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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Eskişehir Milletvekili Abidih Potuoğlu'nun, 
5142 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki 
Kanun teklifinin reddolunduğuna dair olan 
Bütçe Komisyonu raporu, kabul olundu; 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, 
5143 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki 
Kanun teklifinin reddolunduğuna dair olan 
Bütçe Komisyonu raporu, kabul edildi; 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 yılı Bilanço
sunun onanması hakkındaki 5230 sayılı Kanuna 
ek Kanun kabul olundu; 

Tarmı Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurut
ların idaresine dair olan 867 sayılı Kanuna ek 
Kanun kabul edildi; 

Köy Enstitüleri Kanununun 9 ncu madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun kabul 
olundu; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kurulup 

Kadroları hakkındaki Kanuna bağlı cetvellere 
bâzı kadrolar eklenmesine dair olan Kanun ka
bul edildi; 

Dahiliye Memurları hakkındaki 4089 ve 4329 
sayılı Kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair olan Kanun kabul olundu; 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri 
silmesi hakkındaki Kanun tasarısı, Bütçe Komis
yonuna verildi; 

16 . I I I . 1949 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Katıp 
Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
C. K. încedayt 8. Pek 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. Atalay 

Sorular 

Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varın
ca'nın, Bayburt ili teşkili hakkında ne düşünül
düğüne dair olan yazılı soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir (6/281). 

Kırklareli Milletvekili Dr. Puad Umay'ın, 
Yurdumuzda çocuk doğum ve ölüm durumuna 
dair olan sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir (6/282). 

2. - HAVALE EDİLEN KÂĞİTLAR 

Tasan 
1. — Verem Savaşı hakkında Kanun tasarısı 

(1/520) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe Ko
misyonlarına) ; 

2. 
Teklif 

Çorum Milletvekili Hasene İlgaz'ın, 

Hemşireler ve Hastabakıcılar hakkında Kanun 
teklifi (2/153) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

Rapor 
3. — Askerî öğrencilerden başarı göstereraı-

yenler hakkında Kanun tasarısı ve Millî Savun* 
ma Komisyonu raporu (1/509) (Gündeme). 
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BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — DEMEÇLER 

1. — Dışişleri Bakam Necmettin Sadak'm 
dış siyasetimiz hakkında demeci 

BAŞKAN — Söz Dışişleri Bakaranındır. 
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SADAK 

(Sivas) — Muhterem arkadaşlar, 
Marşal Yardım Plânının tatbikatından ola

rak geçen yıl Paris'te on altı devlet arasında ku
rulmuş olan Avrupa Ekonomik İşbirliği Teş
kilâtı Konseyi ve İcra Komitesinin Bakanlarara-
rası toplantılarında Türkiye Cumhuriyet Hü
kümetini temsil ettim. 

Bu hususta Büyük Meclise maruzatta bulun
mayı vazife biliyorum. 

Toplantıların başlıca hedefi, bir yıllık tecrü
belerden istifade ederek teşkilâtı daha iyi yü
rür bir hale koymak ve Avrupa kalkınmasını 
hızlaştırarak Avrupa'yı Amerikan yardımı bit
tikten sonra kendi kendine yaşar bir duruma 
getirmek için şimdiden tedbirler almaktı. 

Verilen kararlar arasında İcra Komitesini 
teşkil eden yedi devletin bakanlarının Konsey 
Başkam yanında bir İstişare Komitesi halinde 
sık sık buluşmaları ve konseyi teşkil eden on 
altı devlet bakanlarının senede dört defa top
lanmaları suretiyle teşkilâtın siyasi otoritesini 
ve salâhiyetini artırmak gibi tedbirler vardır. 

Avrupa kalkınmasını, dört sene sonra, dışar
dan yardıma muhtaç olmıyacak surette sağla
mak için de bâzı umumi ekonomik kararlar alın
mıştır. 

Bakanlararası İstişare Komitesinde, İngiliz 
Hazine Nazırı Sir Stafford Cripps'in hazırladığı 
ilk tasarı, son celselerde Amerikan yardım tem
silcisi M. Harriman'm da iştirakiyle gözden ge
çirilerek ve üzerinde tadiller yapılarak kabul 
edilmiştir. Bu proje bütün ilgili hükümetlere 

verilerek Mayıs ayında toplanacak olan Konse
yin tasvibine sunulacaktır. 

Bu Ekonomik Kalkınma projesi sekiz prensipe 
dayanan bir iş ve hareket plânıdır. 

Bu pensiplere göre, 1949 yılı, Millî plân sa
hasında, Avrupa'nın Malî ve para istikrarı yı
lı olmalıdır. Bunun için her üye Devlet, Mayıs 
başına kadar (bütçe esrarına halel gelmemek 
şartiyle) malî vaziyeti hakkında Teşkilâta bir 
rapor verecektir. 

Avrupa kalkınmasının baş şartı, ihracatın 
süratle artırılmasıdır. Her memleket, bilhassa 
dolar bölgesine ihracatını artırmak, istihsali 
f azlalaştırmak, ticaret engellerini azaltmak, ham 
maddeleri tevzi etmek, dahilî talebi kısmak için 
ne gibi hususi tedbirler alındığını bir raporla 
Teşkilâta bildirecektir. 

Avrupa Ekonomisi için büyük tehlike, yar
dım programı sona erdiği zaman ithalâtın bir
denbire ve kesin olarak azalmasıdır. Bu tehlikeyi 
önlemek için cari ithalât programları devamlı 
tetkik edilmeli, bilhassa, hayatî ehemmiyette ol-
mıyan dolar tediyeli ithalât tenkis edilmeli ve 
bu suretle, dolarla ödenen ithalât ile eldeki kay
naklar arasında muvazene, mümkün mertebe te
sis olunmalıdır. 

Avrupa'nın iç muvazenesizliklerini gidermek 
için, Avrupa memleketleri arası bir tediye sistemi 
sayesinde, üye memleketler arasında salim müba
delelerin genişlemesini intaç edecek tedbirler alın
malıdır. 

Envestisman ve yenileştirme gayretleri, ras
yonel ve müşterek bir plân mucibince şu şekilde 
devam etmelidir.: 

a) Avrupa'nın ihtiyaçlarından ve ihracat 
imkânlarından üstün bir istihsal kudreti yarat
mak suretiyle eldeki kaynakları israf etmemek; 
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b) Avrupa'nın dış âlemle tediye muvazene

sini ıslah etmeye ve bilhassa dolar açığını sür
atle kapamıya en çok yarıyan projeleri seçmek; 

c) Deniz aşırı yerlerdeki envestismanlara 
hususi bir yer ayırmak. 

Bunlardan başka; Üye Devletlerin, müşterek 
kararlar alabilmeleri için, kendi aralarında bir 
haberleşme mekanizması vasıtasiyle envestisman-
larının koordine edilmesi temin olunacaktır. 

Avrupa'nın bâzı yerlerindeki fazla nüfus me
selesinin halli tavsiye edilmektedir. 

Nihayet, Üye Devletler, her yıl teşkilâta ra
porlar vererek programlarındaki gayelerin, bu 
prensipler göz önünde tutularak, geçekleşmesi 
hususunda elde ettikleri terakkileri bildirecek
lerdir. icra Komitesi bu raporları tetkik ede
cektir. 

Bu proje, arzettiğim gibi, Hükümetlerin tet
kik ve tasvibine sunularak Mayıs ayında Kon
seyce karar altına alınacağı için, Büyük Meclis 
huzuruna şimdiden daha fazla tafsilât ve tefer
ruata girerek sizleri yormak istemiyorum. 

Bu mâruzâtım, Ekanomik İşbirliği Teşkilâ
tının Avrupa ticaret ve ekonomi hayatında oy
namak niyetinde olduğu büyük rolü, Avrupa 
kalkınması bakımından 16 Devletin, gerek millî 
gerek müşterek sahada, yapıcı gayretler sarfına 
ne derece ehemmiyet verdiklerini ve, esasen, 
Amerika'nın Avrupa Devletlerine bu şartlarla 
yardım ettiğini gösretmeye yeter sanırım. 

Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı içinde 
faal ve faydalı bir unsur olmıya çalışmak ve ken* 
di kalkınmamız için bizzat muhtaç bulunduğu
muz yardımı görerek b nispette Avrupa kal
kınmasına yardım etmek başlıca gayemizdir. 

Aziz Arkadaşlar, 
Ekonomik İşbirliği toplantılarına gitmek fır

satından istifade ederek bâzı temaslarda bulun
dum. Bu temaslarımdan ve bu münasebetle bâzı 
siyasi meselelerden de kısaca bahsetmek isterim. 

Paris'te bulunduğum günlerde kendisi ile 
görüşmek için mülakat tesbitini rica ettiğim Mr. 
Bevin Paris toplantısına iştirak edemiyeceğini 
ve eğer Londra'ya uğrıyabilirsem benimle gö
rüşmekten fevkalâde memnun olacağını bildir
mek nezaketini gösterdi. Bu suretle Londra'ya 
gittim. Mr! Bevin ile uzun mülakatımız esnasın
da iki müttefik memleketi ilgilendiren meseleleri 
ve" dünya hâdiselerini gözden geçirdik. Bugünkü 

dünya ahvali içinde iki Devletin menfaatlerinin 
tamamiyle uygun bulunduğunu ve siyasi sahada 
işbirliğimizin sulhe büyük hizmetleri olduğunu 
ve olacağını bir kere daha müşahede ettik. Mr. 
Bevin'in, Türk İngiliz İttifakının, İngiltere si
yasetinde başlıca unsurlardan olduğunu teyit 
ettiğini huzurunuzda ifade etmekle bahtiyarım. 

Paris'te Fransa Hariciye Nazırı M. Schuman 
ile bir kaç defa görüşmek imkânını buldum. İki 
dost memleketin Akdeniz'de müşterek sulh ve 
emniyet menfaatlerinin değişmez olduğunda Ve 
işbirliğimizin yakın gelecekte daha fazla geliş
mesi lüzumunda kendisi ile hemfikriz. 

Sayın arkadaşlar, 
Son zamanlarda bütün dünyayı meşgul eden 

meselelerin başında Atlantik Paktı geliyor. Yük
sek Meclisçe bilindiği gibi, Bürksel İttifakına 
dâhil 5 Batı Avrupa Devletine Amerika Birle
şik Devletleri ve Kanada'nın iltihakı ile yapıla
cak Andlaşma bir Atlantik Müdafaa sistemi ha
linde kurulmaktadır. Bu Andlaşmaya girmiye 
diğer bâzı Atlantik Devletleri de davet edilmiş
lerdir. Buna, bâzı hususi sebep ve mülâhazalar 
ileri sürülerek, bir Atlantik memleketi olmıyan 
İtalya'nın girmesi de bekleniyormuş. 

Bundan evvel memleket içinde ve dışında 
basına söylediğim gibi, Şimal Atlantik Paktı 
adı verilen ve mahdut bir coğrafya bölgesine 
inhisar edeceği, kurucuları tarafından bize sa
rih surette ifade edilmiş olan bu karşılıklı as
kerî yardım andlaşmasma, Atlantik kıyılarında 
bulunmıyan Türkiye'nin girmesi bahismevzuu 
değildir. Bununla beraber, sulha ve emniyete 
hizmet eden her andlaşmanm gerçekleşmesini 
Türkiye memnuniyetle karşılar. Amerika'yı, 
tarihinde ilk defa olarak Avrupa'da sulh ve 
emniyetin müdafaasına iştirake ahden bağlıyan 
bu büyük hâdiseyi Avrupa milletlerine huzur 
vermesi ve her türlü tecavüzü önliyerek harbe 
engel olması bakımından biz de hayırlı saymak
tayız. 

Avrupa'da sulhun ve emniyetin Birleşmiş 
Milletler yasası çerçevesi içinde, bölge anlaşma
ları . ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Yine 
Avrupa'da sulh ve emniyetin ancak bir bütün 
olarak korunabileceğine inandığımız içindir ki 
emniyet sistemlerinin başka bögelere de teşmi
line, sırf sulhun korunması bakımından, taraf
tarız. 

Bir Akdeniz Paktı hakkında son günlerde 
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dünya basınında çıkan haber ve mütalâalar bu I 
ihtiyacın, bu idealin, dünya efkârında bulduğu 
mâkesin açık ifadesidir. Birçok şartlara ve im- ı 
kânlara bağlı olan bu pakt hakkında alınmış 
bir karar henüz yoktur. 

Türkiye'nin dâhil bulunduğu bölgede sulh 
ve emniyetin korunması için ne gibi tedbirler 
alınabileceği hakkında İngiltere ve Amerika'da 
sıkı temas ve teşebbüslerimiz devam ediyor. 

Aziz arkadaşlar, 
Müşahade ve temaslarımdan edindiğim inti

ba yine şudur ki geçen Sonbahardan bugüne 
kadar Avrupa'da gerginliğin azaldığını göste
ren hiçbir alâmet yoktur. Esefle söylemek lâ
zımdır ki dünya ikiye ayrılmış olmakta devam 
ediyor ve ayrılık gitgide artıyor. «Soğuk harb» 
veya «Ateşsiz harb> adı verilen barışsız sulh 
bütün şiddetini muhafaza ettiği gibi, gerçek bir 
sulhun Avrupa milletlerini ne zaman ve ne su
retle huzur ve rahata kavuşturacağını hiç kim
se kestiremiyor. Bu halin süregelmesinden, en 
fazla zarar gören Türkiye'dir. Dünyanın bu ka
rışık durumunda Türkiyenin zerre kadar me
suliyet payı olmadığı halde, bu emniyetsizlik 
havası karşısında Avrupa'da en ağır müdafaa 
yüküne katlanmak zorunda bulunan tek millet 
Türk milletidir. 

Bunun içindir ki dünyanın barışa kavuşma
sını herkesten fazla biz özlüyoruz. Gene bun
dan dolayıdır ki sulhe ve güvenliğe hizmet ede
cek imkânları aramaya bütün gayretimizle ça
lışıyoruz. ittifak ve dostluklarımız hep bu uğur
dadır. 

Aziz arkadaşlar, 
İstikbal ne kadar az aydın olursa olsun ge

leceği huzur ve emniyetle karşılamaya gayret 
ediyoruz. En zor imtihanları geçirdiğimize ka
naatimiz vardır. Türkiye'nin emniyeti, dünya
nın emniyeti için esaslı bir mevzu teşkil ettiği 
kanaatinin her tarafta yerleştiğini müşahade 
ediyoruz. Geleceğe sükûnla, ümitle bakıyoruz. 
Bu; sadece, yalnız olmadığımıza, yalnız kalmı-
yacağımıza emniyetimiz bulunduğundan değil
dir. Sükûnet ve ümidimizin kaynağı, bilhassa, 
bu milletin kendine olan emniyeti, kendine olan 
güvenidir. (Bravo sesleri ve sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Yusuf Kemal Tengirşenk. 
YUSUF KEMAL Tengirşenk (Sinob) — 

Fransa ve Büyük Britanya Devleti ile 19 Teş- j 

. 1949 0 : 1 
rinievvel 1939 muahedesini akdettiğimiz, ozaman-
ki İngiltere Başvekili Mister Çemberlayn ta
rafından Avam Kamarasına bildirildiği gün, ben 
devletin bir işi için Londra'da bulunuyordum. 
O gün Mister Çemberlayn Avam Kamarasına, 
Türkiye Hükümeti ile ittifak aktedildiğini söy
ledi. 

Ertesi günü ben, muvafık, muhalif bütün ga
zeteleri aldım okudum. Hepsi Hükümeti tebrik 
ediyorlardı. Diyorlardı ki, Türkiye'nin coğ
rafi mevkii çok ehemmiyetlidir. Stratejik mev
kii bu kadar ehemmiyetli olan yerde oturan 
milletin harb kabiliyeti asırlardan beri muta-
addit muharebelerde tecrübe edilmiştir. Böyle 
bir yerde oturan ve bu vasıfları haiz olan bir 
milletle ittifak yaptığından dolayı Hükümeti 
tebrik ediyorlardı. 

Şu günlerde biraz endişe edilir gibi oluyor. 
Bence muhterem Hariciye Vekilinin söylediği 
gibi hiç endişeye mahal yoktur. Atlantik Pak
tına girmemişiz. Giremezdik zaten. Fakat de
min arzettiğim o iki değer yok mu; stratejik 
mevkiin ehemmiyeti, üstünde oturan Mehmet'in 
bahadırlığı ... (Alkışlar) bu daima vardır. Onun 
için arkadaşlar Türk Milleti bu kıymetleri bili
yor ve bu kıymetleri takdir ediyor ve muhterem 
Hariciye Vekilinden bunların iyi satılmasını 
bekliyorum. (Bravo sesleri) ve yapacağına ben 
eminim hatır için söylemiyorum. Yani ben bunu 
vereceğim, sen de bunu vereceksin, derler, dip
lomaside konuşulurken. Yalnız, biz bizi himaye 
edin diye bir şey söylemeyiz, deriz ki; siz ben
den şunu istiyorsunuz, bende de bu değer var. 
Binaenaleyh benim de şu, şu, şu haklarım var, 
deriz. 

Mister Bevin, kendisine bu defa hücum edil
diği vakitte Parlâmentoda iradettiği nutukta; 
Şark âlemi için şöyle diyor: Buradan, Türkiye'
ye, Mısır'a kadar bir âlem vardır, bu âlem 
ehemmiyetli bir âlemdir. Bundan sonra dünya 
meselelerinin hallinde bu âlemin kıymeti ve 
ehemmiyeti olacaktır. Bu âlemin istinat du
varı da Türkiye'dir, diyor. Bizim yanımızda 
Yunanistan'ı da zikrediyor diyor ama ben Yu-
nanistanın bizimle beraber bir istinat duvarı 
olacağım pek bilmiyorum. Fakat bütün tarih; 
Türkiyenin bu âlemin istinat duvarı olduğunu, 
hattâ bir zamanlar bunun bir kısmı muhammi
nin koruyucusu bulunduğunu pekâlâ bilir; 
(Bravo sesleri) İşte bunun içindir ki Türkiye-
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nin biz de bu değerlerini yakından biliyoruz; 
Müsaade ederseniz B. M. Meclisi namına, ve 
hepimizin de iştirakiyle, ben de âleme söyle
mek istiyorum ki; biz yalvaraeak, sığınacak, ve 
himaye edilecek bir millet' değiliz; (Asla sesleri 
ve bravo) Bunu bütün âlem böyle bilmelidir. 
Ama filân ve falan yerde menfaatlerimiz var
dır, bu müşterek menfaatlerimizin korunması 
lâzımdır, bu menfaatleri beraber koruyacağız 
ve müşterek hareket edeceğiz, evet beraber 
koruyacağız. Fakat bizim de menfaatimiz oldu
ğu asla unutulmamalıdır. 

Muhterem Hariciye Vekili emniyet sistemin
den bahsederek, bu birdir dediler; Ben de bun
da tamamiyle kendileriyle beraberim ve kendile
rine iştirak ediyorum. Fikirlerine, bu birdir; fi
lan yer, filân yer değil. Dünyanın emniyeti bo
zulursa Türkiyeye de taallûk edecektir. Onu bun
dan evvelki muharebede Türkiye'nin biliniııiyen 
hizmetleri vardır, çok büyük hizmetleri vardır. 
O, bugün söylenmiyor, yavaş yavaş kitaplarda 
başladı, bir gün tarih de söyliyecek. Vaktiyle 
İngiliz Başvekili Mister Çorçil'in kendisi ı d n 
söylediği gibi, Türkiyenin büyük hizmeti var
dır, o yine söylüyor. Evet ordumuz daha kuv
vetli, silâhlarımız daha yenileşti, filân... Fakat 
esas o Mehmed'in ruhunda ve sinirle rindedir. 
Kuvvetli mevkideyiz. Bu daima bilinmeli, her 
Hükümet bunu bilmeli. Tarih nazarında onun 
için emniyet sisteminde biz de büyük rol oynı-
yabiliriz. Yine vaktiyle oynadığımız gibi. 

Dışişleri Bakanımız, muhtelif siyasi adam
larla temas ettiklerinden bahsettiler ve nihayet 
sözlerini, benim gibi o da istikbale sükûnla ba
kıyoruz, dediler. Biz, kendimize güveniyoruz, 
bizim çok meziyetlerimiz vardır bunları burada 
bir Türk çocuğu olarak ben söylemiyeyim, baş
kaları söylesin. Biz, yumuşak koltuklarda, kuş-
tüyü döşeklerde yaşamış bir millet değiliz. 
Mahdut miktarda falan ve filân büyük adamı
mız böyle bir hayat geçirse bile icabında gelir 
toprakta yaşar, her türlü meşakkate seve seve 
katlanır. Bu bir meziyettir, şimdi ki dünyada 
bu ayrıca bir meziyettir. Onun için dedikleri 
gibi evet, Türk milleti istikbale sükûnla bakı
yor. Türk milleti, nereden gelirse gelsin bütün 
tehlikelere kendisine, haysiyetine namusunu ve 
bütün tarihteki vakarına yakışacak şekilde 
müdafaa edecektir. Buna emin olsunlar. 

Onun için başka memleketlerde, bu gibi 
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hallerde müzakere açıp o müzakerede Hariciye 
Vekilinin yaptığını beğeniyorum ve ilerisi için 
sana itimat ediyoruz derler. Ben isterdim ki bu, 
itimat için reye konulsun... Çok yerinde olur
du. Ama ekseriyet partisi buna lüzum görmedi. 
Böyle ohnamakle beraber hepimiz itimat edi
yoruz ve ben Hariciye Vekiline diyorum ki, 
Türk Milleti arkandadır yürü, kuvvetle yürü.. 
(Sağdan soldan bravo sesleri sürekli alkışlar.) 

Dr. MAZHAR GERMEN (Aydın) — Sayın 
arkadaşlarım; benden evvelki hatibin söylediği 
günlerde Avrupa'da, harb ateşinin düştüğü 
demde Türkiye kendi mevkiini, kendi istiklâlini 
kendi menfaatini takdir ederek bütün dünyaya 
ve kendsine hizmet etmenin yolunu çok dikkat 
ve basiretle ayırmayı bilmiş, Almanya'nın dün
yayı titreten ve herkesin müsellemi olan kuvve
ti ve büyük ordusunun hiç birisini nazara al
maksızın kendisine çizdiği yola, emeline en uy
gun düşen demokrasi ve insaniyet taraftarları
nın yanında beraber bulunmayı seçmişti. O dem-
de bu karar çok mühim ve isabetli olduğu kadar 
çok büyük bir karardı. Bütün harb boyunca 
bütün milletin bildiği gibi küçüksenmiyecek, 
adamların ve kuvvetlerin tazyik denebilecek ko
nuşmaları karşısında kararından, azminden ve 
imanından hiçbir şey kaybetmiyerek kendi başı
na da olsa kendi memleketini, kendi istiklâlini, 
haysiyetini ve insanlığını ne taraftan olursa ol
sun gelecek düşmana karşı koymakta azimli ola
rak yerinde kaldı ve sükûn ve kararında sabit 
kaldı. Hiçbir şey kararını değiştiremedi 

Harbin sonunda eğer dünya, bugünkünden 
daha çok fena, daha çok feci bir akıbete uğra-
madıysa bunu Türk Milletinin, Türk Devletinin 
dipdiri ayakta bulunmasına medyundur. Bunu 
bir Türk çocuğu olarak bir iftihar, ne bileyim 
bir egoizim fikriyle söylemiyorum. Tarih, bü
tün bunları benden çok daha iyi söyliyecektir. 
Beni, sulhu korumak yolunda, harbe girmemeyi 
bütün dünya için en doğru yol olduğu kanaa
tinden çevirmeye çalışanalar bugün hiç şüphe 
yok ki benim arkamdan, bu bakımdan benim 
destanımı söyliyeceklerdir. 

Bugün tarih aynı seyri takip ediyor. Ateş
li harb bitmiştir. Fakat sulh tekevvün etmemiş
tir. Bugün Türkiye, 9 - 10 sene yıpratıcı haya
tının sonunda, îıâlâ aynı fikir ve kanaat uğrun
da kendi memleketini ve kendi şeref ve istiklâlini 
korurken dünyanın yeniden ateşli harbe gitmek-
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te olduğunu ve sulh için gene Türkiye'nin çok 
mühim birel kuvvet olduğunu söylersem beni mü
balâğalı bir söz söylemiş saymıyacağmıza inanı
rım. 

Memleketimi ve dünyayı harbin bittiği gün
lerde ve senesi içinde benim gördüğüm kadar 
doğru görmediğini sandığım dünyanın büyük 
adamları, bugün dünyayı en büyük tehlike sa
yarak herkesin tereddütsüz kabul ettiği zalim 
kuvvetli sulhu kurup korunmasında en iyi âmil 
sanarak beni yalnız ve kimsesiz kalmış gibi 
fütura sevkettiği devirleri düşünüyorum. Arka
sından, hiç şüphe yok, senelerdir Devlet kurup, 
idare etmiş bir milletin zeki çocııklariyle sık 
sık yapılan temaslar neticesinde hakikati anlı-
yarak bize hak verdiler, hattâ kendi memle
ketimizde, kendi teşkilâtı içine kadar sokul
muş, teşkilâtı içine girmiş olan büyük tehlike
nin kollarından tutup, pervasız atmaktadır. Bu. 
gün bu hâdise sönmüş değildir, bütün ateşi 
ile devam ediyor, Türkiye'de aynı vaziyette 
devam ediyor. Bunda hiçbir kimsenin tereddü
dü ve şüphesi yoktur. Bunu çok iyi anlamış 
ve idrak etmiş olan Anglo - Saksun âlemi ve 
bilhassa dünya yüzünde en büyük bir millet 
olan Amerika Birleşik Devleti, tekrar bir harbe 
sürüklenmemek için ve dünya sulhunu korumak 
için çare diye bulduğu Atlantik Paktı gibi, 
Marşal plânı gibi birtakım plânlar ve yer yer 
birleşmeler yolu ile müzakereler yapılmaktadır. 

Marşal plânında yer vermekte bile tered-
düdüt edilmiş olan Türkiye, yapılmış hesapla
rın yanlış olduğu anlaşıldığı gün, Türkiye Or
dusuna 100 milyon dolar kıymetinde yardım 
yapmaktadırlar. Türk Ordusu kuvvetli idi ve 
bu suretle daha da kuvvetlendi ve daha çok 
kuvvetlenecektir. Buna hiç kimsenin şüphesi 
yoktur ve olmamalıdır. Fakat bunun yanı ba
şında şunu da ilâve etmeliyim ki, yıllardan beri 
büyük tazyik altında iktisadi ve malî sıkıntıya 
düştüğünde şüphe olmıyan Türkiye'nin günler 
geçtikçe bu sıkıntının azalmasını kolaylaştıra
cak, dünya sulhunu ve medeniyete hizmette yar
dımda devamını sağlamak, iktisadi kalkınma 
yardımını bugünkünden çok fazlasına çıkarmak 
lâzımdır. Islaha muhtaç nehirleri, sulanacak 
ovaları, demiryolları ve limanlarına tahsis olu
nacak yüz milyonlardır ki, muhtaç memleketlere 
ihracat yapmak, muhtaç olduğumuz malzeme-
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leri Amerika'dan dolarla alabilmek,'sulhu ko
ruma vazifesinde devam, sulhsever milletlerle 
beraber devam edebilmesi ve lâyik olduğu refah 
ve huzura kavuşabilmesi için elzemdir. 

T'ırkiye halkı çok zekidir, Türkiye arazisi 
çok verimlidir. İhraç maddelerimiz, Marşal plâ
nı mucibince muhtaç memleketlere sevk edilirse 
bunda büyük faydalar hâsıl olur. Marşal plânı 
esası dairesinde ihracatımızı artırmak ve yiye
ceğe muhtaç olan memleketlere bu maddeleri 
şevket: nek için bu plânı Türkiye ihtiyaçlarına 
ve vaziyetine uygun olarak tesbiti lâzım gelir. 

Bizim gibi dünyanın sulhunu korumak ve te
min etmek yolunda, kendileri için külfet sayıla
cak kadar büyük bir borç yükünü üzerine bile
rek ve severek almışlar ve bu yardımı yapmak
ta devam eden Amerikalılar, Türkiye'nin bu 
derdini en iyi anlıyacak ve çare bulacak olan 
millettir.. Şimdiye kadar başta Sayın Reisleri 
olduğu halde bütün Amerikan milletinin Türki
ye hakkında gösterdikleri çok iyi görüşlere ve 
tahassüslere teşekkür borcunu eda etmeyi, bir 
Türk Vatandaşı ve Büyük Meclisin bir üyesi 
olarak kendim için ve sizin namınıza yapılmış 
bir vazife sayıyorum. (Bravo sesleri) 

Hakiki ihtiyaçları, zamanında yapılan ope
rasyonlar temin eder, aksi, ziyan ve israf olur. 
ingiltere ile ittifak ve Amerika ile sıcak dostluk 
Türkiye için en aydınlık bir yol olmakta devam 
edecektir. 

BAŞKAN — Puad Köprülü. 
PUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, Dışişleri Bakanımızın son seyahati 
hakkında verdiği izahatı memnunlukla karşıla
dık. Beyanatının sonunda verdiği hükme tama-
miyle iştirak ettiğimizi ve esasen eskiden beri 
daima aynı kanaate sadık kaldığımızı bu vesile 
ile bir defa daha belirtmek isterim, 

| Dünyanın, harbin bitmesine rağmen sulhun 
j kurula mamasına şahit olamaması hakikaten ha-
! zin bir hâdisedir. Fakat bu bir hakikattir.. Bu 

vaziyetler karşısında bütün dünya efkârının hâ-
j diseleri, hakikatleri şu üç sene zarfında yavaş 

yava.'! daha vuzuhla, daha açık olarak görmeye 
başladığını memnuniyetle kaydetmek icabedeı. 
Türkiye, daha bundan üç sene evvel harici 

l emellere, isteklere karşı, siyasi âleminde hemen 
| hemen yalnız gibi göründüğü zamanlarda bile 

Türk milletinin sinir kuvveti, mânevi kuvveti 
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en ufak bir bocalama ve tereddüt devri geçirme-
miştiı-, (Bravo sesleri) 

Ve işte bu tek başına gibi göründüğü devir
de, hariçten memleketimiz aleyhine büyük kuv
vetlere dayanılarak beslenen kötü emeller kar
şısında, Türk halkının soğuk kanlılığını muhafa
za etmesi, hiç şüphe yok ki, dünyanın sinirleri 
bozulmaya meyleden bâzı milletleri üzerinde 
kuvvetli bir ilâç tesirini göstermiştir. (Soldan 
bravo sesleri) 

Arkadaşlar, bugün dünyanın iki cepheye ay
rılmış bulunduğu ve bunlardan birisinin sulh ve 
demokrasi cephesi, ötekinin de emperyalist te
cavüz cephesi olduğu bir hakikattir. Biz istik
lâl harbizimi muvaffakiyetle bitirdiğimizden 
beri takip ettiğimiz dış siyasete tamamiyle sa
dık kalarak daima demokrasi cephesinde, sulh 
cephesinde, yer aldık; milletlerin karşılıklı bir 
anlayışla birbirlerinin topraklarına, menfaatle
rine göz dikmiyerek dostça yaşamaları yolunu 
takip eden bir siyasetin taraftarı olduk. Bu gün 
de aynı siyaseti takip ettiğimizi görmekle ifti
har edebiliriz. Kendi hakkından ve hakkın kuv
vetinden emin olan sulhsever milletler elbet
te yavaş yavaş Birleşmiş Milletler Anayasasının 
hudutları içinde mahallî emniyet tedbirleri al-
mıya mecburdurlar. Çünkü daha ilk kuruluşun
daki, malûmunuz oln kusurlar sebebiyle, Bir
leşmiş Milletler maalesef dünya sulhunu ve em
niyetini koruyabilecek bir kuvveti henüz alama
mış bulunuyor. Bunun da nelerden ileri geldiği 
yani doğrudan doğruya emperyalist ve harbçı 
cephenin, mütecaviz cephenin fena niyetlerinden 
ileri geldiği «ümlenm malûmudur. îşte mevzii 
ittifaklar, bölge paktları denilen şeyler bunun 
neticesidir. Bu itibarla gerek Atlantik Paktının, 
gerek, hâdiselerin tabiî seyri icabı olarak onu 
tamamlıyacağı tabiî bulunan diğer paktların 
mahiyeti, asla, Moskova ve peyklerinin iddia 
ettikleri gibi bir harb tahrikçiliği, bir tecavüz 
hazırlığı şeklinde telâkki olunamaz; bunlar, 
bilâkis, mütemadi hazırlanan tecavüzlere, taar
ruzlara ve istilâ emellerine karşı, dünya sulhunu 
ve dünya medeniyetini korumak maksadiyle gi
rişilen teşebbüslerdir. (Bravo sesleri). Onun için 
uzun asırların mahsulü olan bugünkü medeni
yeti, şimdi günden güne inkişaf etmekte bu
lunan müşterek insanlık duygularım müdafaa 
eden dünya Demokrat milletlerinin bu paktları 
tamamlıyacakları ve kuvvetlendirilecekleri ta-
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biîdir. Bizim bunda zerre kadar şüphemiz yok
tur. 

Eğer karşı tarafın üç seneden beri her an 
açıktan açığa istilâ ve tecavüz emelleri olmasay
dı - ki biz bu emellerin en iyi şahidi bulunmak
tayız bu gibi paktlara lüzum kalmazdı: 

Arkadaşlar, doğrudan doğruya bir merkez
den aldıkları emirle dünyanın muhtelif memle
ketlerinde Atlantik Paktının hazırlanmasına 
karşı birdenbire itiraz eden, tehdit seslerini, 
Torez'lerin ve diğer memleketlerdeki komünist 
partileri şeflerinin seslerini, tehditlerini bütün 
insanlığın hatırlaması lâzımdır. 

Arkadaşlar, bizim bugünkü dünya vaziyetini, 
bundan evvel, yani geçen sene, evvelki sene ve daha 
evvelki sene, dünya yüzünde âdeta yalnız kaldığı
mız zamanlarda nasl asabımızın tam sükûnunu 
muhafaza etmiş, kuvvetimizden ve hakkımızdan 
emin olmuş bulunarak karşılaşmışsak bugün de 
aynı nikbinlikle, aynı sabır ve ümitle karşıla
mamız icabeder. Bunun sebebi, Türk Milletinin 
yüksek şuuru, yüksek aklı selimi, dünkü hâdise
lerden edindiği tecrübelerle yarınki hâdiselere, 
gün görmüş tecrübeli bir millet sıfatiyle baka
bilmek kudretidir. Haricî siyasette, yani sulhu 
ve millî varlığı koruma siyasetinde, şeref ve hay
siyetini her ne pahasına olursa olsun müdafaa 
etmek yolu, bütün tarihimizde takip edil
miş tek yoldur. Bir zamanlar, hattâ belki şim
di de, mahiyetleri bence pek malûm olmıyan bir 
takım ehemmiyetsiz mecmualarda: Amerikan 
yardımını, Truman doktirinin, «Türkiye Amerika'
ya esir oldu, köle oldu, ücretli asker oldu, ken
di askerî hizmetini 100 milyona sattı» tarzında 
yazılar çıktı; bunlar, bu Demokrat milletin, hür-
riyetsever milletin siyasetini bir nevi «İktisadi 
emperyalistlik» olarak ifade etmek suretiyle, 
alenen yapamadıklarını, el altından yapmaya 
çalıştılar, hürriyeti seven o millete karşı bir düş
manlık yaratmak istediler. (Sağdan soldan Bra
vo sesleri, alkışlar) Fakat arkadaşlar Türk mil
leti hiçbir zaman bu gibi kötü niyetlere kulak 
asmamıştır ve asmıyacaktır da. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar, belki münevver geçinen insan
lardan bâzıları her hangi bir propagandanın te
siri altnıda, bu yardımları, paktları «Bir harb 
hazırlığı mıdır?» diye düşünebilirler; «25 sene 
evvelki gibi Şimal komşumuzla dostluk siyaseti 
takip edilemez mi?» fikrine düşebilirler. Bu gibi 
terislerle şüphelere düşenler bulunabilir; ama 

- 34 -



B : 56 16. 
Türk Milletinin % 90 mı (% 99 sesleri) teşkil 
eden Türk köylüsü, Türk işçisi hiçbir zaman böy
le bir düşünceye kapılmamış ve kapılmıyacaktır 
arkadaşlar. (Sürekli alkışlar) 

Bu yanlış görüşlerin, bu dünya siyaseti hak
kındaki yanlış tahminlerin milletleri nasıl bir 
esaret altına götürdüğünü şu çok yakın seneler
de gördük. Truman Doktirini ilân edildiği za
man, «Türkiye'yi 100 milyon dolara mı satıyo
ruz? Kıymetimiz bu mudur?» Tarzında lâkırdı 
söyliyenlerin bu sözleri eğer bir gafletin, bir 
ters görüşün ifadesi değilse mutlaka bir ihane
tin bir hiyanetin ifadesidir. (Bravo sesleri) 

Çekoslovakya'nın, Beneş gibi Avrupa'nın 
en ileri gelen diplomatları arasında sayılan bir 
adamın ve onun mesai arkadaşlarının yanlış gö
rüşleriyle, memleketlerini nereye sürükledikle
rini biliriz. Vatanseverliklerinden hiç şüphe ol-
mıyan, hattâ vaktiyle Çekoslovakya'nın istiklâ
lini temin eden bu insanların yanlış siyasetleri 
neticesinde Çekoslovakya'nın nasıl esaret altına 
düştüğünü unutmamak lâzımdır. (Doğru sesleri). 

Arkadaşlar, eski tarihten değil gözümüzün 
önündeki hâdiselerden ibret almamız icabeder. 
Çok şükür Türk Milleti, bunları bilmese dâhi, 
içinden gelen fikrî duygusiyle, aklıselimiyle bu 
hakikati çoktan beri anlamıştır. Kendisine bu çe
şit propaganda yapanlara hiç bir zaman yüz ver
memiştir. Türk Milleti içinde Torezlerin, Toğli-
yattilerin ve emsalinin zuhur etmesine belki 
imkân olabilir fakat bunların, oralarda olduğu 
gibi, etraflarına büyük bir kalabalık değil, kü
çük bir kalabalık toplamasına bile imkân yok
tur. Bütün milletin vatanseverliği, aklı selimi 
buna daima mâni olacaktır. (Baravo sesleri) 

Demin burada söz söyliyen iki arkadaş, ken
di kıymetimizden bahsettiler; ve kendi kıymeti
mize mukabil alacağımız şeylerden ve bu nevi 
pazarlık mevzuunda dikkat ve maharetten bah
settiler. Halbuki, arkadaşlar, ortada hiçbir pa
zarlık mevzuu yoktur. Türk Milleti herhangi iyi 
veya kötü bir pazarlık mukabilinde hizmetini 
satan ücretli bir millet, ücretli asker değildir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Biz kendi şeref ve istikbalimizi ve dış siyaset 
hakkında 25 senedir takibettiğimiz «yurtta sulh 
cihanda sulh» siyasetinin, demokrasinin, insan 
hüriyetinin ve insan haklarının galebesi için, di
ğer aynı kanaatlerde müşterek olan dünyanın 
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demokrat milletleriyle beraber ayni safta ayni 
gayeye doğru yürüyoruz. Yoksa her hangi başka 
bir milletin maksadına hizmet için kendimizi ki
ralamış veya kiralayacak değiliz. Bu hakikatin 
böyle bilinmesi icabeder. Şerefimizle haysiyeti
mizle bu safta, hiçbir taraftan yardım görmesek 
dahi, hakkımızdan ve kuvvetimizden emin olarak 
ve bilhassa Türk Milletinin vatanperverliğine ve 
yüksek aklı selmine güvenerek yürüyoruz ve yü
rüyeceğiz. Bu yürüyüş, dünyanın hür milletleri 
arasında, lâyık olduğumuz yüksek şeref mevkiini 
bize temin etmiştir, ve daima da edecektir. Bu
nun aksini söyliyenler ve söyliyecek olanlar is
tedikleri kadar bağıradursunlar. Onlar milletimi
zin bu yürüyüşünün önüne asla geçemiyeceklerdir. 
Sulh, demokrasi, insanlık kervan yürüyor ve da
ima yürüyecektir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Dr. Abdurahman Melek. 
Dr. ABDUBRAHMAN MELEK (Gazianteb) 

— Muhterem arkadaşlar; uzak ve yakın tarih 
dünyaya bir hakikati göstermiştir ki; Türk Mil
leti, Türk vatanına, Türk istiklâline, Türk hür
riyetine her hangi bir taraftan gelecek tecavü
ze karşı bütün mevcudiyeti ile, vatanını, istiklâ
lini müdafaa etmek kendisi için asil bir fıtratı
nın icabıdır. 

Arkadaşlar; Millî mücadele yıllarında nasıl 
millî bir imanla vatanı o günkü vaziyet karşı
sında korumasını temin etmişsek bugün de aynı 
imanla, vatanın inkişafı nispetinde ve hattâ 
namütenahi bir nispette her Türk kalbi o dere
ce kuvvetli bir imanla doludur. 

Bütün dünya ve tarih muvacehesinde Türk 
Milleti için asıl olan bu hakikati dış siyaseti
mize bir mebde ittihaz etmiş olmakla beraber 
dünyada sulh ve emniyet tesisi uğrunda vâki 
olacak her türlü mesaiyi memnuniyetle karşıla
mayı da kendimize bir şiar edinmiş bulunuyo
ruz. 

İkinci Dünya Harbinin medeniyet âlemini 
büyük tehlikelere mâruz bırakan ve hattâ büyük 
ziyanlara uğratan harb ateşinin Orta Şarka si
rayetini nasıl o günkü hücumlara karşı göğsü
müzü germek suretiyle, metin bir kale halinde 
mukavemet ederek vazife görmüş isek ve harbin 
sirayetine, medeniyetin ortadan kalkmasına 
mâni olmak hususunda nasıl bir fedakârlık gös
termiş isek bunu tarihin büyük adamları nasıl 
büyük kıymetlerle kaydetmiş ise, bugün için, 
bundan sonrası için de her hangi bir surette dün-
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yada medeniyeti ve insanlık hukukunu tehdit j 
edecek olan hareketlere karşı da bu suretle mü- I 
dafaa azmimizi bir kerre daha hatırlatmak ica-
beder. 

Bu bakımdan büyük müttefikimiz İngiltere 
ve çok samimî dostumuz Büyük Amerika'nın 
medenivet âlemini kurtarmak ve dünya sulh ve 
emniyetini tesis etmek hususundaki mesaileri 
yanında biz de yer almaktan zevk duyarız ve 
bunu kendimize bir vazife biliriz. 

Eğer şu veya bu şekilde bizim şanlı tarihi
mizden ders almamış ve Türk Milletinin evsaf 
ve vatanperverlik meziyetlerini tereddütle kar
şılamış hattâ bundan en ufak bir tereddüdü hâsıl 
olmuş kimse varsa; Türk Milletinin bu mukad
des kürsüsünden bir Türk Milletvekili olarak 
ilân etmekte bahtiyarlık ve millî bir vazife hissi 
duvarım ki, Türk Milleti tarihte insaniyete 
ve medeniyete yapmış olduğu hizmetleri bugün 
de yarın da fazlasiyle yapmak kararındadır. 
Bu itibarla dış siyasetimizde ana prensiplere 
tamamen sadık kalarak çok samimî dostumuz 
Amerika'nın ve müttefikimiz İngiltere'nin dün
ya sulhunu ve emniyetini temin edecek bütün 
çalışmalarına iştirak etmekten memnun kalırız. 
Hükümetimizin bu yolda yapmış olduğu mesa
iyi şükranla kaydederiz Bu mesainin müspet 
neticelerini sabırsızlıkla bekleriz. Türk Mille
ti elbirliği olarak vatanının saadet ve selâme
ti, istiklâl ve hürriyeti için şimdiye kadar yap
tığı ve bundan sonra da yapacağı fedakârlık öl-
çüsiyle dünya sulh ve emniyetinin tesisi için 
de çalışmayı göze almıştır. (Bravo sesleri ve 
alkışlar.) 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar, Yüksek Meclise intisabımdan beri ilk 
defa memleketin dış politikası hakkında verilen 
konuşma imkânı karşısında bilhassa şükranla
rımı arzetmek isterim. Bu, belki de yeni gir
mek istediğimiz sistemin en feyizli neticelerin
den birisi olsa gerektir. 

Bendeniz, daha evvel söz alan arkadaşların 
bu sahadaki tecrübe, ince görüş ve dikkatli ko
nuşmaları kadar, ihtisasım olmadığı için bu 
sahadaki duygularımı bir dış işlerinin konuşul
ması için gereken lisanı seçmemek zorunda 
kalırsam diye özür dilemek istiyorum. 

Arkadaşlar, Türkiye'nin dış politikası bu
gün nerededir, biz kendimizi nerede görüyoruz? 
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Daha evvelki hâdiselerin tahliline geçmiyece-
ğiın, bütün hâdiselerin tahliline geçmiyeceğim, 
bütün hâdiseler yüksek malûmunuzdur. Sayın 
Dışişleri Bakanının belirttiği gibi, dünya 
ikiye bölünmüş, bu iki cephe şimdiden karşılıklı 
bâzı tedbirler almakta ve içten içe hazırlanmak
ta ve savaşmaktadır. Biz Türk Devleti kendi 
yerimizi bu cephelerden hangisinde bulundu
ğumuzu da hep beraber millet olarak tesbit 
etmiş bulunuyoruz. Bunun icaplarını da so
nuna kadar götüreceğimizi bütün arkadaşlarım 
ve Sayın Dışişleri Bakanı belirttiler. Fakat ben 
yine aynı suali soruyorum: Bugün dış politi
kada neredeyiz? 

Müsaade buyurursanız kendi görüşümü kı
saca tahlil edeyim: 

İkide bir bahsediliyor, 1939 yılında akdolu-
nan İngiltere ve Türkiye anlaşması... Daha bir
kaç hafta evvel sayın Dışişleri Bakaniyle görüş
mesinde Mister Bevin'in de bu ittifakı teyit 
etmekte olduğunu öğreniyoruz; benim hatırla
dığıma göre o günün icaplarına ve totaliter 
bir zihniyetin tahakküm istidadı karşısında mih
ver devletlerine müteveccih olmak üzere ya
pılmış bir karşılıklı ittifak idi. Ve buna da 
yüksek malûmunuz olduğu üzere bir Devlet 
şarta muallâk olarak istisna ediliyordu. Bu 
ahde vefanın bu gün de devam etmiş olması 
bence dünyanın aldığı son şekil, dünyanın ik-
tisabettiği son durum muvacehesinde mutlak 
ve nihaî bir kıymeti olduğu iddiası pek de ile
ri sürülemez. Bunun haricinde, biz demokrasi 
safında bulunan milletlerle muayyen bir anlaş-
mn ve andlasmaya henüz imzamızı bugün koy
muş değiliz. Bu, belki derhal yapılması lâzım -
gelen, yahut da yapılması arzu edilebilen bir 
nokta olabilir, belki bunun üzerinde çalışmalar
da mevcuttur. Fakat Atlantik Paktı ile olan 
ilgisizliğimiz belirtildikten sonra ve onu takip 
eden birtakım hattı hareketin de içinde yeri 
miz muayyen bulunmadığma göre bütün bu 
görüşmelerin bizim dış politikamız ve temayü
lümüzün ifadesi şeklinde, almak zorundayız. 
Binaenaleyh Türkiyenin dış politikasında, bütün 
asırlar boyunca olduğu gibi, bugün de Sayın 
Yusuf Kemal Tengirşenk'in üzerinde ısrarla 
durduğu stratejik mevkiinin ehemmyeti ve 
Türk ruhunun, Türk askerliğinin kendi benli
ğine, hissettiği kuvvet© istinat ettiği hususları 
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esas almak lâzımgeliyor. Biz bütün tarih boyun
ca, yokluğumuz pahasına da olsa; şerefimizi, 
şu veya bu şekilde çiğnetecek bir millet deği
liz. Biz kendi meziyetimize güvenerek yokluk
lar içinde, ayağı çıplak ve hattâ istiklâl müca
delesinde, büyük milletlerin gayet güzel teç
hiz edilen kuvvetleri karşısında nasıl mukave
met ederek muvaffak olmuşsak, bugün de ken
di kudret ve kuvvetimize sığınarak atom bom
bası karşısında dahi Mehmet'in yine bu mem
leketi müdafaa etmeye kaadir olduğunu bilhas
sa belirtmek isterim. (Bravo sesleri) 

Ancak bu suretledir ki bize yapılacak yar
dım, bize gösterilecek iyi yüz veya kötü yüz 
bizim asil kudretimizin, kuvvetimizin kıl kadar 
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oynamasına sebep teşkil edemez. Ancak dünya 
çapındaki meselelerin halli sırasında müşterek 
menfaatlerin geliştiği noktaların Milletlerin 
Türk Milletine karşı gösterecekleri, demokrasi 
âleminin Türk Milletine göstereceği yakınlık 
hiç şüphe yok ki dâvanın tahakkukuna bir an 
evvel erişmek imkânını bize hazırlar. Bendeniz 
de yine arkadaşlarımın tekrar ettiği gibi her 
şeyden evvel kendi kudret ve kabiliyetimizin 
esas olduğunu, yalnız iktisadi, sınai kabiliyeti
mizle, bugünkü istihsal kudretimizle değil, ta
rih boyunca gösterdiğimiz eserlere fedakârlık
lara göre tâyin ve tesbitinde şüphesiz ki faide 
vardır. 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun 
gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/236) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı?.. Maddalere geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MilH Korunma Kanununa göre yapılmış olan 
harcamalara ait 1944 takvim yılı bilançosunun 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3780 sayılı Mülî Korunma Ka
nununa göre yapılmış olup ilişik cetvelde gös
terilmiş olan harcamalara ait 1944 takvim yılı 
bilançosu ile kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 
Tasarıya oy vermiyenler lütfen oylarını kul

lansınlar.. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
3780 sayılı Millî Korunma Kanununa göre 

yapılmış harcamalara ait 1944 takvim yılı bi
lançosunun onanması hakkındaki kanun tasarısı
na (246) oy verilmiştir. Bunlardan (241) kabul, 
(2) ret ve (3) çekinserdir. Muamele tamamdır. 
Tasarının kanunluğu (241) oyla kabul edilmiş
tir. 

5. — KAPALI OTURUM ÎSTEÖİ 

BAŞKAN — 15 arkadaşımın tarafından Mec
lisin kapalı oturum yaparak müzakerede bulun-

[1] 137 sayılı basmayazı tutanağın sonunâa-
dır. 

ması teklif olunmuştur. İçtüzük hükümlerine 
göre evvelâ samiin localarının dinliyicilerden 
tahliyesi icabetmektedir, dinliyicilerin tahliye
sine kadar oturuma beş dakika fasıla veriyorum. 

Kapanma saati : 16,15 

» e « 

(İkinci oturum kapalıdır.) 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 16, 50 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
KÂTİPLER : Naim Atalay (Çorum), Sedad Pek (Kocaeli) 

2. —Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri 
Birlikleri hakkında Kanun tasarıs ve Ekonomi 
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/443) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Sadi Bekter. 
CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim; 

ben, hem Komisyon, hem de şahsım namına ko
nuşacağım. Söz istiyorum. 

Şimdi görüşülecek veya görüşülmekte olan 
Esnaf Dernekleri Kanun tâsarsına ait Ticaret 
Komisyonu raporunun altına sözcü olarak yan
lışlıkla bendenizin imzam konmuştur. Filvaki 
ben Ticaret Komisyonunun Sözcüsü olmakla be
raber bu tasarı Komisyonumuzda görüşülürken 
tasarının temelini ilgilendiren bir prensip üze
rinde arkadaşlarımla görüş beraberliğine vara
madığımızdan dolayı Komisyonda bu tasarının 
Sözcülüğünden affımı rica ettim ve o suretle 
kabul olunmuştu. Halbuki tevzi edilen elimizdeki 
matbu tasarıda Sözcü olarak benim imzam gö
rülmektedir. Ben ise tasarının bu yönden 
aleyhinde konuşacağımdan ilk önce bu ciheti tav-: 
zih etmek zaruretini duydum. 

Komisyonda arkadaşlarımdan ayrıldığım ci
het şu idi: Bu tasarı gereğince kurulacak der
neklere girmekte esnaf tamamen serbest bırakıl
dığından bu tasarı böylece kabul edildiği tak
dirde şimdiye kadar yapılan tecrübelere daya
narak esnjafın büyük ekseriyetinin bu dernek
lere girmiyerek serbest kalmayı tercih edecek
leri ve bu suretle bu kanunun işlemiyeeeği ve 
binaenaleyh bu tasarıdan beklenen faydanın 
temin edilebilmesi için esnafın bu teşekküllere 
duhulüne mecbur kılacak bir hükmün konması 

[1] 136 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

lâzım olduğu fikrini ileri sürdüm. İstanbul'dan 
Ankara'dan Seyhan'dan gelen esnaf heyetleri 
de Komisyonda bu fikrimi teyit ettiler. Filvaki 
Komisyon ekseriyeti de; raporda izah edilmiş ol
duğu gibi bu fikri muvafık buldular. Ancak ta
sarının Yüksek Huzurunuza gelen şimdiki hü
viyeti ile böyle bir hükmü taşımasının müm
kün olmadığı kanaatine varıldı. Zira bu tasan 
Cemiyetler Kanunu esaslarına göre hazırlan
mış bulunmaktadır. Kayıt mecburiyeti hükmü
nün konabilmesi için bugün yürürlükte 
bulunan ve âmme müessesesi hüviye
tini taşıyan Esnaf Odaları Kanunu ka
rakterine- göre hazırlanmış olması icabe-
diyordu. Ve netekim Ticaret Bakanlığı da
ha evvel bu şekilde bir tasarı da hazırlamış bu
lunduğundan bendeniz o tasarının görüşülmesini 
teklif ettim. Çünkü bizde esnaf zümresi meşru
tiyetten bu yana 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu 
hükümlerine göre kendi aralarında kurdukları 
esnaf cemiyetleri ile idare edilirlerdi. Bu ka
nun hükümlerine göre kurulabilen cemiyetlere 
esnaf girip girmemekte serbest olduklarından en 
kalabalık esnaf muhiti olan İstanbul'da bile bu 
gör cemiyetler ancak mensup oldukları esnafın 
takriben % unu bünyelerine alabilmişler ve 
% 90 ı cemiyetlere girmiyerek serbest kalmayı 
tercih etmişler ve bu suretle cemiyetlerden bek
lenen fayda elde edilemediği için 1943 senesin
de daha mazbut ve mütekâmil bir teşkilât kurul
ması lüzumu hissedilmiş ve bu sebeple de esna
fın mesleki yükseltmesi ve tesanüdünü ve mes
lekî ahlâkını koruyucu hükümleri ihtiva eden 
4355 sayılı Esnaf Odaları Kanunu kabul edilmiş
tir ki, doha beş sene evvel kabul edilen bu ka
nunun esbabı mucibe raporunda arzettiğim nok
talar etraflıca izah edilmiş bulunmaktadır. 

•Esnaf Odaları Kanununun tatbik edildiği 
beş senelik kısa müddet zarfında yapılan tecrü
belerden istifade edilerek aksak taraflarını dü-
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zeltici, esnafın ve halkın hakiki ihtiyacına ce
vap verici mahiyette olmak üzere 4355 sayılı 
Kanunu tadil eden ve esnaf mümessillerinin ve 
esnaf odalarının da noktai nazarlarını almak su
retiyle Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Kanun tasarısının yerine şimdi Yüksek Huzuru
nuza getirilmiş bulunan yeni terimle esnaf der
nekleri, eski terime göre Esnaf Cemiyetleri Ka
nun tasarısının müzakeresi istenmektedir. 

Âciz kanaatimce bu tasarıdaki bâzı müzaha-
ret ve yardım hükümlerini bir tarafa alacak 
olursak esas bünyesi itibariyle 3512 sayılı Cemi
yetler Kanununa göre hazırlanmış olan işbu ta
sarı kabul edildiği takdirde meydana gelecek 
mahzurları arzedeceğim. 

1. — Tasarıda esnaf için derneklere duhûl 
ve kayıt mecburiyetini âmir bir hüküm olmadı
ğından esnafın ekseriyeti azîmesi kaydiye ve 
aidat vermemek aynı zamanda derneklerin ni
zam ve kontrolü altına girmemek için serbest 
kalmayı tercih edecekler ve bu durum karşısın
da bu kanun işlemiyeceği gibi halen işlemekte 
bulunan 4355 sayılı Kanunu da kaldırmış ola
cağımızdan esnafın kontrolsüz, disiplinsiz, ni
zamsız, başı boş bir hale gelmesini sağlamış 
olacağız. 

2. — Bu tasarı kabul edildiği takdirde yalnız 
seksen, doksan bin muhtelif esnafı olan İstan
bul'da bu esnaf zümreleri 400 e yakın kola ay
rılmış bulunmaktadır. Bu kolların bir kısmının 
birleştirilmesi suretiyle 100 aded dernek kurul
duğunu kabul edecek olursak adedi bu kadar ço
ğalan derneklerin hangi teşkilâtımızla teftiş ve 
kontrol edileceğinin anlaşılması. çok güçtür. 

3. — Komşu memleketler mevzuatını tetkik 
edecek olursak, onların da hep halen yürürlük
te bulunan bizim Esnaf Odaları Kanunu mahiye
tinde mevzuat kabul etmiş olduklarını görürüz. 

4. — Belki bâzı Garp memleketlerinde tatbik 
edilmesine rağmen realist bir zihniyetle bakıl
dığı vakit esnafımızın ve memleketimizin bün
yesine uygun olmıyan bu derneklerin, Cemiyet
ler Kanunu ile işliyen ve 40 seneden beri kont
rolsüz ve teftişsiz yaşamış bulunan esnaf cemi
yetlerine benziyeceklerinde şüphe olmıyacağı-
na göre, bu tasarı kabul edildiği takdirde, esnaf 
işlerini kırk sene eveline götürerek, tekrar ora-. 
dan başlamak suretiyle ikinci bir tecrübeye gi
rişmiş olacağımız ve işi bir «aman sonra tek-
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rar deliştirmek zorunda kalacağımız kanaatin
deyim. 

Yalnız çok büyük bir kitle olan esnafı de
ğil, halkımızı da yakından ilgilendiren bu gibi 
kanunların sık sık değiştirilmesinin zararları 
Yüksek Meclisçe malûm olduğundan, bütün bu 
mahzurları göz önünde tutarak bu tasarının ye
rine daha evelce vekâletçe hazırlattırılmış olan 
memleketimizin bünyesine en uygun olduğun
da hiç şüphe olmıyan 4355 sayılı Esnaf Odaları 
Kanununu tadil eden tasarının görüşülmesinin 
muvafık olacağını belirtmekle vicdani vazifemi 
yapmış olduğuma kaniim. 

BAŞKAN — Son komisyon Ticaret Komisyo
nudur. Bu Komisyonun raportörü Cemil Alevli 
olarak gösterilmiştir. Cemil Alevli raportör ol
madığını söylüyor. Bu tasarıyı komisyon adına 
kim müdafaa edecek? 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim 
ben müdafaa edeceğim. 

t BAŞKAN — O halde Hüseyin Ulusoy olarak 
tashih edeceğiz. Kimdir tasarıyı müdafaa edecek 
olanf 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Ben müda
faa edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy olarak tashih 
ediyorum. 

SADİ BEKTER (İstanbul) - - Muhterem ar
kadaşlar, Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri 
Birlikleri Kanun Tasarısını konuşuyoruz. Bu 
kanunun şümulü dâhiline giren meslek adam
ları hüviyetleri bakımından, gördükleri işler 
bakımından tamamen ayrı bir hususiyet taşı
maktadır. Ve çalışma sahalarının siyaseti ve 
bütün vatandaş kitlesini alâkadar etmesi itiba
riyle de mevzuun ehemmiyeti üzerinde 4urı 'l* 
masmda hakikaten isabet olacaktır. 

Esnaf teşkilâtını bugün idare etmekte bulu
nan Esnaf Odaları, bu tasarıyı kabul buyurdu
ğunuz takdirde, kalkacaktır. Esnaf Odaları Ka
nununu mütalâa ettiğimiz zaman buradfi teşek
külün ifadesi ve tatbikattaki tezaînlrti itibariy
le birçok mahzurları meydandıdır. Ve bugünkü 
şekliyle do bu kanunun yürürlükte kalması ge
rek esnafa gerekse esnaf dolayısiyle bütün va
tandaşlara fayda sağlıyacak bir istikamette bu
lunmamaktadır. 

Binaenaleyh bu kanunu esas itibariyle kal
dırmakta hakikaten isabet vardır. Bu isabeti 
tebarüz ettirirken bu kanunun kaldırılması yo-
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luna gitmiş olmasından dolayı Sayın Ticaret 
Bakanı arkadaşımızı tebrik ederim. Ancak bu 
tasarının elde etmek istediği maksat nedir? 

Esnaf Dernekleri kanunu tasarısının birin
ci maddesinde bu şöyle ifade ediliyor. «Esnaf 
ile bunların yanlarında çalışan kalfa ve çırak
ların meslekî, içtimai ve iktisadi ihtiyaçlarını 
gidermek, mesleklerinde ilerlemelerini sağla
mak, meslekî ahlâk ve tesanüdü kurmak, müş
terek, verimli ve ahenkli çalışmayı sağlamak...» 
Elde etmek istedikleri bunlardır. Yalnız esnafı 
kendi menfaatlerini muhafaza etmek yolunda 
teşkilâtlandırmak ihtiyacından hareket edilsey
di hakikaten bu maksadı kanunun şevki için 
esas maksat olarak kabul etmek de pek tabiî 
haklı olurdu. 

Yalnız esnaf, hüviyeti bakımından, nedir? 
Çeşitli mesleklerde çalışan bu insanlar, berber, 
şoför, kayıkçı, nalbant, şekerci, kahveci, lokan-
taci... Bunlar hüviyetleriyle, gördükleri işlerle 
yalnız kendi menfaatlerini teşkilâtlandırmak 
suretiyle muhafaza ve idame edecek bir teşkilâ
ta mı sahip olmak zaruretindedir, yoksa bu hü
viyetle yaptıkları hizmet ekonomik ve sosyal 
bünye üzerinde ehemmiyetli tesir yapmakta bu
lunduğuna göre bunları aşağı yukarı birer âm
me hizmeti yapan insanlar diye mütalâa etmek 
icap etmez mi? Böyle olduğuna göre kanunun 
tek maksatlı olması gayet sakat olur. Bizim es
naf teşekküllerinden beklediğimiz maksat için 
sadece onların sosyal menfaatlerini ve doğrudan 
doğruya meslekî gelişmelerini alâkalandıran, 
meslek namına yaptıkları işin nizam altına alın
masını icap ettiren husustur, denemez. 

Bir berberin sosyal nizamda oynadığı rolü 
kabul etmek zaruretindeyiz. Bir kahvehanede 
cereyan eden hâdiselerin umumi nizam üzerin
deki tesirini gözden uzak tutmamamız icabe-
der. Denecektir ki; esnaf bu bakımdan bâzı ka
yıtlar altına konabilir, belediye mevzuatı mu
rakabeyi yapar. Küçük sanatla alâkalı ise, iler
de çıkaracağımız küçük sanatlar kanunu bun
ları kayıt altına alabilir. Ama dâva yalnız bu
rada değildir. Esnafın, yalnız belediyenin koy
duğu nizamlarla mı idare edilmesi lâzımgelir? 
Hayır. Esnafın bugün ıstırap ve derdi nedir? 
Esnaf, bugün bu hizmeti görürken kötü niyetli 
esnafı arasından atmak imkânını elde edecek 
bir teşkilâta sahip olmak ister. 

Esnaf aynı zamanda belediye ile temas etti

ği zaman, belediye mevzuatının tedvininde, kü
çük sanatlara dair murakabeyi tesis ederken 
bunlara ait mevzuatın tesisinde kendisinin hak-
kiyle temsil edilmesini ve kendi menfaatlerinin 
bu mevzuat içinde iyice yer alması için kendisi
nin dinlenmelini, temsil edilmesini istemektedir. 
Bugün esnafın bilhassa çektiği ıstırap bu nok
tadandı. Bir belediye encümeninin kahvehane 
tarifesini tesbit ederken alacağı kararda esnaf 
cemiyetinin mümessilinin bulunması icabeder, 
bu şekilde tesbit edilen tarifede fayda vardır. 
Belediye nizamlarını tesbit ederken hem bele
diyeyi ve hem de esnaf teşkilâtını iyi bir şekilde 
koordine etmelidir ki bu mekanizma çok iyi yü
rüyebilsin. Ancak bundan bu şekilde memleket 
ekonomisine büyük faydalar sağlanabilir. Hal
buki dâva bu şekilde ortaya gelmiş midir? Maa
lesef gelmemiştir.. Esnaf odalarını lâğvediyoruz 
ve esnafın dernek kurma yetkisini d̂ e yine bu 
kanunla çerçeveliyoruz. Zannederim ki, umumi 
mevzuatımızın verdiği imkânlar haddizatında 
eğer odaları kaldırırsak esnafın cemiyet yapma
sını menedecek hükümler ihtiva etmemekte ve 
burada konulmuş olan, derpiş edilmiş olan hü
kümler de bu cemiyetleri ve statüsüne koymak
tan menedici mahiyette hükümler ihtiva etme
mektedir. O halde esnaf cemiyetlerinin hususi 
bir kanunla teşekkül etmesini derpiş etmek, aşa
ğı yukarı bu umumi kanun hükümleri haricinde, 
esnafa münhasır bu kanun yolu ile cemiyet kur
ma gibi bir yola gitmiştir; (Dâva zaten burada 
sesleri) Dâva burada ama, bu dâva içinde asıl 
maksadı istihdaf edecek bir netice getirmiş ol
sa idi, elbetteki sizinle beraber olurdum, fakat 
onu temin etmiyor. Esnaf cemiyet kurmaya mec
bur mu ? Hayır. Oda var diyeceksiniz. Bu esna
fı temsil ediyor mu? Etmiyor. Esnaf da bundan 
müşteki, 

Şimdi bu kanunla olacak manzarayı çizeyim; 
on tane kahveci birleşerek bir cemiyet kuracak, 
beri tarafta yirmi tane kahveci birleşerek yine 
bu kanuna göre bir cemiyet kuracak. Peki, be
lediye olarak, Hükümet olarak bunların hangi
si ile temas edeceğiz, hangisi esnafı temsil ede
cek? bunlardan hangisi esnafın derdini azalta
cak ki onu muhatap olarak kabul edeyim. Bun
ları kabul edelim de, bunlar üzerinde isabetli bir 
karara; bir neticeye varalım. Bu da yoktur. 

Sonra, diyelim ki; birden fazla cemiyet ku
rulmamak üzere bir tadil yapalım. Eğer, Anaya-' 
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sa hükümlerini kayıt altına almak gibi bir mü
lâhaza gayrivârit ise, buradaki hükümlerin mâ
ni olması ieabeder. İçinden çıkılmaz bir dâva ha
linde karşımıza yeni meseleleri davet edecektir. 
Bu mahiyette olan bu kanunun, bu şekliyle 
memleket bünyesine ve bilhassa esnaf topluluğu
na bir fayda sağlıyacağını ummamaktayım. 

Madem ki, hüviyetleriyle ve gördükleri iş iti
bariyle bu esnaf toplulukları mer'i âmme hiz
meti yaptıkları yolunda bir kanaate varacak 
olursak âmme nizamını müteessir edecek bir ça
lışma istikametinden çekinmemiz lâzmgelmez mi? 
Bunları iyice temsil edecek bir hüviyete kavuş
turmak zarureti vardır. 

Bu temsil hüviyeti nasıl olabüir Temsil hü
viyeti; bütün esnafın, aynı meslekte çalışan 
adamların bir arada toplanması halinde ancak 
mümkün olabilir. Onları orada toplamak dernek 
ifadesiyle mümkün değilse, Anayasaya göre ha
kikaten cemiyet kurmayı mecburi kılma vazi
yeti bir mâni hükümle kayıt altma alınmış
tır, o takdirde eğer biz bu adamların işine 
âmme nizam ma müessir bir hizmet nazariyle 
bakıyorsak cemiyet ismini kullanmıya lüzum 
yoktur. 

Nasıl avukatları barolarda toplıyorsak, onla
rı baroya kayda mecbur tutuyorsak, nasıl tücca
ra ticaret odasına kaydolma mecburiyeti koyu
yorsak bunlar için de koyarız. 

Eski lonca nizamnı ihya etmek gibi bir zih
niyetten hareket etmiyelim. Daha ziyade bunlara 
temsil uzuvlarını serbesetçe seçmek yetkisini ga
yet serbestlikle seçmek hakkını tanıyalım. Esa
sen bunu ortadan kaldıracak da hiçbir hüküm 
yoktur. Diğer zaviyeden yine bunların faydalı 
olması için birer meslekî disiplin organı hüvi
yeti taşımaları zarureti vardır. Aynı zamanda 
belediye ve Hükümetle münasebetlerinde bun
lara temsilci hüviyeti tanımak ieabeder. Ancak 
bu surtledir ki, yapacağımız teşkilât, cemiyet 
nizamına, memleket ekonomisine faydalı olacak
tır. Yoksa biz Odalar Kanununun, Esnaf Odaları 
Kanununu kabul etmezden evvelki nizama av
det edemeyiz, kendimizi o vaziyetle karşı karşı
ya bırakamayız. 

Bunun için de bendenizce hususi bir kanuna 
ihtiyaç yoktur. 

Esnaf Odaları Kanunu ilga edilmiştir, bir 
madde; mevcudatı şu maksada tahsis edilmiş
tir, ikinci madde, eğer Ticaret Bakanlığına bu 
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hususta bir murakabe yetkisi verilmek isteni
yorsa, bu murakabe yetkisini tanıyacak üçüncü 
bir madde, tatbik edecek makamı gösterecek dör
düncü madde, nihayet yürürlük tarihini göste
recek son madde ile bitirilmiş olur. Bu suretle 
bu müessese ortadan kaldırılmış, bir sürü dedi
kodu da bertaraf edilmiş olur. 

Bendeniz bu anlayışla, asıl maksat ve hedefe 
bizi ulaştıracak bir istikamet almak üzere, iyi
ce tetkik edilmesi için kanunun tekrar Komis
yona iadesi yolunda arz ve teklifte bulunacağım. 

Bu noktada takdir, Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Salamon Adato. 
AHMET KEMAL SÎLlVRÎLl (İstanbul) — 

Sayın Başkan, affedersiniz, Mecliste ekseriyet 
yoktur. Bu mühim bir mevzudur. 

(Soldan var var sesleri). 
Ne var? Altmış kişi yok. 
BAŞKAN — Müzakere devam ettiği her da

kikada ekseriyeti Kamutayda tutmağa imkân 
yoktur. Böyle bir şey ararsak Meclis icrayı 
faaliyet edemez. Meclis dâhilinde ekseriyet 
vardır. Arkadaşlar, bâzan dışarıya çıkıp içeri
ye giriyorlar. Binaenaleyh davet ediyorum, 
esasen şimdi ekseriyet, müzakere devam edecek 
derecededir. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Sayın ar-
. kadaşlar, Hükümetin gerekçesinin başını oku
duğum zaman büyük bir inşirah duydum. İşte 
demokrasi yolunda yürüyoruz, kanaatini hâsıl 
etim. Filhakika bu gerekçenin başında halen 
mer'i olan Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu 
ile Esnaf Odaları Kanunu ve Ticaret Borsası 
Kanunları takip edilen gayeyi de istihsale kâfi 
gelmiyor. Ve bu kanunlarda mevcut bâzı hü
kümlerden dolayı tüccar ve esnafın odalara 
karşı bir bürudet duydukları tebarüz ettiril
miştir. Hakikaten bu kanunlarda demokratik 
bir zihniyete uygun olmıyan birçok hükümler 
mevcuttur. Fakat gerekçede yalnız bir tanesi 
gösterilmiştir. O da aidatını ödemiyen tüccar, 
bir gün Ticaret Odası. İdare Heyetinin vereceği 
bir karar üzerine cebren üç mislini vermeye 
mecbur oluyor, yani Tahsili Emval Kanununa 
tevfikan ve icraen bu para tahsil edilmektedir. 
Bu hüküm hakikaten demokratik bir zihniyetle 
kabili telif değildir. Buna mümasil daha bir
çok hükümler de vardır. Fakat gerekçenin 
mabadını okuduğum zaman yine aynı mahi
yette hüküm koymaktan vaz geçilemiyeceğini ve 
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vaz geçmek istidadı olmadığını da gösteriyor. 

Yüksek Heyetinizce malûmdur ki; cemiyet
lere taallûk eden, son kabul ettiğiniz kanun 
Sendikalar Kanunudur. Sendikalar; işçileri top
lar, fakat yine cemiyetten başka bir şey olmı-
yan böyle hükmî şahsiyetin vücuda gelmesi için 
idari makamlara bir ihtar yapmak kâfidir. Bun
dan evvel kabul edilmiş olan, Cemiyetler Kanu
nu hükümlerine göre, yine bir cemiyet vücuda 
getirmek için de bir ihbarda bulunmak kâfidir. 
Bu hükümler demokratik bir rejimin kabul edil
miş olduğunu gösteren hükümlerdir. Fakat bu 
kanunda maalesef ayni zihniyet mevcut değildir. 
Çünkü bu esnaf derneğinin teşekkül edebilmesi 
için Ticaret ve Ekonomi Bakanlığından müsa
ade almak lâzımdır. Şimdi bu aykırı hükmü 
jüstifiye etmek yani muhik göstermek için ile
ri sürülen sebep şudur: Sendikalar Kanunu mu
cibince eğer kanuna aykırı bir şekilde bir sen
dika teşekkül ederse, dâva edilir ve o cemiyetin 
feshi hakkında bir karar istihsal edilir. Demekki 
idare için bir dâva ikame etmelç mecburiyeti 
vardır. Bu masraflara ve külfetlere katlanma
mak için mezuniyet almak icabetsin diye düşü
nülüyor. Rica ederim Sendikalar Kanuniyle ihba
rı kâfi gördüğümüz halde bu Esnaf Derneğinin 
teşekkülü için Ekonomi ve Ticaret Bakanlığın
dan müsaade alınması hakikaten demokrasiye 
uygun değildir. Şimdi gerekçede bu noktayı na
zarı desteklemek için Anonim Şirketlerin teşek
külü için Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
alınması lâzımgelen mezuniyeti mukaddeme gös
teriliyor. Maalesef memleketimizde bir Anonim 
Şirket teşekkül edebilmek için evvela Ticaret Ba
kanlığından müsaade alınması lâzımdır. Biz bu 
usulü ne zaman kabul ettik? Yüz sene evvel 
Fransız Ticaret Kanununu kabul ettiğimiz za
man o kanunda mevcut bu kaydı da kabul etmi
şiz. Fakat bugün Fransa'da bu kaide cari değil
dir, mezuniyeti mütekaddime mevzuubahis değil
dir. Bizde anonim şirket şeklinde değil daha ba
sit olan, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da 
günde yüzlerce miktarında teşekkül eden limitet 
şirketlerin teşekkülünde dahi bu usul caridir. 
Binaenaleyh mezuniyeti mütekaddime esası sa
kattır ve demokrasi zihniyetiyle kabili telif de
ğildir. 

ikinci nokta bu gibi derneklerin toplıyacak-
ları unsurlara mütedairdir. Dernek, Esnaf ve 
onun yanında çalışan kalfa ve çırakları kendi 
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| nefsinde toplamış olacaktır. Evet bunlar ayni 
I meslektendirler, ayni sanatı icra etmektedirler 
' fakat menfaatleri bir değildir. Niçin patron ve 

işçi sendikalarını teşkile lüzum görmekteyiz? 
Niçin patron ve işçileri bir sendikada toplamı-
yoruz? Çünki menfaatleri bir değildir, zıttır. 
Menfaatleri zıt olan elamanları bir araya top-
lıyan bir dernek vücuda getirmek istiyen bir ta
sarı karşısındayız. 

Arkadaşlar işte bugün mantıki olmıyan bir 
kaidenin, yine mantıki olmıyan ve antidemokra
tik olan bir neticesi karşısında bulunuyoruz. Bu 

I tasarıyı hazırlıyan Ticaret Bakanlığı, Hükümet 
hâkimiyeti patronlarda bırakmak istemiş. Çı
rak ve kalfaların adedi, âza olan patronların 
adedinden fazla da olsa çırak ve kalfalar pat
ronların kaprisine tâbi olacaktır. Nitekim Ka
nunun 9 ncu maddesinde idare heyetinin 7 kişi
den terekküp edeceği yazılıdır. Fakat bu 7 ki
şinin 2 si kalfa veya çırak olacaktır. Heyeti 
umumiye daha çok kalfa ve çıraklara rey ver
miş olsa da bu madde ile fazla rey alan çırak
lardan yalnız iki tanesi idare heyetine intisap 
edebilecektir. Bu da heyeti umuûmiyenin irade
sinin tecellisine mâni olan bir hükümdür, bu da 
antidemokratiktir. 

Arkadaşımız Sadi Bekter buyurdular ki, bu 
kanunda noksan birçok hükümler vardır. Doğ
rudur. Bu kanun «Hybride» bir kanundur. Ka
nunun mevzuu, ne bir cemiyettir, ne de Hükü
mete tâbi bir teşekküldür, ikisinin ortasıdır. 
Hakikaten böyle bir cemiyette azalar arasında 
inzibatı temin etmeye lüzum vardır. Her cemi
yette bir inzibat meclisi vardır, burada yoktur. 
(Vardır, haysiyet divanı sesleri) Fakat göster
dikleri şekilde sanatın icrasmı alâkalandıran 
bir inzibat mevcut değildir. Ancak zannetmem 
ki hayattaki faaliyete iştirak eden her hangi 
bir unsur bir âmme hizmetini görmüş olsun. O 
zaman kahveciliğin de bir âmme hizmeti mahi
yetini iktisap etmesi lâzımdır ki bu takdirde 
çok tehlikeli bir yola girmiş oluruz. Her faali
yet âmme hizmeti olursa o zaman rejimi de de
ğiştirmek lâzımdır. Âmme hizmeti tâbirini kul
landıkları için cevap veriyorum. 

Binaenaleyh bu kanunun cemiyetler kanunu 
ve Kanunu Medeninin cemiyetlere taallûk eden 
hükümlerine uygun bir şekle getirilmesi icabet-
tiği kanaatindeyim. Bu hususta bir önerge veri-

j yorum. Tasarının komisyona iadesini ve bu hü-
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kümlere uygun bir hale getirilmesini rica edi
yorum. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Ama 
kahveci terkos suyunu karakulak diye veriyor. 

SENtHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Hükümet 
mevcut esnaf odaları kanunu ile esnafın ve 

dolayısiyle âmme menfaatlerinin görülemediği
ni nazarı dikkate almış ve 865 sayılı Ticaret ve 
Sanayi Odaları Kanunu ile ek ve tüzüğünün es
naf cemiyetlerine ve 4355 sayılı kanunla tüzüğü
nün Esnaf odalarına ait hükümlerinin kaldırıl
masını istihdaf eden esnaf dernekleri ve esnaf 
dernekleri birlikleri tasarısını Yüksek Meclise 
sevketmiş olmasını memnunlukla karşıladım. 

Ancak kaldırılması istenilen 4355 sayılı Es
naf Odaları Kanununun birinci ve onuncu mad
deleri âmme hizmeti gören esnafın iktisadi ih
tiyaçlarını temin etmek, aralarında meslekî ve 
ahlaki tesanüdü sağlamak amaciyle Meclisten 
çıkarılmıştır. 

Esnaf odalarına esnaftan kaydolunmak iste-
miyenlere 200 lira kadar ceza vermek ve bu ka
rarları icra dairelerine infaz ettirmek salâhiye
ti verilmişti. 

Fakat belediyeler ve esnaf ile ilgili makam
lar esnafa ait meslekî teşekküllerle en yakın 
teması muhafazaya mecbur olmaları lâzımge-
lirken, ne belediye mevzuatında ne de Oda Ka
nununda temenni hududunu aşmıyan söz ve 
yazı hakkından başka sıfat ve temsil tanınma
mıştı. Bugün birçok esnafın sevabıkı ahvali 
meçhul, meslek ve ahlâki vaziyeti tesbit edil
memiş, sağlık durumları kontrolsüz, ehliyet de
receleri ve liyakatleri şüphelidir. Sebepleri de 
esnaf teşekküllerine, esnaf umurunun tedvinine 
lüzumlu müeyyidelerin verilmemiş olmasıdır. 
Onun içindir ki, esnaf odaları bünyesinde top
luluğu, tesanüt ve ahengi temine muvaffak ola
madı. Yanlışlık odalarda değil, 4355 sayılı Ka
nunda idi. Bu tasarıda da, esnaflarla belediye
ler ve ilgili makamlar arasında daimî rabıtayı 
temin edecek kayıt mevcut değildir. 

Bu tasarının bâzı maddelerine ilâveler ya
pılmazsa neticede bir gün yine bu kanunda da 
değişiklikler yapılacaktır. 

Tasarıda esnaf tarifi tamamiyle yapılmamış 
veyahut politikman yapılmak istenmemiştir. 
Esnaf ile esnaf olmıyanlar ayrılamamıştır. Es
naf yanında çalışan müstahdemine de esnaf de
nilmektedir, hizmet erbabına da esnaf denilmek* 
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tedir. Bu tasarıda bâzı maddeleri değiştirîl-
mezse, tş Kanunu ve Sendikalar Kanunları ile 
hakları istenecek kimselerin hakları zıyaa uğ-
rıyacaktır. Çünkü esnaf yanında çalışan müs
tahdemin ve hizmet erbabına da esnaf denilin
ce, esnaf olanlar da sendikaya girmesini sendi
ka kanunlarında menedilmiş olduğundan, hak 
sahibinin hakları korunmamış olacaktır. 

tş Kanununun birinci maddesi işçiyi şöyle 
tarif eder: 

«Madde 1. — Bir iş akdi dolayısiyle başka 
bir şahıs iş yerinde bedenen veyahut fikren ça
lışan kimseye işçi denir.» 

Sendikalar Kanununun ikinci maddesinin 
son fıkrasında bu kanunun esnaf ve esnaf ya
nında çalışanlar hakkında uygulanmaz, kaydı 
vardır. 

406 sayılı Ticaret Odaları Kanununun 13 
ncü maddesi esnafı, küçük tacir diye göster
mekte, 4355 sayılı Esnaf Odaları Kanununun 
birinci maddesi de; 

«ister seyyar olsunlar, ister bir dükkânda 
veya bir sokağın muayyen mahallerinde sabit 
bulunsunlar, ticareti nakdî sermayesinden ziya
de bedenî mesaisine istinadeden , ve kazancı 
temine kâfi olacak derecede az olan sanat ve 
ticaret sahiplerine esnaf denir» diye tarif yapar. 

Bu tasarının ikinci maddesi de; şöyle de
mektedir : «Aşağıda yazılı sanat, meslek ve hiz
met erbabı bu kanunun tatbikatında esnaf 
sayılır». 

Binaenaleyh işçi esnafa, esn#f hizmet erba
bına karıştırılmış olmaktadır. 

Ticaret Kanununa nazaran küçük tacir, tacir 
olur da, esnafın yanında yani tacirin yanında 
müstahdem bir işçi veyahut bir hizmet erbabı 
esnaflıkla yani tacirlikle alâkası nedir de esnaf 
olsun? 

Meselâ, bir mavunacıya, bir arabacıya, bir hiz 
met erbabı apartıman kapıcısına veya bir şir
ketin veya Devlet iktisadi teşekküllerinde ça
lışan bir şoför nasıl esnaf olur? 

Asırlardan beri kimlere esnaf denilmiş, şim
diye kadar esnaf nasıl idare edilmiştir? Yüksek 
Meclisi tenvir maksadiyle geçmişteki esnaflık 
hakkında mâruzâtta bulunacağım; izninizi rica 
ederim. 

Bundan iki asır evvel sanat ve meslek erbabı 
sayı ile sermayesini birleştirerek kazanç temin 
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edenlere esnaf derlerdi. Esnaflar kendi kendi
lerini esnafça idare ederlerdi. Aralarından seç
tikleri tecrübeli yaşlılardan mürekkep bir heyet 
bir mahalde toplanır ve o mahallin ismine de 
lonca derlerdi. Loncalar heyetleri esnaf kâhya
ları ve yiğit basıları vasıtasiyle esnaf işlerini 
görürlerdi. Kâhyalar Hükümetle esnaf arasında 
geniş salâhiyetlere sahip bir vasıta idiler. Esnaf 
odasından seçilen kâhyalarm vazifeleri kadılar 
tarafından tasdik edilir, bâzı ahvalde bu seçim 
zamanın padişahına kadar akseder ve irade sâ
dır olurdu. 

Yiğit basılar: 
Esnaf »tarafından seçilen kâhyalarla esnaf 

arasında irtibatı sağlıyan bir âmirdi. 1319 - 1903 
senelerinde kâhyaları mevcut esnaf zümresi 
285 i bulmuştur. 

Kadılar; o tarihlerde esnaf umurunun orga
nıydılar. 

1. — Esnaf arasındaki anlaşmazlıkları hal, 
Kâhya ve yiğit başının intihabını tasdik, 
gıda maddelerinde vesairede narhın yükselip 
alçalmasını emrederlerdi. O zamanlar belediye 
zabıtası ödevini gören kadıların icra organlığını 
ifade eden ihtisap ağaları da vardır, işte esnaf 
işleri senelerce böyle idare edilmiş, hattâ mu
vaffak da olmuştu. 

İstanbul esnafının çok olması dolayısiyle 30 
Kânunuevvel (1307 - 1891) de esnaf umurunu 
tedvir etmek üzere Şehremanetinde bir esnaf ka
lemi meydana getirilmişti. Bu kalemde kâhya
lar kullanılmak suretiyle esnafın sicilleri tutu
lur, sicillere nazaran esnaf tezkereleri verilirdi. 

Meşrutiyet ilânından sonra 12 Şubat 1909 
(1325) tarihinde Şehremanetinde kabul edilmiş 
bir talimatname ile esnafın her birine ayrı ayrı 
birer cemiyet kurmasına müsaade edilmiş ve 
kâhyalıklar ilga edilmişti. 

26 Haziran 1938 tarihinde 3512 sayılı Cemi
yetler Kanununun yürürlüğe girmesi ile, cemi
yetlerin yeni teşekkülü bu kanuna göre kurul
muştur. 

23 Nisan 1941 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve 
Sanayi Odaları Kanunu ile, Esnaf Cemiyetleri 
Ticaret Vekâletine bağlanmıştır. Hükümet, bir 
talimatname ile, cemiyetlerle irtibat temin et
mek üzere birer kâtibi umumilik ihdas etmiş, 
hiçbir iş yapmıyan bu kâtibi umumileri, cemi
yetler senelerce beslemek mecburiyetinde kal-
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mıştı. Hattâ bâzı kâtibi umumiler aylarca cemi
yetlere uğramamışlar, fakat işlemiş olan aylıkla
rını veremez bir halde olan cemiyetlerin emvali
ni sattırmak suretiyle aylıklarını tahsil etmişler
dir. 1925 senesinden 1943 yılma kadar yürürlük
te kalan bu esaslar dâhilinde kurulmuş olan 
esnaf cemiyetleri ihtiyari birer teşekkül oluşu 
yüzünden esnafı bünyelerinde toplayamamış, 
meslekî tesanüdü kuvvetlendirmeyi koru-
yamamış, âmme hizmetlerini teshil et
mek gayelerine tamamiyle varılamamış ve 
içerlerine giren kötü zihniyetli gayri-
millî, ruhlu ahlâkan düşkün muhtekir, soy
guncu desiseci, ayyaş ve ihtikâr ile gıda mad
deleri satan mümasili kimseleri meslek harici 
tutmıya muvaffak olamamıştır. Esnaflık ancak 
o mesleğin aşağı kısmından başlanıp, en yukarı 
kısmına gitmekle olur. 

! Çırak, kalfa, tezgâhtar, ve sonra asnafın in-
| tisap ettiği, meslekte ilerde muvaffak olabilmesi 

için iyi yolda yetiştirilmesi, memleketin iyi duy-
j gularınm telkin edilmesi memleketçi, milliyetçi 
| zihniyetle terbiye gördürülmesi lâzımdır. Ahlâ-
; ki, sıhhi ve içtimai hususlarına itina edilirse, bu 
I takdirde o kimsenin ilerde cemiyete hizmeti 
| ölçülere sığmıyacak kadar verimli olur. 

Bir mesleğe intisap etmek istiyen kimsele
rin, Hükümet veya belediyelerce hüviyet cüz
danları verilmezden evvel o kimsenin tezkiyesi 
muhtardan değil, esnaf derneklerinden yapıl
malıdır. Dernekleri idare edenler aralarına ala
cakları kimselerin temiz olmasına gayret ve dik
kat edecekleri şüphesizdir. 

Esnafın arasına girmiş, halkı ızrar eden, em
niyeti tehlikeye koyan sanat ve meslek itibarını 
âmme önünde düşüren, mesleğinin ve meslek
taşlarının haysiyet ve şerefleriyle oynıyanları da 
işlerinden çıkarıp atmak hakları olmalıdır. Nite
kim barolarda, etibba odalarında ticaret odala
rında ve mümasillerinde bu hak tanınmıştır. 

Böyle olursa hem âmme hizmetleri tama
miyle görülür ve hem de halk ihtiyaçları temin 
ve tatmin edilir. Bu tasarıda Esnaf odaları ilga 

| «diliyor. Cemiyetler yeni tasarıya göre intibaka 
mecbur ediliyor. 

i Fakat mesleklerinde memlekete faydalı ola
bilmek için derneğin belediyelerle ilgili makânv 
ların müşaviri uzvisi halinde çalşması bile te
min edilmiyor. Dernek birliklerinin ihdası hiç-

İ bir ilıtyacı karşılamayacaktır. Ancak, yukarda 
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«fcetiğim kâtibi umumiler gibi, aylık almaktan 
başka bir şey değil meslekî teşekküllerde tesanü-
dü temin değil bilâkis mevcut ve kuvvetleri te
şekkülleri parçalıyaeaktır. 

ALİ RIZA ARI (istanbul) — Sayın arkadaş
lar, Ettıaf Odaları Kanununun kaldırılmasını is
tihdaf eden* kanunu Meclise sunmak gayretin
de- bulunan Ticaret Bakanı arkadaşıma teşek
kürle- söze başlamak isterim. Yeni kanun tam 
ve mükemmel olarak çıksın, çıkmasın, mer'i ka
nun bugünkü hüviyetiyle esnaf için zarardan 
başka birşey vermemektedir. Kısaca şunu arze-
deyim8©n sene 153 küsur bin liralık tahsisat
tan? sosyal yardıma, o da dolambaçlı yollardan, 
ayrılan kısım 1 500 liradan ibarettir. Üst tarafı 
muhtelif ve müteferrik masraf ve sairedir. Ben
den önceki arkadaşlarım bunun salâhiyet ve me
suliyetleri hakkında mâruzâtta bulundular ta
savvur buyurun ki yeni teşekkül edecek olan 
esnaf dernekleri yerini tutan bu odalar icabe-
derse gününde borcunu veremiyen bir vatandaşa 
üç misli ceza tahmil etmek hakkını haizdir. 
Ama yeni şekilde, bu kaldırıldıktan sonra esnaf 
tamamiyle serbest kalacaktır. 

Bu serî^est vaziyette hiçbir tarafa bağlı ol-
mıyan esnaf bundan evvel, ydlarca evvel, hür
riyet devremize ait olan esnaf teşekküllerinin 
geçirdiği muhtelif kombinezonları: o devreyi ya-
şıyan arkadaşlarım bilirler. Bu kombinezonların 
ne gibi gayeler için kullanıldığım da hatırlarlar. 
Odanın 1943 den bugüne kadar para toplama 
işhie ve arkadaşlarım işaret ettiler. Bu devrede 
en az 120, en çok 150 bin lira toplamış ve bun
dan ancak ve en çok sarf ettiği yıl 7 bin lirasını 
sosyal işlere sarfetmiştir. Ticaret Bakanlığının 
istanbul'da çalışan resmî bir teşekkülü mahiye
tinden- ileri gidememiştir. 

Diğer taraftan birçok insanlar esnaf dernek
leri ve derneklerden teşekkül etmiş bir birlikle 
burada; temsil edilecektir, bu temsil edilecek olan 
birliğin mecburi kayıt hususundaki noktai naza
rı muhtelif vilâyetlerden, istanbul'dan, Adana'-
dan, Ankara'dan gelen mümessilleri komisyon 
arkadaşlarımız da dinlediler. Bunlar bu toplu
luk halinde yaşamak için mutlaka müeyyide za
ruretini, hattâ mecburi kayıt şartını ileriye sür
düler. Ama bugünkü demokratik esaslara uy
gun- değilmiş. Bunun başka' bir cepheden kabil 
olup olmadığı noktası üzerinde duruldu. Acaba 
Etıbba odası, barolar daha münevver insanların 

i. 1949 O : 3 
teşekkülleri olduğu halde mecburi kayda tâbi 
oluyorlar da esnafın mecburi kayıttan azade bu
lundurulmalarının hikmeti vücudu nedir? Bu 
herhalde âmme hizmeti olması olmaması bakı
mından muhtacı tetkiktir. Bu da başka bir dâ
vadır, tetkikim yetkili arkadaşlara bırakalım. 
Fakat yeni teşekkül edecek olan, derneklere, ve 
Devletlerin vücut verdiği birliklere belediyelerce 
bu esnafın leh ve aleyhinde verilecek olan karar
larda, bunlara istişari bir hak vermek imkânını 
düşünmekle, ve yalnız cezai müeyyideleri düşün
mekle değil, fakat teşvikkâr bâzı müeyyideler 
koyarak mutlaka esnafta dernek fikri ve dernek 
teşekkülü etrafında toplanabileceği bir cazip 
kudret yaratmak zaruretindeyiz. Yoksa hepimiz 
biliyoruz ki büyük şehirlerde esnafın işgal et
tikleri sahalarda belediyelerin murakadesizliği 
veya şu, bu mevzuatın eksikliği dölayısiyle ada
let, dürüstlük ve tesanüt gibi eski kıymetle biraz 
fazlaca azalmış durumdadır. Ve bu yüzden de 
cemiyet bâzı esnafın elinde ve keyfinde kalmış
tır. Bu yüzden hem esnaf ve hem de esnafla mü
nasebet zaruretinde bulunan vatandaş ihmal edil
miş ve zarara uğratılmış olur, bunun birçok te
cellileri görülmektedir. 

Şimdi bu işi önliyebilmek için biz esnafı ce
miyetin hayrına bâzı kayıtlara bağlamak istersek 
bunda ne zarar vardır? Düşünülebilir. Esasen 
dürüstlüğe mütemayil olanlar bunu kabul eder, 
fakat dürüstlük haricinde menfaat temin eden 
kimse varsa onlar murakabeden uzak kalmak 
için bu teşekküle rızalariyle dâhil olmıyacaklar-
dır. O halde esnaf derneklerini cemiyetin hay
rına tezhip ve ıslah yolundaki gaye tahakkuk 
etmiyecektir. Halbuki bizim gerekçenin başında 
yalnız sosyal dâvalar değil, cemiyetin hayrına 
olan dâvaları ele alınmaktır. Bu ikisi arasında 
bir telif yapmak lâzımdır. Pekâlâ oda hiçbir 
işe yaramadığı halde bir müeyyide kabul edilir 
hâttâ mecburi kayıt kabul edilir de, acaba niçin 
dernekler içjin kabul edilmez? Oda üstünde du
rulacak bir nokta. Sendikalar için de böyle bir 
kayıt, yoktur denilmektedir. . 

Bendenizin ricası şu olacaktır; bugünkü mev
zuatımız böyle bir şeyi kabul etmeye müsait de
ğilse, teşvikkâr müeyideler koyalım ve dernek
lere belediyelere de istişare ve murakabe hakkı 
verelim, 

Eskiden bir esnaf bankası kurulması tasav
vuru vardı. Bilmiyorum, bu düşünce ne oldu? 
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Böyle bir banka tesis ederek bu esnaf teşekkül
lerine gireceklerle, girmiyecekler arasında bir 
münasebet yaratmak lâzımdır. Bunun bu defa 
sendikalar için Çalışma Bakanlığının getirece
ği îş Kanununun bâzı maddelerinde düşünmek
te olduğunu görmekteyiz. Bugünkü kanunla bu 
işi serbest bırakınca ilk zamanlarda zannede
rim ki, çok az iştirak edeceklerdir. Fakat zaman
la artacaktır sanırım. Bâzı kayıtlar yardır ki bu 
kayıtlar, tek cemiyet kurulmasını mecburi telâk
ki ettirecektir. Fakat bu bir zaman için birbirini 
zayıflatacak muhtelif gruplar teşekkül edecek ve 
istenildiği gibi çalışılamıyacağı zannmdayım. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar; bi-' 
ze gelen bu tasarı; bir derneğin kurulmasının ve 
bunun serbest akitler, serbest sâyi amele istinat 
etmesi esaslarını almış ve esnaf kimdir? Bunu 
kısmen tahdit eder mahiyette, onların menfaatle
rini kendi aralarında korumaları, Devletin de 
murakabe, teftiş hakkını muhafaza etmesi şar-
tiyle, aralarında mahallerine göre, ihtiyaçlara 
göre, zaruretlere göre, akdedecekleri sözleşmele
rin mahalline intibak eder şekilde ve tahditten 
sonra, serbest faaliyetleri tanzim ve kendi ken
dilerini geliştirmek, meslekî ahlâkı korumak, 
sanatlarını ilerletmek yollarında vatandaşa bu 
neticeyi kendi bıranşlarma göre ticari haysiyet
lerini yükseltecek yolları aramak, onların sâyi-
ni, istidadını kabiliyetini yükseltme yollarını 
hazırlamak için kendi kendisini idare zihniyeti 
esasına göre hazırlanmış gelmiş demektir. 

Buradaki ihtilâf, 4355 sayılı Kanunu kaldır
dığımız takdirde kurulduğunu kabul ettiğimiz 
esnaf odalarının lağvedileceği zihabıdır. 

Arkadaşlar, ben böyle bir esnaf odalarının ku
rulduğunu kabul etmiyorum. Evet kanun var, fa
kat esnaf odaları hakikaten birkaç profesyonel 
arkadaşın elinde kalmış, âtıl, yalnız kaydiye 
toplıyan ve verilmediği takdirde alman cezalarla 
bütçeleri tanzim edilen birer müessese olmaktan 
ileri geçmemiş olan teşekküller halinde bulun
maktadırlar. 

Şimdi, o kanun bunu sağlıyacaktır ve mevcut 
hükümleri yürüteceğim demek, realiteleri gör
memek demektir. Hepimiz gittiğimiz yerlerde es
nafı görmekteyiz. 

idare edenler müstesna olmak üzere vatan
daş esnafın buna ait kanundan ve tatbikatın
dan memnuniyetini duymadım ve görmedim. O 
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I halde gayrimemnuiyeti ihdas eden bir kanu-
I nun hikmeti vücudu nedir? Bunu izaha imkân 

yoktur. Âmme müessesesi halinde teşekkülü tu
talım. Zaten iki müessese vardır. Birisi, intiza
mı âmme ve menafii âmmeyi korumak için Dev
letin teşkilâtlandırdığı ve mecbur ettiği mües
seseler, diğeri de fertlerin iradesi ile kendi 
menfaatlerinin birleşmesi,#mazarratları defi için 
yekdiğerine yaklaşmak zaruretiyle kurulan mü
esseselerdir ki, bunlar serbest akitlere istinat 
eder ve Cemiyetler Kanununa tâbidir. Fakat Ce
miyetler Kanunu vardır diye, kendi kendine teş
kilâtlanmasını serbest bırakmak devletçilikle 
alâkalı değildir. Devlet nâzım rolünü ifa ede
rek, akademik şekilde, yukardan aşağıya doğ
ru, teşekkülün kuvvetlenmesi, ilerlemesi için 
hangi yollardan yürümesi lâzımgeldiğini bir ka
nunla tanzim ederek, teşekkülün bünyesine dev
let murakabesini de yerleştirerek bu işi sağlar. 
Çerçi teşekkül doğrudan doğruya bir âmme mües
sesesi değildir ama, âmme müessesesi gibi teçhiz 
edilerek bu hususu sağlar, ki bu da odur. Binae
naleyh bu teşkilâtta ve yapılacak olan kanunda 
da murakabe yoktur, teftiş yoktur. Şu halde eş
yada, gıda maddelerinde suiistimal başlar diye 
korkmaya mahal yoktur. Çünkü Belediye Ka
nunu ile belediyeye, bâzı suiistimaller için ceza 
vermek salâhiyeti tanınmıştır. Belediye, köyden 
gelen mağşuş maddeleri bile tetkik etmek sa-
lâhiyetindedir. Hattâ verdiği cezalardan başka 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri tağşiş 
edenlere ağır cezalar da vermektedir. 4355 sa
yılı Kanunun bir maddesi de müddeiumumilere 
bunları vermek için bir hüküm koymuştur. Be
lediye Kanununda aslen mevcut olan bu cezai 
hüküm varken, kontrolsüz demek hatalıdır. 

İkinci, üçüncü bir kontrol tesis edelim. Fa
kat cebirle vatandaşı yola getireceğim diye va
tandaş dürüst iken bir takım evhamla bunun 
mağşuş maddesi vardır, Belediyeye, Esnaf dai
resine, Ceza Mahkemesine yakasından tutup 
sürüklemeye mahal yoktur. Vatandaşa ahlâkı 
sayesinde ve rekabetle iyi mal yapmaya ve bera
berce o yolu tutmak için bu şekilde dernek kur
maya yetki vererek serbest bırakmak ve ona 
inanmak zamanı gelmiştir. 

Nitekim Gelir Vergisini tanzim ederken de 
tasarıda, vatandaşın hüsnü niyetine dayandık 
ve verdiği beyanname asıldır, aksini ispatı va
tandaşa verdik. Hâlâ böyle âmme müessesesi 
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şeklinde, elimizde cezai müeyyideler varken, 
vatandaş üzerinde durmanın artık bir mâ
nası kalmamıştır. Arkadaşlar, korkuyoruz, di
yorlar; neden? Dağılır, her şey karma karışık 
olur, diyorlar.-Hiç bir şey olmaz, menfaatleri 
büyük olanlar, < teşvikkâr kanunlarla himayesi 
ele almanlar ve nihayet ilkten, hepsi esnaf
tır, diye birleşip zaman, zaman meslek grupları 
haline geçebileceğinde hiç şüphe olmıyan, ar
kadaşların da dediği gibi, Loncalar devrinde 
olduğu gibi, hiç bir kanuna tâbi değil, ingil
tere gibi mütekâmil milletlerde olduğu gibi, 
örfü kanuna hâkim kılan bu millet, cezai mü
eyyidelerden korktuğu için ahlâki müeyyide
leri bulacak ve onu da sözleşmeleri ile teyit 
edeceklerdir. Zamanla yolunu şaşırmış olan
ları yola getireceklerdir. Biraz da idareyi 
kendilerine bırakmak ve bu millet evlâtları
nın ne kadar kabiliyetli olduğunu dünkü tari
himizde olduğu gibi, bunu tecrübe etmiş ve 
bizzat geçmişle ölçmekle neticeyi müspet ola
rak görmekte ne kadar isabetli hareket etmiş 
olduğumuzu anlıyacağız. 

Ferdin iradesine, ferdin idaresine, ferdin 
diğer faaliyet sahalarında inkişaf kaydetmekte 
olduğu gibi, onlara bu yolda da yer vererek 
rekabet sahasına geçmenin zamanı gelmiştir. 
Sanayide ve ticarette nasıl esaslı adımlar atıl
mış ve faydalar sağlanmışsa, bu müesseseler 
millî bir bünye haline gelmişse, burada da me-
nafii umumiyenin istediği mecraya gidebilecek 
kudrette ve Devlet menfaatleri yanında ferdin 
menfaatleri de göz önünde bulundurularak doğ
rudan doğruya Devlet yakından ilgilenecektir. 
Bünyede rol almış taazzuvlar, ne bir dokuma
cı ve ne bir kunduracı grupları, birbirleriyle 
birleşmişler ve ne de bir şey yapmışlardır. Hâ
lâ himayeye muhtaç, birbirleriyle birleşmek ve 
birlikte yürümek zorundadırlar. Bunun için 
Esnaf derneklerinin Devlet müdahaleciliği ile 
tanzimi, sevk ve idaresi değil, onu himayesi, 
murakabesi ve daima desteklenmesi ve teş
viki ile kalkındırılması lâzımgelen bir 
gruptur. Bunlar, müstehlik halkla top
tancılar ve tüccarlar arasında kalkan va
zifesini görmesi itibariyle korunması za
ruri olan bir zümredir. Eğer bunları koruya
cak olursak memlekette her hangi bir yabancı 
ideolojinin de hâkim olmasına imkân yoktur. 

3.1949 0 : 3 
I Bunlar bizim orta smıfımızdır. Bunların teş

kilâtlarını takviye ve teşvik etmekle mükelle
fiz. Yoksa cebirle yakasından tutup şuraya 
kaydolacaksm, demeye bir hakkımız yoktur. 

Arkadaşlarımız antidemokratik noktalardan 
bahsettiler. Bunun hikmeti vaz'ı itibariyle 
böyle bir hükmü ihtiva edip etmediğini kısaca 
gözden geçirelim: 

Efendim; Sayın Adato üstadımız hakikaten 
ı bâzı canlı noktalara temas ettiler. Dediler ki: 

Demokratik esaslarda Cemiyetler Kanunu mu
cibince nihayet bir beyanname vermekle şahsi
yeti hükmiyeyi iktisap etmiş iken bu tasan ile 
Bakanlıktan izin almak ve hattâ sözleşmenin 
tasdikmdan sonra ancak teşekkül edebileceği 
meselesi antidemokratiktir, umumi hükümlere 
aykırıdır. 

Bu şekilde hareketin sebep ve hikmeti baş
kadır. Evet Cemiyetler Kanununa göre arzuhal 
vermekle mesadı teessüsü vücut bulur. Fakat 
burada öyle değildir. Her meslek grupunun, ma
hallî teşekküllerin idari, iktisadi ve hayati şart
ları ve her türlü şeraite göre kontrollarnı yapa
caktır. Bunlar, Bakanlığın kabul ve tasdik edip 
göndermesi haline müstenittir. Buraya bir zaman 
kaydının konması antidemokratik mâna ifade et
mez Buna fayda sağlamak ve meselâ Doğu böl
gesindeki bir esnaf teşekkülündeki berberlerle, 
îstanbuldaki Berberler Derneğinin aynı olmıya-
cağı tabiî olduğu için âmme menfaati namına 
Bakanlığın bunları da murakabesini kolaylaştır
mak üzere böyle bir müeyyidenin elde tutulması 
hiçbir vakit antidemokratik olmaz. 

Azalar meselesinde de, neden hepsi bir yere 
kaydolunsunlar, ayrı ayrı olmaz mı, dediler. Evet, 
arkadaşlar, tasarı gelirken - eğer varsa - ortadan 
kalkan esnaf odalarının dağılmasiyle «Esnaü» 
namı altında tarif ettiğimiz üç gruptaki insanla
rın 5 - 10 kişinin birleşmesiyle derhal birlik te
şekkülünü sağlamak ve ondan sonra bunların 
meslek grupları halinde ayrılmasını temin et
mek için bir hüküm konmuştur. Ama her meslek 
grupu ayrı ayrı teşekkül ederse bir mâni yoktur. 
Mesleklerden birlikler ve dernekler kurduktan 
sonra bunların menfaatleri de, dedikleri gibi, 
birbiriyle kabili telif olmıyacak. Ozaman meslek 
grupları ayrılacak, berberler, kasaplar ve saire 
meydana çıkacaktır ki, mesleklerin çarpıştığı yer
lerde bunlar kendiliğinden halledilecektir. Bi-

J naenaleyh niçin böyle birbirine mütezat uzuv-
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lar bir yere girsin demeleri; yeni teşekkül edecek 
ve muhtariyete dayanacak olan bu teşekküller 
için doğru bir ifade olmaz. 

Sonra hakikaten iyi bir noktaya daha temas 
ettiler. Amma telâkki meselesidir, hürmet etmek 
lâzımdır. 

9 ncu maddede yönetim kurulunun yedisin
den »ikisinin çırak ve kalfadan, beşinin de usta
lardan olmasının, kapitalist bir zihniyetin neti
cesi, olduğunu kabul etmek lâzımgelmez mi, bu
yurdular. Yeknazarda böyledir. Fakat dikkat 
buyursunlar ki, burada işçi ve iş veren diye, îş 
Kanunu ile halledilmesi istenilen bir dâva değil, 
bilâkis hali teşekkülde, hali inkişafta ve terakki
de bulunacak olan bir esnaf derneğinin iç'nde, 
aile samimiyeti ne ise, usta, çırak, kalfa hep bir 
aile samimiyeti, bir baba ve evlât münasebeti 
dâhilinde hareketle, yarın usta olduğu, idarede
ki beş kişi meyanma girdiği zamanda şahsan 
kendilerinin çalıştırdığı çocukların himayesi 
için bunların iştirakini sağlamaktır. Fakat hü
kümde bâzı tadilat yapılmasına bir mâni yok
tur. Bu tasarıda, dernekler toplandığı zaman iç
lerinde kalfaların ekseriyet almasını meneder 
bir hüküm de görmedim. îlk tasarıda en aşağı 
ikisi demişti, ticaret komisyonu ikisi kaydiyle 
bir tahdit koyar gibi olmuştu. Ama arzettiğim 
gibi derneklerin beşi de kalfalardan seçilirse, 
hayır olmamıştır, denmesine mesağ veren bir 
hüküm yoktur. Binaenaleyh buna kapitalist bir 
zihniyettir denemez. 

Arkadaşlarım bilhassa yetişme alanında, im
tihan alanında ve daha birçok hususlar üzerinde 
durdular. Bendeniz bunlar üzerinde fazla dur
mamakla beraber, yalnız şu nokta üzerinde de 
durmama müsaadenizi rica edeceğim, yine söz
leşmede koyacakları hükümlerden bahsettiler. 
Maddelere geçilmemiş olduğu için, bu hususta 
fazla durmak doğru olmaz. Vaziyet, 3 ncü mad
dede tavzih edilmiş, mevzu, gaye bunun içinde 
izah edilmiş ve «Sözleşme ile bunların müeyyi
deleri ele ahnacaktır» denmiş. 

Arkadaşlar, bundan kasıt şudur; gayemiz, 
meslekî âdabımız, ahlâkımız, inkişafımız, ihti
yaçlarımız ve her türlü şeylerimiz hakkındaki 
kararı siz vereceksiniz. Sözleşmelerle de isteni
len müeyyideleri koyacaksınız, binaenaleyh ira
delerinizi bizzat kendiniz kullanacaksınız diye 
salâhiyet veriyoruz ve bir de yukarda müraka-
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; bc ve teftiş hakkını üzerinizde tutuyoruz, Bun-
1 dan daha mütekâmil kanun olur mu? 
i Eğer ki arzularınızı bilmiyorsanız zorla bir-
| leştirmek, âmme menfaatleri vardır diye zorla 
I yaptırmak doğru olmaz. Binaenaleyh tasarının 

iadesini icabttiren bir sebep yoktur. Eğer ki 
maddeler üzerinde işlenmesi icabeden şeyler 
olursa, o zaman, esasa geçildikten sonra madde
ler üzerinde konuşarak, bâzı tadillerle kanunu 
daha mütekâmil hale getirmek kaabil olur. Bu 
da Yüksek Meclisin kudret, kabiliyet ve büyük 
bilgisi dahilindedir. Binaenaleyh tasarı ne anti-

j demokratiktir, ne de menafii umumiyeyi muhil 
I vaziyettedir ve n ede Devlet murakabesinin dı

şındadır, ancak ve ancak, bugün kabul ettiğimiz 
• demokratik esaslar dairesinde, ferdin iradesini 

takviye ve inkişafını temin eden ve serbest sâyü 
amelde menfaat ve mazaratları bir olanların zıt 

] menfaatlerinin müdafaalarını mümkün kılmak 
ve Hükümetin yardımını belirtmek için hazır-

; lanmış bir tasarıdır. Hükümet bu hususta şaya
nı tebriktir. 

SAHİK KURUTLUOĞLü (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar; mevcut ve halen yürürlükte 
bulunan 4355 sayılı Kanunun baştan başa tadi
lini ve prensiplerini değiştiren bir kanun tasa
rısının müzakeresini ele almış bulunuyoruz. 

Halen yürürlükte bulunan kanunun ihtiva 
ettiği prensiplerle, Yüksek Huzurunuza getiril
miş olan tadilin mukayesesinde elbette ileri bir 
inkişaf kaydedildiği gözden kaçmaz. Burada çar-. 
pışan iki fikrin karşılıklı münakaşasını yapmak
ta faide mülâhaza ettiğim için ben de; tasarıda 
görüleceği veçhile, cemiyetler kurmanın ve ce
miyete âza olmanın bir mecburiyet olarak esna
fa tahmilinde mi, yoksa hususi hukuk hükmüne 
uyarak iradî bir şekilde cemiyete girmesi lüzu
mu üzerinde durulmamakte mı fayda vardır? 
Bu nokta üzerinde konuşmanın faydalı olacağı 
kanaatindeyim. 

Arkadaşlar evvelâ kanunların ihdası veya 
tanzimi mahiyetleri bakımından işi mütalâa et
mekle sözüme başlıyacağım. 

Cemiyetler kanunu, ihdasî mahiyette bir ka
nundur. Yani Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde 
bir topluluk, bir vahdet halinde toplanmayı ta-
sarlıyanlar, cemiyet teşkili hususunda teşebbüse 
geçenler, böyle bir şahsiyeti hükmiyeyi doğura
cak olanların hangi kaideye ve hangi şartlara 

| riayet ile mükellef olduklarını tâyin ve ihdas 
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şeklini tâyin eder mahiyette ana bir kanundur. 
Yüksek huzurunuza getirilmiş olun Esnaf Der
neği ve Birlikleri Kanunu ise ihdası mahiyette 
değildir. Şahsiyeti hükmiyenin teşekkülünü ana 
kanuna bağlıyan fakat esnafa mütaallik dernekle
rin hangi şartlara tâbi olacağını ortaya koyan 
tanzimi mahiyette kaideler vaz'etmektedir. Bu iti
barla ihdası mahiyeti bir tarafa bırakarak, tan
zimi mahiyeti üzerinde fikir teklif etmek, kanu
nun heyeti umumiyesi bakımından daha faydalı 
olacaktır. Mecburi mahiyette kaideler koyan bu
günkü kanununun ihdas ettiği şartların tatbikat 
sahasında yürümediğini komisyon, gerekçesinde 
bertafsil izah etmiş bulunmaktadır. Bugünkü 
mecburiyet ve bugünkü teşetkkül tarzı bu teşek
küle dâhil olan esnafın menfaatlerini, haklarım 
müdafaa değil, bunu idare edenlerin menfaat ve 
haklarını sağlamak yolunda sakin bir istikamete 
girmiş ve cereyan almış bulunmaktadır, bunun 
içindir ki esnafın menfaatini koruyacak bir tarz
da yapılması mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bunu 
bir cemiyet şekli ile ifade etmekte elbetteki fay
da vardır. Fakat cemiyete girmekteki iradenin 
izharında icbari mahiyette bir tezin kanunda yer 
alması, bugün yürürlükte olan bir tezin, siste
min bir başka şekilde devamından başka bir mâ
na ifade etmiyecektir. Tamamen hususi hukuk 
vakasında teşekkül eden bir derneğe girmek hak
kının bu meslek mensubu olmak dolayısiyle mec
buriyete inkilâp etmesi hukuk kaidelerinin bir 
tezadı olacaktır. Bu itibarla hiçbir veçhile kanu
nun cemiyet olarak tasavvur edilen esnaf der
neklerinin tanziminde mecburiyet hükümlerini 
ihtiva etmesine imkân yoktur. Ancak bugünkü 
sistem faydalıdır diye üzerinde mutabakat hâsıl 
olursa bir şey denemez. Fakat gelen kanunun 
ana hatları mütalâa edilince iradenin izharında 
mecburiyet kayıtlarını izale etmek mecburiyetin
deyiz. Esnafın bugüne kadar derli toplu bir tari
fine, hudutlarının çizilmiş olmasına, tesadüf edi
yoruz. 

Ticaret Kanunumuzun 11, 12 ve 13 ncü 
maddeleri ile bir küçük tacir tarifi içerisinde, 
aşağı yukarı vasfını bulduğumuz ve sayı ile 
sermayesinin nispeti bakımından bir tarif var, 
fakat küçük tacirin tarif itibariyle daha tevsi 
edilmiş bir şekline bu tasarıda rastlıyoruz. Bu 
tarife göre sabit veya seyyar olarak el emeği 
ile sanatını karıştırarak iş gören kimseler esnaf
tır. Bunların gördüğü işler bir âmme hizmeti 
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midir, yoksa hususi hukuk sahasında müsta-
kilen ferdin kendi maişeti ile alâkalı bir iş 
midir? Elbette ki, arkadaşlar, takdir buyu
rursunuz, bu gibi idlerin âmme hizmeti telâkki
sine hiç bir veçhile imkân yoktur. Fakat bir 
cemiyet bünyesi ilerisinde her görülen iş ve 
her yi pılan ve her sarfedilen emeğin âmme ni
zamı ile alâkalı bir cephesi vardır. Yani âmme 
nizamına dayanan bir tarafı vardır. Bunu 
düzenliyecek olan bu derneği teşkil eden ka
nunlar değil, bu hizmetlerin şahsi ve hususi 
hukuk sahasında görülmekte olan işlerini, âm
me nizamı sınırları içerisinde temas noktalarının 
taallûk ettiği katagorinin kaideleridir. Yani 
belediyeye taallûk ediyorsa, belediyeye, umumi 
hıfzısıhhaya taallûk ediyorsa» hıfzıssıhhaya, 
sosyal kısımlara taallûk ediyorsa, ona mütaallik 
kanunlar ile bu münasebetler tanzim olunur 
yoksa hususi teşekküllerin tanzimi kaidelerini 
ihtiva eyliyen bu gibi kanunların âmme nizamı
na temas eden noktalardaki düzenleyici kaide
leri de ihtiva ederse maksat tahassül etmiş 
olmaz. 

Acaba bugünkü Esnaf Dernekleri Kanunu* 
nun ilgası ile halen yürürlükte bulunan Cemi
yetler Kanununun mevcudiyeti de göz önünde 
tutularak ayrıca böyle bir kanuna lüzum var 
mı, yok mu? 

Arkadaşlar; tanzimi* mahiyetinde şekilleri 
ihtiva eyliyen şu kanunu baştan aşağı mütalâa 
ettiğimiz zaman bâzı hususiyetleri olduğunu 
yeknazarda görmekteyiz. Bu kanuna göre ku
rulacak bir Esnaf Cemiyetinin çok farklı neti
celer verdiğini göz önünde tutmak icabeder. Ev
velâ burada mesleğe dâhil bulunan esnafın hak
kı, menfaati, meslekî tesanüdü, ahlâki kaide
lere riayeti yani gerek iç bünyede ve gerekse 
iç bünyenin hayati umumiyeye inikasında ve 
Devletle olan münasebetlerini v« kendileriyle 
olan münasebetlerinin tanzimini ihtiva eden 
hükümler bu kanunda yer almış bulunmakta
dır. Ohalde alelade kurulmuş olan bir cemi
yetle bir esnaf teşekkülünün mukayesesinde 
arada bu gibi farklara tesadüf edilecektir. Bun
lar nedir? Manzuru âliniz olmuştur 4 ncü, 29 
ncuve 30 ncu maddede bu cemiyetlerin Ticaret 
Bakanlığı tarafından teftiş ve murakabesi, 
esnafa itimat ve emniyet telkin etmek gayesiyle 
bu teşekküllerin mal ve emlâki üzerinde işlene-
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cek suçların Devlet emlâkine karşı işlenmiş suç
lar gibi telâkki edilmiş olması ve saire var
dır ki, bunlar hususi bir cemiyetten daha ziya
de inhiraf etmiş, hem meslekî tesanüdü tem
sil hem de meslekî teşekkülün bu zaviyeden 
Devlet tarafından kontrolü imkânım bahset
miştir. Bunun için Esnaf Odası Kanununu kal
dırıp Cemiyetler Kanuniyle iktifa eylemek bu 
hususları elde etmeye imkân vermez. 

Mezuniyeti mütekaddime meselesinde Sala-
mon Adato arkadaşımla tamamen hemfikrim. 
Fakat 4 ncü maddenin belki yazılış tarzındaki 
aksaklık böyle bir telâkkiye yol açmıştır. Ku
rulacak derneğin nizamnamesinin bu kanuna 
uyup uymadığını bir makam tetkik edecek. 
şahsiyeti hükmiyenin ihdası ve tehaddüsü, ya
hut şahsiyeti hükmiyenin hukuk bakımından do
ğuşunu şekille tahdit etmekte mâna yoktur. Şah
siyeti hükmiye doğar, ana sözleşmesi kanuna 
uygundur veya değildir bu bakımdan Ticaret 
Bakanlığı ana statünün tanzimi hususunda ce
miyete verdiği müddet içerisinde bu statünün 
düzeltilmesini ister, bu cemiyetin mevcut olma
dığını ifade etmez ve doğru değildir. Bu mezu
niyeti mütekaddimenin ortadan kalkması lâzım
dır. Ancak bu mezuniyeti mütekaddimenin kal
dırılmasına bu şekilde bir düzeltme ile imkân 
olacağına bendeniz kaani bulunuyorum. Yalnız 
bir noktada arkadaşıma iştirak etmiyorum, o da 
patronla çırak arasında bir ayrılık var mı nok
tasıdır. Esnaf teşekkülü bir patron ve işçi mües
sesesi değildir, esnaf teşekkülü çırağın elinden 
tutulup, o meslekte yetiştirilip kendi bünyesine 
ithal edilecek bir küçüğün yetiştirilme ve yetiş
tirme tarzıdır. Onun işçi olarak aleddevam işçi
likte kalması mukadder değildir. Daima usta 
olarak o bünyenin içerisine ayrı bir şahsiyet ola
rak girmesi mümkündür. Onun için buradaki 
hukuk telâkkisi ayrıdır. Bir işçi, patron müca
delesi değildir. Karşılıklı sevgi, hürmet ve mu
habbet esasıdır. îşte bütün bu mahzurları önle
mek içindir ki kayıt konmuştur. O da şudur : 
Meclislerde beş, yönetim kurullarında iki çırak 
bulunacaktır. Hiç girmemesine mâni olmak için 
bu kayıt konmuştur. Ama bu tarzı ifade maksa
dı ifade etmiyorsa düzeltilebilir. Teknik bir me
seledir. Bu bakımdan iş mütalâa edilebi
lir. Asgari iki, ikiden az olmamak, beşten az 
olmamak gibi bir kayıt konabilir ki ben şahsan 
fayda mülâhaza ederim. Bu itibarla bu arzetti-
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ğim şekilde mütalâa etmekte de zaruret vardır. 

Hulâsai mâruzâtım, muhterem arkadaşlar, 
teşekkül edecek olan derneklere mecburiyetle 
girme bahis mevzuu değildir. Bunu tasarının 
kabul ettiği şekilde ihtiyarî bırakmak lâzımdır. 
Yalnız hatıra gelen bir nokta şudur; kurulacak 
cemiyetlerin taaddüdü acaba mümkün müdür, 
değil midir? Kanunun 34 ncü maddesiyle böyle 
bir taaddüde imkân verilmemek istenmiştir. 
Eğer bu 34 ncü madde derneklerin kurulması 
ve taaddüdü hususunda sarahati ihtiva etmi
yorsa veya müşevveş ise bu maddenin müzake
resi sırasında daha katî ve daha sarih bir şekle 
sokmak mümkündür. 

Bu suretle kurulacak esnaf dernekleri esnafı 
temsil edecektir, esnafın hak ve menfaatlerini 
tesbit edecektir, karşılıklı ve yekdiğeri ile olan 
münasebetlerini tanzim edecektir, bu münase
betlerin tesisi ve meslekî ahlâkı yerleştirecek bir 
vasıf taşıyacaktır. 

Fertlerin Devletle olan münasebetlerinde, 
âmme nizamı ile olan münasebetlerinde kendi 
hak ve menfaatlerinin muhtel olduğu bir zaman
da hakkını her zaman istiyebilir ama bir mesle
ğin hepsine şâmil olan hak ve menfaatleri an
cak arzettiğim şekilde 34 ncü maddenin ıslahı 
suretiyle bir yerde toplıyacak olan meslekî te
şekkülün temsil etmesi de tabiîdir. 

O halde temsil; dernekte kalacaktır. Esnaf
lık hak ve menfaatlerini himaye edecek*yegâne 
bir merci olacaktır. Bu bakımdan şahsi kanaa
timce hiçbir endişeye mahal yoktur. Ancak 
maddelerin tarzı tahririnde arkadaşlarım belki 
eskilikler ve yanlışlıklar görebilirler. Bunlar ise 
müzakere esnasında daima tashihi ve istenilen 
şekle ifrağı mümkün şeylerdir. Bu itibarla mad
delere geçilmesinde bence bir mahzur mevcut 
değildir. Bendeniz maddelere geçilmesini teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sadi Irmak. 
Dr. SADÎ IRMAK (Konya) — Muhterem ar

kadaşlar; sadece mensuplarının sayısı birkaç mil
yonu geçen bir sosyal tabakanın kanunu ile kar
şı karşıyayz. Bu . itibarla göuül, bu tasarının 
Yüksek Kamutayca daha geniş bir alâka topla
masını beklerdi. 

Arkadaşlar; bir yeni cemiyet tipi meydana 
getiriyoruz. Bundan evvel çkarmş olduğunuz 
Sendikalar Kanununa göre, nasıl o kanun büyük 
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bir sosyal sınıfın hususiyetlerine uygun bir ce
miyet tipi meydana getirmiş ise, bununla da, sa
yısı çok kalabalık olan bir sosyal sınıf, için bün
yesine uygun bir yeni cemiyet tipi meydana ge
lecektir. Bu kanunun Kamutayda çok derin bir 
itinaya mazhar olması icabeder. Cemiyet tipleri 
üzerinde dururken iki tipten birinin haricine çık
mak mümkün değildir. Liberal bir düşünce müm
kündür, bir de korporatif bir düşünce müm
kündür. 

Bunun her hangi birini kabul ettiğimiz zaman 
onu bütün fevait ve mahaziri ile beraber kabul et
meye mecburuz. Yoksa her ikisini toplayıp bir 
halita yapmaya imkân yoktur. 

Hakikat şudur ki, bu nevi cemiyetlerin tem
silî bir kudreti haiz olması istenilirse, mensup
larının kalabalık olması hattâ bilûmum mensup
larının temsil edilmesi çok lüzumludur. Korpo
ratif sistemde Devlet eliyle cemiyetler kurmak 
yolunu ihtiyar etmek olur ki, bu sistem korpo-
rasyon sistemidir, otoriter bir sistemdir, takip et
tiğimiz politik sisteme göre gidilecek yol bu de
ğildir. Bu bakımdan, ancak ekonomik ve sosyal 
bakımdan hür cemiyet tipine gideceğimiz mey
dandadır. Hür dernek büyük faydaları şüphesiz 
insanların kendi kendilerini mesuliyetle karşı 
karşıya getirecek ve hayatta insana başka türlü 
vecibeler yükliyecektir. Başlangıçta bu nevi ce
miyetlerin mahzuru cılız kadrolu olması ve pek 
iyi çalışamamasıdır. Bu mahzuru bertaraf etmek 
için kanunda teşvik edici hükümlerin bir nevi 
cemiyetlerin Devletlo belediye ile münasebetleri 
bakımından kolaylaştırıcı ve temsilî kuvvetini 
artırıcı birtakım hükümlere gidilmesi lâzımdır 
ve mümkündür. 

Muhterşm arkadaşımız Salamon Adato bu 
kanunla Sendikalar Kanunu araslıda muvaziliğe 
işaret buyurdular. Bu kanundaki bâzı noktaların 
önümüzdeki tasarıya faik olduğuna işaret etti
ler. Sendikalar Kanunundan mensup oldukları 
parti zaman zaman şikâyette bulunmuşlardır. 

Muhterem muhalefet partisinin salahiyetli 
mümessilinin sendikaların iyi taraflarını göster
miş olmasını ivi bir surette karşılıyoruz ve söz
lerini senet telâkki ediyoruz. Filvaki o kanunla ce
miyette bir mütekaddim izin almıya ihtiyaç yoktur 
ve bu, doğru bir şeydir, içine girdiğimiz sistem 
bakımından. Mütekaddim bir izin almıya lü
zum yoktur. Eğer kurulmuş olan bir cemiyet 
mevruata ve bu kanunun zihniyetine aykırı bir 
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fikir taşıyorsa, onun bu durumunu önlemek hu
susunda kanuni yollar vardır, mahkemelere bu 
salâhiyet verilmektedir. 

Muhterem arkadaşımız Salomon Adato esnaf 
hayatı içerisinde patron işçi münasebetlerinin de
vanı etmekte olduğuna işaret buyurdular ve bu 
teşekkülün böyle bir cemiyet halinde bağlanamı-
yaeağını söylediler. Filvaki sırf çalışma şartları 
bakımından bir esnaf topluluğu içinde sermaye
nin büyük kısmını veya tamamını koyan bir şa
hıs, bir sınıf veya zümre ile bir sermaye koynıı-
yan, yalnız sâyini koyan bir zümre vardır. Bu ba
kımdan çalışan ve çalıştıran tipler diye tefriki 
mümkündür. Fakat bir tüccar, bir esnaf hayatı 
içinde çalışan ve çalıştıranların münasebeti hiç 
bir zaman bir fabrikada, bir sanayi ve maden mü
essesesinin patron veya patrona] zümreyi temsil 
eden kısmiyle ecîr gurup arasındaki münasebet 
değildir-. Çünki oradaki münasebette bu zümreler* 
hiçbir zaman birbirine istihale edemiyecek vazi
yettedir. İşçi madâmelhayat işçidir, patron madâ-
melhayat patrondur. Esnafın ise bu bakımdan 
sosyal bünyede oynaması lâzım gelen rolünün 
ehemmiyeti vardır. Burada binlerle ve hattâ mil
yonlarla misalini gördüğümüz gibi bir çırak za
manla. başta ecîr olarak girdiği zaman ustasının 
zamanla teveccühünü, sempatisini, itimadını ka
zanı}*, ortak olur. Hattâ çok defa birçok misalleri 
ile gördüğümüz gibi müesseseyi eline almış olur. 
Bu tarihimizin bize getirdiği güzel bir müessese
dir, yaşamasını zaruri gördüğümüz güzel bir mü
essesedir. Bu suretledir ki, proloter sınıfın yanın
da bir muvazaa unsuru meydana gelmş oluyor. 
Onun içindir ki, esnafı bir bütün olarak muha
faza etmek güzel bir harekettir. Ve bundan dola
yıdır ki; içtimai faydayı sağlamak lâzımdır. 

Benim bu vesile ile izhar etmek istediğim 
başlıca ihtiyaç gerek bu kuracağımız yeni ce
miyet tipinde, gerek şimdiye kadar mevcut olan 
cemiyetler tiplerinde son zamanlarda, görülen 
bir ihtiyaçtır. Cemiyetler hürdür, cemivet için
de insan hürdür, güzel şeyler bunlar. Fakat bir 
cemiyete intisabeden vatandaş, sadece o cemi
yetin nizamnamesine veya sadece o cemiyeti 
kuranların hüsnü niyetine istinat etmez. 
Aynı zamanda o cemiyetin üzerinde velayeti 
âmmenin umumi kontrolü, yani Devlet babanın 
şahsiyetine, güvenine girer. Devlet onun şahsi
yetini ve şerefini beraber korur. Bu devletin mü
dahalesi değil kontrolü ile olur. Devlet bu kont-
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rolü gereği gibi yapması lâzımdır. Bu ihtiyaç I 
zamanla had bir şekil almıştır ki, cemiyetlerde 
türlü türlü suiistimallerle karşı karşıya geliyo
ruz. Her nasılsa bir zümre bâzaıı genel kurul 
toplantısı dahi işi yapmadan birtakım suiisti
mal yollarına sapıyor. Vatandaşlar haklarını ih-
kak etmekte âdeta çaresiz kalıyor. Ve vatandaş
ların baş vurduklaıı makamlar onlara şöyle di
yor, siz bir cemiyetsiniz genel kurulu toplaym, 
genel kurulun toplanması ise çok zor oluyor. | 
Bâzı suiniyet erbabı tüzüklerine öyle lastikli I 
maddeler koyuyorlar ki bu sayede senelerce 
genel kurulları toplıyamıyorlar. Bu itibarla bu 
meselenin halledilmesi lâzımdır. Ticaret Bakanı
mızdan bu işi ele alarak esaslı surette kontro
lünün temin edilmesini rica ediyorum. Vakaa 
bu işi halletmeye bugünkü kadroların kâfi gel-
miyeceğini tahmin ediyorum. Fakat bu işin hal
ledilmesini her halde istiyarum. 

Bir de ehemmiyetli bir mesele olarak tebarüz 
ettirmek istediğim birşey vardır ki, o da parti
lerin meslekî teşekküllere müdahale etmemesidir. 
Çünkü bugün bu partinin, yarın öbür partinin 
tesirine giren bir cemiyet zamanla hakikî ka
rakterini kaybetmek tehlikesine mâruzdur. Bu
nun bütün siyasi partilerimizin göz önünde tut- | 
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ması lâzımdır. Çünkü sosyal nizamın muhafa
zasında evvelâ kendimiz menfaattarız. Çünkü 
politika sağlam bir nizam üzerinde duran cemi
yetle yapılabilir. Kanun maddelerinin üzerin
de birçok tekemmüle ihtiyaç olduğuna kaniim, 
teşvikkâr bir takım hükümlerin girmesi lâzım
dır. Hür bir cemiyeti yaşatmak için başka bir 
çare yoktur. Bilhassa bunları, Devletle, bele
diyelerle temaslarında temsilî mahiyetlerini tak
viye etmek, hem Devletin hem de bu teşekkül
lerin istifadesi için birtakım kolaylaştırıcı hü
kümler derpiş etmek zaruridir. Muhakkak olan 
bir şey varsa şimdiye kadar cari olan ve zama
nın icabiyle nim otoriter bir zihniyetle hazırlan
mış olan Esnaf Kanunumuz iyi yürünıemiştir, 
bizler müştekiyiz, Vatandaşlarımız müşteki, biza
tihi esnaf müşteki. Onun için bir yeniliğe mut
laka ihtiyaç vardır. 

Yeterki bu fırsatı vereceğimiz statüyü müm
kün olduğu kadar az kusurlu bir hale getire
lim. 

BAŞKAN — Vakit ilerlemiştir. 
Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir

leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,37 
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8780 sayılı Millî Korunma Kanununa göre yapılmış harcamalara ait 1944 takvim yılı bilançosu

nun onanması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler . : 246 

Kabul edenler : 241 
Reddedenler 2 
Çekinserler 3 

Oya katılmıyanlar : 211 
Açık Milletvekillikleri 8 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Bymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Rasjt Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Cevdet Gölet 
Pakihe öymen 
öl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Nuruîlah Esat Sümer 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Emin Bilgen 
Nuri Göfctene 

BALIKESİR 
Abdi Afcabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Nîyazi Burcu 
Orsrî. îzzeddin Çalışlar 
Emînîttin Çeliköz 
Fahrettin Tiritoftlu 
ismail Hakkı TTjrunçarşılı 

BtLECtK 
Dr. Muhlis Suner 

{Kabul 
BlTLÎS 

Muhtar Ertan 
BOLU 

Hıfzırrahman R. Öymenj 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
A2İZ Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa CanteMn 
Münir Çağıl 
tsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

edenler] 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Abidiri Ege 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrah 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sajhroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir tbrahimhakkıoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

Fikret Yüzath 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANB 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Sadi Bekter 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaoelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Dr. M. Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taskıran 
Hüsamettin Tugaç 
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KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdı Çelen 
Dr. Fahri Eeevit 
Adil Tokozlû 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Keşi d özsoy 
Ömer Taşçıosrlu 
Hayrrıllah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 
Korerl. Kemal Doğan 
Nafî Atnf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Um av 

KIRŞEHİR 
İsmail TT. Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Knrntlnn&lu 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fnad Ralkan 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Seda d V(A< 
İbrahim Sür*>wa Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulîısi Alataş 
Mitflt Sakır A Han 
Seda d Cnmralı 
Dr. Muhsin F . Dündar 
Rnsim Erel 
Sevkı Frffiııı 
Naim Hazim Onat 
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Dr. Aziz Perktin 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartaltgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ'ı 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoglu 
Faik KurdogTn 
Dr. MemduhN. Otaman 
Yaşar Özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAS 
Hasan Resi d Tankut 
Abdullah Yaveıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkpdîr Kal av 

MUĞLA 
Abidin Oakır 
Asını Oümı 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hal id On avun 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rıfat Gürsoy 
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Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral. 11. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Ham d i Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dv. Saim Ai< Dileıurr 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Ya İnip Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Meluned Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekeliogln 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
T/fitfi Aksoy 
Cevdet Kerim Tneedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hilem et Tsık 
Mnttalip öker 
Reşat Şemsettin S irer 
Ol. Fikri Tirkes 
İsmail Melımed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğhı 
Fayık öztrak 
Ekı-enı Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit Önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raîf Karadeniz 
Zekiye Mola oğlu 
Ali Sarıalioglu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkan t 
Kâmil Erbek 
Sırrı lony. 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Nuri Tarhan 

ESKİŞEHİR 
Abidin PohıciHu 

(Reddedenler] 
1 Kemal Zeytino&lu 

[Çekimserler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Ahmed Veziroğlu 

ÇANAKKALE 
Beheet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
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[Oya kaiılmıyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
OL Sadık Aldogan 
Haaim Boaca 
Hasan Dinşer 
Şahin Lâçin 
Kemal özcoban 
î>r. Cemal Tunca (I.) 

ANKAEA 
Mebrure Aksoley 
Falih Bıfkı A tay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfn Oğuz Bebata 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
İsmet inönü (Cumhur* 
başkanı) 
Mümtaz Ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Befet Alpman 
Mitat Aydın 
Dr. Maahar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeerren 
OrgL Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

BtLIOtK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 
Feridun Fikri Düşünsel 
(Başkan V.) 

BOLU 
Hasan Şükri Adal 

Hasan Cemil Çam bel 
Lûtfi Gören 
İhsan Yalçın 

BURDUK 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karesioğlu 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Asım Us 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Ayfcaç 
(t) 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyai Kalfag» 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erim çağ 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Raif Dinç 
Münir Hüsrev Göle 
(î.) 
GL Vahbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barla s 
(Bakan) 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
(I.) 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Yarınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (t.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay ı İ.ı 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvav (1.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban îl.ı 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bek 
Mareşal Fevzi Çakmak 
<!•> 
Farak Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü 

Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal SilivrlU 
Hamdullah S. Tannöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adaian (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KASTAMONU 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgnı 
Kâmil Gündeş 
Faik Selor 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
(I.) 
ismail Rüştü Aksal 
(Bakan)' 

Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Nihat Erim (D. Bakanı) 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Fatin Gökmen (î.) 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Aıım Gündüz 
Dr. Ahmet 1. Girsoy 
Adnan Menderes 
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İİısan yeril: Özgen 
Ahmet Tahtakılıe 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi (î.) 
Abdülkadir Taşang'il 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artımkal 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizil 
(Bakan) 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Ol. Ki az im Sevüktekin 
(t.) 
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Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NÎĞDE 
Halid Mengi 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RtZE 
Talisin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad S irmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Eımr ('!.") 
Kasım Oülefc 
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Oavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yeğen a 

SttRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Suphi Batar 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Şakır Uma 

TOKAD 
Galib Pe-kel 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

TUNCELÎ 
Necmeddin Sabir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Sırat Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
tsmail Ergener 
EminErişirgiî (Bakan) 
Ahmet Gürel 
Ali R. încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa. 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
M us 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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