplara müstenit yeni 
tasarılar ihzar eylemekte oldfuğu, bu arada T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun yeni hükümlerle 
tedvini ön plâna alındığı, bugünkü tatbikat de
vam ettiği takdirde 1985 yılında Emekli Sandı
ğının ödeme yapma imkânlarından mahrum ka
lacağı anlaşıldığından bu kanun teklifinin' yeni
den tedvin edilmekte bulunan Emekli Sandığı 
Kanununun müzakeresi sırasında bütün şümulü 
ile nazara alınmasına ve keyfiyetin Yüce Genel 
Kurulun bilgilerine arzı için Yüksek Başkanlığa 
sunulmasına karar verildi. 
Komisyon Başkanı Başkan V. Kâtip 

Kocaeli Muş Ağrı 

Cemal Babaç Sait Mutlu Nevzat Güngör 
Erzurum Gümüşane 

Giyasettin Karaca Necmeddin Küçüker 
Manisa Ordu 

Yakup Yakut O. Naim Hazinedar 
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Zonguldak 

Yeni tasarının beklenmesi zamana bağlı 
olup adaletsizliğin izalesi ise daha âcil ol

duğundan muhalifim. 
S. Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — Efendim; Komisyon, müddeti 
zarfında teklifi huzurunuza getiremediğini ma
zeret olarak beyan ediyor ve Hükümetten 'gelen 
teklifle binlikte müzakeresini yapacağını söylü
yor. Bilgilerinize arz oliunur. 

Efendim; bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü sorular arasında 21 nci maddede yer 

alan soruya diğer sözlü »sorulardan önce cevap 
vermem hususunun genel kurulun tasvibine arz 
edilmesini rica ederim. 

Malatya 
Başbakan 

İsmet înönü 

BAŞKAN — 21 nci sırada yer alan soru sa
hibi Sayın îrfaıı Baran buradalar mı efendim? 
(Burada seslen) 

Evvelâ, teklifi oyunuza sunacağım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlarım; geçen birleşimde kanunların 
sözlü sorulardan evvel görüşülmesine Yüksek 
Meclis karar verdi. Böylece Turizm Kanunu da 
müzakereye başlandı. Heyeti umumiyesi üzerin
de görüşmeler devam etmektedir. Nitekim bu
gün müzakere başlayınca Riyaset Divanı «ayrıl
mayınız, teşkilât Kanununu müzakereye devam 
etmekteyiz.» diye tebliğ etti. Şimdi bu tebliğ 
ortada dururken, artık sözlü sorulardan bahso-
lunamaz. 

Riyaset Divanından rica edeceğim. Kanun 
görüşülsün, ondan sonra sözlü sorulara sıra gel
sin. Meclisin müzakerelerini bu şekilde inkıtaa 
uğratmaya kimsenin hakkı ydktur. Onun için 
müzakeresi geçen birleşimde başlıyan ve çoğun
luk olmadığı için bu birleşime kalan Turizm 
Kanunu hakkındaki görüşmelilere devam zaruri
dir. Başka türlü bir karar usule uygun olmaz. 

KENAN ESENCÎN (Zonguldak) — Söz isti
yorum. Tahtakılıç'a cevap vereceğim. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
KENAN ESENGÎN (Zonguldak) —Arka

daşlar, Sayın. Ahmet Tahtakılıç pek klâsik ola
rak her şeyi müdafaa etmektedir. Bunu da öy
le müdafaa etmekte. Bir memleketin Başbaka
nı lüzum görüyor ve bir sözlü soruyu ileri al
mak ve cevap vermek için Meclisten rica ediyor. 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşun. 
KENAN ESENGİN (Devamla) — UsM hak

kında sözüm budur. Memleketin umumunu ilgi
lendiren bir mevzuda, bir sözlü soruya cevap 
vermek için Başbakan bir takrir vermiştir. Bu
nun aleyhinde konuşmak doğru değildir. Buna 
müsaade edip vereceği cevabı öğrenmek mecbu
riyetindeyiz. Bu takriri oya koyun, arkadaşlar 
oyunu versin. 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu seçi
mine oyunu kullanmıyan arkadaş var mı? Oyla
ma işlemi bitmiştir. Tasnif heyetine seçilen ar-
kadaşlarımiiz lütfen yerlerini alsınlar. 

Usul hakkında, buyurun Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) —Muhterem 
arkadaşlarım; İçtüzüğümüzün 153 ncü maddesi
nin son fıkrası şöyledir: «Vekil, sorulan suale 
gününden evvel de cevap vermek hakkını haiz
dir.» Bu maddenin burada yer almasının sebebi, 
kamu menfaatleriyle ilgili gördüğü hususlarda, 
Bakanlar Kurulu Üyelerinden her hangi birisine 
Meclisin murakabe yollarından biri olan, sözlü 
soru yolunun, kendisine karşı zamanından evvel 
işlemesini talep etmek hakkını vermek içindir. 
Bir Başbakan, huzurunuza, hattâ gündemde yer 
almamış olsa dahi bir sözlü soruya cevap vermek 
istiyorum diye çıktığı zaman, bu hakkı İçtüzü
ğün 153 ncü maddesinin son fıkrası ona esasen 
tanımış bulunuyor. 

Gündemde bulunmıyan bir sözlü soruya da
hi bu şekilde cevap verme imkânı mevcut oldu
ğuna göre, bir Bakanlar Kurulu Üyesinin gün
demde mevcut bulunan bir sözlü soruya diğer
lerinden evvel cevap verme hakkının evleviyet-
le mevcudolduğunu kabul etmek, hukuk mantı
ğının en basit icaplarından biridir. 

Binaenaleyh; kendisini, kamu menfaati gör
düğü için zamanından evvel bir konuda mura
kabe ettirmek istiyen bir Hükümet Başkanına 
bu imkânı tanımak, hattâ kendi talebiyle ay
rıca oya başvurmaksızın derhal tanımak, İçtü
züğün âmir icaplarındandır. (Bravo sesleri) 
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BAŞKAN — Efendim; İçtüzüğün 153 ncü 

maddesini Sayın Coşkun Kırca izah ettiler. Ah
met Tahtakıliç arkadaşımızın izah buyurdukları 
kanunun müzakeresi, şayet bir önerge gelir de 
sorulardan önce görüşülmesi istenirse, mümkün 
olacaktır. Soruların kanun teklif ve tasarıların
dan evvel görüşüleceği yüksek malûmunuzdur. 
Kanunların önce görüşülmesi ıhususunda da bir 
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önerge gelmiş değildir. Binaenaleyh, otomati'k-
ınctn sözlü sorulara devam edeceğiz. 

Şimdi sözlü sorularda ilgili bir önerge gel
miştir. Başkanlığın vazifesi bu önergeyi okutup 
oylarınıza sunmaktır. Yapıılıan işte bir usulsüz
lük yoktur. Arz olunur. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabull eden
ler... Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Konya Milletvekili İrfan Baranhn, 
yurtta husumet ve nifak yaratan ve rejimi tah
rip maksadını güden olaylara dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/403) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yurtta husumet ve nifak yaratan ve rejimi 

tahrip maksadını güden; tahrik, teşvik, tevzir 
gayretler vehamet arz eden bir şiddet, kesafet 
ve genişlikte sürüp giderken Hükümetin olay
lar karşısında kayıtsız, çaresiz ve dilsiz görünüş 
ve tututumunun sebeplerinin ne olduğunun Baş
bakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Konya Milletvekili' 

irfan Baran 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlar; Konya'nın Sayın Mil
letvekili İrfan Baran, iç politikamızdaki son 
olayları sözlü sorusu ile dile getirmektedir. 
Gerçekten, hususiyle ikinci Karma Hükümetin 
kuruluşundan bu yana, siyasi hayatımızın dü
zenini bozma istidadını gösteren bâzı tahrik
ler ve çatışma manzaraları; bütün toplum taba
kalarının dikkatini ve endişesini çekecek bir 
sertlik ve genişlik almıştır. Son hırçın du
rumun bahanesi olarak Yassıada hükümleri
nin yıldönümü gösterilmiştir. Fena -akıbete 
uğramış insanlarının yakınlarının bu akıbet
lerinden teessür duymaları tabiî ve beşerî bir 
olaydır. Ancak bu tezahürlerin kanunların çiğ
nenmesi ve cemiyet düzeninin bozulması gibi 
neticeler doğurması şüphesiz hiçbir surette 
tecviz olunamaz. 

Son günlerde, kanunların suç saydığı bir
çok tahriklerin yapıldığı tesbit edilmiştir. Ted
birler Kanunu hükümleri pervasızca ve açık
tan açığa ihlâl olunmuştur. Bu kanunu bir
kaç cümleyle Yüksek Meclise hatırlatmak iste
rim. Bu kanun bugün hüküm süren T. B. M. 'M. 
zamanında çıkmış, bu Mecliste temsil olunan 
dört siyasi parti liderinin imzası ile teklif 
olunmuş, açık oturumlarda ve komisyon çalış
malarında lüzumu ve mahzuru 'milletvekilleri 
ve hukukçular tarafından enine boyuna ince
lenmiştir. Bu kanun ne geçmiş devrin, ne ih
tilâl devrinin eseridir. Bu kanun demokratik 
rejime inanmış, iktidarlı ve muhalefetli siyasi 
partilerin kesin olarak duydukları âmme ih
tiyacının karşılığıdır. (Ortadan lalkışlar.) işte 
son olaylarda bu kanun işlemez, tesir ©t-
mez ve cemiyeti korumaz olduğu ispat edilmeye 
çalışılmıştır. 

Son taşkınlıkların ve genel olarak millet 
içinde yayılmaya çalışılan zararlı düşüncele
rin özü şudur : Siyasetle uğraşanların bir kısmı 
demokratik rejimin bizim memleketi idareye 
elverişli olmadığı sanısmdadırlar. Bunlardan 
bir kısmı, imparatorluk zamanının felsefesi 
olan pederane veya adilâne mutlakiyet düs
tûrunun henüz önemini kaybetmediğini iddia 
ederler. Bir diğer kısmı ise hürriyet ve de
mokrasi ülküsü ile bağdaşamıyan aşırı ideo
lojik akımlara kapılmış olanlardır. Bun
lardan, bu asrın getirdiği zararlı düşünce has
talıklarından ırkçılık ve faşistlik yolunda olan
lar, hem insan münasebetlerine imkân ver-
miyen bir politika taraflısıdırlar, hem de bu 
görüşü kendine mahsus bir sosyalizmde ka
rıştıran bir anlayıştadırlar. Bunlar, az ge
lişmiş memleketlerin Batılı demokratik dü-
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zen içinde kalkınamıyacağmı söylemekte, ko- I 
münizmle birleşirler ve bizim için aynı dere-

. cede zararlıdırlar. (Bravo sesleri, alkışlar.) 
Biz bu temayüllerin, /tamamiyle karşısında

yız. (Ortadan bravo, sesleri.) Biz milliyetçili
ğin Anayasada ifadesini bulan hudutlar için
de 'anlaşılması lüzumuna kaaniiz. (Bravo ses
leri, alkışlar.) Biz vatan birliği, eşit hakkı 
muhafaza etmeye, 'Türk vatanına ve kültürüne 
bağlı olan her vatandaşın huzur içinde geliş
mesini sağlamaya mecbur olduğumuz kanaa
tindeyiz. (Bravo sesleri.) Fazla olarak Faşizm 
ve ırkçılık nazariyelerinin vatanımıza düş
manlık, parçalanma, hulâsa binbir musibet 
getirmeye her memleketten ziyade istidatlı 
olduğu düşüncesindeyiz. (Bravo sesleri.) 

Bu mülâhazaların neticesi olarak demokra
tik rejimi ve onun ilkelerini doğru işletmeyi, va
tandaşların siyasi münasebetlerini bir tekâmül 
içinde mütemadiyen düzeltmeyi en doğru siya
set kabul ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar.. Esas politika bu olun
ca toplumu, huzurunu ve menfaatini er geç bo
zacak zararlı ve taşkın tecavüzlere karşı baş
tan itibaren savunmak mecburiyetinde olduğu
muz aşikârdır. 

Sayın önerge sahibi, Hükümetin kayıtsızlı
ğının, çaresizliğinin ve dilsizliğinin sebebini 
sormakta, daha doğrusu bu hususları Meclis 
huzuruna getirmektedir. Hükümet kayıtsız, ça
resiz ve dilsiz değildir. Bunu, ispat da etmiştir. 
Ancak, sayın milletvekilleri bilirler ki, demok
ratik düzenin sıhhatli bir hava içinde yürümesi 
toplumda siyasi partilerin, daha doğrusu ikti
dar ve muhalefet münasebetlerinin salim ölçü
lerle işlemesine bağlıdır. Sinirlerin gergin oldu 
ğu ve taşkınlıkların artmış bulunduğu zaman
larda iktidar, soğukkanlı ve geniş yürekli ol
mazsa, muhalefetin sert tecavüzleri kolaylıkla 
şiddet tedbirlerini davet edebilir. (Sağdan ve 
ortadan bravo, sesleri, alkışlar) Geçmişte çok 
tenkidini yaptığımız bu çeşit iktidar tutumla- I 
rma karşı kendimizi, biraz mübalâğalı da gö
rülse, ilk önce sükûnetli bulunmaya zorluyoruz. I 
Bu hareketimizin bir esaslı sebebi, Büyük Mec- I 
lisin ve Hükümetin cemiyeti koruma kudretin
de olduğuna kesin inancımızdır. (Sağdan ve or- I 
tadan şiddetli alkışlar) Memleketin başlıca me
suliyet mevkiinde bulunan adamı sıfatiyle yük 
sek huzurunuzda katiyetle temin ederim ki, Hü- | 
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kümet her olayı gerçek değeri ile dikkat naza
rına almakta ve gereğini yapmaktadır. Son 
tahriklerin bir tecavüz olduğu hususunda te
reddüdümüz yoktur. Ancak, bunlara karşı top
lumun her tabakasında derhal birleşmiş olan 
şiddetli ve kuvvetli tepkiye dikkatinizi çekmek 
isterim. Silâh geri tepmiştir. (Sağdan ve orta
dan bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri.. Biz Hükümeti aldığı 
mız ilk günden beri memlekette başlıca huzur 
ve sükûn kaynağının iktisadi gelişme olacağına 
inanmışızdır. î lk zamanlar iktisadi durum ne 
yapılsa düzelmiyecek bir derin buhran halinde 
gösterilmek isteniyordu. Biz, siyasi istikrarı te
sis etmeye çalışırken de bize hep iktisadi du
rum düzelmeden hiçbir siyasi tedbirin memle
kete emniyet getirmiyeceği söylenirdi. Sabırlı 
ve sebatlı çalışmalarla iktisadi durum en sade 
vatandaşın dahi görebileceği bir gelişme ve 
açılma yoluna girmiştir. Yaz başından beri bu 
yolda, hız alarak ilerliyoruz, ö te tarafta, geler 
cek senelerin plânlı ve programlı bir çalışma 
içinde mutlaka daha iyiye, ileriye ve ferahlığa 
gideceği inancı vatandaşta yerleşmeye başla
mıştır. Bugünden iktisadi teşebbüslerin hisset
tiği güven, her gözün sezebileceği kadar parlak 
ve kuvvetlidir. 

Şimdi, başka gayelerin peşinde olanlar, de
mokratik rejimi istemiyenler, millet düzenini 
ırkçılık ve sair zehirli cereyanlarla bozmaya 
çalışanlar telâşa düşmüşlerdir. Son şansları 
olarak bildikleri fırsatın ellerinden kaçmak 
üzere olduğunu anlamaktadırlar, iktisadi haya
tın ışıklarını ve gelecek günlerin parlak ümit
lerini söndürmek gayreti içindedirler. (Sağ
dan ve ortadan bravo, sesleri) Türlü bahane
lerle siyasi huzuru bozmak için İsrarla çalışan
lar iktisadi genişleme ve ferahlama ihtimalle
rinin bütün kötü teşebbüsleri bertaraf edeceği
nin endişesindedirler. Bu teşhislerinin doğru 
olduğunu söylemek isterim. 

Sayın milletvekilleri hatırlarlar ki, memle
kette bugünden farına, bir uçtan veya öteki uç
tan bir şeyin olacağı endişesinin hüküm sürdüğü 
zamanlarda ben hiçbir şey olmıyacağını, Devle
tin her teşebbüsü önliyecek kudrete mutlak şe
kilde sahibolduğunu, kimsenin huzuru bozmaya 
muktedir olamıyaeağmı iddia ederdim. Vatan
daşlarım görmüşlerdir ki, kanun dışı hareketler
le memleketin demokratik düzenini ve siyasi is-
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tikrarını bozma teşebbüsleri bertaraf edilmiştir. 
Memleketin ilerlemesi ve gelişmesi, memlekette 
huzur ve istikrarın teessüs etmesi için yıkıcı fa
aliyetlerin vatandaş gözünde mahkûm edilmesi
ni başlıca şart saymak lâzımdır. Asıl selâmet, 
düşmanlık ve ırkçılık ve komünizm yolları ile 
bölünme telkin eden siyasi cereyanlara karşı va
tandaşın kendini müdafaa edecek kudreti gös
termesidir. (Sağdan ve ortadan, bravo sesleri, 
alkışlar) 

•Gelecek yakın zamanların iktisadi hayatımız
da ve memleketin huzur ve emniyetinde büyük 
ölçüde gelişme devri olacağını ufukta aşikâr bir 
surette görmekteyiz. Bizi geçici ve temelsiz taş
kınlıklar yüzünden şaşırtıp lüzumsuz oldukları 
için boş şiddet yollarına sevk etmek teşebbüsle-

, ri muvaffak olamıyacaktır. Sinirlerimize hâki
miz ve kuvvetli durumdayız. Ama teşebbüsler 
ümitsizlik içinde daha zararlı ve tehlikeli istika
metler alırsa bunlar için büyük Meclisin lüzum
lu tedbirleri düşüneceğine inanıyoruz. Memle
ketin kaderini kendi gürültüsü içinde doğru yo
lu şaşırmış bir avuç sergüzeştçinin heveslerine 
kaptırmıyacağız. (Ortadan ve sağdan alkışlar) 

Sayın arkadaşlar. Burada bir noktayı belirt
mek isterim. Yapılan taşkınlıklar arasında mil
let menfaatine en zararlı, milletin içeride ve dı
şarıda salam etini tahribetme istidadında olan 
hareket, Devletin Silâhlı Kuvvetlerine karşı say
gısızlık cüreti gösterilmesidir. Hiçbir millet ken
di silâhlı Kuvvetlerinin hakir görülmesi cüretine 
tahammül edemez. (Sağdan ve ortadan şiddetli 
alkışlar ve bravo sesleri) Türk milleti bu konu
da kat kat titizdir. Biz asırlardan beri düşman
lık muhitleri içinden öz millet evlâdı olan ordu
muzun hamiyeti ve vatanseverliği ile kurtulmu-
şuzdur. (Alkışlar) Bu kuvvetin örselenmesine 
hiçbir sebep ve bahane ile tahammül etmiyece-
ğiz. (Sağdan ve ortadan bravo sesleri) 

Sayın arkadaşlar; Hükümet olarak durumun 
icraya taallûk eden kısmın ana hatlarını şimdi
ye kadar arz ettim. Sayın Milletvekilleri bilirler 
ki Anayasamız memleketin huzurunu, istikrarı
nı ve vatandaşı her tecavüze karşı korumakta 
kaza mercilerine de büyük vazife vermiştir. 

Kaza mercilerimiz, memleketin şimdiye ka
dar olan tarihinde hiçbir devlet teşkilâtına veril-
miyen bir kudretle teçhiz edilmişlerdir. (Sağdan 
ve ortadan bravo sesleri) Ezeli bir kaidedir ki. 
müesseseler, insan cemiyetlerinde kendilerine 
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I verilen yetkilerin büyüklüğü nisbetinde sorum 

sahibi olurlar. Kaza mercilerimiz ağır mesuliyet 
I altında yeni vazifelerini yürütmektedirler. Teş

kilâtlarımız henüz tekâmül halindedir. 
Hâdiseler göstermiştir ki, taşkınlık oldukça 

kaza mercilerimizin hassasiyeti artmaktadır. Bi
zim Hükümet olarak kaza mercileri üzerindeki 
salâhiyetlerimiz kanunla tâyin edilmiştir. Hu
zurun ve nizamın koruyucusu, başlıca savcılar
dır. Ancak, nihayet kesin tedbirler mahkeme 
hükmüyle tatbika girer* ve bu muamele her tür
lü tesirden masundur. (Sağdan ve ortadan, bra
vo sesleri) 

Sayın arkadaşlarım; cemiyetin her müessese
sinin ehliyeti ve başarısı umumi efkârın, yani 
millet şuurunun ve hükmünün murakabesi altın
dadır. En büyük millet teşekkülleri, millet önün
de vazifelerinde başarı ile ehliyet imtihanı ver
mektedirler. 

Sayın milletvekilleri; tarihin sayılı fırtınala
rından geçmiş büyük bir milletin yeni kuşakları 
olarak biliriz ki, vazifesini doğru yolda kullan-
mıyan ve vazifede ehliyet gösteremiyen hiçbir 
millet teşekkülüne karşı çare bulmakta milletin 
maşeri vicdanı âciz kalmıyacaktır. (Sağdan ve 
ortadan bravo sesleri, alkışlar) Demokratik ni
zamda, millet iradesinin icabettirdiği tedbirleri 
T. B. M. M. ittihaz eder. Tabiî T. B. M. M. de 
umumi efkârın ve seçim düzenine tâbi olarak 
milletin yakın murakabesi altındadır. 

Şimdiye kadar mâruzâtımla idarede bize sü
kûnet, güven soğukkanlılık veren düsturları an
latmaya çalıştım. Azgın ve taşkın olanların Dev
letin kanunları ile âciz hale getireceğimizden 
herkes emin bulunabilir. (Sağdan ve ortadan 
bravo sesleri, alkışlar) Bu arada dağdaki ve şe
hirdeki şekavet hâdiselerinin de vatandaşın mü
teessir ettiğinin çok yakından farkındayız ve ta
kipçisiyiz. Milletlerin fırtınalı zamanlardan ge
çiş.... 

BAŞKAN — Saym Başbakan, devam ede
cek misiniz? 20 dakikanız doldu. Eğer devam 
edecekseniz konuşmalarınıza devamınız için 
Meclisin kararını almak mecburiyetindeyim. 
(«Devam edecek» sesleri) Sayın Başbakanın ko
nuşmalarına devam edeceği anlaşılıyor. Yüksek 
malûmlarınız olduğu üzere İçtüzük gereğince 
yazılı konuşmaların devamı 15 dakikadır («Hü
kümet konuşur» sesleri) Yazılı olarak konuşu-
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yor da onun için arz ediyorum. («Oya, oya» ses
leri) 

O halde Sayın Başbakanın konuşmalarına de
vam etmesi hususunu yüksek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Buyurun efendim. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) — 
Milletlerin fırtınalı zamanlardan geçiş devirle
rinde asayiş daima yerinden oynar. Sağlam bir 
idare, bu asayişi kısa zamanda yerine oturtabilir. 
Biz bu sağlam idareyi tesis etmekle meşgulüz. 

iç politika hâdiseleri üzerindeki maruzatımı 
bitirmiş oluyorum. Soru sahibine bana bu fırsa
tı. verdiğinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İrfan Baran. 
İRFAN BARAN (Konya) — Muhterem ar

kadaşlar, iUzun zamandan beri devam edegelen 
siyasi buhran karşısında dilsiz kaldığıma Ikaani 
olduğum Hükümetin bu kere Sayın Başbakan 
vasıtaısiyle son hâdiseler hakkında düşüncelle
rini ve mütalâalarını beyan etmiş olmasından 
dolayı kendilerine teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, sayın Hükümet Baş
kanı da diğer buhranlar yanında memlekette 
bir siyasi buhranın imevcudolduğunu (kabul et
mektedir. Ancak bu buhranın ikinci koalisyo
nun teşkilinden sonra başladığı veya kuvvet
lendiği hususundaki mütalâalarını asla kabulle 
şayan bulmuyorum. Bu buhran seçimlerden 
beri süregelmektedir. Sabırlarınıza ve müsa
adelerinize güvenerek bir mühim konunun bu
rada deşilmesi, hakikatlerin açıkça genişliğine 
ve derinliğine tahlil edilmesi 'lüzumuna Ikaani-
im (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Fransız yazarı Jean 
Paul Sartre «Bugün» diyor, «Münevverler bir 
susma kumpası içindedirler. İMaksat hususunda 
ve maltosada götüreni yollar hususunda vuzuha 
varamadıkları, vicdani rahatsızlıklar içinde ol
dukları için, hakikatleri olduğu gibi söyliyemi-
yonlar.1» 

Arkadaşlar, sayım Hükümet Başkanını din
ledikten sonra ben Türk siyasi buhranının çok 
dar bir zaviyeden, çok mahdut bir ölçüde ele 
alındığına kaani oldum. Bu bakımdan endişe
lerim artmış bulunuyor. 

Bu otokritiği yaparken, ibölki tasvibetmiye-
ceğiniz düşüncelerimin eksik ye hatalı tarafları 
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olabilir, ancak bu ifadelerimin mevzu üzerine 
eğilmeye faydası olacağından müsamaha ve sa
bırlarınızı rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; seçimlerden bu yâ
na içinde yaşadığımız regimi tahrip gayeleri 
olanca şiddeti ile devam etmektedir. Bunu, 
sayın Hükümet Başkanı da kabul etmektedir. 
Ancak bunun sebepleri üzerinde müttefik de
ğiliz. 

Sayın Hükümet derler k i : Son buhranın ya
ratılmasına; bir avuç ırkçı ve faşist azınlık 
ve birtakım aşırı cereyanlarla saltanat devrine 
ait ııdare tarzını kendilerine yakın gören par
lâmento aleyhtarı kimseler sebebolmaktadır. 

Hayır arkadaşlar; hakikatH/eri olduğu gibi 
gözler önüne sermekte elbette fayda vardır. 
Mesele bu kadar basit ve dar mânada alınma
mak gerekir. Bugünkü buhranın asıl sebebi, 
birtakım politikacıların, gayrisamimî politika
cıların ve bunlara uyanların, şu yakın geçirdi
ğimiz ihtilâli ve bunun meşruiyetini kabul 'et
mek istememeleridir. Olaylar buna dayanmak
tadır . İşte açıkça söylenemiyen bu sebep yüzün
dendir ki, bunun tevlidettıiği hâdiseler, gayret, 
teşvik ve tezvirler son siyasi buhranın ana se
bebi, ana noktasıdır. 

Bundan sonra, 27 Mayıs İhtilâlinin meşrui
yetini kabul edeniiyetti, fakat, eder görünen bir
takım politikacılara karşı, ihtilâli kendilerinin 
temsil ettiğine zâhip kimselerin gösterdiği re
aksiyon bu buhranın ikinci sebebidir. 

'Üçüncü sebep ise; demokrasiden ve parlâmen
todan ümidini kesenlerin, parlâmento rejimine 
son vermek için hâdiseleri vesile yaparak, sebep 
Igöstererek giriştikleri fikrî faaliyetlerdir. 

Nihayet arkadaşlarım; partizanlık gayreti ile 
işleri karıştırarak bu buhranlardan istifade ede
bilmek temelleri de buhranı ağırlaştırmaktadır. 

ıSevgili arkadaşlarım; açık konuşalım. Ulubor
lu'da bir eski mebus, konuşuyor. «Zulme karşı 
(birleşelim vatandaşlar» «Çok yakında başınızda 
zulüm yapan musibetleri göremiyeceksiniz» di
yor.. t 

Sayın Başbakan, bunun ırkçılıkla ne alâkası 
var?... 

Şarki Karaağaç'ta, bir grup başkanı, «Urgan
da ölmek, yorganda Ölmekten evladır.» diyor. Va
tandaşlarına 'bunu tavsiye ediyor. «Urganda Öl
mek yorganda Ölmekten evlâdır.» Bunun ırkçı
lıkla, faşistlikle ne ilgisi var?... 

— 79 — 



M. Meclisi B : 121 
Geçelim arkadaşlar. 
Konya'da hir (bankası konuşuyor. Der ki : 

«Yassıada'da adaleti katleden biz değiliz.» Bunun 
ırkçılıkla, faşistlikle ne ilgisi var?.. ] 

iBir haşkası manşet atar : «Ey Millî Birlikçi I 
denen haddini bilmez serkeşler, ey bir isyana fet- I 
/va veren hocalar, ey bir hakkı tersinden tescil 
eden zâlim hâkimler, hepinizin yeri zindandır. 
iSonunda yok edileceksiniz» denir. 

Tevkif edilirken Türk adaletine de meydan ! 
okuyan bu ıgazeteeiye (bir partinin genel sekreteri 
(üzüntülerini hildiren telıgraf çeker.. (Ortadan ve 
sağdan, alkışlar) 

Arkadaşlar, faşizmle, ırkçılıkla alâkası olmı-
yan, doğrudan doğruya 27 Mayıs İhtilâlinin meş
ruiyetini kahul edememiş, insanların giriştikleri 
ibirt.a'kım, dolayısiyle, ıgayretlere ve siyasi faali
yetlerine ait sayısız örneklerin, sizleri yormamak 
için sadece birkaç tanesini veriyorum. Ve sonra 
ibunlar halkın içim ^çıkarak daha ağır telkinlerde 
(bulunurlar. Katliam (tavsiyesinde bulunanlar bile 
.çıkar... 

ıSonra arkadaşlarım; bugün Türkiye'de De
mokrasi yoktur, Meclis yoktur, millî irade temsil 
ettiril m etmektedir, Reisicumhur zorla seçtirilmiş-
tir, İsmet İnönü zorla Başbakan yaptırılmıştır 
derler. 

(Muhterem arkadaşlarım; memlekette zor ve 
tehdit teşebbüsleri olabilir, belki birtakım insan
lar çıkar da Reisicumhuru, Başbakanı zorla seç
tirmek iatiyehilirler. Ama buraya milletin emane
tini alarak gelenlerin vazifeleri ieahında ıhayat-
ları pahasına da olsa bu zorlara hayır demek, vic
danlarının sesinden başka sesleri dinlememektir. 
(Alkışlar) 

Bu insanlar hem Reisicumhura rey verecek
ler, hefm de Mecliste Başvekile rey verecekler, 
sonradan halkın içine (girecekler, «Başvekil, Rei
sicumhur; zorla seçtirilmiştir» diyecekler. Biz bu
nu siyasi ahlâk ile bağdaştıramıyoruz. Milletten 
aldığı emanete hıyanet eden <ve meselâ benim gilbi 
Cemal Gürsel' rey vermemek yolu varken rey ve
rip de sıkılmadan halkın içinde hu sözleri sarf 
edenlerin yeri .burasını terk etmek, .geldikleri ye
re dönmektir! (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; son buhranı yaratan 
mevzulardan birisi de, af işidir. Elbette ki af iste
mek insani bir harekettir. Kimseyi af talebinde 
Ibulunuyor diye kınayanlayız. Toplulukların ha
yatında af talepleri daiıma olagelmiştir ve gele-
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çektir. Bunun hiçhir ıgayritabiî tarafı yoktur, 
seivgıili arkadaşlarım. Ancak, «bu af talelbinin ele 
almış tarzı vardır ki, işte biz bunun karşısında
yız. Fakat niçin hunim karşısındayız, izah ede
lim.. Bir genel başkan diyar diyar dolaşıyor, top
luluklar içinde diyor ki, ı«(Bu millet su istemiyor, 
ekmek istemiyor, sadece ve sadece af istiyor. 
(Eğer, bu af tahakkuk ederse hu memlekette ne 
açlık kalır, ne işsizlik, ne malî buhran, ne de ikti
sadi kriz kalır.» 

Muhterem milletvekilleri, bir avuç bedbahtın 
ıstıraplarını, 30 milyonun işsizliği, açlığı ve yok
sulluğundan 'üstün gören hafif .görüş karşısın
dayız. Değilse şahsan ibir af karşısında değiliz. 

Ama İbir parti liderinin otuz milyon insanın 
yoksul, Türk şehirlerinin ve köylerinin yarısı 
susuz hıılunduğu /yüzhinlerce işçinin iş aradığı 
ibir sırada; Türk Milleti ekmek istemiyor, su 
istemiyor, Sadece ve sadece Kayseri'deki ibir 
avuç insanın affını istiyor sloganını kendi po
litikasına esas yapması, 'Türk Milletini hafif yo
la doğru itmesi karşısındayız.. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime inanamı-
yanlar (olabilir ve Ibenden Sormak (istiye'bilecek-
leri fbıılundbirir, dışarıya çıkıp 'konuşabiliriz. 

Muhterem 'arkadaşlarım; elhe'tteki 300 - 400 
kişinin hapis eezasiyle cezalandırılması, ibirkaıç 
kişinin idam edilmesi 'gibi m'ühim hir hâdise de, 
tek bir vatandaşa dahi haksızlık yapılmışsa mil
lî vicdanın, kendisini hu milletin İbir ferdi sa
yan münevverlerin hakşinasların, hu haksızlığı 
düzeltmek için ayağa (kalkmaya (haklan vardır. 
Fmnsada bir Oalas hâdisesi olur. Voltaire orta
ya çıkar. Fransa'da (bir Dreyfüs hâdisesi olur, 
on, onheş sene cemiyeti ikiye ayırır, millet iki
ye ayrıdır ve siyasi (buhranlar Fransız münev
verlerinin gayretleri i'le hertaraf edilmiş olur. 

Şimdi acaha Yassıada kadarlarının da böyle 
hır haksız davranışla, zulüm ve adaletsizlikle 
neticelendiğine, yani, bu kararların meşru ol
madığına kaani olunduğu için midir ki, laf me
selesi hir ibalşka istikamette öne sürülerek, mil
leti tahrik yoluna (gidilmektedir? (Bunu açıkça 
söylemek zorundayız, herkes samimî ve cesur 
olmalıdır, işıte delillerim. '(ISloldan («vaktin (gel
di» sesi) Yazılı değil, okumuyorum. 

tşte delillerim, 'Bursa'da hir ıgenel h aşk an 
diyor ki; «Meclis İçtüzüğüne riayetten başka 
hiçhir sucu hulunmıyan -. esöci iktidar mensup-
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lan !hapia!han'el'erde hâlâ yatanken, elibette millî 
vicdan rencide olacaktır. 

NECİP MÎRKELAMOĞ<LU (İzmir) — Tu
ran Emeksiz'in kanı 'küruma'dı dalha. 

İRFAN BARAN (Devamla) — Bunun mâ
nası, demek iki sadece îbir 'iç tüzüğe riayetten 
başka hiçjbir suçu olmıyan aavallı insanlar 'hapse 
atılmış, zulme uğramış ve founun karşısında mil
lî vicdan ıstırap duymaktadır. Hakikaten ka-
naatları Ibu ise açıkça söylemelidirler. Açıkça 
Söylemelidirler ki, ıbunun karşısında söyleyece
ği olanlar da1 daha ralhat konuşaibilsinler. (Şid
detli alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Baran (bir dakikanız kal
dı, konuşmanızı »toparlayınız lütfen. l(ı«ioya ko
yun» sesleri) Kendisi 'ta'lelbetmiyor efendim. Bu
yurun Sayın Baran, devam e'din. 

İRFAN BARAN (Devamla) — Yine aynı 
zat diyor ki, «af 'mufhakkak taihakkuk edecek
tir.» İnşallah tahakkuk eder. (Devamla buyuru
yorlar ki, ,«Millî iradeye karşı gelmiyecekler, 
iki - üç yüz kişi millî iradeye karşı gelemez» 

Muhterem milletvekilleri; Ibu 2 - 3 yüz kişi 
kimmiş acaba?... (Sizler mi?... 2 - 3 yüz kişi mil
lî iradeye karşı gelemi'yecek. Bu muhakkak ta-
'haikkük 'edecektir deniyor. 'Teindirler savuru
yorlar, millî iradeyi temsil 'edenleri yani sizleri 
hiçe sayıyorlar ve tehditle susturmak istiyorlar. 

BAŞKAN — (Sayın 'Baran vaktiniz doldu, 
cümlenizi tamamlayınız. (Ortadan, «oya konul
sun» seleri) 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, İçtüzük 
(hükümleri Isarilhtir. 'Sayın Biaşlbakan yazılı 'ola
rak (konuştular 20 dakikalara 'olduğu için 'de
vam edip etmemesi 'hususunu oya koyduk. İç
tüzük hükümlerine göre sayım arkadaşımız an
cak 15 dakika konuşabilirler. Bu, İçtüzüğün sarih 
hükmü icabıdır. 

İRFAN BARAN (Devamla) — Efendim: 

meseleyi henüz teşrih etmedik. Bir hükme var
mak ve bir neticeye bağlamak için, henüz söy-
liyeceklerimizin yarısını dahi söylemedik. Halk I 
efkârına karşı sadece tek taraflı olarak konuş- î 
muş görünmeyi arzu etmem. Bu bakımdan ar
kadaşlarım müsaade ederlerse, sabırlarınızı da-
ha fazla suiistimal etmeden sözlerimi tamamla
mak istiyorum. (Sağ ve orta sıralardan «oya j 
konulsun» sesleri) I 
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BAŞKAN —- Oya konulamaz, 15 dakikadan 

daha fazla konuşamaz. Vekilin konuşmaları sı
nırsızdır. Sayın Başbakan yazılı olarak ve 20 
dakika konuştukları için, konuşma müddetleri
nin uzatılması hususunda oylarınıza müracaat 
etmiştim. Bunlar hepinizin bildiği gibi İçtüzük 
hükümleridir. («Konuşmasını bağlasın» sesleri) 

İRFAN BARAN (Devamla) — Efendim, 
vaktim sizin müdahalelerinizle geçti. Son daki
kamı olsun kullanayım. 

Muhterem arkadaşlarım, herkes elbetteki is
tediği kanaati taşımakta serbesttir. Ancak, bu 
Meclis açılmadan evvel buraya gelen milletve
killerinin dahi fikirlerini almadan şu veya bu 
sebeple bir dörtlü protokolü imza eden insanla
rın ve böylece demokratik esasları ihlâl eden 
insanların, bugünkü davranışları samimiyetsiz
liklerini belirtmektedir. Bunları, reaksiyonların 
misallerini ve parlmanter sisteme karşı girişi
len hareketleri zikrederek bunun karşısındaki 
düşüncelerimizi söylemek, bir sonuca varmak 
istiyorduk. Ve bilhassa Sayın Avni Doğan'ın, 
eskiden beri ileri sürülegelen bir iddiayı deşer-
cesine, «İhtilâli Halk Partisi yapmadı ama, bu
nu hazırlamakta hissesi vardır» şeklindeki söz
lerinin, memlekette siyasi buhranı artıracak ve 
mukabil ihtilâl tahriklerine imkân verecek çok 
vahîm davranışlar olduğunu belirtmek isteriz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, efendim. 
İRFAN BARAN /(Devamla) — Bitiriyorum, 

efendim. Hürriyetlerimizi gasbetmek istiyenleri 
niyetlerinin gayyasında boğmalıytz. Korkmuyo
ruz, diyorlar, biz de korkmuyoruz, hodiri mey
dan. En kötü şartlar içinde dahi iç ve dış düş
manların hakkından gelerek İstiklâl Harbi ya
pan bu millet, şahsi, partizan hesaplar peşinden 
koşanları felâketli yollarından döndüremediği 
takdirde elbette ki, onların haklarından da gel
mesini bilecektir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, belki 
arkadaşlarımızın içerisinde unutmuş olanlar 

j vardır. İçtüzüğün 155 nci maddesi «Mesul veki-
i 1in cevabını mütaakıp yalnız suali soran mebus 
! mütalâa beyan etmek hakkına haizdir.» diye 

beyan eder. İkinci fıkrasında ise, «Ancak, bu 
; mütalâa on beş dakikadan fazla süremez.» der. 

Bu bakımdan arzularınızı isaf edemedim yani, 
i oya koyamadım. (Sağ ve orta sıralardan alkış-
I 1ar) Sayın Başbakanın beyanları yazılı olduğu 
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için o da 20 dakika ile mukayyettir. Onun da 
20 dakikayı doldurması dolayısiyle oyunuzr, 
sunmuştum. 

Efendim, soru sahibinin konuşmasına dai" 
•Sayın Başbakanın konuşma isteği var mı? 

Başbakan adına buyurun Sayın Adalet Ba
kanı. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara) — Çok muhterem arkadaş
larım, Sayın irfan Baran'm huzurunuzda vâki 
olan beyanının 27 Mayıs ihtilâlinin meşruiyeti
ne ve ona karşı direnmenin gayrimeşru olduğu
na dair fikrine tamamen iştirak etmekteyiz. 
Filhakika, 27 Mayıs ihtilâlinin meşruiyeti, mil
letin tasvibine iktiran etmiş bulunan Anayasa
nın dibacesinde, sarahaten kayıtlı bulunmakta
dır. Doğrudan doğruya milletin iradesiyle ka
bul edilmiş olan her hangi bir idarenin ne yol
dan olursa olsun, gayrimeşru olduğu yollu vâki 
hareketler, Hükümetçe daima takibedilecektir. 
Anayasaya hizmet hepimizin borcudur. Çünkü, 
o, lâalettayin bir meclisin, bir müessisaıı mec
lisinin iradesiyle değil, doğrudan doğruya hak 
sahibi olan milletin iradesiyle meriyet mevkiine 
girmiş, hepimizi birtakım haklara mazhar ve 
mükellefiyetlere tâbi kılmıştır. Buna riayetle 
mükellefiyetimiz hakkında, her hangi birimizde 
en ufacık bir tereddüt olmadığına kaaniim. 

Bu münasebetle bir noktayı daha Yüksek 
Heyetinize arz etmek isterim : 

•Sorular bazan hudutlarını aşmaktadır, bun
ların hudutlarının aşması şüphesiz ki Parlâ
mento mesaisini bir dereceye kadar enlgelllemefc-
tedir. Bu hususta arkadaşlarımın nazarı dik
katlerini celbediyorum. Beni mazur görmenizi 
rica ederim. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baran verilen izahat kâ
fi rai efendim? («Son söz milletvekillinindir» 
sesleri) Efendim, yalnız Hükümetin bu son be
yanlarına karşı konuşacaksınız. 

AHMET OĞUZ (İstanbul) — Bu hususta 
bir çerçeve çizemezsiniz, son söz milletvekili-
nindir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadteJşılar, her ne 
kadar son sözün milletvekiline aidolduğu bili
niyorsa da, sözlü soruların da 'bir konuşma 
şekli vardır. iSözlü Sorularda Vekilin cevapları 
karşı tarafı tatmin etmezse, o zam&n soruyu 
soran milletvekili kürsüye tekrar gelir ve ko
nuşur. 
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Ben de Sayın Baran'a diyorum ki ; Hükü

metin 2 nei konuşmasından sonra tatmin edil
meyişinizin şekli üzerinde mi konuşacaksınız? 
Bunun başka bir türlüsünü mü düşünüyor za-
tıâliniz? 

AHMET OĞUZ (İstanbul) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — (Devamla) — O halde mesele 
yok. 

Buyurun Sayın irfan Baran. 
İRFAN BARAN (ıKonya) — Muhterem ar

kadaşlarım, meselenin bir başka yönü dah& 
var : Hükümetin bu hususta da bir şeyler söy
lememiş olduğu kanaatindeyim. Onun için Sa
yın Başkan, cevabın dışına da çıkacak değilim. 

Arkadaşlar, yine seçimlerden beri bu mem
lekette birtakım siyasi ıgruplar, şahsiyetler ve
ya yazarlar şerefli Türk Ordusunu - artık ka
sıtlı 22 Şu'bat teşebbüsünden sonra tamamiyle 
siyasetten çıkmış Türk Ordusunu - ikide bir si
yasetin içinde göstermek gayreti sarf etmekte
dirler. Bu suretle demokratik rejimin esasları
nı tahrip yoluna sapmaktadırlar. Kimsenin, 
Türk Milletinin kaderine hâkim olan bu Meclis
ler dışında,'birtakım, gayrimeışru sayılabilecek 
terör vasıtalariyle, Türk Milletini ve ona men
sup siyasi grupterc ve şahıslan tehdidetmeye 
hakkı yoktur. Siyasi buhranı yaratan sebep
lerden birisi de budur. Hükümet, bu nevi tah
rikler karşısında tedbir almak, hunları da, Ted
birler Kanunu ile değifl, Türk Ceza Kanununun 
hükümleri içinde takibetmek zorundadır. 

Yine, 27 Mayıs ihtilâlinin kendi şahısların
da temsil edildiği zehabmdaki, bâzı vatandaşla
rımızın zamansız olarak, ölçüsüz olarak yaptık
ları birçok çıkışlar buhranın âmillerinden biri
dir. «Hesaplarını ıgöre'ceğiz, yeni bir 27 Mayıs 
İhtilâli lâzım» şeklindeki son beyanların vaha
met ve ağırlığı üzerine dikkat nazarlarınızı 
çekmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bu memleket 
yeni bir ihtilâl felâketine doğru sürüklenirse, 
Sayın Suphi Karaman'm ifade ettikleri gibi ar
tık bu, yeni bir 27 Mayıs ihtilâli olmıyacaktır. 
Böyle bir ihtilâl çok felâketli olacaktır. Onun 
için büyük Türk Milleti ihtilâl sözlerinden ra
hatsızlık duymakta ve ürkmektedir. Bütün mil
let, en büyüğünden en küçüğüne kadar hangi 
cepheden ıgelirse gelsin, yeni hir ihtilâlin kar-
şısındadır. (Sağ ve orta sıralardan alkışlar) 
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Muhterem arkadaşlar, Hükümet dilsiz bu- I 

Ilınmadığını, hâdiseler karşısında kayıtsız ve 
çaresiz olmadığını ifade etti. Ancak hâdiselerin 
çok arkasından harekete geçen bir Hükümetin 
stratejisi büyük kayıplara sebebolmtoktadır. Ta
rihî gerçeklerin sebebini 'bilmek lâzımdır. Bel
ki zaman birçok şeyleri halledebilir. Fakat za
manın tedavisine bırakılan bâzı hâdiselerin 
geçmişte ne kadar kötü neticeler doğurduğunu 
da gözden uzak tutmamalıdır. Eğer 28 Nis&n, 
2J Mayıs arasındaki zaman, basiretli bir tarzda 
çok iyi kullanılabilseydi, elbette ki, 27 Mayıs 
İhtilâli olmıyacaktı. Bu yakın maziden ders 
alınması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, çok eskiden beri 
bir âdet vardır; Türkiye'de kanunlar, bilhassa 
siyasi suçlara mütaallik kanunlar, tek taraflı 
olatfak tatbik edilir, her zaman- tatbik edilmez, 
»evilmiyen kimselere tatbik edilir. Bu tatbik 
tarzından süratle dönmek mecburiyetindeyiz. 
Halen bu âdet devam etmektedir. Memlekette
ki son siyasi buhran çok uzun zamandan beri 
süregeldiği halde buna karşı resmî mercilerin 
»harekete geçmesi benim sözlü sorumun verilme
sinden sonradır. 

Kanunlar her zaman ve herkese karşı mü
savat dairesinde tatbik edilerek Devlet hayatın
da böyle bir esas kurulduğu takdirde vatanda
şın huzuru teessüs eder. 

Bu nevi suç sahipleri mağdur olma, zâlim
lerin zulümlerine uğramış 'olma düşüncesinden 
uzaklaşmış olurlar ve buna çok dikkat etmek 
mecburiyetindeyiz, arkadaşlar. 

Sözlerimi -bitirirken, Meclisimize sunulan 
plânda, Türk halkının 750 bin kişisinin verem
li olduğu yazılıdır. Köylerinin ve kasabalarının 
yarısından fazlasının içme suyu olmadığı beyan 
edilmiştir. Türk halkı Ibu derece aç, sefil, yok
sul ve imkânsızlık içindeyken, hiçbir faydası 
olmıyan, incir çekirdeğini doldurmuyaıcak ve 
nihayet kimseye bir fayda sağlamıyacak olan 
geçmiş hesapları siyaset sahnesinin önüme geti
rerek, memleketi ters istikamette, korkunç aki-
betlere sürüklemeye hiçbirimizin hakkı yoktur. 
Bundan süratle uzaklaşalım, muhterem arkadaş
larım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Efendim, Kırşehir Milletvekili Ahmet Bil

gin ile Bolu Milletvekili Kâmil tnal'ın kanun | 
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tasarılarının sözlü sorulardan evvel görüşülme
si hakkında (bir önergeleri vardır. Fakat- daha 
evvel «sözlü sorulara geçtiğimiz için önergeleri
ni oya koyamıyaeağım. • 

Sözlü sorulara devam ediyoruz. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Usul hak

kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — usul hakkında Ahmet Bilgin 
buyurun. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Başbakanın soruya vereceği 
cevapta, iç politika olaylarına temas edeceği 
düşüncesiyle, bu konuşmanın yapılmasını önle-
mernek için önergemizi daha Önce Riyaset Ma
kamına tevdi etmedik. Esasen Sayın Başba
kanın konuşması İçtüzüğün 153 ncü maddesi
nin son fıkrasına göre yapılmıştır. «Bakan, so
rulan suale gününden evvel de cevap vermek 
hakkını 'haizdir.» demektedir. Buna göre konuş
muşlardır. Biz, gününden evvel konuşması caiz 
olduğuna göre, sırasından evvel de konuşulabi
leceği düşüncesiyle önergemizi Başbakanın ko
nuşmasından sonra takdim ettik. 

Esasen ,sıra takibedilmiş olsa dahi Pazartesi 
günü konuşulmakta olan Turizm Bakanlığına 
aidolan kanun tasarısı, o gün ekseriyet kalma
dığından önümüzdeki birleşimde yani bugün 
tekrar (görüşülmek üzere celse tatil edilmişti. 
Her birleşimde başlanılmış olan bir kanunun 
devamını temin için bırakıldığı yerden başlan
ması âdet olduğuna göre, eğer sıra takibedil
miş olsaydı, Turizm Bakanlığına ait kanun tasa
rısından başlanılması gerekirdi. Daha evvel arz 
etmiş olduğum esbabı mucibe dolayısiyledir k i ; 
biz önergemizi Sayın Başvekilin konuşmasına 
fırsat vermek için takdim etmedik. Binaenaleyh, 
kanun tasarılarına başlanılmasının usulden ol
duğu kanaatindeyim, [hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, yüksek malûmlarınız 
olduğu veçhile, kanun teklif ve tasarıları söz
lü sorulardan sonra gündemde yer almıştır. Ka
nun teklif ve tasarılarını daha evv,el söz konusu 
yapmak için önerge lâzımdır. Arkadaşımızın işa
ret buyurdukları bu Teşkilât Kanununun geçen 
birleşimde yarım kalması, bu Birleşimde sözlü 
sorulardan evvel ıgörüşülmesini iea'bettirmez. 
Evvelemirde kanunların sözlü sorulardan evvel 
görüşülmesi teklif edilip kabul edildikten son
ra mevzuuibahsolan kanun görüşülür. Bu lâzi-
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meye riayet edilmiyerek »sözlü sorulara geçildi
ğinden ve Basibakanın cevaplandıracağı sözlü 
soru da gündemimizin, sözlü Sorular kısmının 
21 nıci hanesinde olduğundan, gene 153 ncü mad
denin son fıkrasına göre, Başbakan müstaceli
yetle cevaplandırmak arzusunda bulunduğun
dan onayınıza sunmak mecburiyetinde kaldım. 
Kabul buyurdunuz. Bunun dışında Iher hangi 
bir harekette bulunmaya Başkanlık imkân gör
memektedir. 

Sözlü sorulara devam ediyoruz. 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Basın - İlân Kurumu Kararnamesinin yürürlü
ğe girdiği günden bugüne kadar İstanbul, İz
mir, Ankara ve Anadolu gazetelerine verilen 
ilân bedellerinin miktarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/314) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv buradalar mı? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Buradayım. 
BAŞKAN — Başbakan veya adına cevap ve

recek var mı? 
TİCARET BAKANI, BASIN - YAYIN VB 

TURİZM BAKAN VEKİLİ MUHLİS ETE (An
kara) — Ben cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — O halde sözlü soruyu okutuyo
rum : 

7 .6 .1962 
Yüksek Başkanlığa 

^ Aşağıdaki sorumun Başbakanlıkça sözlü ola
rak cevaplandırılmasının teminini saygı ile arz 
ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Basın - İlân Kurumu Kararnamesi yü
rürlüğe girdiği günden Ibugüne kadar İstanbul, 
İzmir ve Ankara gazetelerine verilen ilân be
dellerinin miktarı nedir? Ayrı ayrı bildirilmesi. 

2. Anadolu gazetelerine ıbu kurumca veri
len ilân bedelinin miktarının açıklanması. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI VE BASIN - YAYIN 

VE TURİZM BAKAN VEKİLİ MUHLİS ETE 
(Ankara) — Muhterem rakadaşlarım, Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv'ün Ankara, İstanbul, 
İzmir ve Anadolu gazetelerine 1960 Haziran 
ayından bugüne kadar ne miktar resmî ilân da
ğıtıldığına dair sorusuna arzı cevabımdır. 
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İstanbul 'da intişar edlen ve ve mevcut kanun 

hükümlerine göre resmî ilân alan 29 gündelik 
gazeteye 1960 yılının Haziran ayından sene so
nuna 'kadar dağıtılan resmî ilân bedelli tutarı 
3 745 922 liradır. 

1961 yılında İstanbul'da resmî ilân alan ga
zete adedi 28 dir. Bu 28 gazeteye verilen bir yıl
lık ilân bedeli tutarı ise 7 221 581 liradır*. 

1962 yılının ilk 8 ayında da resmî ilân alan 
28 gazete intişar etmiştir. Bu müddet içinde 
dağıtılan ilân miktarı bedleli 5 243 687 liradır. 

Ankara gazetelerine gelince, 1960 yılının Ha
ziran ayından yıl sonuna kadar resmî ilân alan 
gazete yekûnu 12 dir. Bu müddet içinde dağıtı
lan ilân bedeli 2 391 540 liradır. 

1961 yılında Ankara'da resmî ilân alan 12 
gazete intişar etmiştir. Bir yıl içinde bu gazete
lere dağıtılan resmî ilân bedeli 4 962 002 lira
dır. 

1962 yılının son 8 ayında da resmî ilân alan 
gazete adedi 12 tür. Bu müddet içinde dağıtılan 
resmî ilân bedeli 3 841 406 liradır. 

İzmir gazetelerinin durumu da şöyledir : 
1960 Haziranından yıl sonuna kadar resmî 

ilân alan gazete yekûnu 7 dir. 1960 yılının son 
yedi aynıda yedi gazeteye verilen resmî ilân be
deli 923 592 liradır. 

1961 yılında resmî ilân alan gazete 6 ya düş
müştür. Bu 6 gazeteye verilen ilân bedeli 
1 663 906 liradır. 

1962 yılının ilk sekiz ayında da resmî ilân 
alan 6 gazete intişar etmiştir. Bu müddet içinde 
dağıtılan ilân bedeli 1 131 '582 liradır. 

Anadolu gazetelerine gelince; bu gazetelere 
resmî ilân doğrudan doğruya valiliklerce dağıtıl
maktadır. Bu itibarla Anadolu gazetelerine ne 
miktar resmî ilân verildiğine dair elimizde katı 
bir bilgi mevcut değildir. 

Ayrıca Basın - îlân Kurumu teşkiline dair 19,1 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince Hükü
metin Kurum üzerinde sahibolduğu denetleme 
yetkisi ile, Hükümete tanınan sair yetkilerin 
aynı kanunun 52 nci maddesine göre Maliye Ba
kanlığı tarafından kullanılması Bakanlar Kuru
lunca 20 . 3 . 1962 tarih ve 6/322 sayı ile karar
laştırılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar; Hükümete tevcih ettiğimiz bu soruda, 
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son Basın - ilân Kurumu kararnamesiyle istan
bul, Ankara ve izmir gazeteleri ile, Anadolu ga
zetelerine verilmekte olan ilânları gazete gazete, 
ayrı ayrı öğrenmek istedim. Bir de Basın - ilân 
Kurumunun kuruluşunda ele alınan fonksiyonun 
muhafaza edilip «dilmediğini Hükümet görüşü 
olarak öğrenmekte fayda gördüm. 

Sayın Bakanın ifade etmiş olduğu maruzatta, 
istanbul, Ankara ve izmir'de toplu olarak veril
miş olan ilân paralarının miktarları ifade edil
miştir. 

Bu mevzuun üzerine eğilişimizin başlıca se
bepleri şunlardır: Bugün memleketimizıde Basın 
ilân Kurumu denilen müessese hakiki fonksiyo
nunu kaybetmiş, doğrudan doğruya bâzı yâru-
ağyarı himayesine almaş Ibir çiftlik mahiyetinde
dir. Biz, bu çiftlikten tevzi edilen ve memle
ketin birçok ücra köşelerini ikalkındıralbilecek 
kaklar büyük miktarları' bulıan bu paranın ziyan 
olmaması için, bu gibi ilânların Hazinece çıkarı
lacak Ibir gazetede neşredilmesini arzu ve ifade 
etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, Basın îlân Kurumu
nun Anadolu gazetelerine istanbul, izmir ve 
Ankara gazeteleri gilbi ilân verdiği bir hakikat
tir. Ancak Sayın Bakanlık, istanbul, Ankara ve 
izmir şehirlerinde çıkan 'gazetelere verilen ilân
larda olduğu gibi, faturaları Basın ilân Kuru
muna giden Anadolu gazeteleri için de verilen 
ilânları teslbit etmeleri mümkündür. Ne yazık ki, 
Hükümet bu konuda bizi aydmlatamamıştır. Ma
alesef ve maatteessüf, bu Anadolu gazeteleri 
üvey evlât muamelesi görmüştür, leyleğin yuva
dan attığı yavru misali kendi kaderlerine terk 
edilmişlerdir. 

Bu soruyu sorduğum ay, neşriyatını tatil 
eden bâzı gazetelerle Anadolu gazetelerinin ka
rarname hükümlerine uymaları kendilerine (bil
dirilmiş, 'basit esbalbı mucibelerle ilânları kesil
miştir, bâzıları sahtekârlık yollarına sapmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Hükümetin bir an önce Basın ilân Kurumu 
Kararnamesini memleketin (bünyesine ve basın 
hayatını kurtaracak realitelere uydurmasını te
menni ederim. Zira, bugün kararnameye göre 
meselâ Ankara şehrinde çıkmakta olan akşam 
gazetelerinin muayyen 'bir tiraj ifade etmesi lâ
zımdır. Bu .gazeteler 'günlük satışlarını bordro 
ile ibraz etmeleri lâzımdır. Halbuki sayın arka
daşlarım, Basın ilân Kurumunun Ankara'da bu-
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lunan temsilcileri yaptıkları Ikontrollarda, An
kara gazetelerinin kararnameye uygun olarak 
çıkmadıklarını tesbit etmiş ve bu durumu Basın 
ilân Kurumu Umum Müdürlüğüne bildirmişler
dir. Sonra vazifelerini hakkiyle ifa etmedikle
ri kanaatine vararak vazifelerinden arzu ederek 
çekilmişlerdir. Buna rağmen kâğıt üzerinde 
kararnameye uyan gazeteler beslenmeye devam 
etmiştir. 

Şimdi, Basın îlân Kurumu, memleketin 4 bir 
sathındaki bütün ilânlara elkoyup bunları arzu 
ettiği şekilde dağıtırken, (bu yetmiyormuş gibi 
ıbir de hükmi şahsiyeti haiz müesseselerin ilân
larına el atması, bir talhaikküm havası içinde yü
rümek istidadında olduğunu göstermiştir. Buna 
misal olarak, Ereğli Demir - Çelik Sanayiinin 
ilânları kararname hükümlerine girmediği hal
de, Basın ilân Kurumunun (bu ilânlara da eli at
ması ve kendi zihniyetine uygun gazetelere, ti
rajları aıe «olursa olsun, kararname şümulüne is
ter girsin, ister girmesin, ilân vermesi bu gaze
teleri himaye edebilmek için (bu yola sapıldığının 
bir delilidir ve art ık bir realite olmuştur. 

Hükümetin, bu Kurumu murakabe yetkisi, 
maalesef kanun maddeleri içerisinde tatminkâr 
olarak yerini bulmamıştır. Ankara 1da çılkmakta 
olan Ibir Hâkimiyet ıgazetesine, kontrol kurulun
da bir kişinin muhalefetine ve Sayın Başbaka
nın da üzerinde durmasına rağmen, maalesef Hü
kümet bir yolunu bulup hayat hakkı tanınma
mıştır. Fakat, tirajdan 1 000 i 'bulmıyan isim
lerini saymakla tüketemiyeceğim kadar eok An
kara gazeteleri 'bir fatura ilbrazı suretiyle ve bâ
zı uydurulmuş hâyiler ortaya sürmek suretiyle 
bu kararname içerisinde Devletin paralarını şa
kır şakır almak yolunu bulmuşlardır. Ankara'
da bu kontrol kurulduğunda Basın ilân Kuru
mundaki îbir kişinin muhalefeti yüzünden bir 
müessese kapanırken, başka !bir müessese, An
kara 1da (bir gazete çeşitli yönlerden Ibû kurumun 
yönetmeliğini ihlâl ettiği hailde Basın ilân 'Ku
rumu yukarıdan emir vermek suretiyle 'hiçbir 
muameleye tevessül edilmemiş ve gayrimeşru 
ilân tevziine devam olunmuştur. 

işte muhterem arkadaşlarım, kadrosu bu 
olan, şirket kararnamesi gecenin 12 sinde ayar
lanan, himaye gören insanların Ibarmağı haline 
gelen Basın ıllân Kurumu Hükümetin muraka
besinden uzaktır. Yalnız Maliye Bakanlığının bir 
rçeşilt murakabe hudutları içinde ilânları gayet 
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keyfî 'bir şekilde arzuladığı gazetelere civanmert- ! 
çe dağıltmaktadır. Türk basınında birçok gazete- j 
lerin hakiki olduğu halde, satış bayii bulamayan j 
gazeteciye, ıbaldızını bayi göstermek suretiyle, 
iarzu eden bayie faturalı olarak kanuni çerçeve 
içinde imiş gibi ilân verecek bir çiftlik duruftnu-
na gelmiştir. ıB.eıı, Hükümeti şu anda gayet kesin 
olarak ikaz ediyorum; Basın Îlân Kurumu fonk
siyonunu kaybetmiştir, Basın îlân Kurumu bir 
nevi himaye müessesesi, ıbâzı camiayı himaye 
eden bir müessese haline gelmiştir. 

(Basın ilân Kuruımunun vermiş olduğu Resmî 
GTaz'ete ilânları, demin bir arkadaşımın burada 
bahsettiği aç ve sefil, susuz Iköyleri ihftiva eden 
ıbu vatanın ibüyük yaralarına merhem olacak kay
naklardır. Bu ilân tarzını değerlendiren ve -Türk 
(basınında lâyık olduğu tirajla, layık olduğu nis
pette, bu kanun icapları yerine getirilerek bütün 
ıgazetelere verilmeli idi. Bu gazetelerden maalesef 
(bugün Ankara'da 4 000 tirajında olmıyan, fakat 
4 000 tirajla ıgösterilen gazetelere şakır şakır ilân 
ıverilmekte,• bu gazetelere verilen ilânlarda bâzı 
kimseleri himaye için bir nevi ücret kabilinde 
kullanıl maktadır arkadaşlarılm. 

Ben bu işi şahsiyata dökmemek için bu gaze
telerin isimlerini zikretmiyeceğim. Sayın Bakan 
da ayrı ayrı bahlsetm ediği için cevaplarını kifa
yetsiz bulmaktayım, ve sözlerimi burada kesece
ğim. Faikat, Basın îlân Kurumumun kadnoLsu için
deki insanların kabiliyet ve Hyakatlarma ve bu
günkü yapmış olduğu icraatlar üzerine Hüküme
tin hassaten eğilmesi ve bugün memlekete 'büyük 
(hizmeti dokunan en ücra köylere ve köşelere ka
dar vatandaşın eline ulaşan mahalli Anadolu ga
zetelerinin himayesi bakımından Hükümetin bu 
işe el koymasını hassaten rica edi,yorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI VE (BASIN - YAYIN 

VE TURİZM BAKANVEKÜLİ MUHLİS ETE 
(îAmkara) — Muhterem arkadaşlar, sayın arka-
daşıımm 1 nei arzusunu yerine getirtmiş bulunu
yorum; 7 sayfadır, sizi rahatsız etmemek için 
okumadım, kendisine vereceğim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) —• Teşekkür ede
rim. 

MUHLİS ETE ((Devamla) — 2 ncisi : Basın 
ilân Kurumu, doğrudan doğruya Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanlığının ııhdıesine 'verilmiş 
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bir kurum olmadığına göre, görevi ancak bir malî 
murakabe mahiyetindedir. Fakat işittiğime göre 
(önümüzdeki Şubatta bir Basın Şûrası toplantısı 
yapılacak ve şikâyetler göz öriüne alınarak Ba
sın ilân Kurumuna yeni bir şekil verilmesi tasar
lanacaktır. 

Bu itübarla, arkadaşımızın arzusunun yerine 
getirileceğini kuvivetle tahmin ederim. 

•Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Soru sahibi, buyurunuz. 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Bakanın vermiş olduğu ya
zılı malûmata teşekkür ederim. Yalnız, şura
sını kaydedeyim ki, Basın Şûrasının toplanması, 
bu memlekette hakikaten büyük bir isteğe ce
vap veren bir harekettir. Bunu bütün gönlümle 
tasvibeclerim. Bu şûranın bir an evvel toplan
ması ve basının kendi mevzularını kendi şûrası 
içinde hallini temenni ederim. Fakat, Basın Ah
lâk Yasasının vermiş olduğu bâzı kararlarla ga
zetelerin ilânlarını kesmeyi mesnet olarak kul
lanarak, bunların hayatları ile, mukadderatları 
ile oynanmaması hususunda Hükümetin dikka
tini çekmek isterim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, çeşitli yönlerden istismar edilen Eminsıı 
konusu hakkında neler düşünüldüğüne dair Mil
lî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/367) 

BAŞKAN — Kenan Esengin buradalar mı?.. 
Yok. Soru bir defaya mahsus olmak üzere gele
cek birleşime bırakıldı. 

4. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civarı illerde 
henüz yakalanamamış bulunan gıyabi mevkuf-
ların adedine ve bunların yakalanmaları için 
özel surette tedbir alınıp alınmadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/368) 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Esat Ke
mal Aybar buradalar. Sayın İçişleri Bakam 
yoklar. Bakan bulunmadığı için soru gelecek 
birleşime bırakıldı. 

5. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'tn, kaçakçılığın meni ve takibi maksadiyle 
istimlakine karar verilen Güney - Doğudaki ara
zilerin İstimlâkinden vazgeçme yoluna gidilip 
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gidilmiyeceğine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/369) 

BAŞKAN — Bu soru da yine içişleri Ba
kam bulunmadığından gelecek birleşime bıra
kıldı. 

6. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Almanya'nın Mülheim kasabasında her yılın 21 
Şubatında tertibedilen Türk Haftası adındaki 
festivale 1963 yılında iştirak edilmek üzere bir 
teşebbüs ve hazırlık yapılıp yapılmadığına dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/375) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Reşat öz-
arda buradalar. Dışişleri Bakanı yoklar. Soru 
gelecek birleşime bırakıldı. 

7. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılarilıoğlu'nun, bu dönemde liseyi bitirip de 
üniversite ve yüksek okullara giremiyen öğren
ci adedine ve bunlar hakkında ne düşünüldüğü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/384) 

BAŞKAN — ismail Hakkı Yılanlıoğlu, bu
rada. Millî Eğitim Bakanı, yok; soru gelecek 
birleşime bırakıldı. 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne gibi tedbirler alındığına ve gece üniversitesi 
ile gece yüksek okulları açılması hakkında ne 
gibi çalışmalar olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/386) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, Millî Eği
tim Bakanı yok; soru gelecek birleşime bıra
kıldı. 

9. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Yüksek Adalet Divanı eski Başsavcısı hakkında 
yapılan neşriyata dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/388) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Adalet Ba
kanı yok; soru gelecek birleşime bırakıldı, efen
dim. 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Güneş Matbaacılık Türk Anonim Şirketinin Ha
zineye intikalinden sonraki durumuna dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

BAŞKAN —• Soru sahibi buradalar, fakat 
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Bakan olmadığı için soru gelecek birleşime bıra
kıldı. 

11. — Gümüşane Milletvekili Nurettin özde-
mir'in, Türkiye Şeker Fabrikalarının 1962 yılı 
kampanyası bölge pancar nakliyesi için ton ba
şına ödediği fiyata ve Sanayi Nakliyat Şirketi
nin hukuki durumuna dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/392) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Yok. 
ikinci defa bulunmadıkları için soruları düşmüş
tür. 

12. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, bir banka kurulması maksadı ile tütün müs-
tahsılından para toplanmış olmasına rağmen, 
bankanın şimdiye kadar ne sebeple kurulamamış 
olduğuna dair Ticaret, Tarım ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlarından sözlü sorusu (6/393) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinlidir. Bu se
beple sorularının ' cevaplanması gelecek birle
şime bırakıldı. 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Ertem'-
in, çekirdeksiz kuru üzümün asgari ihraç fiya
tına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/394) 

, BAŞKAN — Soru sahibi izinli olduğundan 
sorunun cevaplanması gelecek birleşime bıra
kıldı. 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçakçılığın 
önlenmesi için mayınlama ve istimlâk işine ne 
zaman başlandığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/395) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
rada, Bakan olmadığı için cevaplanması gelecek 
birleşime bırakıldı. 

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak Suriye 
uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bulun
madığı ve bunların yeniden Türk vatandaşlığına 
alınıp alınmıyacağı hakkında neler düşünüldüğü
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/396) 

BAŞKAN — Sdru sahibi buradalar mı? Bu
rada. Bakan bulunmadıkları için soru gelecek 
birleşime bırakıldı. 

— 87 — 
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16. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 

4753 sayılı Kanuna göre kurulan Toprak Tevzi 
komisyonlarının vazifelerinin nelerden ibaret 
olduğuna dair Devlet, îmar ve İskân ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/397) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
rada. Devlet Bakanı burada. Soruyu okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bulunan sorularımın Devlet, 

îmar ve îskân ve Ziraat Vekilleri tarafından 
şifahi olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz 

1. 4753 sayılı Kanuna göre teşekkül eden 
Toprak Tevzi komisyonlarının vazifeleri neler
den ibarettir? 

2. Toprak Tevzi komisyonlarının faaliyet 
ve tevzi hudutlarını tâyin ve tesbit eden Vekâ
letçe karar altına alman her hangi bir kıstas 
var mıdır? 

3. Toprak Tevzi komisyonlarının toprak tev
ziine taallûk eden tatbikatları nasıl cereyan 
etmektedir? Vâki olan bu tatbikattan dolayı 
vekâletlere kaç şikâyet intikal etmiştir? 

4. 5602 sayılı Tapulama Kanunun hüküm
lerine göre tapulama ve kadastro faaliyeti Tür
kiye'de veya Türkiye'nin muayyen bölgelerinde 
hitam bulduktan sonra Toprak Tevzi komisyon
larının faaliyete geçirilip geçirilmemesinin za
ruri bulunup bulunmadığına dair vekaletlerce 
neler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (An

kara) — Muhterem arkadaşlar, Mardin Millet
vekili Sayın Talât Oğuz'un toprak komisyon
ları ve çalışmaları ile ilgili sorulara îmar ve 
iskân ve Devlet Bakanlığı yönlerinden cevap
larımızı arz ediyorum. 

1. Malûmları olduğu üzere; toprak komis
yonları 4784 ve 5613 sayılı kanunlarla ku
rulmuştur. Bu kanunlarda yazılı olduğu üzere 
komisyonlar, 4753 ve 5618 sayılı kanunları uy
gulamakla görevlidir. Bu kanunlar gereğince 
bakanlık emrine geçen araziyi mahallinde tes
bit ve Hazine adına tescilini sağlıyarak, hak 
sahibi muhtaç vatandaşlara usulü dairesinde 
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dağıtır ve köyün mera ihtiyacını da (yüzde 
©İli inkişaf payını da göz önünde tutarak) 
tefrik ve tahsisini temin eder. 

2. Toprak komisyonlarının faaliyeti ve 
tevzi işleri, 4753 ve 5618 sayılı kanunlarla 
tâyin edilmiş ve hudutlandırılmıştır. Kanu
nun uygulanacağı bölge, Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılarak Resmî Gazete ile ilân edil
mek suretiyle komisyonun çalışacağı bölge 
belli edilir. Komisyon, bölgesi dâhilinde prog
ramına alacağı yerlerde ve kanun çerçevesi 
dâhilinde faaliyette ıbulunur. 

Bunun dışında, bakanlıkça karara bağlan
mış bir kıstas mevcut değildir. 

3. Toprak komisyonlarının toprak tev
ziine taallûk ©den tatbikatları; 4753 ve 5618 sayı
lı kanunlarla bunların uygulama şekillerini gös
teren nizamname ve talimatnamelerle tâyin edi
len esaslar dairesinde cereyan etmektedir. 
Toprak komisyonlarının faaliyetinden doğan 
ve tahkike konu olan şikâyet, görülen işin 
vüsat ve azametine göre çok ıazdır. 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

yılında 
yılında 
yılında 
yılında 
yılında 

85 
82 

112 
115 
119 

1962 yılının geçen sekiz aylık devresinde 
(59) olmak üzere tahakkuk ve teftişe değer 
şikâyetin senelik vasatisi (103) adeddir. Bu 
rakamın Sayın Talât Oğuz'a bir fikir vere
ceği kanaatindeyim. 

Sorunun tapu ve kadastro yönünden cevap
landırılmasına gelince; 

4753 ve 5618 sayılı kanunlarla da tapu ve 
kadastro mevzuatında da toprak tevzi işleri
nin tapulamadan sonra yapılmasını derpiş 
eden bir hüküm yoktur, onun içindir ki, bu
güne kadar olan tatbikatta, tapulaması yapıl
mış olan yerlerin dışındaki köylerde de top
rak tevzi işlerine devam edilegelmiştir. 

Yurdumuzdaki sahipli gayrimenkullerin 
% 60 ı tapusuzdur. Tapulu olanları da vasıf
lan itibariyle eksiktir. Bilhassa yüz ölçüm
leri tahmine müstenittir. 

Binaenaleyh bir taraftan tapusuz tasarruf 
edilen gayrimenkullerin zilyedliğe müstenit 
maliklerini tesbit ve diğer taraftan, fennî 
bir ölçü ile gerek tapulu ve gerekse tapusuz 
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yerlerin hakiki yüz ölçümlerinin tesbitinden 
sonra tevziata geçilmesinin daha uygun ola
cağı kanaatini taşımaktayız. 

Tatbikatta, toprak tevzi işlerinin tapula
mayı takiben yapılmasını gerektiren birçok 
sebepler mevcuttur. Binaenaleyh, tevziatın 
tapulaması ikmal edilen bölgelerde yapıl
ması veya tevziat yapılacak bölgelerde bu 
maksatla ve öncelikle tapulamasının yapıl
ması hususunda bakanlıklar arasında müşte
rek bir çalışma sistemine gidilmesinin uygun 
olacağına inanmaktayız. 

îmar ve îskân 'Bakanı arkadaşımla, tapula
ma işlerine bakan Devlet Bakanı olarak bu 
yolda müşterek çalışmalarımız olmaktadır. 
Çok ümidediyorum ki, kısa ,bir zaman sonra, 
soru sahibi arkadaşımın sorusunda temenni 
ettiği hususlar tamamen tahakkuk edecek, ak
saklıklar bertaraf edilmiş olacak ve koordi-
ne bir mesai yoluna girilmiş olacaktır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı bu mevzuda 
konuşmak istiyorlar mı? 

TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (C. Se
natosu Üyesi Giresun) — Efendim, Sayın Talât 
Oğuz arkadaşımızın Bakanlığıma tevcih buyur
dukları sözlü sorularına cevaplarımı arz ediyo
rum. 

Sözlü sorunun mevzuunu teşkil eden hâ
dise 4753 sayılı Kanunla Bakanlığıma evvel 
tahmil edilmiş olan vazifeler bilâhara 5*840 sa
yılı Kanunla bu vazifeler Bakanlığımdan alın
mış. Başbakanlığa verilmiştir. 7116 sayılı 
Kanunla da îmar ve iskân Bakanlığına tevdi 
edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla Bakanlı
ğımı alâkadar eden taraflar kalmamış bulun
maktadır. Diğer yetkili Bakan arkadaşım bu 
mevzua cevap arz etmiş bulunuyorlar. Bende
nizin ilâve edeceği hiçbir husus yoktur. Hür
metlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Talât Oğuz. 
TALÂT OfrUZ (Mardin) — Muhterem, ar

kadaşlarım, muhterem iki vekilin suallerime 
vermiş oldukları cevaptan dolayı kendilerine 
teşekkürlerimi arz ederim. Bilhassa, sözlerime 
başlamadan evvel, beni en çok sevindiren, bu 
memleketin içtimai ıstıraplarına bir çare olan 
tapulama faaliyeti bittikten sonra toprak tevzi 
komisyonlarının faaliyete -başlamaları hakkında 
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bakanlar arasında bir çalışma bulunduğunu Vö 
bu çalışmanın yakında neticeye varacağını Sa
yın Devlet Bakanı yüksek huzurlarınızda müj-
deleyici bir haberle ifade ettiler. Tekrar kendi
lerine teşekkür ederim. Ancak muhterem arka
daşlarım, toprak ihtilâfları sebebiyle bu memle
kette birçok cinayetlerin işlendiğini ve sınırla
rın sâbidolmayışı sebebiyle ihtilâflar sebebiyle 
birçok kan dâvalarının peyda olduğunu hepiniz 
bilir ve takdir edersiniz. Bu mesele, Türkiye'de 
belli başlı bir sosyal dert ve dâvadır. 4753 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun sekizinci 
madejesi ile, toprak tevzi komisyonları tarafından 
bu memlekette tevzi edilecek arazilerin hudutla
rı,. muhteva ve şümulü tâyin ve tesbit edilmiş
tir. Bu maddenin sarahati muvacehesinde, Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, sahip
siz bulunan, bataklık ve kurutulmaya müsait 
arazi, doğrudan doğruya, muhtaç çiftçilere tev
zi edilmekte, onlara verilmesi hüküm altına alın
maktadır. Toprak tevzi komisyonlarının bu mem
lekette faaliyet ve tatbikatı, bu maddenin muh
teva ve şümulü dairesinde kalması icabederken, 
hepimiz ve bilhassa hukukçu arkadaşlarımız çok 
iyi bilirler ki, bu tatbikatta müşahade ettiğimiz 
duruma göre, doğrudan doğruya Hazine arazi
siyle ilgisi olmıyan bir kısım gayrimenkuller de 
arazi olarak dağıtılmakta ve adliye mahkemele
rinde vatandaşlarımız fuzuli yere işgal edilmek
tedirler. 

Bir müddet evvel 105 sayılı Kanun münase
betiyle vâki olan konuşmamda bahsettiğim şe
kilde, toprak tevzi komisyonlarının, tevzi etme
si icabeden arazi bu kanun hükümleri muvace
hesinde, sadece Hazineye aidolan arazidir. 4753 
sayılı Kanunun muhtevası ve şümulü dairesinde 
kalmak mecburiyetinde olmalarına rağmen, top
rak tevzi komisyonları bu salâhiyetlerinim teca
vüz etmek suretiyle, hususi mülkiyete taallûk 
eden araziyi de dağıtıma tâbi tutmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, hepiniz çok iyi bilir
siniz ki, tapu kayıtlarında yazılı dönüm ve arazi 
dönümleri birbirlerine uymamaktadır.) Bu iki 
sebepten ileri gelmektedir. Birinci sebep tapu te
sis tarihindeki dönüm üzerinde fennî bir harita
nın bulunmayışı, ikinci sebep ise verginin az ve
rilmesi mülâhazası ile vatandaşın doğrudan doğ
ruya arazisinin dönümünü az göstermesidir. Dö
nü nı sabit hudutlar içinde bulunduğu takdirde 
arazinin dönümü ile hudutları arasında bir mu-
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tabaka* olamaması halinde, bu şartlar altında | 
bir tevzie gidilmesi adalet ve nasafet kaidelerine I 
aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi uzatmak sure
tiyle yüksek huzurlarınızı daha fazla işgal etmi-
yeeeğim. 5602 sayılı Tapulama Kanununun bu 
memlekette tatbifcmdan veya muayyen bir bölge
de tatbikinin hitâm bulmasından sonra toprak 
tevzi komisyonlarının faaliyete geçirilmesi 4753 
sayılı Kanunun tatbikatının aksamaması bakı
mından iyi bir netice sağlıyacağı gibi 5602 sayılı 
Kanunim tatbikatı yönündende tamamen reali
teye ve hayatımıza uygun bir <netice verecektir. 
Maruzatım bundan ibarettir. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştur. 

17. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
pancar fiyatlarında hangi sebep ve kıstaslara 
uyularak indirim yapıldığına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorunu (6/398) 

BAŞKAN — Sayın Çakmak buradalar mı?... 
Yoklar. ikinci defa bulunmadıkları için ssoru 
düşmüştür. 

18. — Konya Milletvekili trfan BaraSnrm, 
Anayasa ve demokrasi/ye aykırı dlduğu. tesbit 
edilen kanun ve hükümlerin kaldırılması veya 
değiştirilmesi isme dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/399) 

BAŞKAN — Soru «ahibi sayın irfan Baran 
buradalar mı?... Yoklar. Olmadıklarına göre 
bir defaya ımahsus o'lmalk üflere soruları gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

19. — Kütahya MillefiıteMK AU Mrb&k'in, 
haşhaş ekimi ve afyon mtınahiıması hakkındaki ı 
mevzuatın müstahsil lehine değiştirilmesi husu
sundu ne düşünüldüğüme dair Tarım Bakanınr 
dan SözM soru{su (6/400) 

BAŞKAN — Sayım Ali Erbek.... Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere soru gelecelk 'birle
şime bırakılmıştır. 

20. — Gümüşane Milletvekili Nurettin Öz-
demiır%n, Malatyalın Hekimhan ilçesi Deveci 
ve Karakoz mevkilerinde Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü tarafından demir madsni ara- I 
mam yapılıp yapılmadığına dair Sanayi Baka- I 
wmdan sözlü sorusu (6/401) | 
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BAŞKAN — Sayın Nurettin özdemir bura

dalar mı?... Yoklar. Olmadıklarına (göre bir de
faya mahsus olmak üzere soru gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

21. — Sinop Milletvekili Cemil Karahan'ın, 
yurdumuzda bir senede İme hektar orman yan
dığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/402) 

BAŞKAN — Sayın Cemil Karahan arkada
şımız buradalar mı?.. Yok. Bir defaya mahsus 
olmak üzere soruları gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

22. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Hopa - istanbul sahil şosesinin yapılması 
hususunda bir proje bulunup bulunmadiğma 
dair Bayındırlık ve. Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/404) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu arka
daşımız buradalar mı?.. Yoklar. Bir defaya mah
sus olmak üzere soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

Efendim, Yüksek Hakimler Kurulu üyeliği 
için yapılan seçimin neticesi gelmiştir, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kumlu Ka

nunu gereğince Kurula asıl üyelik için 3 ncü 
turda yapılan seçime (284) üye katılmış ve 
neticede' aşağıda isimleri yazılı üyeler hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Sivas Kars 

Gün er Sarısözen Hasan Erdoğan. 

Üye 
Elâzığ 

Ömer Faruk Sanaç 

Ahmet Niyazi Grencev 251 
Zeki Evirgen ' 142 
Hikmet Lütfi Sanca 1 129 
Ali Şefik Türkdoğan 135 
Kaya Alper 83 
Bahattin Karaküçük 39 
Mebrure Zer en 10 
A. Fahri Yücel 8 
İhsan Tüzüner 6 



Tahir Ta şer 
Rüştü Baykal 
Fevzi Peşkircioğlu 
Zahit Çandarlı 
K. Canbazoğlu 

Orhan Türe 
Recai özmen 
î. Ha'kla Melikoğlu 

M. 

Muteber olmıyan pusla 
(Mühürsüz) 

Meclisi B:121 
6 
5 
5 
5 
4 
2 
1 
2 
1 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, tas
ni i: neticesine göre yalnız Ahmet Niyazi Gen
ce r arkadaşımız secimi kazanmış bulunmakta
dır. Kendisine muvaffakiyetler temenni ede
riz. 
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Diğer arkadaşlar ise aranan nisabı doldu

ramadıkları için gelecek birleşimde tekrar 
secime devam edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, sözlü soruların gö
rüşülmesi bitmiştir. Gündem sırasına göre 
kanun teklif ve tasarıları vardır. Ancak, zil 
çaldırarak arkadaşları davet etmeme rağmen, 
mühim bir kanun olan Turizm Kanununun 
görüşülmesinde pek fazla bir ekseriyet sağla-
ııamıyaeağı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan ve 
vaktin de gecikmiş olması hasebiyle birleşimi, 
28 Eylül 1962 Cuma günü saat 15.00 te topla-
nılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.15 




