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4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 
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1. — Yozgad Milletvekili Dr. Kemal 

Cenap Berksoy'un öldüğüne dair Başba
kanlık tezkeresi (3/439) 

5. — Sorular ve cevaplar 
1. —• Seyhan Milletvekili Sinan Teke-

lioğlu'nun, 1331 sayılı Kanunun 9 neu 
maddesinin yorum talebi ile metruk em
lâk hakkında Başbakanlıktan sözlü soru
su (6/338) 

2. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kur-
tuluş'un, metruk emlâkten Matosyan Mat
baasının kiralanma ve satmalma işlemleri 
hakkında Maliye Bakanlığından sözlü so
rusu (6/359) 

3. — Seyhan Milletvekili Ahmet Rem
zi Yüregir'in, İsviçre'de ölön Abbas Hil
mi Paşanın dış memleketlerdeki hukuki 
darumu ile intikal eden emvalinden alı-
nacaİ£ Veraset Vergisi hakkında Dışiş
leri, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/360) 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Te
fe kelioğlu'nun, Emekli Kanununun 39 ncu 
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maddesinin (B) fıkrasının uygulanma şek
li ile hayat pahalılığı için alman önleyici 
tedbirler ve hamur ekmek çıkaran fırın
lar hakkında Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/388) 75 

5. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi 
Kocagüney'in, Yolluk Kanununda bir de
ğişiklik yapılıp yapılmıyacağına dair Baş
bakanlıktan sözlü sorusu (6/390) 75 

6. — Bursa Milletvekili Muhittin Ba
ha Pars'in, dilimize yabancı gelen uydur
ma kelimelere okul kitaplarında yer ve
rilmesine bundan sonra da devam edilip 
edilmiyeceği hakkındaki sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu'nun 
sözlü cevabı (6/401) 75:77 

6. — Görüşülen işler 77 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili 

Gl. Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/334) 77 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Kemal özçoban'm Milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/296) 77 
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3. — Ankara Milletvekili ibrahim Ra

uf Ayaşlı'nm Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/353) 77 
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Iiânıit Selgil'in Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/401) 77 

5. — Erzincan Milletvekili Rauf Ba
yındır 'm Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporu (3/402) 78 

6. — Diyarbakır Milletvekili îhsan Hâ-
mid Tigrel'in Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/297) 78 

7. — İsparta Milletvekili Sait Köksal'-
ın, Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/354) 78 

8. — istanbul Milletvekili Cihad Ba
ban'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Komisyon rapo
ru (3/404) 78 

9. — istanbul Milletvekili Cihad Ba
ban'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/405) 78 

10. — istanbul Milletvekili Cihad Ba
ban 'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/406) 78:79 

11. — İstanbul Milletvekili Senihi Yü
rüten'in Milletvekilliği dokunulmazlığının 

Sayfa 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/328) 79 

12. — Kocaeli Milletvekili Cenap Ak
su'nun Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/362) 79 

13. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'-
in Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/348) 79 

14. — Siird Milletvekili Etem izzet Be
nice'nin Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/288) 80,89:91 

15. — Siird Milletvekili Etem izzet Be
nice'nin Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/300) 80 

16. — Siird Milletvekili Etem izzet Be
nice'nin Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/335) 80 

17. — Zonguldak Milletvekili Ali Rı
za Incealemdaroğlu'nun Milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/408) 80 

18. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Geçici Dilekçe Komisyonunun 
21 . I I . 1949 tarihli Haftalık Karar cetve
lindeki 1114 sayılı Kararın Kamutayda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Geçici Dilek
çe ve Millî Savunma Komisyonları rapor
ları (4/142) 80:69 

19. — ispirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle aynı kanunun 4658 sayılı Ka-
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hunla değiştirilen 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve Güm-
rük ve Tekel Komisyonu raporu (1/579) 91:92 

204 — İstiklâl Harbi malûllerine verile
cek para mükâfatı hakkında Kanun tasa
rısı, ve. Bütçe Komisyonu raporu (1/580) 92,95, 

107,108:111 
21. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası Kanununun 5 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/518) 92:93,95,107,112: 

115 
* 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Filipin 

§ayfâ 
Cumhuriyeti arasında imzalanan Dostluk 
Andlaşmasmm onanması hakkında Kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/591) ' 93 

23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaş
manın onanması hakkında Kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu (1/604) 93 

24. — Hâkimler Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/487) 93:107 

« • * 

1. —GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalariyle Sa
nayi Odaları ve Birlikleri kurulması hakkındaki 
Kanun tasarısı, istek üzerine Ticaret Komisyonu
na verildi. 

Kamu alacaklarının Tahsili hakkındaki Kanun 
tasarısı, Başbakanlığın isteği üzerine geri verildi. 

Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'm, Taba
bet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına dair 
olan Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun teklifi, isteği üzerine geri ve
rildi. 

Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
ek Kanun teklifi ile, 

Subaylarla askerî ve mülki memurlardan, ya
bancı tabiiyetindeki kız ve kadınlarla evlenenle
rin haklarında müstafi sayılma işlemi yapılma
dan önce boşanma dâvaları açmaları veya boşan
ma ilâmı almaları halinde dahi ilgiliyi müstafi 
saymak gerekip gerekmiyeceğinin yorumlanma
sına dair olan Başbakanlık tezkeresinin Geçici 
Komisyonda görüşülmesi, kabul olundu. 

Açık bulunan Sayıştay üyeliği seçimi için 
oylar toplandı. 

Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazancıoğlu'-
nun, İstanbul Milletvekili Celâl Bayar 'm seçim 
hakkında gazetelerde yayınlanan beyanatına dair 

olan sözlü sorusu, soru sahibinin ikinci defa ha
zır bulunmamasından, düştü. 

Afyon Karahisar Milletvekili Sadık Aldo-
ğan'm, evinde, yapılan arama hakkındaki sözlü 
sorusuna, Adalet Bakanı ile Başbakan Yardım
cısı cevap verdiler. 

Açık bulunan Sayıştay Üyeliğine Ahmet Ra
kım Savcrnm seçildiği bildirildi. 

Diyarbakır Milletvekili îhsan Hâmid Tigrel'-
in, bankaların mevduatı artırmak için baş vur
dukları piyango usulüne dair olan sözlü sorusuna, 
Maliye Bakanı cevap verdi. 

Muğla Milletvekili Nuri Özsan'm, Polatlı Be
lediye Başkanı Hakkı Mumcuoğlu hakkındaki 
kesinleşen hükmün infaz edilmemesi sebebi hak
kındaki sözlü sorusunu, Adalet Bakanı cevapladı. 

Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısının tümü 
üzerinde de bir müddet görüşüldükten sonra, 

7 . XII . 1949 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili 

R. Karadeniz Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 

Manisa Milletvekili 
/ / . Öztarhan 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
İ. — Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanuna ek Ka
nun tasarısı (1/633) (Gümrük ve Tekel ve Büt
çe Komisyonlarına); 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ba
tı Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, 
Birleşik Kırallık ve Fransız Askerî guvernörle-
ri arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasının 
ikinci maddesinde mezkûr A ve B listeleri ye
rine kaim olmak ve 1 Temmuz 1949 ila 30 Ha
ziran 1950 devresi içinde muteber kalmak üze
re yeniden tanzim olunan ithalât ve ihracat lis
telerine ait Anlaşma ile eki mektupların onan
masına dair Kanun tasarısı (1/634) (Ticaret 
j£jomisyonuna); 

Teklifler 
3. — Gümüşane Milletvekili A(hmet Kemal 

Varınca'nm, Doğu illerinde metruk emval satış
larından dolayı Hükümete (borçlu olan vatan
daşların geriye kalan borçlarının affı hakkında 
Kanun teklifi (2/194) (Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 

4. — Samsun Milletvekili Yakup Kalkay ve 
5 arkadaşının, Mühendisler Odası Kanunu tek
lifi (2/195) (Bayındırlık Komisyonuna); 

Tezkereler 
5. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sa

dık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere-

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. Arkadaş
ların lütfen yüksek sesle işaret vermesini rica 
ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

si (3/440) (Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyona); 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sa
dık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si (3/442) (Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyona); 

7. — Hatay Milletvekili Abdullah Çilli ve 
Suphi Bedir Uluç'un Milletvekilliği dokunul
mazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi (3/441) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan Kama Komisyona); 

Raporlar 
8. — Avrupa Konseyinin kurulması hakkın

da imzalanmış olan Statünün onanmasına dair 
Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/601) ( G M e m e ) ; 

9. — Bursa Milletvekili Abdürrahman Ko
nuk'un, Belediye Gelirleri Kanununun-37 nci 
maddesinin değiştirilmesine, 51 nci maddesine 
'bir fıkra eklenmesine ve 5 Nisan 1298 tarihli 
icarı Akar Nizamnamesi ile bu nizamnameyi 
tadil eden 1 Şubat 1329 tarihli; kanunun kaldı
rılmasına dair Kanun teklifi-ve İçişleri Komis
yonu rap oru (2/164) (Gündeme); 

10. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
terasına dair olan 1219 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
Sağlılk ve Sosyal j Yaddım Komisyonu raporu • 
(1/584) (Gündeme). 

BAŞKAN — Sonradan gelen arkadaşlar var
sa lütfen isimlerini yazdırsınlar. 

Çokluk var, oturum açılmıştır. 

ı>-e-« 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekıli Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTÎPLEB : Hilmi öztarhan (Manisa), N.ecmeddin Sahir Sılan (Bingöl). 

3. — YOKLAMA 
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BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1 — Yozgad Milletvekili Dr. Kemal Cenap 
Berksoy'un öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/439) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yozgad Milletvekili Dr. Kemal Cenap Berk

soy'un 28 . XI . 1949 tarihinde öldüğü, içişleri 

Bakanlığından alınan 1 . XII . 1949 tarih ve 
23302/61/13605 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 
Teessürle arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

BAŞKAN — (Merhumun hatırasına hürme-
ten iki dakika ayakta susuldu). 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, 1331 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin yo
rum talebi ile metruk emlâk hakkında, Başbakan
lıktan sözlü sormu (6/338) 

2. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş 'un, 
metruk emlâkten Matosyan Matbaasının kiralan
ma ve satınalma işlemleri hakkında Maliye Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/359) 

3. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yü-
regir'in, isviçre'de ölen Abbas Hilmi Paşanın 
dxş memleketlerdeki hukuki durumu ile intikal 
eden emvalinden alınacak Verast Vergisi hakkın
da Dışişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/360) 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Emekli Kanununun 39 nox* maddesinin 
(B) fikasının uygulanma şekli ile hayat pahalı
lığı için alınan önleyici tedbirler ve hamur ekmek 
çıkaran fırınlar hakkında Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/388) 

MALÎYE BAKANI ÎSMAlL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocael) — Arkadaşlar; bugünkü günde
min sorular ve gensorular bölümünde birinci, 
ikinci, üçüncü, dördüncü sorular beni alâkadar 
etmekte olduğundan ben cevap vereceğim. 

Arkadaşlardan birinci soruyu soran Sinan 
Tekelioğlu arkadaşımın 1331 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesini yorum talebine ve metruk emlâ
ke dair :olan Başbakandan sorulan suallerine ben 
cevap vereceğim. 

Arkadaşımla bu hususta mutabık kaldım, bu
na 16 Aralık 1949 Cuma günü cevap vereceğim. 

İkincisi; Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtu
luş'un sualleri ki, onunla da mutabık kaldım, 
buna da 16 Aralık Cuma günü cevap vereceğim. 

Üçüncü soru, Seyhan Milletvekili Ahmet 

Remzi Yüreğir'in sözlü sorusudur, onunla da 
mutabık kaldık, buna da 19 Aralık Pazartesi gü
nü cevap vereceğim. 

Dördüncü soru; Seyhan Milletvekili Sinan 
Tekelioğlu arkadaşımızın Emekli Kanununun 39 
ncu maddesinin, (B) fıkrasının uygulama şekline 
ve hayat pahalılığına ait sorusudur. Bunda da 
kendisi ile mutabık kalarak yine 16 Aralık Cuma 
günü cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Dört soruya ait cevaplar 
Maliye Bakanı arkadaşımız soru sahipleriyle mu
tabık kalarak muayyen günlerde cevap verecek
tir. 

5. — Erzurum Milletvekili Ol. Vehbi Koca-
güney'in, yolluk Kanununda bir değişiklik yapı
lıp yapilmıyacağına dair Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/390) 

BAŞKAN — Soru sahibi salonda yoktur. 
Gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

6. — Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars'-
ın, dilimize yabancı gelen uydurma kelimelere 
okul kitaplarında yer verilmesine bundan sonra 
da devam edilip edilmiyeceği hakkındaki soru
suna Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu'nun 
sözlü cevabı (6/401) 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanının aşağıdaki suallere 

sözlü cevap vermesini dilerim. 
1. — Dilimizi sadeleştirme ve yabancı keli

melerden kurtarma hareketinin fena taraf ve 
neticelerini ve bunlardan dolayı öğrencilerle öğ
retmenlerin uğradığı müşkülâtı bu halin talim 
ve tahsili güçleştirdiğini ve öğrenci seviyesinin 
düşüklüğüne sebep unsurlardan biri olduğunu 
kabul ediyor mu ? 

2. — İnce ruhlu zevk sahibi dedelerimiz ta-
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rafından vaktiyle tasfiyeye uğratılmış olanlarla 
selefimize yabancı bir şekilde uydurulan keli
melere mektep kitaplarında zorla yer verdiril -
meşine bundan sonra da devam edilecek midir ? 

3. — Verim, gelenek, sağduyu ve emsali gibi 
mükemmel buluşlar dilimizi teselli arasında an
laşılmaz hale sokmadan dahi bu yolda ilerleme
nin mümkün olduğunu gösterip dururken acel,? 
edilerek bu güzel teşebbüsü bugünkü hale ge
tirmek ve bunda ısrar etmek doğru mudur ? 

Bursa Milletvekili 
Muhittin Baha Pars 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Buyuru
nuz. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN 
GUOĞLU (Bingöl) — Mekteplerde, Mektep ki
taplarında kullandığımız yeni Türkçe terimler
den bâzı isabetsiz, yahut sevimsiz, yahut da 
mevzu olduğu mânayi tedai ettiremiyen keli
melerin öğretimde bâzı güçlüklere sebep olduğu 
doğrudur. Buna mukabil eski Arapça kelimeler 
yerine Türkçe terimler kullanmak umumiyetle 
mekteplerimizde tedrisatı ve anlayışı çok kolay
laştırmıştır. Bunlar içerisinde güzel ve isabetli 
olanların miktarları çoktur. 

Bir örnek olarak şunu zikredeyim : Edebi 
yatta teşbih, müşebbeh, müşebbehünbih vechi 
şebeh, edatı teşbih gibi bir kelime ailesi bulu
nuyordu. Bunun yerine şimdi çocuklarımız ben
zetme, benziyen, benzetilen, benzetme eki, ben
zetme yönü diyorlar ve ana dillerden yapılmış 
olan bu kelimeleri elbette eskisine nazaran çok 
kolaylıkla anlıyorlar. Zatülercülülhafiyye diyor
duk, biz şimdi buna gizli ayaklılar diyoruz. 
Çocuk daha kelimeyi görür görmez mânasını 
anlıyor. Eski terimlerin mânasını çocuğa anlat
mak için, ona uzun boylu arapça öğretmemiz 
lâzım geliyordu. Şimdi kendi dilinden olan bu 
kelimeleri kolayca anlamaktadır. 

Mektep kitaplarında uydurma kelimelere 
zorla yer vermek bahis mevzuu değildir. Yalnız 
şu ciheti açıklamama yüksek müsaadelerinizi 
dilerim : 

Biz son devirlere kadar ilim ıstilahları ola
rak Arap lügati ve Arap grameri esası üzerine 
yapılmış bir sistem kullanıyorduk. Dilimizin 
millileşme ve müstakilleşme hareketi Cumhuri
yet devrinde o hadde vardı ki bu Arapça terim 
sistemi yerine bir Türkçe terim sistemi kurma- | 
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ya giriştik. Arapça terim sistemini bir tarafa bı
raktık. Terimleri Türkçeleştirdik. Bu Türkçeleş
tirme sırasında yaşıyan Türkçeye uygun, zevkli, 
mükemmel pek çok terimler bulunmuştur ve se
ve seve kullanılmıştır. Bunun yanıbaşmda evvel
ce zikrettiğim gibi bâzı isabetsiz ve sevimsiz ke
limeler de vardır. Bu itibarla bu Türkçe terim
lerin yeniden gözden geçirilmesi zaruridir. 

Arkadaşım çok güzel bir cihete işaret edi
yorlar. «Ne güzel Türkçe kelimeler yapılıyor ve 
ne güzel tutunuyor, verim gibi, gelenek gibi». 
Bu kelimelerin sayısı çoktur ve günden güne 
artmaktadır. Bunu sadece Millî Eğitim Bakan
lığı veya Dil Kurumu yapmıyor. Hepimiz yapı
yoruz. Hepimiz yazarken Türkçe karşılıklar 
bulmakta âdeta insiyaki bir şekilde rekabet edi
yoruz. Dilimiz bu şekilde ilerlemektedir. Türk 
dili böyle zevkli, güzel kelimeler yapmanın bü
tün imkânlarını kullanmış değildir. Bugün se
vimsiz görünen, beğenilmiyen kelimelerin yerine 
isabetli, güzel Türkçe kelimeler koymak da 
mümkündür. Bugün isabetsiz görünen terimle
rin yerine daha isabetli, daha güzel terimler ko
nulabilecektir. Binaenaleyh terimleri gözden ge
çirirken bu yoldaki çalışmalarımıza devam ede
ceğiz. 

Yabancı ve uydurma kelimeleri zorlamak 
mevzuubahis değildir, arkadaşlar, yalnız bir bilgi 
sahasının hususi kelimeleri olan terimlerin bir 
sistem dâhilinde teşkil edilmesi zaruridir. Mek
tep kitaplarında da bunların bir sistem dâhilin
de bulunması icabetmektedir. Lâzımgelen dü
zeltmeler yapıldıktan sonra Türkçe Terim Siste
minin çok güzel bir terim sistemi olarak kurula
cağına ve gelişeceğine inanıyoruz. 

Hiçbir hatada ısrar etmek bahis mevzuu de
ğildir. Bu terim sisteminin yapılışında hatalı 
olan şeyleri tesbit ederek düzelteceğiz. Yaşı
yan Türkçe'ye uygun kelimelerle bunları tebdil 
edeceğiz. Fakat tekrar işaret etmek isterim ki, 
bunların sayısı söylendiği kadar çok değildir. 

Birşeyde ısrar edeceğiz: Türk İnkilâbmm 
esaslı parçalarından biri olan dil inkılâbında. 
Müstakil, kendine yeter ve Garb tefekkürünü 
ifade edebilecek genişlikte bir Türkçe idealinde . 
Bu esaslarda ısrar edeceğiz ve bu dâvayı ileri 
götürmeye çalışacağız. (Çok güzel sesleri)* 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın Millî Eğitim Bakanı
mızın sözleri beni tatmin etti. Evvelisi gün al-
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dığım, imzasız bir kartın sahibine ve o vesile ile 
bn dilekçeyi fena anhyanlara bâzı şeyler söy
lemek istiyorum. Ben Türkçenin sadeleştirilme
sine katiyen aleyhtar değilim. Bu bizim inkılâ
bımız icabıdır ve bu böyle bilinmelidir. Eski 
devirde tahassürle vakaların mevcut olduğunu 
biliyoruz. Fakat Nedim'in; (Kemer küsiste pera-
kendi kûşei destar) ve hattâ Fikret'in; (Serbeser 
ra 'di lıayahayı velekzayı sufuf) zamanına dönecek 
değiliz. Çocuklarımız tasannusuz konuşan aile 
kadınlarının Türkçesini öğrenecek ve mektep 
kitapları aslı Türkçe, kaidesi Türkçe olarak 
yapılmış terimlerle dolacaktır. Ben masanın ba
şında şu kelimenin karşılığını nasıl buluruz de
yip Türkçe asıllardan bir kelime bulamadıkları 
ve onu bir Türk kaidelerine uyduramadıkları 
zaman hayalî imge yapanların aleyhindeyim. 
Fransızca imajdan imgeyi çıkaranları istemiyo
rum. Bunu istiyen tek bir adam da yoktur. 

Sözümü uzatmıyacağım çünki Millî Eğitim 
Bakanı ile aramızda bir ihtilâf yok. Yalnız şu
nu söylemek isterim ki lisan, gayet samimî ga-

5. — GÖRÜŞ 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık 
Aldoğan'in Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/334) [1] 

(Karma Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen yok. 
Raporu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edildi. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
Ozçoban'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/296) [2] 

(Karma Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen yok. 
Raporu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edildi. 
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yet cibillî bir şeydir. Şairin dediği gibi: Bu dil, 
aslında annemin sütüdür. Bu anne sütüne hür
met etmek lâzımdır. Bu anne sütünü sevmek lâ
zımdır. Biz, sade Türkçeyi, bizden olan Türkçe-
yi, bizim kaidelerimize uygun olan Türkçeyi ba
şımızda taşırız. Fakat uydurma kelimeleri ya
panların ve zavallı gençleri ezberciliğe sevke-
denlerin aleyhtarıyız. Üniversite ile liseler ara
sındaki uçurum da bundan ileri geliyor. Millî 
Eğitim Bakanı bana ümitler verdi teşekkür et
mekten başka bir diyeceğim yok. 

MÎLLÎ EĞITÎM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Efendim, bu soru münase
betiyle Yüksek Heyetinize hatırlatmak istiyorum, 
Beşinci Türk Dil Kurultayı bu ayın 19 unda top
lanacaktır. Bütün Milletvekili arkadaşlarım da
vetlidirler. Teşriflerini ve yakından alâkalanma
larını rica ederim. Bu dâva bütün yönleriyle ora
da incelenecektir. Buradan alınacak neticeler ve 
esas fikirlere göre çalışacağız. İstenilen düzeltme
lerin gelecek sene mektep kitaplarında görülece
ğini ümit ederim. 

LEN İŞLER 

( 3. — Ankara Milletvekili ibrahim Rauf 
Ayaşlı'nın Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/353) [1] 

(Karma Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen yok. 
Raporu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edildi. ; 

4. — Ankara Milletvekili Dr. Ahmet Hâmit 
Selgil'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/401) [2] 

(Karma Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen yok. 
Raporu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edildi. ; 

[1] 30 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. [1] 32 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 31 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. [2] 33 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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5. — Erzincan Milletvekili Ramf Bayındır'ın 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/402) [1] 

(Karma Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen yok. 
Raporu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edildi. ; 

6. — Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâmid 
Tigrel'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/297) [2] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yok. Raporu kabul edenler.. Etmiyenler.. Rapor 
kabul edildi. 

7. — İsparta Milletvekili Sait Koksal'm, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/354) [3] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yok. Raporu kabul edenler.. Etmiyenler.. Rapor 
kabul edilmiştir. 

8. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban'm 
Milletvekilliği dokumdmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/404) [4] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yok. Raporu kabul edenler.. Etmiyenler.. Rapor 
kabul edilmiştir. 

9. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban'm 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

[1] 34 sayılı basmayanı tutanağın sonundadır. 
[2] 35 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[3] 36 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[4] 37 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/405) [1] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Rapoı- okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Rapor ka
bul edilmiştir. 

10. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban'm 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Basbakalık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/406) [2] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Rapor okundu) 

CÎHAD BABAN (tstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar; şahsım hakkında Matbuat Kanununa 
aykırı olarak üç meseleden dolayı takibat ya
pılmaktadır. Bu üç meseleden bir tanesi gelen 
bir tavzihin gezeteye konulmamasıdır. 

İkincisi; Zonguldak'da cereyan eden bir ta
ahhüt yolsuzluğunun neşri ve bir üçüncüsü de 
mahiyetini bilmediğimi itiraf edeyim, Bursa'da 
cereyan eden hâdiseden ibarettir. 

Arkadaşlar öyle zannediyorum ki her üç dâ
va da bugüne kadar neticelenmiş değildir, ha
berdar da değilim ve heyeti umumiyeyi temin 
ederim ki dâvaların doğuşundan seyirinden ve 
bugünkü neticelerinden de haberdar değilim. 
Bunlar, Matbuat Kanunu bugünkü hali ile gaze
telerin iç bünyesinin bir birine tetabuk etme
mesinden doğan zaruri neticelerdir. Her dönem
de birtakım gazeteci arkadaşlar huzurunuza 
mütaaddit vesilelerle gelmektedirler. Davacıla
rı tanımıyorum, demiştim. 

Şunu da arzedeyim ki ; beraetle neticelen
sin, mahkûmiyetle neticelensin, bu vatandaşları 
istemiyerek incitmişsem huzurunuzda tarziye 
vermeyi bir vatandaşlık borcu telâkki ediyo
rum. 

FAZIL AHMET AYKAÇ (Elâzığ) — Bravo 
Cihad. 

[1] 38 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. "; 
[2] 39 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. | | 
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CÎHAD BABAN (Devamla) — Sayın arka

daşlar; ben bu meseleler için kürsüye gelmiş 
değilim. Komisyonun bu mevzular hakkında 
huzurunuza takdim etmiş olduğu raporların sa
yısı 13 tanedir, bunlar 13 Milletvekili arkadaşa 
aittir. 

Hâl böyle iken affmızı istirham edeceğim; 
hususi vaziyetimden bahsedeceğim. İstanbul'da 
beni tanıyanları telâşa düşüren bir hâdise ce
reyan etti. Bugün Ankara'ya gelen bir gazete
de doğrudan doğruya şahsımı istihdaf eden bir 
yazı vardı; büyük puntoda harflerle ismimi ya
zarak müphem suizannı davet eder mahiyette 
neşriyat yapmışlar, bir de resmimi basmışlar. 
Gazetede buradadır. 

Eğer son günlerde Reşad Aydınlı ve Aldo-
ğan arkadaşımıza ait bu Mecliste teşriî masu
niyet hakkında hararetli münakaşalar cereyan 
etmemiş olsaydı bu müphem ve suizannı davet 
edici yazı için kürsüye çıkıp sizleri rahatsız 
etmek istemezdim, bu neşriyata ehemmiyet ver
mezdim. Fakat o gazete, bütün bu münakaşaları 
bileri bir milletvekili, Etem İzzet Benice'nin ga
zetesidir. Bu son masuniyet meseleleri mevzuu
bahis olduğu bir zamanda, dolayısiyle benim de 
ismimi karıştırarak şahsımı istihdaf eden bir 
yazı ile kötü bir maksat gütmüştür. 

Halbuki arkadaşlar, bir dakika sonra Divan 
Kâtibi bu kürsüden bizzat Etem İzzet Benice'-
ye ait üç tane rapor okuyacaktır. Bunlardan 
birisi vatandaşın şeref ve haysiyetini istihdaf 
eden ağır bir darbeye aittir. Vatandaşın şeref 
ve haysiyetine vurulan darbenin davacısı biz
zat benim. Ve meslekdaşımm çok ağır bir hü
cumuna uğradım. Dâva ettim, hüküm kesbi ka
tiyet etti. 

İkinci rapor da vatandaşların ar ve haya 
duygularını ve dinî hislerini rencide eden 
neşriyat hakkındadır. Şimdi benim gibi o da 
huzurunuza bu raporlarla -gelmişken, aynı ruz-
name içinde isimlerimiz mevzuubahis olurken 
beni teşhir maksadiyle gazetesinde dile dola
masını doğru görmedim. Bu nevi hücumların 
müdafaadan müstağni olduklarına evvelâ kaa-
niyim. Sonra da, kendimi bu arkadaşa karşı 
müdfaadan da âciz değilim. 

Ben yalnız şu anda demokratik gelişmesini 
arzu ettiğimiz siyasi bir hayat ve hava içinde, 
tasvip etmiyeceğinizi sureti katiyede bildiğim, 
metodları ve ahlâki bir redaetin tezahürünü 

— 79 

.1949 O : 1 
tesbit ederek gözlerinizin önüne koymak iste
dim. 

NAZIM POROY (Tokad) — Şu halde yeni 
Matbuat Kanununda o kadar salâhiyet veril
me.?:. 

BAŞKAN — Rica ederim.. Bu redaet tâbi
rini doğru görmüyorum. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Her 
gazete için kullanmak lâzım... 

BAŞKAN — Bunun sonu gelmez. Bu kürsü
den birbirimizi bu gibi tâbiratla kıracak, inci
tecek olursak iyi olmaz, bunu teessürle telâk
ki ederim. 

Rapor hakkında başka söz istiyen yoktur. 
Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

11. — İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'-
in Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında, Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/328) [1] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Raporu kabul 
edenler... Etmiy enler... Rapor kabul olundu. 

12. — Kocaeli MiUetveküi Cenap Aksu'nun 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/362) [2] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Raporu kabul 
edenler.. Etmiyenler... Rapor kabul olundu. 

13. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/348) [3] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Raporu kabul 
edenler... Etmiyenler... Rapor kabul olundu. 

[1] 40 sayılı basmayazı tutanağın sonundaâır, 
[2] 41 sayılı basmayazı tutanağın . .»*..•< dır. 
[3] 42 sayılı basmay\azı tutanağın sonundadır. 
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14. — Siird Milletvekili Etem İzzet Benice'-

nin Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/288) [1] 

(Rapor okundu) 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bir sualim 
var? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim, bu

rada «Halkın âr ve haya duygularını incitir ve 
müslümanlığı tezyif eder mahiyette...» denil
mektedir. Burada kâfi sarahat yoktur. Lütfen 
Komisyon Sözcüsünün bu yazı hakkında izahat 
vermesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü. (Yok ses
leri) 

Komisyon sözcüsünü çağırttıracağım. Ge-
linciye kadar diğer raporu okuyalım efendim. 

15. — Siird Milletvekili Etem îzzet Benice'-
nin Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/300) [2] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen yok
tur. Raporu kabul edenler... Etmiyenler... Ra
por kabul edilmiştir. 

16. — Siird Milletvekili Etem îzzet Benice'-
nin Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyanlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/335) [3] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yok. Raporu kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

17. — Zonguldak Milletvekili Ali Rıza în~ 
cealemdaroğlu'nun Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez

li] 43 sayılı rapor tutanağın sonundadır. 
[2] 44 sayılı rapor tutanağın sonundadır. 
[3] 45 sayılı rapor tutanağın sonundadır. 
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keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/408) [1] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Raporu kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Geçici Dilekçe Komisyonunun 21 . II . 
1949 tarihli Haftalık Kararı cetvelindeki 1114 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergese ve Geçici Dilekçe ve Millî Savunma 
Komisyonları raporları (4/142) [2] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Söz istiyen.... 
SÎNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, bu mesele için üçüncü defa olarak 
huzuru âlinize çıkıyorum. Birinci Harbi Umu
mide, Sarıkamış muharebesinde fedakârlıkla 
muharebe yapılırken yaralanarak Rusya'da 
Sibirya 'ya esiren götürülen ve orada bu yaradan 
mütevellit olarak sarf etmiş olduğu kan dolayısiy-
le veremden ölen Binbaşı Bilâl'ın ailesinin Mec
lise vâki müracaati üzerine tekaüt maaşının şe
hit maaşı olarak tahsisi hakkındaki dilekçesi üze
rine, komisyonda yapılan tetkikat neticesinde, 
bunun şehiden vefat etmediği neticesine varılarak 
bu hanımın istidasını reddetmişti. 

Bilâhara bunun Millî Savunma Komisyonuna 
havalesini arkadaşlardan birisi istedi. Millî Sa
vunma Komisyonunda yapılan inceleme netice
sinde vaziyet şu suretle tebellür etti : Bu zatın 
dosyasında Sarıkamış muharebesinde yaralan
mış olduğuna dair Muamelâtı Zatiye Müdüri
yetinin bir yazısı vardır. Bu yazı o zaman, Har
biye Nezaretinin Sıhhiye Dairesine gidiyor, 
Sıhhiye Dairesi bunu tetkik ediyor, Sıhhiye 
Dairesi de bu hastalığın esaretteki meşakkat
ten ileri geldiğini söyliyerek o zamanki mevcut 
olan Kanunun 35 nci maddesi mucibince tekaüt 
olması icabettiğinden bahsile Tekaüt Şubesi 
Müdüriyetine bir tezkere yazıyor. Tekaüt Şu
besi her nedense bu tezkereyi nazarı itibara 
alamıyor ve bu zavallı, karısını ve yavrularını 
millete terketmiş olan arkadaşımızın karısına ve 
çocuklarına 240 kuruş maaş tahsis ediyor. Bilâ-

[1] 46 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 49 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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hara biraz artmış. Arkadaşlar bu, merhamet 
ve şafkati üzerine çekecek bir mesele değildir. 
bir haktır. Bu vatandaş, vatanını taarruzdan 
kurtarmak için, taarruza geçen kıtasiyle bera
ber yürümüş ve orada yaralanmış ve esir düşe
rek kış ve kıyamette ta Sibirya'ya kadar, git
miştir, kim bilir ne büyük meşakkat ve mahru
miyetlere mâruz bırakılarak esaret mahalline 
götürülmüş. Hiç şüphe yok ki, düşman eline 
düşen bir insanın yollarda mâruz kalacağı felâ
keti, Allah göstermesin, ancak bu vaziyete dü
şenler bilir. Binaenaleyh arkadaşlar Millî Sa
vunma Komisyonunda bütün edille ve emareyi 
topladıktan sonra Reis Bey Komisyona soruyor: 
Bu adam şehit mi, değil mi ? diyor. Değil deni
liyor. Mesele yok öyle ise. Peki ne yapalım ? 
Bu adam ölmüş, karısı 70 yaşma gelmiş, iki 
yavrusu perişan bir halde. Olanlardan bahset
miyorum, fakat bu insanlar, 70 yaşma gelmiş 
olan bu kadına, senin kocan bu memleket için 
ölmüştür ve eldeki vesaika göre 35 nci madde 
gereğince maaş tahsisi lâzımgelir, her nedense 
yanlış tahsis yapılmış, şimdi Türk Milletinin 
yegâne mümessili Büyük Millet Meclisi senin 
hakkını veriyor, demek lâzımdır, gibi geliyor 
bana. Fakat Millî Savunma Komisyonunun bu 
kararı üzerine bu hanım bu hakkını kaybedecek 
olursa, hakkını diyorum, çünkü bir atıfet değil
dir. Hakkını kaybedecek olursa, bendenizce iyi 
birşey olmaz. Ben bunu bütün vuzuhiyle sizlere 
arzetmek istiyorum. Şimdi Millî Müdafaa Ba
kanlığı Zatişleri Dairesi Emekli Şubesinin yaz
mış olduğu tezkereyi okuyacağım. Millî Savun
ma Komisyonu sözcüsü de bizzat tabiî bunu gör
müşlerdir ve kaydın bir suretini bendeniz almış 
bulunuyorum, esasen burada da mevcuttur. Bi-
lâhara fırka kumandanı olan kaymakam Arif 
Bey, Sarıkamış'taki fırka kumandanlığı sona 
eridikten sonra İstanbul'da Harbiye Nezareti 
Zatişleri Dairesi Müdürü oluyor. O bilmiyorum 
diyen Arif Beyin o zaman resmî olarak Zatişle-
rine yazmış olduğu bir tezkeresini okuyacağım : 

Harbiye Nezareti Muamelâtı Zatiye Dairesi 
29 ncu Fırkaya mensup 185 nci Alay, İkinci Ta
bur nizamiye Altıncı Bölük yüzbaşısı iken bilâ-
hara mezkûr alay taburlarından birinin binba
şılığına tâyin olnarak bu sıfatla Kafkas cephesi 
muharebatına biliştirak en nihayet Sarıkamış 
muhafebatında mecruhan duçarı esaret olan 
Mehmet Büâl efendi bin Mustafa (311-349) 

Sibirya'nın Krasnoyarsk ordugâhında iken 1919 
senei efrenciyesi iptidalarında eceli mevudiyle 
Mezkûr ordugâh hastanelerinde vefat etmiş ol
duğu ve tarihi vefat ve hastalığı hakkında el-
yevm Selimiye'de Emrazı Sâriye Mücadele He
yeti reisi. Tabip Kaymakam İsmail Ali Beyden 
malûmat alınabileceğini tasdikan ve ilâveten işbu 
takrir Muamelâtı Zâtiye Dairesi Riyaseti Aliye-
sine takdim kılındı. 

5 Teşrinievvel 
Muamelâtı Zatiye reis muavini 

Miralay Arif 

Şimdi, burada falan yere sorun diye şifahen 
izahatta bulunan arkadaş da resmen bu şekilde 
Harbiye Nezaretine malûmat veriyor. Bu vazi
yetten nonra Sıhhiye Dairesi vaziyeti tetkik edi
yor ve o vaziyeti tetkik ettikten sonra tekaüt 

şubesi bir tezkere yazıyor. O tezkere de aynen 
şudur : Ve bu zatın, Bilâl'ın zatî dosyasından 
çıkarılmıştır. Bu, komisyonu» raporunda da 
münderiçtir. 

Müdafaai Milliye Vekâleti 
Sıhhiye Dairesi 12 . IV . 1928 

Şube 3 
3615 

Mütekaidin Şubesi Müdürlüğüne 
Müteveffa Binbaşı Bilâl Efendinin esnayı 

esarette tederrünü rieden vefat ettiği Zayiat ve 
Harb Mezarlıkları Müdüriyetinin 2343 numaralı 
10 . IV . 1928 tarihli tevsikiyle tebeyyün etmiş
tir. Tetkik edilen dosyasında esaretten evvel 
böyle bir hastalık başlangıcını ima eder bir ra
por mevcut olmadığı cihetle bilhassa cibilliyeti 
maraz iktizası hastalığın esaret, meşak ve meza-
himi seferiye neticesi husulbulmuş olduğuna 
kanaati fenniye verdiği cihetle mumaileyhin 
ailesine 35. maddenin fıkrai ahiresi mucibince 
maaş tahsisi icabeder efendim. 

Mühür 
Atı* 

Şimdi tekaüt şubesi bu tezkereyi aldıktan son
ra bunlara her nedense bu şekilde, 35 nci madde 
mucibince maaş tahsisi cihetine gitmiyor ve alela
de ölmüş bir insana o zamanki kanuna göre veri
lecek olan para hanımına tahsis ediliyor, ki bu 
da galiba 240 kuruş falan birşey. 

Şimdi o kanunun 35 nci maddesini okuyo
rum. 
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«Meydanı muharebede ve eşkıya müsadema-

tmda şehiden ve bir vazifei resmiyenin ifasından 
dolayı kendisinin bir gûna tekasülü neticesi ol-
mıyarak kazaen vefat eden veya mecruh olup da 
tedavi olunduğu sırada veya hasbelicap icra olu
nan ameliyei cerrahiye neticesinde vefat eden 
ümera ve erkân ve mensubini askeriyenin ey
tam ve eramiline birinci derecede maluliyet ma
aşının yüzde yetmiş beşi ve darülharekâtta ve 
hizmet esnasında tesiratı havaiye ve avarızı se-
feriyeden dolayı ve vaktü hazarda bir vazifei 
feriyeden dolayı ve vâktu hazarda bir vazifei 
askeriyenin ifası sırasında hastalanıp da bunun 
neticesi olarak vefat edenlere birinci derece 
maluliyet maaşının yüzde altmış beşi verilir.» 

Arkadaşlar, bu kanun bizden çıkmıştır, ka
nunu yapan biziz, bu arkadaş bu kanunun sara
hati karşısında hakkını alamamıştır, bize müra
caat etti, îşte bendeniz de meseleyi bütün vuzu
hu ile sizlere arzettim ve zannediyorum ki, ta
mamen tavzih ettim, lütfediniz, bu zavallı kadın
cağızın perişan vaziyetine bir nihayet vermenizi, 
Sıhhiye Dairesinin vermiş olduğu karara göre ve 
bu şekilde maaş tahsisi için karar vermenizi yük
sek hamiyetlerinizden bekliyorum. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

Dr. AZÎZ KOKSAL (İçel) — Arkadaşlar; 
gönül ister ki, vatana kahramanlık yapan ve bu 
uğurda ölen vatandaşların evlât ve iyallerine 
istenilen yardımı yapalım, refa,h ve saadet içinde 
yaşatalım. Fakat ne bütçe vaziyetimiz, ne de 
kanuni vaziyetimizin buna müsait olmadığı ka
naatindeyim. 

Bu vatandaşımız Sarıkamış muharebesinde 
esir oluyor, Rusya'ya sevkediliyor. Orada kamp 
hayatı yaşıyor. Orada öksürerek hastalanıyor ve 
vefat ediyor. Mecruhan öldüğüne delâlet ede
cek bir vaziyet görülmüyor. Yaralı olsa, hattâ 
hafif yaralı da olsa ayakta tedavi görürdü. Ken
disi ile kampta bulunan arkadaşların hiç biri bu
nun yaralı olduğunu beyan etmiyorlar. Kuman
danları, hattâ bu hususta muvazzaf olan zâbitan 
arkadaşları biz yaralı olduğunu görmedik, diyor
lar. 4 sene kamp hayatı yaşıyor, ondan sonra 
hastalanıyor. 

Arkadaşlar; refik ve şef ikiz, hepimizde mer
hamet hissi mevcuttur. Fakat bu arkadaşa,, efra
dı ailesine merhamet ettiğimiz takdirde diğerleri
nin kabahati ve Özürleri nedir? O vakit diğerle
rinin de, asker, kahraman, vatan evlâtlarının da J 
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aynı halden istifade etmesi lâzımdır. Binaenaleyh, 
bir kısmının istisna edilmesi doğru bir hareket 
değildir. 

Yalnız burada Millî Müdafaa Vekâletinden 
gelen bir yazıda bunun mecruh olduğu beyan, edi
liyor : 

Türkçede bir darbı mesel vardır; « kızım sana 
mı inanayım, gözüm san.a mı inanayım » derler. 
Diğer bütün arkadaşlar mecruh olmadığından 
bahsediyor. Aradan dört sene geçiyor, ve dört se
ne sonra vefat ediyor, işte tereddüdü mucip olan 
cihet budur. Bu cihet nazarı dikkate alınacak 
olursa şehit vaziyeti tahakkuk etmiyor. Gönül 
isterki; bu aileyi terfih edelim. Fakat bu 
kanunsuzluktur bunu yapmaktan çekmelim. 
İşte bu meselede bu vaziyetteyiz. 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu na
mına kim söz söyliyecek? 

Gl. EYÜP DUEUKAN (Hatay) — Bende
niz noktai nazarımı izah edeceğim, iki taraf 
için de konuşacağım. 

Arkadaşlar; 330 da Umumi Harb esnasında 
Kafkas Cephesinde esir düşen Binbaşı Bilâl is
minde bir zatın esarette bulunduğu Rusya'da 
Krasniyask Üsera Karargâhında vefat ediyor 
ve vefat ettikten sonra ailesine bir maaş tah
sis ediliyor. Fakat maaş tahsisinden evvel Mü-
dafaai Milliye Sıhhiye dairesi vaziyeti tetkik 
ediyor ve tetkikat neticesinde bunun mecruhan 
esir düştüğü ve bu itibarla kendisine şehit de
ğil fakat şehit gibi telâkki edilen ve şehitler 
hakkında yapılacak muamelenin yapılması lâ-
zımgeldiğini yani 134 numaralı ve 1325 tarihli 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 35 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına göre maaş tahsis 
edilmesi lâzımgeldiğini tesbit ediyor ve bunu 
tekaüt şubesine yazıyor fakat tekaüt şubesi bu 
şekilde muamele yapmıyor doğrudan doğruya 
vefat etmiş bir subayın yetimlerine bağlanacak 
maaş gibi bir maaş bağlıyor. 1325 te bu muame
le Sıhhiye Dairesinin ve Zatişlerinin tekaüt şu
besine yazdıkları şekilde maaş tahsis edilmiş 
olsaydı bugüne kadar bu aile bu derecede sefil 
ve perişan olmıyacaktı. Bunların o zaman hakkı 
o suretle tahakkuk etmiş. Fakat bağlanmamış, 
nihayet müracaat edilmiş. Müracaat edilince 
şehit olmadığı için bundan istifade edemez den
miş. Dilekçe Komisyonunun bu kararma bir ar
kadaşımız itiraz etti ve ben de kendilerinin bu 
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itirazını muhik buldum. Ve aynı zamanda Di
lekçe Komisyonu Başkanı da bunun bir defa da 
Millî Savunma Komisyonunda tetkik edilmesini 
Yüksek Kamutaydan rica etti. Ve Yüksek Ka
mutay da bunu tasvip buyurdular. Bunu Millî 
Savunma Komisyonunda tetkik ettik, Dosyayı 
getirdik ve tekaüt şubesi müdürünü de celbet-
tik. Bütün evrakını karıştırdık. Burada gördük-
ki ; demin söylediğim gibi, o zaman bunun va
ziyetini tetkik eden şube; mecruhen esir düş
müştür, esarette ölmüştür ve kendisine Askerî 
Tekaüt Kanununun 35 nci maddesi mucibince 
maaş tahsisi lâzımgelir, dendiğini gördük. Fa
kat bütün mesele; bizim Dilekçe Komisyonun
da şehit olmadığı üzerinde durulduğu için bi
zim komisyonumuzda da hakikaten bu, mecruh 
olmuş ve bu aldığı yaradan dolayı şehiden mi 
vefat etmiştir, değil midir? Bunun üzerinde 
durduk. O zaman tümen komutanı olan emekli 
Albay Arif Beyden komisyonumuz başkanlığı 
yazılı olarak sordular. 

Arif Bey, yazdığı mektupta; evet benim tü
menimde idi, oradan esir olduğunu hatırlıyo
rum, fakat yaralı olduğunu bilmiyorum. Yalnız 
o zaman Tümen mülhakı bulunan Yüzbaşı Faik 
Tümbay daha iyi bilir bir de ondan sorunuz, 
diyor. Millî Savunma Komisyonu Başkanımız, 
bu zatı rica ediyor, ve kendisinin bu bapta ma
lûmatına müracat ediyorlar. Yüzbaşı Faik di
yor k i ; evet bu arkadaş bizimle beraber esir 
oldu, ve esarette yaralı olduğunu söyledi, fakat 
yarasından dolayı tedavi edildiğini bilmiyorum, 
yalnız öksürüyordu. Revir ve hastanede yattı, 
doktor tedavi etti, ve sonra öldü. Şehit diye
mem, dedi. 

Şimdi arkadaşlar; esasen ihtilâf şuradan çı
kıyor. Bu hususta evvelce ben de mâruzâtta bu
lunduğum vakit şehit diye bir iddiada bulun
madım. Yalnız Askerî Tekaüt Kanununun 35 
nci maddesi aynen şöyle diyor: 

Meydanı muharebe ve eşkiya müsadematın-
da şehiden bir defa müsademede ve ateş altında 
göğüs göğüse harb ederken yaralanıp ölenler 
şehittirler. Bunların ailelerine şehit maaşı tah
sis edilir. (Bir vazifei resmîye ifasından dolayı 
kendisinin bir gûna suni taksiri neticesi olmı-
yarak kazaen vefat veya mecruh olup da tedavi 
olduğu sırada veya hasbelicap icabeden ameliyei 
cerrahiye neticesinde ölen ümera, zabitanın ey
tam ve eramiline birinci derece üzerinden mâlû-
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liyet maaşının % 75 şi yerilir deniyor) 

Şimdi burada iki kısım vardır. Birincisi; 
şehit, ateş altında ölmüş. Onun ailesine % 75 ver
diği gibi yaralanıp da bu cerihadan dolayı ve
fat edenlerin ailelerine ve bir gûna tekâsülü neti
cesi olmıyarak kazaen vefat eden veya mecruh 
olup da tedavi olunduğu sırada ölenlerin çocuk
larına ayrı muamele yapılıyor. Bendenizin iddia 
ettiğim bu. Bu şehit değildir. Çünkü, bu tarife 
göre ateş altında ve müsademe esnasında ölmemiş 
yalnız aldığı cerihadan dolayı esarette tedavisi 
sırasında ölmüştür ki, onu tedavi için hastaha-
neye gittiğine Yüzbaşı Tümbay şahadet ediyor. 
Sonra, buna vaktiyle tetkik eden Sıhhiye Dairesi 
de bunun bu 35 nci maddenin ikinci fıkrasından 
istifade edeceğini resmen bildiriyor. Bütün bun
lara rağmen şimdi biz bu adamcağızın ailesine, 
şehit olmamıştır, mecruhiyeti şüphelidir mülâha-
zasiyle bu hakkı tanımıyoruz. Mecruhiyetin şüp
heli olması tümen komutanı hatırlamıyorum, mül
hakta hatırlamıyorum demesinden ileri geliyor. 
Fakat aynı zamanda Yüzbaşı Tünbay, Binbaşı 
Bilâl'ın kendisine yaralı olduğunu da söylediğini 
ifade ediyor. Resmî vesaik ta mecruh olduğunu 
gösteriyor. Şimdi mecruh olan, bu adamcağız 
esarette bulunduğu esnada vefat etmiş ve bunun 
hastanede revirde yattığı, tedavi olunduğu yine 
Yüzbaşı Faik tarafından beyan ediliyor. Fakat 
yaralı olduğunu bana kendisi söyledi, Ama, şe
hit diyemem diyor. 

Esasen iddia edilen şehit meselesi değildir. 
Şehit gibi muamele göreceklere yapılan, muamele
den bunun da istifade etmesidir. Maruzatım 
budur. Komisyondaki ihtilâfımız bundan iba
rettir. Ekseriyet arkadaşlarımız şehit değildir, 
şehit olmadığı için bu hükümden istifade ede
mez diyorlar. Ben o komisyonun Sözcüsüyüm, 
arkadaşlarımın kanaatine hürmet etmekle bera
ber, kendi kanaatimi de ifade ediyorum. Ben, şe
hit diye değil, şehit makamında yapılan, muame
leden bunun da istifade etmesini lüzumunu iddia 
ediyorum. Bunu milletin yüksek bir atıfeti, hat
tâ bundan ileri olarak bu şehit ailesinin bir hak
kı olarak görüyorum. Bunun bu felâketzede ka
dından esirgenmemesini rica ediyorum. 

HAMDI ŞARLAN (Ordu) — Arkadaşlar; 
evvelemirde hâdise, bir vatandaşın Birinci Ci
han Harbinde mecruhiyeti veya şehadeti ve bu
nun için ailesine tahsis edilecek maaşın bu ka
dar zaman sonra tahsis edilmeği veya edilmeme-
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si noktasına münhasır değildir. Bizim bildiği
mize göre bu gibi hakların Devletten talep edil
mesi, yani mutlaka kaza mercilerine müracaat 
edilip hakkın istihsal edilmesi lâzımgelir. 

Bu adam şehit mi oldu, mecruh mu oldu? 
Veya filân kumandan şunu diyor, bunu diyor 
gibi sözler ve deliller teşriî salâhiyeti haiz bü
yük Millet Meclisince tetkik edilemez. Bunlar 
doğrudan doğruya kazai işlerdir. Belki bu va
tandaş haklı veya haksızdır. Fakat onu tâyin 
edecek merci, asla Büyük Millet Meclisi değildir. 

Eğer bu merci, Büyük Millet Meclisi olmak 
lâzımgelirse, Birinci Cihan Harbinde bu yönden, 
başka yönden birçok vatandaşların hakları mev-
zuubahis olur ki, bütün bunlar Meclise getirilecek 
olursa Meclis, bir dairei kazadan farksız bir hale 
gelir. Binaenaleyh bendenizce bu gibi işlerin 
böyle delilli, şahitli Dilekçe Komisyonu tarafın
dan keenne bu gibi hâdiseler kazai mercilere ni-
yabeten görülür şeklinde bir telâkkiye yer ver
mek doğru değildir. Bu, kazai mercilere ait bir 
meseledir. Bu suretle Büyük Millet Meclisinin 
kadri de muhafaza edilmiş olur. Çünkü komis
yondan isabetli veya isabetsiz karar çıkmak ihti
mali olabilir. Bu itibarla bu gibi işlere Büyük 
Millet Meclisinin bakma hakkı olmadığına ka
niim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Akif Arkan. 
KOMİSYON ADINA Dr. AKÎF ARKAN 

(Çankırı) — Efendim, vaziyeti Eyüp Durukan 
arkadaşımız kısmen izah ettiler. Şehit, bilfiil cep-
hei harbde ölenlerdir. Bu arkadaşımız Sarıka
mış harbinde yaralanmıştır. Yaralı olduğu Sıhhi-
3̂ e dairesince müspettir. Ama yarası hafif mi, 
ağır mı, hastaneye gitmiş mi, gitmemiş mi, bu 
cihetler malûm değildir. 1914 te yaralanıyor ve 
esir oluyor, 1920 senesinde de tederrünürieden 
vefat ediyor. Şimdi yaralı oluşu var, tederrünü
rieden öldüğü de var. Fakat bizim anladığımıza 
göre vaziyet şu; bu arkadaş yaralanmış, ama ya
rası hastaneye gidecek kadar ve hastanede uzun 
müddet yatacak kadar değildir, hafiftir. Eğer 
ağır olsaydı Sibirya'ya kadar nakledilmezdi ve 
en yakın hastanelere nakledilmek suretiyle sıra-
siyle ondan sonra diğer geri hastanelere, nakle
dilir (bizdeki yaralı nakliyatına tâbi usullerle), 
bu aşağı yukarı beynelmilel yara nakletmek usu
lüdür. Her yerde hafif yaralıları daha geri has
tanelere ağır hastalar cepheye en yakın hastaneye 
nakledilirler. Bu zatın hiçbir hastanede ve bilhas-
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sa Harbiye Nezareti Merkez İstihbarat Kalemine 
Kızılay ve diğer haber alma yerlerinden bir 
ihbar vâki olmamıştır. 

Binaenaleyh, anlaşılıyor ki, pansımanları yol
da yapılarak Sibirya garnizonuna kadar gitmiş
tir ve ölümü de yaradan mütevellit olmayıp has
talıktan mütevellittir. Mecliste buna bir mua
mele! kanuniye yapmak imkânı yoktur. Eğer 
Yüksek Meclis bu zatın ailesine bir şey vermek 
istiyorsa, bu ayrı bir meseledir, öyle anlaşılıyor 
ki, Binbaşı Bilâl yaralanmıştır, fakat ölümü yara
sından değil, hastalıktan mütevellittir. Onun 
için buna komisyonca şehit muamelesinin yapıl
masına kanuni imkân görülememiştir, vaziyet 
bundan ibarettir. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaş
lar; Binbaşı Bilâl'in bu işi, üçüncü defadır ki 
Kamutayın huzuruna gelmiş bulunmaktadır 
Bundan önceki gelişlerinde de konuşmuş ve 
mülâhazalarımı arzefcmiştim. 

Şimdi müsaadenizle birkaç kelime daha ko
nuşmaya mecburum. 

Arkadaşlar; Binbaşı Bilâl'in vefatında do
ğanların dahi saçları ağarmıştır. Benim, emin 
olunuz kadirşinas, âlicenap Türk milletinin 
kendi şehidinin, geride bıraktıklarının 30-35 se
ne gibi bir zaman hakkının ihmale uğramasın
dan yüreği sızlamaktadır. 

Arkadaşlar, kanun diyor ki, harpde ölenler 
şehittir. Harbde yaralanıp da ölenler şehittir. 
Harbde, takipte hastalanıp da ölenler ya hakiki 
mânada ve hükmi mânada şehittirler. 

Ama Bilâl Bey döğüşmüş, Sarıkamış'ın her
kesçe malûm ve içimizi bugün dahi yakan felâ
keti esnasında yaralanmış, esir olmuş ve ölmüş
tü?. 

Arkadaşlar; bizi bunun böyle olduğuna inan
dıracak nedir? Hiçbir yere gitmeye hacet yok
tur. Elimizde mevcut olan şeyler, siciller, defter
lerdir. Biz bunlara bakacağız. Ondan sonra da 
bunu takdir edecek olan Türk milletinin atıfet 
hissidir. Defterler ne diyor? O defterler diyor-
ki : Adam yaralanmış esir olmuş, Sibirya'ya git
miş hangi zamanda ne şartlarla gitmiş, hangi 
hastanelerde yatmış bu hususları bilmiyoruz. 
Biz bir adamın hayatının felâketli seyrinin bâzı 
noktalarına ufak tefek ışık tutan malûmatı ha
iz bulunuyoruz. Bunu niçin şehit addetmiyelim. 
O zamanki tümen komutanının 35 sene evvelki 
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hâtırasına göre verdiği kayıtlara denk gelini- I 
yor. İnsaf buyurun, 30 yaşma gelen çocukları
mızın hangi ayda doğduğunu hatırlıyamayız. 
Elimde defter var, bu adam mecruh olmuş, esir 
olmuş. Şimdi bâzı arkadaşlar diyorlar ki ; bu ha
li kazai mercilere tetkik ettirelim. Bu hususta 
kendileriyle beraberim. Fakat hangi mahkeme 
35 sene evvel geçen bir hâdiseye hüküm verebi
lir. Hukuki hâdiseler mütecemmit bir cisim de
ğildir ki beka kalsın. Onun hukuki vaziyetleri 
birçok yerde kaybolmuştur. Bazan zaman huku
ki neticeleri silebilir. Ama Türk milletinin şef
kat ve atıfeti, bugün onun arkada bırakmış ol
duğu yetimi ve duvağiyle gelip beli kamburlaş-
mış olan karısına şefkat ve yardım konusu mü
ruruzaman kabul etmez. 

Arkadaşlar, uzatmıyalım, evvelce de arzet-
miştim, binbaşı Bilâl Sibirya'da öldükten sonra 
bunun karısına ve yetimine 234 kuruş maaş tah
sis edilmiş. 

ALİ RIZA ESEN (Siird) — Emsali? 
HULKİ KARAGÜLLE (Devamla) — Emsa

li gibidir. Bunu da kabul edeyim; fakat o emsa
le de acırım. Bu, yalnız sanırım ki şehitlik ma
hiyetinde telâkki edilen ölümlerde bağlanan 
maaşların emsali değildir. Bu, bizim hem huku
ki vazifemiz, hem de hissi, ruhumuzun ve asale
timizin vazifesidir. 

Bunun için arkadaşlardan, rica ediyorum, 
bir de önerge takdim ediyorum. Binbaşı Bilâl 
şehiden ölmüştür. Prensip budur, Komisyona 
iade edelim, buna göre müteferri kararını versin. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Abdülhak Fırat. 
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Efen

dim, Hulki Karagülle bu mevzuu çok iyi açık
ladı. Hakikaten ortada sabit olan şey ve bugün 
elimize alacağımız bir vesika, bir hüccet varsa oda 
evrak üzerindeki resmi kayıttır. Yoksa insanlarla 
hafızasında yaşıyan şeyleri müruruzamanla 
unutmaları tabiîdir. Fakat vesaik yaşar, vesi
ka ölmez bir eserdir. Binaenaleyh ben de ken
dilerine iştirak ediyorum. Bunu artık uzatmak 
hakikaten çok acı olur. Lüzumundan fazla ıstı
rap çekmiş bir aileyi daha fazla ıstıraba sürük
lemek doğru olmaz. 

Geçenlerde bir vakıaya vâkıf oldum. Yoğurt 
satan bir vatandaş her hangi bir adama gittiği 
zaman bir gözünün olmadığını farketmiş ve yo
ğurtçuya sormuş. Çanakkale harbinde isabet | 
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eden bir kurşunla gözümü kaybettim demiş. 
Devlete müracaat ettin mi demiş, bilmiyorum 
etmedim demiş ve bunun üzerine mahkemeye 
müracaat etmesine delâlet etmiş mahkeme de 
lehine karar vermiş. Yani bâzıları haklarının 
kanuni olduğunu bilmezler. İmdi herkesi mah
kemeye sevkedelim. Uzun bir yol göstermiş olu
ruz. Ben o adamı buldum, iki seneden beri mu
amelede imiş, daha intaç edilmemiş, Yargıtayda 
olduğunu söyledi, takip ediyorum işte aradan 
iki sene geçtiği halde muameledeymiş, daha in
taç edilmemiş olduğu anlaşılıyor. 

Böyle kamburu çıkmış, beli bükülmüş, ıstı
rabın envamı çekmiş bir aileyi daha 2 - 3 sene 
ıstırapta bırakmak bizim merhamet duyguları
mızla mütenasip olmaz. Onun için Hulki Kara
gülle arkadaşımızın takrirlerine iştirak ediyo
rum, bu meseleyi kuyudatı esasiye üzerine sürat
le halletmek muvafık madelet olacaktır. 

Dr. HULUSİ ALATAŞ (Konya) — Aynı 
yerde bulunan bir arkadaşı Sarıkamış muhare
besinde Bilâl'in yaralanması halinden tered
dütle bahsediyor. Yaralı olarak gittiğini de ka
bul ediyorum. Fakat üsera kampında dört sene 
beraber bulunduğu bir arkadaşı onun yarasın
dan muztarip olduğundan birbir şey bildirme-
mektedir. Ve böyle 4 - 5 sene devam eden yara
lar, herkes tarafından görülebilecek yaralardır. 
Yaralanmış, yarası iyi olmuş bir insan esarette 
her hangi bir hastalığa tutularak vefat ederse 
bunlar hakkında ne muamele yapılıyorsa bu zat 
hakkında da aynı muamelenin yapılması iktiza 
eder. Şehit muamelesinin yapılmasına imkân 
yoktur. 

Kanaatim budur. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Efendim; 

bendeniz yalnız bir noktayı tavzih için söz aldım. 
Sayın Hulusi Alataş arkadaşımız, 30 sene evvel 
yaralanmış olduğunu ve bu yarasının da esarette 
4 - 6 sene sonra oradaki arkadaşlarının bilmedi
ğini söylüyorlar. 

Şunu arzedeyim ki, bunun yaralı olduğunu 
yalnız bilen bir tek kişi vardır, o da karargâhta 
zatişleri hizmetinde bulunan emekli Yüzbaşı Faik 
Tümbaydır. Bu zat yaralı olduğunu kendisi bana 
söyledi diyor. Kendisinin revirde ve hastanede 
tedavi edildiğinden bahsediyor. Başka bir şahit 
yoktur, bunu bilen bir kişidir. Onun ifadesi do 
budur. Karar Yüksek Heyetinizindir. (Reye ses
leri) 
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BAŞKAN — Hulusi Alataş (Kâfi, kâfi ses

leri) 
Yeterlik önergesi yoktur. Buyurun. 
Dr. HULÜSt ALATAŞ (Konya) — Peşinen, 

yaralı olarak esir düştüğünü kabul ettiğimi ar-
zetmiştim. Ama esarette, kampta, dört sene be
raber bulunduğu müddetçe yaranın devamı ve 
ondan öldüğüne ait arkadaşının ifadesinde hiç
bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Hulki Karagülle 
HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Arka

daşlar, yaranın devamı meşrut değildir. Yara
nın o hastalıkla irtibat ve iltisakı meşruttur. 
Burada iltisakı aşikârdır. Aslolan burada o ya
ra ile bunun iltisakı aşikârdır. O itibarla bende
nizi bu mütalâa tatmin etmemiştir. Teklifimin 
kabulünü rica ederim: 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaş yok. 
Dört önerge var okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Hâdisenin alâkalı kazai mercilerde bakıl

masına karar verilmesini teklif ederim. 
Ordu Milletvekili 

Hamdi Şarlan 

Yüksek Başkanlığa 
Binbaşı Bilâl'in şahadeti sabittir. Bu esas 

dâhilinde işlem yapılması için işin Millî Savun
ma Komisyonuna iadesinin oya sunulmasını di
lerim. 

Konya Milletvekili 
Hulki Karagülle 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepler dolayısiyle merhum bin

başı Bilâl'in yetimlerine 1325 tarihli Askerî Te
kaüt ve istifa Kanununun 35 nci maddesi ikin
ci fıkrası ve 1683 sayılı Kanunun 45 nci madde
sinin ikinci fıkrasına tevfikan maaş tahsisini 
arz ve teklif ederim. 

Hatay Milletvekili 
Eyüp Durukan 

Yüksek Başkanlığa 
Bu raporun reddiyle Millî Savunma Bakan

lığı Sıhhiye Dairesinin şube 3, 3225İ/3915 sayı 
ve 12 . IV . 1928 tarihli tezkeresi dairesinde 
35 nci maddesinin son fıkrasına göre maaş tah
sisinin Yüksek Meclisin tensiplerine arzedil-
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meşini teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

NECATI ERDEM (Muğla) — Söz isterim. 
BAŞKAN — Oya sunulma esnasında söz 

caiz değildir. Oylamadan sonra maddenin tav
zihi için belki söz veririm. 

Şimdi bu takrirlerden üçü aynı mahiyette
dir, üçü de bu işin, yani bu zatın ailesinin şehit 
ailesi muamelesi görmesini istiyen önergeler
dir. Bunlardan biri nazarı dikkate alındığı tak
dirde keyfiyet nazarı dikkate alınmış önerge
lerle beraber komisyona verilecektir. Usulü
müz bunu âmir bulunmaktadır. Binaenaleyh ia
de edilmesi keyfiyetini ayrıca oya koymaya lü
zum yoktur. Şehitlik mevzuunda üç önergenin 
sahibi müttefiktir. Onun için fark görmüyo
rum. Şayet şehitlik mevzuu kabul edilmezse, 
yani şehit olduğu hakkındaki bu önergeler dik
kate alınmazsa ,o takdirde şehit olmadığı hak
kındaki Komisyon raporunu oya koymak icabe-
decektir. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Bir nok
tayı işaret edeceğim. Bizim teklifimizde şehit 
dîye iddia edilmiyor, şehit gibi muamele gören
ler misillû muamele görmesi lüzumu iddia edi
liyor. 

BAŞKAN — Yani sizin takririniz, Sıhhiye 
dairesinin verdiği cevap dairesinde 35 nci mad
denin tatbikma aittir. Zannediyorum ki, diğer 
arkadaşlar da Durukan'm takririne iltihak 
ederler. Başka bir mütalâa var mı? 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Ham
di Şarlan'm takriri başka mahiyettedir. 

BAŞKAN — En evvel onu reye koyacağım, 
kazai mercie gitsin diyor. 

NECATI ERDEM (Muğla) — Efendim; ka
zai merci meselesi hakkında konuşmak istiyo
rum. 

30 sene evvel yapılan bir muamele kazai 
mercie gidemez, çünkü müruruzaman vardır. 
Kazai merciin kapısı artık kapanmıştır. Bina
enaleyh oraya artık gidemez. 30 sene evvel ya
pılan bir muamelenin tashihi için kazai merci, 
müruruzaman noktasından işi reddeder. 

Bir de 35 nci madde mucibince yaralanma 
muhakkak ise de yaranın tedavisi esnasında ve
fat ettiği anlaşılamamıştır, deniyor. Hakikaten 
öyle. Fakat bu adamın müptelâ olduğu hasta-
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lıktan evvelce yaralanmasının ve yaralanma 
esnasındaki meşakkı seferiyenin dâhil tesiri de 
bulunduğu şüphesizdir. Bunun da Yüksek Mec
lisçe nazarı itibara alınmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Buna karşı önerge sahibi söz 
istiyor; kendisine söz veriyorum. 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Arkadaşlar; 
hâdise mahiyet itibariyle kazai mercie mi ait
tir, değil midir? meselesidir. Benim ötedenberi 
kanaatim budur ki, bu gibi hâdiseler doğrudan 
doğruya kazai mercilerin halletmesi icabeden 
meselelerdir. 

-• Şimdi kazai mercie zamanında gidip gitme
mesi meselesine gelince: Hakkın sukutu ve sair 
meseleleri vardır. Dilek sahibi kazai mrcie gi
der, diğer taraf burada müruruzaman vardır 
derse, hâkim buna karar verir. Fakat karşı ta
raf böyle bir iddiada bulunmazsa bunu kabul 
ederse, hâkim müruruzamana bakmaz. Esasen 
biz şimdi zamanın 30 sene geçmesini, şunu bunu 
düşünmek vaziyetinde değiliz. Ben bu gibi mev
zuları, tıpkı bir mahkeme gibi ele alıp tetkik 
edebilir miyiz, edemez miyiz, bunun üzerinde 
duruyoruz. Bence edemez. O halde kazai mer
cie gitsin. 

Mutlaka kaza merciine gidip hak kazanma
sı lâzımgelmez. Belki de karşı taraf kabul eder 
hak kazanır, belki müruruzaman noktasından 
hakkını kaybedebilir. 

Evvelâ bu işin kazai mercie ait bir iş oldu
ğunu tebarüz ettirmek lâzımdır. Dâva budur. 
Yoksa Büyük Millet Meclisi bunu alıp her han
gi bir kaza merciine gönderecek değildir. Fakat 
bu mercii tâyin etmek lâzımdır. Hatırımda 
kaldığına göre İçtüzüğün 53 ncü maddesine ve 
yine aklımda kaldığına göre 303 sayılı Karara 
göre bu iş, doğrudan doğruya kaza mercilerine 
ait bir iştir. Binaenaleyh, kaza merciince karar 
verilmelidir. Müruruzamandan dolayı reddedi
lirse bu, bizi alâkadar etmez, ancak hak sahibi 
ile Millî Savunma Bakanlığını ve Hazineyi alâ
kadar eder. Ya kabul eder, şu ve bu sebepten 
dolayı hak sahibi hakkını alır. Bendenizin arzet-
mek istediğim işi şu Mecliste halledilmesi bizim 
mevcut İçtüzüğümüz hükmüne ve Meclisin 
yüksek kararlarına göre asla doğru değildir, 
binaenaleyh bence yapılacak iş, hâdiseyi mercii
ne göndermekten ibarettir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Efendim, konuşma devam edecek mi? 
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BAŞKAN — Evet, devam ediyoruz. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— öyle ise ben de söz istiyorum. 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 

Efendim; bu mesele birkaç defa yüksek huzu
runuza geldi, gitti. Nedir mevzu? Mevzu Sarı
kamış Muharebesinde bir zat yaralanmıştır, ya
ralı olduğuna dair resmî kayıt bulunmadığın
dan dolayı şehitlere mahsus para tahsisi mua
melesi yapılamamıştır, mevzu bu değil mi? 

Mevzu bu olunca, şimdi bu bir para tahsisi 
işidir; buna müsaade edelim mi, etmiyelim mi? 
Bunu, ister milletin sadakası, ister dilek sahi
binin hakkı diyelim. Sarıkamış Muharebesinin 
avakip ve netayicini göz önüne getirerek düşü
nelim. Muharebeden sonraki safahatı göz önü
ne alın ona göre karar verin ve bu zatın yetim
lerine verilmesi lâzımgelen parayı verin. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

Meclis bunu istediği şekilde yapar ve müte
addit emsalleri de vardır. Bu iş bir mahkeme 
teşkili işi değildir. Bunu ister milletin atıfeti 
sayın, ister o zatın hakkı sayın. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh
terem arkadaşlarım; bu mevzuda konuşmanın 
hakikaten müşkül cihetleri vardır. Karşıda ıs
tırap içerisinde, son ümidini bize bağlamış dul 
ve belkide yetimleri vardır. Bunun daha üstün
de de hassasiyetle duracağımız, Büyük Mecli
sin salâhiyetleri ve vazifeleri, Anyasa hakları
nın nasıl tatbik edileceği, ve Büyük Meclisin 
kazai işler üzerinde durup durmıyacağı gibi 
mühim Devlet meseleleri vardır. 

Şimdi Dilekçe Komisyonuna bir müracaat 
vâki olmuş, Büyük Meclisinde mesele müzakere 
edildi. Şimdi biz hepimiz ayrı ayrı bu meseleyi 
tetkik edip hüküm verecek vaziyette miyiz? 
önümüzde evrakı var mıdır, verilmiş olan dos
yayı tetkik etmiş vaziyette miyiz? 

Gl. FİKRİ TİRKEŞ (Sivas) — Komisyonun 
tetkikatını kabul etmiyor musunuz? 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Bü
yük Millet Meclisi bu vaziyette bir karar ve
rirse kazai vaziyete düşmez mi? Bu şekilde bir 
karar vermek hâdise hakkında kazai bir mua
mele yapmaktır. Halbuki kazai muamele iki 
türlüdür; birisi idari kaza, diğeri adlî kaza. 
Adlî ve idari hâdiseler kendi kaza mercilerinde 
tetkik olunur. 

Şimdi bu vatandaş daha evvel kanun yolla-
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rina müracaat etmiş midir? Büyük Millet Mec
lisi, kanuni yollara müracaat edildiği halde 
vâki olan bir kararı bugün kabul etmezse, o za
manın Hükümetine mesul bakanlarına ve idare 
mercilerine bir ittiham yapmış olmıyacak mıyız. 
Dilekçe Komisyonuna gelmiş olan meseleler 
tetkik edilir, icabında kanuni yollara müracaat 
edilir. Acaba bu işte de kanuni yollara müraca
at edildi mi? Acaba insaf ve atıfet olarak tav
sif edilen şey tetkik edildi mi? Bunda suiisti
maller, iltimaslar var mıdır? Böyle bir şey var
sa bunu yapanlar hakkında takibata geçilir. 
Bu takibat cezai ve siyasi bir takibat olur. Böy
le bir karar vermek için muhalefet sıralarında 
olduğum halde itham edici delillerimiz yok
tur ki idari mercii itham altında bulunduralım. 

Şimdi kalıyor lütuf ve atıfet meselesi: 
Muhterem arkadaşlar, lütuf ve atıfetten 

bahsettiler. Neyin lütuf ve atıfeti? Biz millet 
paralarının idaresini üzerimize almış insanlarız. 
Millet paralarını ancak hak ve kanun dairesin
de sarf edebiliriz. Lütuf ve atıfet cihetine git
mek mevzuu bahis olamaz. Şimdi bir de sada
kadan bahsediliyor. 

O, ayrı bir meseledir. Eğer bir ikramiye ver
mek mevzuu bahis ise, fakir bir ailenin yetini 
ve dullarının vaziyetini tehvin etmek mevzuu 
bahisse o yolda bir takrir verilir, bir teklifi ka
nuni yapılır, Büyük Meclis bu ciheti teemmül 
eder ve kararını verir. Şimdi orta yerde salâhi-
yettar mercilerden geçmiş bir karar varken bu 
kararı keenlemyekûn addedip onun dışında bir 
karara varmak bence o zamanın mesullerini it
ham etmek demek olur. Bu vatandaşlar şimdiye 
kadar müracaat etmemişler mi Tek parti sis
temi içinde haklarını ihkak edecek yolları bu
lamamışlar mı? ki bugün mevzuubahs oluyor. 
Bu itibarla ben de hissiyatımıza kapılarak, ki 
muhterem arkadaşlar bu işte tamamen hissi ha
reket etmek lüzumunu da ifade ettiler, hissî ha
reket etmek, Devlet işlerinde, Devletin en mu
azzam işleri için kurulmuş olan Büyük Meclise 
yaraşmaz. Hissî hareket etmiyerek işi Dilekçe 
Komisyonunun ekseriyetinin kabul ettiği şekilde 
intaç etmek fikir ve mütalâasmdayım. 

Dr. SAÎM ALI DlLEMRE (Rize) — Maale
sef dünya hisle dolu ve her şey his üzerine. His 
olmazsa insanlık da olmaz. 

Şimdi efendim, bu adam neresinden vurul
muş, ne olmuş? Bilen yok ki. Vurulduğunu ka-
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bul ediyorum, mecruhen esir düşmüş, gitmiş ök-
sürüyormuş da. Dört sene Sibirya'da kalmış ve 
orada ölmüş. Harbin avakibi neticesi öl
müş, dediğim zaman buna nasıl itiraz edecek
siniz? (Doğru sesleri) Buna itiraz etmiye imkân 
yoktur. 

Hulusi Bey arkadaşım da öyle söyledi, ispat 
edilemez, dedi. Böyle ispat edilemiyen bir vazi
yeti ispat edilmiş gibi gösterip, bunun parasının 
verilmesinin kitaba uydurulması meselesi var-
ki ben buna taraftar olmamakla beraber bu ka
dın hakkında Meclis atıfetini göstersin, Hasan 
Fehmi Beyin hakkı vardır. Zaten bu adamın ye
timlerine zammedilecek zaten kaç paradır? Bu
nu Meclis veremezmiş böyle şey olur mu? Mec
lis milletin bu kadar parasını şuraya, buraya 
sarfetmek için kanun çıkarır da bu kadar bir iş 
için nasıl para veremez ? Meclis milletin parasını 
kanunen pek âlâ sarfetmektedir. Böyle mazlum 
bir aileye bir muavenet yapmak demek kanuni 
değil de nedir? 

BAŞKAN — Arkadaşlar; kazai mercilerce 
bu hususta verilmiş bir karar olduğunu görmü
yorum. Böyle bir karar yoktur. Binaenaleyh 
kazai merciin kararını bertaraf mahiyetinde 
bir önerge karşısında değiliz. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Yal
nız bir tahsis meselesi.. 

BAŞKAN — Bunun hakkmda verilen öner
geyi oyunuza sunacağım. Yani bu işin Mecliste 
görüşülmiyerek kazi mercie gidilmesi hakkında 
Hamdi Şarlan'm önergesini okutuyorum. 

(Ordu Milletvekili Hamdi Şarlan'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... önerge dikkate alınmamıştır. Şimdi 
üç tane önerge vardır. Komisyon raporuna aykırı 
olarak bunlardan bir tanesi Durukan'ın takriri
dir. 35 nci madde hükmü dairesinde muamele 
yapılmasına mütedairdir. 

Sinan Tekelioğlu'nun önergesi de ayni mahi
yettedir. Hulki Karagülle'nin önergesi, şehit te
lâkki.. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Eyüp 
Durukan'a iltihak ediyorum. 

Önergelerin hepsi aynı mealde olduğundan 
ve Durukan'm önergesi daha sarih olduğu için 
onu okutuyorum. 

(Gl. Eyüp Durukan'm önergesi tekrar okun
du.) 
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BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan- | 
lar... Nazarı dikkate almıyanlar... önerge dikka
te alınmıştır efendim. (Alkışlar) Komisyona ve
riyoruz. 

Bundan evvelki görüşmemizde Siird Millet
vekili Ethem îzzet Benice'hin Milletvekilliği do
kunulmazlığı hakkındaki rapor üzerinde Kâmil 
Gündeş arkadaşımızın bir sorusu olmuştu. Kar
ma Komisyon Başkanı cevap vereceklerdir. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI HULKÎ 
KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaşlar, istan
bul'da çıkan bir gazetede, Ziya Şakir Soku tara
fından yazılan ar ve hayaya münafi ve Müslü 
manlığı tezyif eden bir yazı çıkmış. Mahallî sav
cılık bu yazar ile gazetenin sahibi Ethem îzzet 
Benice'yi de sahibi olmak dolayısiyle mesuliyeti 
kanuniye bakımından irtibatını görerek Adalet 
Bakanlığına müracaatla Etem îzzet Benice arka
daşımızın masuniyetinin refini istemiştir. Adalet 
Bakanlığı da bunu bize göndermektedir. Hususi 
komisyon bunu tetkik etti. Sevkolunan suç Türk 
Ceza Kanununun 426, 428 nci maddelerle 175* 
nci maddenin ikinci bendine temas eden suçlar 
cümlesinden görülmüş ve bundan dolayı devre 
sonuna bırakılmasına karar verilmiştir. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Müsaade 
buyurur musunuz, ben suç teşkil eden yazı muh- I 
teviyatı hakkında izahat istedim. Raporda bu I 
hususta birşey geçmiyor. 

KARMA KOMÎSYON BAŞKANI HULKÎ 
KARAGÜLLE (Devamla) — Birçok ahvalde su
çun mahiyetine taallûk eden hususların Türkiye 
Büyük Millet Meclisine intikal etmesi âdet ol- I 
mamıstır. Sadece müddeiumumiler yazarlar ve 
derler ki, bu adam hakkında şu şu şu suçlardan 
dolayı takibatta bulunuyoruz, masuniyetini kal- I 
dirin.. Bu yazı da bu mahiyette gelmiştir. I 
Dosyası elimizdedir. Buna dair bir tek bir 
şey yoktur. Biz yalnız bir karar almak mecbu
riyetindeyiz. Dayanılan maddeler 426 ve 428 nci 
maddelerdir. Bundan anlaşılıyor ki, mesele şu
dur : Ar ve hayaya münafi hir harekette bulun
muştur. Cezası gayet basittir. Bu, Anayasanın 
ne 12, ne de 27 nci maddesine intibak eden 
bir suçtur. Bunu devre sonuna bırakmaktan da- 1 
ha tabiî bir şey olamaz. Zannedersem arkadaşım 
da bununla iktifa ederler. Zaten verebileceğim 
malûmat da bundan ibarettir. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim, 
Adalet Komisyonu Başkanı... (Karma Komisyon | 
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Başkanı sesleri) Evet bu hâdisede Karma Ko
misyon Başkanı sayın arkadaşım 25 seneden 
beri Meclisteki teamüle dayanarak konuştular. 
Eğer bir hafta önce Meclis yeni bir karar alma
mış olsaydı, bu kadarcık bir raporla iktifa olu
nurdu. Ve ben de böyle bir sual sormazdım. 
Hukuki kanaatim başka olmakla beraber, T. B. 
M. Meclisi Anayasanın 12 ve 27 nci maddesine 
girmiyen suçları devre sonuna bırakıyordu, bun
dan dolayı teşriî musiniyeti kaldırmıyordu. Fa
kat bu maddelere girmiyen, 285 nci madde şü-
mulündeki bir hâdisede teşriî masuniyeti kal
dırdı. Denilecek ki, Meclis bunda hassasiyet 
gösterdi, Türk Milletinin bu işte fazla hassa
siyeti olması ve suçun iftira olması ve şeni bir 
surette yapılması bakımından bunu kaldırdık 
diyebilirsiniz. Ancak yine Türk Milletinin % 
99 unu teşkil eden müslümanlarm salik buluıf-
duğu bini tezyif etmek ve yine Türk halkının 
ar ve haya duygularını inciten bir yazıyı tetkik 
etmeden Karma Komisyon bir kararla karşımıza 
gelirse ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bir üyesi olarak ne şekilde reyimi kullanaca
ğım? 

Binaenaleyh, bu yazının muhteviyatı hak
kında arkadaşım kısaca izahat verselerdi ben de 
ona göre lehde veya aleyhde oyumu kullanır
dım. 

Evet, 12 ve 27 nci maddelere girmiyor ama 
teamülde değişmiştir. Binaenaleyh, ben, raporu 
noksan buluyorum, ve komisyona iadesini ve ya
zı muhteviyatı hakkında Hükümetten gerekir
se izahat alındıktan sonra icabına göre karar 
verildikten sonra, Yüksek Meclise getirilmesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız bir şey 
arzedeyim; dosyada iddianame mevcuttur, iddi
anamede de arkadaşımızın istedikleri noktaları 
tenvir edici mahiyette malûmat vardır, tensip 
buyurursanız kendisine bilgi verecek şekilde 
iddianameyi nazarı itibara alarak cevap vermesi 
için bunu gelecek birleşime bırakalım. Muvafık 
mı efendim? Esasen komisyon bu iddianameyi 
görmüş bulunmaktadır. (Komisyon cevap vere
cek sesleri) 

KARMA KOMÎSYON BAŞKANI HULKÎ 
KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaşlar; arka-

I daşımız, iddianamede bu yazı var mı, yok mu 
I diye sordular. Yazı yoktur. İddianame vardır, 
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Onun hülâsasını arzettim. Binaenaleyh bunun 
başka bir celseye kalması için bendenizee hiç
bir sebep yoktur. 

Sayın Gündeş arkadaşım, Ceza Kanununun 
282 nei maddesine temasla, kendileri 285 dedi
ler, halbuki 282 dir; bu gibi ahvalde B. M. Mec
lisi teşriî masuniyeti kaldırmak gibi bir kara
ra varmıştır, artık vaziyet değişmiştir buyur
dular. 

Arkadaşlar; Karma Komisyon salâhiyetini 
tamamen müdriktir. Karma Komisyon her iş
te olduğu gibi, bu işlerde de kendi salâhiyeti 
dâhilinde tam isabetli bir karara varmıştır. Ama 
Türkiye B. M. Meclisinin Türk Anayasasının 
17 nci maddesindeki salâhiyete dayanarak hü
kümranlık hakkına müsteniden bir vatandaşın 
suçunun şenaatini, içtimai tesiratmı, âmmede 
•alan tesiratmı düşünerek onun kaldırılmasına 
komisyon sadece hürmet eder. Binaenaleyh o 
mesele gibi bir mesele daha gelmiş olsa, Karma 
Komisyon sizin arzunuza, Anayasa ve içtüzük '-
ün ona tahmil ettiği esaslara sadık kalarak ka
rarını verir. 

Arkadaşlarım, tam isabetle karar verilmiş
tir. İddianamenin içindeki Türk Ceza Kanu
nunun 175 nei maddesindeki dinî hisleri renci
de ve 416 ncı maddedeki mugayiri ar ve haya ha
reketiyle 428 nci maddedeki mugayiri ar ve ha
ya hareketlerin hepsinin cezası gayet hafif ce
zalardır, birisi bir ay, diğer birkaç aydan, baş
lamaktadır. Mesele bundan ibarettir, onun için 
bendeniz tehire ve saireye lüzum görmüyorum. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Efendim, sayın Hulki Karagülle arkadaşım 
vazifesini müdrik olarak hareket ettiğinden 
bahsetti. Halbuki Karma Komisyon vazife
sini yapmamıştır, vazifesinin dışına çıkmıştır 
diye bir iddia yoktur, içtüzük Karma Komisyo
na bir vazife vermiştir. 12-17 nci maddelere te
mas eden ahval olursa Meclise sunulur ve Bü
yük Millet Meclisi kararını verir. Meclis bun
dan evvelki *hâdiselerde kendi saltanat hakkını 
kullanarak Karma Komisyonun.. 

HULKl KARAGÜLLE (Konya) — Salta
nat mı? 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Mil
lî sultanın manası anlaşılır, bilinir, ki B. M. 
Meclisi içinde mündemiçtir. Bu hâkimiyetini 
kullanarak mevcut olan kararı ret etmiştir. 
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Şimdi orta yerde bir iddia var. istanbul Cum
huriyet Savcısı bir gazete yazısı hakkında İslâ-
miyeti tezyif ve tahkir eden neşriyatta bulun
duğundan dolayı, âmme dâvası açılmasını isti
yor. Bunu istiyen lalettayin bir vatandaş de
ğildir ; Cumhuriyet Savcısıdır, hem de istanbul '-
un. 

Malûmu âliniz Cumhuriyet savcılıkları az 
çok Adalet Bakanlığı ile idari bakımdan irti
batı olan bir müessesedir. Şimdi bunun karşı
sında B. M. Meclisi iddianameyi okumadan, ha
karetin ne derecede ağır veya hafif olduğunu 
bilmeden, islâm dinine karşı vâki olan tecavü
zün mahiyetini lâyıkiyle ihata etmeden nasıl 
bir karara varacaktır Talep buradadır. Acaba 
Cumhuriyet Müddeiumumiliği masuniyeti teş-
riiyesinin kaldırılmasını istediği zat hakkında 
hangi meseleleri ağır görmüş, hangi yazıları 
ağır görmüştür ? Ve B. M. M. burada acaba 
Karma Komisyonun hükmü ile hüküm vere
cek midir? Yoksa kendi kararma serbestçe vâ-

* sil olabilmek için Cumhuriyet Müddeiumumili
ğinin iddianamesinde serdedilen kısımlardan 
kendisi için deliller toplıyabilecek midir? 

Bundan evvelki hâdise B. M. M. nin Karma 
Komisyonunun karariyle mukayyet olmadığını 
ve onun haricinde vahim hallerde bir Milletve
kilinin masuniyeti teşriiyesini kaldırmanın 
doğru olacağını hüküm altına almış bulunuyor. 
Ben şahsan bu fikir ve reyde değildim. Ama, 
Meclisin ekseriyeti bu reyleri izhar etmiş bu
lunmaktadır. Binaenaleyh Meclisin vaziyeti 
hakkında tenevvür edebilmesi için iddianame
de bu hususta mevcut olan yazıların okunması 
lâzımdır. 

Sayın Feridun Fikri Düşünsel de Meclis Re
isi sıfatiyle demin söyledikleri sözle Meclisin 
bu hususta aydınlatılmasını yerinde bulmuş 
oluyorlar. Bu teklifi maalmemnuniye kabul et
mek isteriz. 

Bu mesele başka bir celseye tekrar gelsin 
ve Meclis tenevvür etsin. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; iddianame burada
dır, bunun tafsilen okunmasında bir fayda 
yoktur. (Lüzum yok sesleri). 

Yalnız, müsaade buyurun, iddianamede bu 
neşriyat dolayısiyle Şiîlikten, islâm halifelerinin 
vaziyetinden ve s-aireden bahseden bir makale 
silsilesinden ibarettir. Aynı zamanda dine te
cavüzü ifade eder mahiyette olduğundan bahse-
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^ m ş k t e d i r . Yüksek Heyetiniz tenevvürümü- I 
vafık görüyorlarsa bunları tafsilen okuyalım. (Lü
zum yok, reye sesleri, soldan). (Sağdan, okun
masında fayda var sesleri). Eğer arkadaşları
mız bu kadarla iktifa ediyorlarsa okunmasında 
bir fayda yoktur. Demin iddianamenin mahiye
tini kısaca tafsil ettim. Ar ve h-ayâ duygulariy-
le dinî hissiyatı tezyif eder mahiyette ve Şiîlik
ten bahsetmektedir. Aynı zamanda islâm hali
felerinden de bahsediyor. Neşriyat bundan 
ibarettir. Bunları tafsilen okumaya lüzum 
yoktur. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— öyle olsa, Cumhuriyet Müddeiumumiliği dâ
va,ikame etmezdi. 

BAŞKAN — Neticede takdiri o mahiyette I 
ullanıyor. Keyfiyeti size arzetmiş bulunuyorum. 
(Reye, reye sesleri), iddianamenin okunması
na lüzum görmüyorsunuz. O halde bir önerge de 
yoktur. Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Rapor kabul 
olunmuştur. 

19. — İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
hakkındaki 4250 sayılı Kamımun bâzı maddele
riyle aynı kanunun 4658 sayılı Kanunla değişti
rilen 21 nci maddesinin değiştirilmesine dair Koy
nun tasarısı ve Gümrük ve Tekel Komisyonu ra- I 
poru (1/579) [1] 

BAŞKAN — ikinci görüşülmesidir, maddele
re geçiyoruz. 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkında
ki 4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle ay
nı kanunun 4658 sayılı Kanunla değiştirilen 
21 nci maddesinin değiştirilmesine dair Ka

nun 

MADDE 1. — İspirto ve İspirtolu İçkiler İn
hisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin 3 neü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
değiştirilmiştir : 

Şaraphanelerin, doldurma evlerinin ve şarap
ların sıhhî ve teknik bakımdan niteliklerine, 
kontrol ve muayeneleri ile şaraba .uygulanacak 
işlemlere ait esaslar Sağlık ve Sosyal Yardım, 

[1] Birinci görüşülmesi 10 ve 12 nci Birle-
§im tutanaklanndadır* 
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Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanbkİarincâ 
birlikte tesbit edilir. 

Şarap âmilleriyle doldurma evleri sahipleri
nin bu esaslara riayet etmeleri mecburidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 4658 sayılı Ka
nunla değiştirilen 21 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Devlete, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, özel 
idarelere, belediyelere ve genel menfaatlere ya
rar derneklere bağlı olan insan veya^ hayvan sağ
lığı ve hayvan yetiştirmesi üe ilgili teşkilât ve 
müesseselere ve Gümrük ve Tekel ve Sağlık Ve 
Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte tesbit 
edilecek esaslar dâhilinde eczanelerle tıbbî, is
pençiyari ve galenik müstahzarlar yapan labora
tuarlara ve özel hastanelere lâzım olan ispirto
nun satış fiyatlarından tenzilât yapılarak sattı
rılmasın» Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi ka
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 29 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

On ikinci maddede yazılı beyannameyi ver-
miyen veya şaraphanelerin, doldurma evlerinin 
veya şarapların sıhhi ve'teknik bakımdan nite
liklerine, kontrol ve muayeneleri ile şaraba uy
gulanacak işlemlere ait. esaslara riayet etmiyen-
lerden hareketlerinin ağırlığına göre iki yüz lira
dan bin liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Suçun tekerrürü halinde bu gibilerin ayrı
ca bir yıldan iki yıla kadar şarap imal ve imlâ 
etmelerine ve satış yapmalarına izin verilmez. 

Yapılan şaraplardan boğakları sirkeye çev
rilir. Bu suretle kıymetlendirilmesi mümkün 
olmyan veya sıhhate zararlı olduğu tesbit edilen 
şaraplar yok edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 34 ncü mad
desinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

b) ispirto ve ispirtolu içkilerin nitelik ve 
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derecelerini deriştirerek veya su katarak satan
lar veya satışa çıkaranlardan iki yüz liradan 
bin liraya kadar ağır para cezası alınır ve bu 
maddeler zapt ve müsadere olunur. Suçun teker
rürü halinde bu ceza iki kat hükmolunur. Bu iş
leri yapanlar tekel maddesinin satıcıları ise, bu 
cezaya çarptırılmakla beraber bunların satış ruh
sat tezkereleri Tekel İdaresince iptal edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — 4658 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tasarı
nın kanunluğu kabul edilmiştir. 

20. — İstiklâl Harbi malûllerine verilecek 
para mükâfatı hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/580) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşmesine 
başlıyoruz. 

istiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâ
fatı hakkında- Kanun 

MADDE 1. — İlişik cetvelde ad, künye ve 
maluliyet dereceleri yazılı üç subay ve dokuz ere 
397 sayılı Kanun gereğince verilecek ceman 
3 700 liralık para mükâfatı, 1949 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Devlet 
Borçları kısmının 530 ncu (Emekli, Dul ve Te

fi] Birinci görüşülmesi 12 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 

tim aylık ve ödenekleri) bölümündeki ödenekten 
verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu-
auza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

21. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 
Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kw>un tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/518) [1] _ ; J 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesine başlıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu
nun 5 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 3202 sayılı Kanunun beşinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının iti
bari sermayesi üç yüz milyon liradır, ve aşağıda 
yazılı unsurlardan teşekkül eder: 

a) Türkiye Ziraat Bankasından devir ala
cağı sermaye, 

b) 1454 sayılı Kanun mucibince Arazi Ver
gisinin Türkiye Ziraat Bankasına ait bulunan 
% 6 sı, 

c) 1938 malî yılından itibaren Umumi 
Bütçeye konacak tahsisat yekûnunun % 1/2 
(yüzde yarımı) nispetinde her yıl Hazinece te
diye olunacak paralar, 

ç) Bu kanunda zikredilenler haricinde 
Devletçe fevkalâde olarak verilecek tahsisat, 

d) Bankanın yıllık safı kârından verilecek 
kısmı. 

[1] Birinci görüşülmesi 12 nci Birleşim tuta-
nağmdadır. 

- # -



B : 14 7.12 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kamil eden

ler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Hâkimler Kanunundan evvel tasdik mahiye

tinde olan iki tasarı vardır. Gündemimizde uzun 
müddet beklememesi için tensip buyurursanız 
bunları önce görüşelim. Muvafık mı? (Muva
fık sesleri) 

22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Füipin\ Cum
huriyeti arasında imzalanan Dostluk Antlaş
masının onanması hakkında Kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/591) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetiyle Filipin Cumhuriyeti 
arasında Vaşington'da imzalanan Dostluk Mua

hedesinin onanması 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fi
lipin Cumhuriyeti arasında 13 Haziran 1949 
tarihinde Vaşington'da imza edilen Dostluk 
Muahedesi onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunnu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

[X] 28 soyut basmaym tutanağın conuncLan. 
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23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Üe 

Suriye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması 
hakkında Kanun tasarısı ve Ulaştırma Komis
yonu raporu (1/604) [1] 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen .... Yok. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cum
huriyeti Hükümeti arasında Hava. Ulaştırmala

rına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Şam'da 6 Temmuz 1949 tarihinde akit ve 
imza edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına dair 
Anlaşma ile eki onanmıştır . 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler..,. Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

24. — Hâkimler Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları (1/487) 

BAŞKAN — Söz, Millet Partisi Grupu adına 
Osman Nuri Köni'nindir. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Arka
daşlar, huzurunuza getirilen tasarı gayet mü
him bir tasarıdır. İsminden de belli, hâkimler ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren tasarı. 

Bendeniz bunu tetkik ettim, değiştirilmesi 
hakkında tatmin edici esbabı mucibe göremedim. 
Üç kelimeden sonra esasa, yani değiştirme esası
na geçiyor. Başka bir delile destres olamadım. 
esbabı mucibe göremedim. 

[1] 29 say ıh basmayazt tutanağın sonundadır. 
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Halbuki asıl hâkimler kanunu yapıldığı za

man oldukça kuvvetli esbabı mucibeye malik bir 
tasarı yapılmış ve kanuna da ilâve edilmiştir. 
Hattâ, Anayasa ile mukayese edilmiş, tahliller 
yapılmış, Anayasaya mugayir olmakla beraber, 
şimdilik bu. yolda gidilmesi icabeder diye müta
lâalar serdedilmiştir. Yani elyevm mer 'i olan ka
nun, hakkında. 

Fakat şimdiki tasarıda öyle bir sebebi mu
cip yoktur, hiçbir kanun, ne kanuni, ve nede hu
kuki. 

Anlaşılıyor ki bu kanun Anayasaya istinat 
ettirilmek istenen bir kanun tasarısı değildir, 
kanuni ve hukuki sebepler yoktur, sırf siyasi 
bir mülâhazaya mütenideıı çıkmaktadır, bunu 
huzurunuzda şimdi izah ve ispat edeceğim. 

Bendeniz Anayasanın üçüncü maddesini 
müsaadenizle okuyacağım. 

«Hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir diyor» 
hâkimiyet ne demektir ? Bu hepinizin yüksek 
malûmudur. Fakat Sayın Adliye Bakanı bu 
kürsüye çıkarak hukuku âmme profesörü gibi 
ders veriyor, hukuk bilirim iddiasında bulunu
yor ve muhataplarını küçük görüyor. İşte ben de 
ona ithaf ediyorum. 

Hâkimiyet burada mutlak olarak zikredil
miş olduğuna göre dört mânaya gider; hâkimi
yeti teşriiye, hakimiyeti tesisiye, hâkimiyeti 
icraiye, hâkimiyeti kazaiye. Bundan hâli kala
maz. Binaenaleyh bu dört hâkimiyet millete ve
rilmiştir; her halde kuvvei icraiyeye verilmemiş
tir, Adalet Bakanına verilmemiştir, hâkimiyeti 
kazaiye. Bu, hatıra bile gelmez. 

Sonra; sekizinci madde diyor ki, adliye ma
kinesini hâkimler millete istinaden yürütürler, 
millet namına ifayı vazife ederler. Demek ki hâ
kimler, kaza müessesesi milletten kuvvet alır. 
O makine o suretle işler. Eski zamanda, malûmu 
âliniz namı namii padişahiye olarak işlerdi, 
şimdi namı namii millete olarak işliyor kaza 
cihazı. 

Üçüncü madde ile bu sekizinci maddeyi göz 
önünde tuttuğumuz takdirde yapılan kanunlar, 
Teşkili Mahakim, Hâkimler Kanunu ve diğer 
kanunlar olsun bütün bu kanunların her halde 
Anayasa ile mütenazır olması, mütesanit olması 
lâzımgelir. Esasen elyevm mer'i olan Hâkimler 
Kanunu da Anayasaya mugayirdir. Mugayereti 
esbabı mucibesinde zikredilmiştir. Her hangi bir 
müessese kendi tarafından idare edilmezse!, kendi 
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tarafındaın tedvir edilmezse, mukadderatı diğer 
bir teşekküle bağlı olursa o müesseseye müstakil 
denilemez arkadaşlar. Buna imkânı hukuki, im
kânı maddi, imkânı siyasi yoktur. 

Bir misal söyliyeceğim size : Meselâ bugün 
mer'i olan Üniversiteler Muhtariyeti hakkında bir 
Kanun vardır. Görüyorsunuz ki onlar muhtariyeti 
haizdir, Üniversite kendi kendisini idare ediyor. 
Mukadderatına aşağı yukarı kendisi hâkimdir. 
Halbuki bizde istiklâli mahakim bunun dunun-
dadır. Üniversite muhtariyeti Adliyenin fevkin-
dedir, adliye kendi istiklâline sahip değildir. 
Adliye bilfiil ve Anayasa muvacehesinde müsta
kil değildir, bilkuvve müstakildir, binnazariye 
müstakildir, istiklâlin teminatı yoktur, müey
yidesi yoktur. İstiklâli, Hâkimler Kanunu ile 
hırpalanmıştır, baltalanmıştır, bu tasarı ile daha 
fazla baltalanıyor. O beğenmediğiniz zamanı Ha-
midide; bir Teşkilâtı Mahakim Kanunu var
dı. 1294 tarihli. Malûmuâliniz bu kanunun Ad
liyeye hâkim ve savcılarının, âzalarının hattâ 
âza mülâzımlarının tâyini hakkı nazırın riyaseti 
altında toplanan hâkimlerden mürekkep bir ko
misyona aitti. O devirde bile yani adliyeyi ad
liye idare ediyordu. Mukadderatı adliye bu ko
misyona bağlıydı, nazıra değil. Komisyonun 
bir varlığı vardı, adliye nazırı onun bir rüknü, 
bir cüz'ü, bir âzasıydı, başka bir şey değil. Ve 
hakkal insaf söyliyelim, hakkal insaf konuşa
lım arkadaşlar, o beğenmediğimiz devirde Hüse
yin Rıza Paşa, Abdurrahman Paşa adliye nazırı 
oldu, iyi nam bıraktılar; inkâr olunamaz. Haki
katen adliyenin muhafızı, adliyenin nigâhbanı 
oldular. Ufak bir müdahaleyi bile kabul ettir
mediler. 

Devri Cumhuriyette daha ileri adım atılmak 
icabetmez miydi? O devirde de kusur yok muy
du adliyede? Vardı. Fakat nazır tashihe çalışı
yordu, her gün geçtikçe. Başınızı ağrıtmıyayım; 
ufak bir misal daha arzedeceğim. Gazi'nin ha
tıratında bir isimden bahsediliyor, Sait Molladan 
bahsediliyor; Atatürk Sait Molla'nm mütareke 
devrinde casusluk yaptığından bahsediyor İn
gilizlere. O mahut papasla birleştiğinde ve sa
ire de vardır. Ben Sait Molla'yi ta rüştiye mek
tebinden tanırım. Talebe idik. Ta mektep sıra
larında jurnalcilik ederdi. O zaman dahi arka
daşlarını jurnal ederdi. O tiynette yaratılmış 
idi. Hocaları jurnal ederdi. Hattâ bir gün gel
di amcası Cemalettin Efendiyi de jurnal etti, 
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Kim? Yeğeni Sait Molla. Ne oldu? Tabiî jurna
lin kıymeti ne ise Abdülhamit o kadar kıymet 
verdi. Şeyhülislâm Cemalettin efendiye atiyye-
ler verdi. O, muhbirleri de himaye ederdi. Bu 
devir gibi değildi. Tuttu Sait Molla'yi âza mülâ-
zimliğine tâyin etti. Geldi Nezarete. Nazır Ab-
dürrahman Paşa kabul etmedi, reddetti. Usule 
muvafık değildir dedi. Ve bunu âza mülâzimi 
olarak alamam dedi. Bakınız, nazıra bakınız. 
O devir k i ; devri istibdat, devri dehşet olduğu
nu da düşünelim. Hiç kimsenin nefes alamadı
ğı, içtimalarm yapılamadığı, bir devir. Hakkı 
kelSm yok, hürriyet yoktu. Ona rağmen Abdur-
rahman Paşa; ben bu adamı kabul etmiyorum, 
dedi. Ne oldu Şûrayı Devlete Âza Mülâzimi ol
du, kim? Sait Molla. Devlet Adliyeye kıymet 
veriyordu. Şimdi de kıymet verilmesini ben ri
ca ediyorum. 

Adliyenin müstakil kalması isteniyordu. Ha
kanı müstebit, Abdürrahman Paşaya bir şey 
yapmadı, Abdürrahman Paşa dayandı. Neden? 
Adliye için. 

Bunun gibi misaller pek çoktur. Başınızı ağ-
rıtmıyayım. Yalnız bir başka misal vereceğim. 

Şemsettin Günaltay Hazretleri, mevkii ikti
dara geldiği zaman, dördüncü günü bu naçiz 
arkadaşınız ile görüşmek arzusunu izhar buyur
dular. Bendeniz de icabet ettim ben naçiz arka
daşınızla görüşmek arzusunu izhar buyurdular. 
Bendeniz de bu davete maalmemnuniye icabet 
ettim. Gittim yukarda kendisiyle görüştüm. 
Tabiî kabinesinin programından bahsetti, yapa
cağı işlerden bahsetti. Bu mey anda adliyeye 
de temas etti. Ve dediki; hakikaten Nuri Bey 
adliyeyi, adliye idare etmelidir âtide bu husus 
temin olunmalıdır fakat hali hazırı için esbabı 
mucibe söyledi. Bu esbabı mucibeyi burada 
söylemek istemem. Ama ben şimdi hayret edi
yorum, çünkü prensip itibariyle Başbakan böy
le bir tasarıyı nasıl terviç buyuruyorlar. Ve 
böyle bir tasarıyı Mecliste takip taraftarı olu
yorlar, buna hayret ediyorum. Kendi eczasın
dan olan Adalet Bakanlığınca bu tasarının mü
dafaasına ve yürütülmesine taraftar oluyorlar. 
îşte hayret ettiğim nokta burasıdır. Çünkü ben
denize bahsettikleri o esbabı mucibe çok nazik 
bir sebep olarak göstermişlerdi. Onu bu aleni 
celsede söyliyemiyeceğim. Binaenaleyh yapıla
cak bu kanunla böyle geriye değil, ileriye doğ
ru gitmek ve Anayasaya yaklaşması lâzımdır. 
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Zaten mer'i olan kanun Anayasadan uzaktır, 
şimdi büsbütün uzaklaştırılıyor. Anayasadan, 
demokrasiden uzak bulunuyorlar. Hâkimler 
kukla vaziyetine giriyor. Okuyunuz baştan başa 
tasarıyı çünkü mülâhazayı siyasiye ile yapılı
yor. Sonra buna Hâkimler Kanunu diyorlar, 
Esareti Adileye Kanunu desek daha iyi olur. 
Mahkûmlar Kanunu desek daha iyi olur. Lüt
fen okuyunuz. Hiç olmazsa adliye Meclise bağ
lanmalıdır. Bu kütlei muazzama mukaddestir, 
mukadderatını vekâlete bağlıyoruz. Ayırma 
meclisleri var, ne mâna ifade edebilirler? Ken
dileri bunu zaruret icabı kabul ediyorlar. Ada
let Bakanı ben de olsam aynı fikirde bulunabi
lirim. Çünkü prensip, zihniyet değişmezse neti
ce böyle olur. Çünkü ben de insanım, ben, de ha
ta ederim. Binaenaleyh adaletin nâzımı yine 
adalet olmalıdır. Burada prensip mevzuubahis-
tir Osman Nuri, Ali, Veli değil. Daima Anaya
saya uydurmalıyız. Kimi? Adliyeyi. Bakınız 
üçüncü madde sarihtir: Hâkimiyet bilâkaydü-
şart milletindir, diyor. Binaenaleyh, adliyenin 
hâkimi adliye olmalıdır. Bu bir prensip mesele
sidir. Şahıslara değil, bütün Meclise hitap ede
rek Meclisten rica ediyorum. 

Yapılacak şey şu bugün meselâ Fransa Ana
yasasını biliyorsunuz. 14 kişilik bir konsey var, 
Bizde Anayasaya uygun ona mümasil bir te
şekkül, bir tesis vücuda getirebilir. Adliye Ba
kanı, o zaman siyasi, idari işlerle uğraşır ve bu 
gibi taarruzlardan masun kalır. Şimdi bu adlî 
cihazı bütün mevcudiyle Adalet Bakanına bağ
lıyoruz sonra da istiklâlinden bahsediyoruz. Hal
buki Türk adliyesi Anayasa muvacehesinde 
kâfi istiklâle malik değildir keyfiyet itibariyle 
lâfzan, manen müstakildir ama bu lâfzidir. Bu 
memlekette teminatı adliye diye bir şey yoktur. 
Çünkü Anayasaya uygun değildir, bu Hâkimler 
Kanunu. Devri îstibdat ' ta adliye, adliyeye ve
rilmişti, Meşrutiyette de böylç olmuştur, devam 
etmiştir. Cumhuriyette muhtelif istihaleler ge
çirdi, nihayet bu Hâkimler Kanunu çıktı. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Osman 
Nuri Koni. 

Oyunu kullanmamış arkadaş var mı? Oy 
toplama muamelesi bitmiştir. Devam buyuru
nuz. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — Müsta
kil diyoruz, müstakil kelimesinin mânasını pek
âlâ biliyoruz. Muhtar kelimesinin de mânası-
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nı biliyoruz. Muhtariyet her halde istiklâlden 
sonra gelir. Müstakil demek, bağımsız demek
tir, muhtar ise yarı bağımsızdır, eski Bulgaris
tan gibi. Halbuki bizdeki muhtar üniversiteler 
adliyenin fevkinde bir salâhiyete maliktir. Fa
kat adliyelerin daha hür olması icap eder. Bu, 
bizim için mucibi hicap bir şeydir. Düşününüz, 
üniversite muhtariyette adliyenin üstüne çıkı
yor. Muhtariyette nim istiklâl vardır, ötekinde 
tam istiklâl olması icabetmez mi? Bendenizce 
bu tasarı hâkimleri rencide ediyor, onların is
tiklâllerini baltalıyor. Bir teşekkül ki mukad
deratını Adliye Bakanlığına bağlamıştır, ona 
müstakil diyebilir misiniz? Asla. Bir teşekkül 
ancak kendine sahip olursa o zaman müstakil 
olur. Halbuki adliyemiz bağlıdır. Bilâkaydü-
şart hâkimiyet milletindir. Fakat kazai hâki
miyet burada Adalet Bakanınmdır. Bu şekil 
Anayasaya tamamiyle aykırıdır. 

Sonra teminattan bahsediyorlar. Hangi te
minat? Bu muhayyel bir şeydir. Bunun ismi var, 
cismi yoktur arkadaşlar. Hakikat bu merkezde 
tecelli etmektedir. Bu. muhayyel ve mevhum bir 
tâbirdir. Hangi teminatı adliye. Hâkimler hal
laç pamuğu gibi oradan oraya atılırlar. Çünkü 
Adalet Bakanının elinde salâhiyet kanunu var
dır. Salâhiyet kanunu ki, Birinci Harbi Umumide 
bir zaruret neticesi yapılmıştı. Fakat sonradan 
bu hoşa gitti ve tevsi edildi. Bu, memaliki meş-
guleden gelen hâkimler hakkında yapılmıştı ve 
onların işsiz, güçsüz kalmamalarını temine ma
tuftu. Bu sonradan 40 ambar oldu. Bunun ne
ticesi Adalet Bakanlığı hâkimleri istediği gibi 
tahvil eder. Sonra da istiklâl ve teminattan bah
sederiz. Yazık, yazıktır. Adliyeye ve millete 
çünkü milleti aldatıyoruz. Ben bundan hicap 
duyuyorum, arkadaşlar. Bu hareketlerle biz ad
liyemizi mezara götürmek istiyoruz. Açıkçası 
budur. Darılmayınız, açık konuşuyorum. Bu ka
nun lâyihası her hangi bir esbabı mucibei hu-
kukiyeye müsteniden yapılmamıştır. Yalnız si
yasi mülâhazalara istinadetmektedir, bu lâyiha, 
bu tasarı. Adliyenin zaten mevcut olmıyan istik
lâlini büsbütün hiçe indirmek ve seçimi temin et
mek için yapılmıştır, bu. (Soldan gürültüler, 
hangi maddedir sesleri). Adliyeye karşı saygı
sızlıktır sesleri^ 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Sa-
lamon Adato. 
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SALAMON ADATO (İstanbul) — Sayın ar

kadaşlar, halen yürürlükte olan Seçim Kanunu 
Kamutayda müzakere edilirken, bendeniz, ad
lî teminatın kabulünün lüzumu üzerinde dur
muştum ve bu nokta üzerinde noktai nazarımı 
izah ederken, Hâkimler Kanununa da temas et
mek mecburiyetinde kalmıştım. 

Çünkü tadili teklif edilen Hâkimler Kanunu 
demokratik kaidelerle kabili telif olmıyan bir 
çok hükümleri ihtiva etmektedir. 

Sayın Günaltay Seçim Kanununda adlî temi
natı kabul etmişti ve yakında, hazırlanan tasarı
yı yüksek Kamutaya sunacaklardır. Fakat seçim
lerde esası kabul edilen, adlî teminatın müemmen 
olması için demokratik bir Hâkimler Kanunu 
lâzımdır. 

' ATALAY AKAN (Urfa) — Adlî sistem ka
bul edilmiştir, adlî teminat değil, arada çok fark 
vardır. 

SALAMON ADATO (Devamla) — Halbuki 
bugün tetkik edilmekte olan tasarıda demokra
tik hükümler bertaraf edildikten başka, anti de
mokratik olan hükümlerden bâzıları da takviye 
edilmektedir. Binaenaleyh, Yüksek Kamutay
dan bu tasarının Komisyona iadesini istemiye-
ceğim; ricam, Sayın Günaltay'a müteveccih 
olacaktır. Arkadaşımın yerinden söylediği gibi, 
adlî sistemi kabul eden Sayın Günaltay Kabine
sinden, bu tasarıyı geri almasını samimiyetle ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Reşit Özsoy. 
REŞÎD ÖZSOY (Kayseri) — Arkadaşlar; 

bir zamanlar kaza merciinde yer alan ve bu
gün aranızda bulunan Osman Nuri Koni ar
kadaş, buradaki beyanatı ile, gayesi şıahsa ma
tuf olan hücumlarını, nihayet hudutsuz bir şe
kilde ve sözünün nereye vardığını, nereye vara
cağını teemmül etmeksizin kaza kuvvetini ren
cide edecek surette yaptılar ve kaza kuvvetini 
hiçe sayacak o mevkii işgal edenlerin şeref ve 
haysiyetlerini kıracak şekilde beyanatta bulun
dular. 

Bendeniz bunu sureti katiyede reddederim. 
Arkadaşımın Osman Köni'nin ifadesine gö

re bugün bütün kaza kuvveti, adlî kaza Adalet 
Bakanının iki dudağı arasında ve onun emrine 
tâbidir, ne derse o oluyor, ne derse o yapılı
yor, ne istiklâli mehakim var ne bir şey. Sonra 
bundan kendileri de hicap duyuyorlarmış. 

Hicap duyuyorlarsa; kendileri buraya ge-
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linceye kadar birçok adlî mevkilerde bulunmuş
lardır, bu mevkilerde böyle bir şey hissetmiş-
lerse niçin çekilmemişlerdir, neden itiraz etme
mişlerdir, neden tahammül etmelerdir. (Sol
dan doğru sesler) Bu hicabıaver vaziyete neden 
tahammül göstermişlerdir. 

Arkadaşlar, mugalatayı bırakmak lâzımdır. 
Sonra yine sözleri arasında, bir cümle sar-

fettiler, dediler ki Adalet Komisyonu siyasi his
lere alet olmuştur, bu Hâkimler Kanunu tadil 
tasarısını getirmişlerdir. 

Arkadaşlar, Adalet Komisyonunu teşkil eden 
arkadaşlarınız şerefli insanlardır, sizin göster
diğiniz itimatla orada çalışmaktadırlar. Bu ka
nun tasarısını yaparken dedikleri gibi bir mü
lâhazada bulunmamışlardır böyle bir fikir an
cak Osman Nuri Koni arkadaşımızın hatırın
dan geçmektedir. Teessüf ederim kendilerine. 

Arkadaşlar; Adalet Bakanlığında ne yapılı
yorsa Büyük Meclisin çıkarmış olduğu, Anaya
saya müstenit çıkartmış olduğu Hâkimler Ka
nununun çerçevesi dâhilinde yapılmıştır ve ya
pılmaktadır. Eğer bir hata varsa, bunda bir 
yanlışlık varsa her Milletvekilinin bu hatayı 
yanlışlığı tashih etmek için ve demokrasi diye 
ortaya atılan ifadeyi canlandırmak hususunda 
kendi vüsü dâhilinde istediği teklifleri yapa
rak Meclisi harekete getirmek iktidarını haiz
dir. Arkadaşım bunu niçin yapmamıştır. 
Bu kanun tasarısı burada mevzuubahis 
olurken her maddesi hakkında her ar
kadaş dilediği gibi, istediği gibi mütalâ
asını söyliyebilir ve İsabetli reyleriniz bunu 
halleder ve bir karar verilir. Kanunlar dairesin
de çalışan, kanunlar dairesinde icrayı faaliyet 
eden Adalet makanizmasını böyle oyuncak gibi 
şunun bunun üflemesiyle, şunun bunun duda
ğının arasından çıkan sözlerle harekete gelen 
bir kdvvet farzetmemelidir, ve bu olamaz. Bu
gün bu işlerin tedvirinde, bu işlerin yapılma
sında en büyük kaza mevkilerini ihraz eden ar
kadaşlarımız vardır, Temyiz Mahkemesinde. 
Nihayet onların vermiş oldukları kararlar, on
ların hazırladıkları listeler, yine kanun daire
sinde Adalet Bakanının eline gider, sizin verdi
ğiniz salâhiyeti Adalet Bakanı kullanarak gere
ğini ona göre icra eder . 

Hal böyle iken arkadaşlar, insaf etmek lâ-
zımgelir, bendeniz bu hicap kelimesini kullan-
mıyacağım, ama arkadaşımın biraz itidale gir-
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meşini ve adalet kuvvetine hürmet etmesini 
bilhassa temenni ederim. Ben de hâkimlik et
tim arkadaşlar. Onun kadar ben de hâkimlik 
yaptım, beni de bilir. Ben de kendisine hürmet 
ederim, dürüst arkadaştır, çalışmıştır. Ama bu 
derecede haksız hücumlar, haksız isnatlar bu 
B. M. Meclisinin bu kürsüsünde yer almama
lıdır. 

Efkârı umumiyenin salim düşüncesi elbet 
te idrak edecektir. Bunun ne gibi maksatlarla 
söylendiğini bizim kadar anlıyacaktır. Arka
daşımdan rica ediyorum. Bu kanunun heyeti 
umumiyesi kabul edildikten sonra müzakeresine 
geçilince her madde hakkında, her noktası hak
kında fikirlerini söylesinler, münakaşa edelim, 
hangisi anti demokratiktir, hangisi demokratik
tir? Anlaşılsın. Tabiî heyeti umumiyenizin vere-< 
ceği karar muta'dır. Başka bu işin çıkar yolu 
yoktur. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Hulki Karagülle. 
HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaş

lar, bu tasarı konuşulurken bu anda konuşmak 
hatırımdan geçmiyordu. Fakat benden iki arka
daş evvel konuşan sayın Köni'nin bâzı mülâha
zaları, bâzı konuşmaları beni de huzurunuza şevk
etti. 

Arkadaşlar Türk Milletinin huzurunda ve 
Allahm huzurunda arzederim ki, Adalet Komis
yonu şu Hâkimler Kanunu tadilâtını konuşurken, 
politik, particilik şu veya bu gibi bir tesirini, zer
re kadarı altında kalmamıştır. Yalnız bunun de
ğil, her hangi bir kanunun, Millî iradeye uygun 
ve koyacağı kaidelerin âmmece mûtat olduğunu 
düşünerek onu, pürüzsüz olarak çıkarmaya aklı
nın, idrakinin, şuurunun en müntehasma kadar 
çıkararak böylece tedvine çalışır. 

Aziz arkadaşım bu tasarı münasebetiyle geri
lere gittiler. Ben de adliye cihazında, hâkim, müd
deiumumi olarak bulundum ve o cihazda avukat 
olarak da bulundum. ı 

Arkadaşlar; hayatımda bir gün, Allah rahmet 
etsin Kenan Ömer'le dostluğum vardı. Onunla 
konuşurken, ömründe hiç hatırlarmısın, sana şu 
veya bu şekilde reyini kullan diye mafevk ma
kamlardan bir işaret veya böyle bir fısıltı olsaydı 
onun tesiri altında kalır miydin? Veya böyle bir 
fısıltı ile karşılaştın mı, hatırlar mısın? Diye 
sordum, hayır dedi. Eğer, ben o cihazda bulun
duğum sırada böyle bir fısıltı dahi duysam, ha-
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yatım pahasına da olsa, derhal o kürsüyü terke-
derdim. Nitekim bunun misali vardır: İzmir'deki 
İdarei örfiyeyi tanıyan arkadaşlarımız bilirler, 
oradaki fonksiyonu hatırlarlar, orada bir vaziyet 
karşısında, asker olduğum halde, derhal mevkiimi 
terketmişimdir. Şimdi Temyiz Mahkemesinde 
Temyizin üyeliğine kadar yükselmiş, İstanbul 
gibi yerde kaza kürsüsünde bulunmuş, bir arka
daşın kendi vicdanına ve şuuruna hitap ediyorum. 
Ömrümde, Cumhuriyet zamanında kendisine 
böyle bir şey vâki olmuş mudur? Türk kaza ta
rihinde bir hâdise olmuştur, hepiniz hatırlarsınız, 
tarih kitapları yazar. Bir zamanlar kazai cihazda 
endişe belirmiş, Yıldırım Bayezit zamannıda, 80 
kadı, 80 rahip hikâyesi malûmunuzdur. 

Bir yerde ufacık bir tefessüh başladığı za-
Btman derhal bunun ıslahına ve tedavisine gi
dilmiştir. Bizim zamanımızda değil, Kızıl Sul
tan devrinde dahi, kendisinin sitayişte bulundu
ğu adliye cihazı bu memlekette nâzım olmuştur. 
Şimdi arkadaşlarımın aflerine mağruren arzede-
yim; kendileri bir mâniye tutulmuşlardır. Ar
kadaşımda bir mâni var. Arkadaşım diyorlar 
ki; adliyeyi, adliye idare etmelidir. Adliyeyi 
adliye idare ediyor arkadaşlar. Adliyeyi, her 
teşekkülü idare ettiği gibi Devlet idare etmek
tedir. Eğer Adliye, Devletin dışında bir varlık 
olsun derlerse, buna imkân yoktur. Sonra di
yorlar ki: Efendim, hâkimlerin mukadderatı Ad
liye Vekilinin iki dudağı arasındadır. Ne mü
nasebet Adliye Vekilnin dudakları arasında ol
sun? Kendileri İnzibat Meclisinde, Ayırma Mec
lisinde senelerce âzalık yapmıştır, binaen-aleyh 
arkadaşımın nasıl vicdanını taharri ederek bu
rada hakikati tahrif ediyorlar, inanamıyorum. 
Kendisini incitmek hatırımdan geçmez. Fakat 
ben bu ifadelerimi en asgari kelimeleri kullana
rak •arzediyorum. 

Arkadaşlar, mahkemeler dünyanın her ye
rinde Devletin bir cüzüdür. Onların Devletle ir
tibatı aşikârdır. Meselâ Fransızların en son Ana
yasalarının 83 ncü maddesini okuyacağım: De
min kendileri de bahsederek orada Reisicumhu-
run Adalet Konseyi Başkanı olduğunu söyledi
ler Maddeyi okuyayım : «Yargıçlar yüksek kon
seyi 14 üyeden terekküp eder. Cumhur Başkanı 
bu konseyin başkanı ve Adalet Bakanı ikinci baş
kanıdır». 

OSMAN NURÎ KONİ (İstanbul) — Malûm, 
malûm... 
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HULKİ KARAGÜLLE (Devamla) — Evet 

efendimize her şey malûmdur, meçhul olan yok
tur. 

BAŞKAN —; Çok rica ederim, münakaşayı bı
rakınız, kürsü açıktır, gelip konuşursunuz. 

HULKİ KARAGÜLLE (Devamla) — Belki 
malûmu olmıyanlar vardır, mazur görün, izin ve
rin. Burada hafif konuşmayı sevmem ve hafif 
konuşanlara cevap vermeyi de sevmem. 

Arkadaşlar; bugüne kadar Fransız Reisicum
huru bu konseye Başkanlık etmemiştir, edemez 
arkadaşlar, bu bir semboldür. Bunun altında 
adliye nazırlarının büyük salâhiyetleri vardır. 
Arkadaşım, hayır efendim, hâkimin teminatı ol
sun diyor. Kabul, müddeiumuminin de temina
tı olsun, ama bunlar ölçü ile olur. Dünya başka 
bir âlemden gelmiş bir cemiyet değiliz. Dünya 
bizim gibi teşekkül ve taazzüv etmiş, Devlet ni
zamını kurmuş, her uzvunnu yerli yerine yerleş
tirmiş, birinin iği diğerinin çarklarını kırmamak 
için tedbirler almış cemiyetler gibi nizamlı bir 
cemiyet ve teşekkül halindeyiz, yalnız değiliz. 
Yalnız kendi kanunlarımızı düşünüyoruz, başka 
memleketlerin mümasil tesislerinden de daima is
tifade ediyoruz. Onları kendi kanunumuzla 
ahenkleştirerek aklımızın müntehasının icap ve 
imkânı ne ise bu imkânın hudutları dairesinde 
tesisleri huzurunuza arzetmekteyiz Zaten bun
dan başka.çare yoktur. 

Sait Molla'dan bahsediyorlar. Arkadaşlar, 
bunlar tarihin iyi, kötü tecellileridir. Ben, onla
rın fiillerinin değil isimlerinin de, o hâtıraların 
sinesinde hortlamasını caiz görmiyen insanlarda
nım. Kendilerinin ballandıra ballandıra methü 
stayişte bulundukları devirlerin muhassenatı 
içinde seyyinatını da biliriz. 

Şimdi elimizde bir kanun tasarısı vardır. Bu 
Kanun tasarısında hâkimin teminatını zayıflat
mak şöyle dursun, kuvvetlendirilmiştir. Hayatı
na yalan girmiyen, velevki politika veya her ne 
pahasına olursa olsun, hayatına yalan ve müba^ 
lağa sokmayı itiyat edinmiyen bir arkadaşınız ola
rak arzediyorum. 

Bâzı arkadaşlar Anayasaya muhaliftir dedi
ler. Lütfen arkadaşlar bunun Anayasanın hangi 
maddesine muhalif olduğunu söylerlerse, bunu 
gayet kolay cevaplandırmak mevkiindeyiz. Bina
enaleyh, izin verin,; memleketin kaza teşkilâtına, 
ki bir Devletin nizamının üssülesası olan bir 
teşkilâttır, kokmuş politika şuurunun levsini 
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yanma olsun sokmıyaİım. Acıyalım bu müesse
seye. 

Binaenaleyh, size sunulan kanunda hâkimin 
istiklâli öldürülmüş değil; hâkimin istiklâlini bı
rakınız, hâkimin mevki teminatı dahi eski za
manda buna az çok müessir fena taraflar var-

. sa onlar da bu kanunla kaldırılmış ve teminat 
kuvvetlendirilmiştir. 

Meselâ, bir yerden diğer bir yere müddeiumu
milerin tahviline taallûk eden hususta disiplin 
meclislerinin ittihaz etmiş olduğu kararlara Ba
kanlığın itiraz hakkı varken, bu hak müddeiumu
miler için verilmemişti. Şimdi bu kanunla müd
deiumumi > de aynı hakkı haizdir. O halde daha 
ne istiyorlar, neden bahsediyorlar? 

Müsaadenizle arzedeyim, bütün bunlar bence, 
vesileler ihdas edilerek havayı bulandırmaktan 
başka bir şey değildir, başka bir maksadı ifade 
etmez. 

Şu muhakkaktır ki, arkadaşlar, politikanın da 
bir asaleti vardır. En olgun politika, en hakiki, 

> en doğru ve en dürüst olan politikadır. 
BAŞKAN — Emin Halim Ergun. 
EMÎN HALÎM EEGUN (Ankara) — Muh-

rem arkadaşlar; en yüksek kaza merciinde vazi
fe gördükten sonra içimize karışan Osman Nuri 
Köni'nin son beyanatında hakikaten beni tees
süre sevkeden sözler sarfedilmemiş olsa idi huzu
runuzu rahatsız etmiyeeektim. 

Hâkimler Kanununa; mahkûmlar kanunu di
yecek kadar ileri giden bu arkadaş kendisinin hâ
kimlik yaptığı sıralarda böyle hiçbir madde ve 
metne istinadetmiyen uluorta bir konuşma ile 
her hangi bir tetkik mevzuu huzurunuza getiril
miş olsaydı nasıl telâkki ederdi bunu, düşünmesi 
lâzımgelir. Büyük bir tehlike varmış gibi, alarm 
işareti vetme kabilinden hâkimlerin teminatı 
kalkmaktadır ve, bu mahkûmlar kanunu mahiye
tinde bir kanundur demek şeklindeki sözlerini 
kendisine yakıştıramadım. Bu kanunun hangi 
noktasında hâkimlerin teminatını ihlâl eder ma
hiyette hükümler görmüş ise bunları madde ve 
metiıv halinde tasrih, suretiyle huzurunuza arzet-
miş olsaydı Komisyon olarak ve B. M. Meclisinin 
bir üyesi olarak bu husustaki noktai nazarımı 
şüphesiz arzederdim. 

Kendisinin bu şekilde uluorta konuşmasını 
politik bir ifade olarak telâkki etmekte zaruret 
vardır. 

l.lftfr 6 : İ 
Arkadaşlar; kendilerinin sonsözü üzerinde, 

de bir an için durmak istiyorum; bu kanunu ser 
çim propagandası yahut seçimi temin için yapıl
mış bir kanun şeklinde vasıflandırdılar. Geçen se
ne bu kanun Adalet Komisyonunda müzakere 
edilirken bu arkadaşımız Adalet Komisyonu 
üyesi idi. Bir gün, dahi komisyona gelerek noktai 
nazarını söylememiştir. Bugün huzurunuzda hiç
bir esasa istinadetmiyen şu beyanatta bulunmak 
suretiyle kimin seçim propagandası yaptığını tak
dirinize arzederim. (Soldan, bravo sesleri). 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Şimdi 
sen hekimsin filân demeyin, sana söylüyorum 
Adato. (Gülüşmeler) 

Ben de on beş sene Morg 'ta çalıştım, mahke
melere gittim, geldim. Sonra dört sene medsen 
sosyal, tıbbı adlî okuttum. Kaç seneden beri de 
Adalet Komisyonunda çalışıyorum. 

Bir defa kanunlarda tadilât yapılmaz diye 
bir şey mevzuubahis değildir. Her vakit yapılır, 
bu heyet yapar. Lâzım geliyorsa adliye kanun
larında da yapılır. 

isviçre'den gelen gazeteleri tabiî okuyorsu
nuzdur, son gelen Bohsaytun'da koca sütunlar 
var, onlar da yapıyorlar. En son gelen nüsha
sında ben okudum, sizde yoksa vereyim. 

Sonra bakınız ne var Şimdi eğer bu kanun 
şöyledir, böyledir, teminat şöyle olmuştur falan, 
filân dediğiniz zaman bitaraf ve soğukkanlılıkla 
düşünen arkadaşlar kanunu çıkarır ve hâkimleri 
seçime sokmazlar ve iki senedir peşinde dolaş
tığınız şey de suya düşer, bunu iyice, soğuk
kanlılıkla düşünün. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN —• Ahmet Oğuz buyurun. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, bu 

kanun tasarısı hakkında geçen oturumda sala
hiyetli arkadaşlar konuştular. Dikkatle dinle
dim. Ve arkadaşların hepsd tümüne mütaallik 
olmasına rağmen madde madde bugünkü kanun
da yapılmak istenilen değişikliklerin, mevcut 
hâkimler teminatını daha fazla zedelediklerine 
işaret ettiler, Anayasa ile olan mübayenetini de 
belirttiler. Bu durumdaki konuşmalar, bir ar
kadaşın. geçen mkâller verilerek yapılan ten-
kidlerden sonraki, yalnız tasarının umumiyeti 
üzerine vâki mütalâaları esas alınarak cereyan 
ettiv.Gööiü isterdi ki bu.arkadaşlar da> hiç ol-
magsa geçen celsede beş arkadaşın verdiği üçer 
dörder misalden 20 miüâli çürütecek mukabil 
fikirleri ortaya atmış olsunlar! Bu yapılmadı. 
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Bendeniz gecen oturumdaki bu mülâhazalar- ı 

dan sonra tasarı ile ilgilendim, kanunun mucip 
sebebine baktım. Hakikaten bir hukuk manzu
mesi içinde yaşıyan insanlar için pek de hafif, 
pek de sudan denecek kadar bir mucip sebeple 
bu kanunu değiştirmek istiyorlar; tatbikattaki | 
müşküllerden dolayı bu kanun getirilmiş. I 

Diğer taraftan arkadaşlarımın hangi nokta
larda hakikaten fiilî seyri itibariyle bu işi tat
bik edecek arkadaşların tatbikat sahasında hâ
kimlere verilen teminatı zedeliyebileceklerine, 
muvazi olarak bendeniz de araştırdım ve şu ka- I 
naate vardım ki bu kanun tam Anaasanııı ruhu
na uygun olmıyan, hâkimler için sağlanan temi
natı bir adım daha zedelemekten geri kalmıyor. 
Eski kanunun mucip sebebine göz attım. Orada 
uzun bir mucip sebeple hâkimlere tanınan temi
natın âdeta, ifade tarzına bakılırsa, bir zaru
ret olarak zedelendiğini de ifham eden bir ruh 
taşıdığı meydandadır. 

Bu tatbikattaki müşkülâtın tam şu sırada 
bir mekanizmayı harekete getirmesi için mucip 
sebep nedir? Neden bir derece daha hâkimlerin 
teminatını zedelemek istiyoruz? Müsaade buyu
rursanız bununla muvazi hâdiselere de bende
niz temas edeyim. 

Öteden beri mücadelesi yapılan seçimlerde 
adlî teminat meselesi bugün kâfi derecede geliş
miş ve neticeye erişilmiştir. Yarın olmazsa öbür-
gün bu adli sistem içinde seçimlere gidilmesi 
isteniyor. 

Diğer bir hâdise; dün ve bugün sabahleyin 
bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında 
Adalet Bakanlığının asliye ceza mahkemesi ola
rak 15 yeni yerde bütçe imkânları ile mahkeme 
açması ve kendi bünyesinde yapacağı birtakım 
tasarruflarla da, birtakım mahkemeleri diğe<.-
mahkemelere çevirmesi derpiş edilmiştir. 

Alman bu tedbirler ortada kısmen, cüzi ele 
olsa zedelenen hâkimler teminatı karşısında bu 
mesleği meslek olduğu kadar da geçim vasıtası 
yapan büyük bir vatandaş kitlesinin yanma ası
lan çandır, arkadaşlar. 

O maddelerin içinde ivicaçlı yollardan Adalet 
Bakanlığına tanılan öyle haklar vardır ki; âdeta 
hâkimler işte ben başında Demoklesin kılıcı gibi 
silâhlarla oynıyabilecek iktidar ve kudretteyim, 
denilmektedir. Bununla demek istemiyorum ki: 
o arkadaşlar, bunun tesirine tâbi olur veya ol- j 
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maz, hayır. O safha hakkında hiçbir fikir der-
meyan etmiyorum. Fakat şimdi yani seçimde 
adlî sistem kabul ettikten sonra, adlî teminatı 
bir zerre de olsa zedelemeye hakkımız yoktur. Bu 
kanunu getirip bu şekilde tatbik etmeye imkân 
yoktur. 

Ne olur, bir tecrübe edelim, Sayın Adale i, 
Bakanı şu tatbikat müşkülâtına 9 ay daha ta
hammül etseydiler, Türkiye Adalet sistemi çök-
mezdiya. Tekrar ediyorum, ne olur, şu t ıtbikat-
taki müşkülât, biraz daha cehdü gayret buyr*.-
salar da, seçimlerden sonra getirseler, birtakım 
vatandaşların kafasında böyle bit yenikleri hâ
sıl etmeseler olmaz mı! Benim de netice itibariyi*.. 
sayın Günaltay Hükümetinden ricam şudur; ma
demki zedelenen teminatın bir kat daha zedelen
mesi bahis mevzuudur, mademki bu işin daha 
güzel şekillerde tedvini maziye bakarak, bâ/ı 
memleketlere bakarak mümkündür. Sayın Adalet 
Bakanına imkân versinler, tetkiklerini uzatsınlar 
ve bu kanunu çıkarmıyalım. Ben şahsan kısa 
politika hayatımda, memleketin idaresine aiı * 
tarihi hâtıraları (Terakkiperver ve Serbest Fır
ka tecrübelerini) etüd etmiş insan olarak arzec-
mek istiyorum ki bu işin seyrinde politik birta
kım gayretlerden başka güdülen hiçbir şey gör
müyorum. 

Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Arka
daşlar, bunun seçimle falan alâkası yoktur. Azi
zim; vazgeçin bu fikirden. Eğer al takke ver 
külah konuşursak, seçim için bu kanun yapılı
yor dersek, 5 - 6 saat veya bir gün sürecek seçim 
için kanun yapıyoruz demektir. Ve başka birşey 
düşünmiyormuşuz gibi bir durum var. Yoktur 
böyle birşey. Bu yapılan kanun, ne önümüzdeki 
ne de ondan sonraki seçimler için değildir. Bu
nu da normalman, madde madde konuşacağız 
beğenmediğiniz yeri siler, beğendiğiniz yeri kabul 
edersiniz, nasıl ki başka kanunlarda olduğu gibi. 
Bu vehimden vazgeçin. Sonra ne olur size söy-
liyeyim, zaten diyorlar, ilim heyetinin verdiğ' 
rapor seçimden sonra anlaşılır. Fikirler bu ka
dar bozulmaya müheyyadır. .Bunun seçimle ne 
alâkası vardır canım ? Vallahi Billahi sonra se
çimdeki adlî teminat meselesi buraya gelince 
aleyhte rey verir çıkartırız. O zaman ne yapar
sın? Biz burada Hâkimler Kanunu yapıyoruz, Se
çim Kanunu değil. Hâkimleri yarın seçim sandık
larının başına sokmayınca ne yaparsın ? 
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Muhterem arkadaşlar, muhtelif partilere 
mensup hukukçu arkadaşlarımız uzun zaman
dan beri bu işi tetkik etmişler, müzakereleri ta
kip etmişlerdir. Burada asıl mühim olan bir 
sebebi ortaya sürüyorlar ve diyorlar ki, biz 
bunu kabul edilmiş olan seçim işlerindeki adlî 
teminata mukabil bir hareket olarak telâkki 
ediyoruz. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Bir 
buçuk sene evvel kabul edilmiş. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Halbuki, arkadaşlar, bundan 37 gün evvel 
şu kürsüde Devlet Başkanı yapmış olduğu ifa
dede, biz en vehimli vatandaşların kalblerin-
de dahi seçim emniyetinden şüphe edecek hiç
bir unsur bırakmıyaeağız, dedi. Şimdi burada 
konuşmuş olan milletvekilleri elbette yüzbin-
leree vatandaşın fikirlerini ve hislerini ifade 
etmektedirler. Vehimli vatandaşların dahi kalb-
lerinde şüphe bırakmıyaeağız derken... 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
mimî şekilde endişeli, evhamlı değil... 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Bırakmıyaeağız derken bunun üzerinde dur
makta isabet vardır. Güzel bir karar verildi, 
Hükümet güzel bir vaitte bulundu ve memnu
niyetle haber aldık ki, Halk Partisi Meclis Gru-
punda dahi adlî teminat, prensip olarak, kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, mademki, böyle güzel bir karar alın
mış ve böyle bir kararı Büyük Millet Meclisi 
müzakere etmek arifesinde bulunuyor bu Hâ
kimler Kanununda değişiklik yapmak suretiyle 
bu güzel kararı mahvetmek her halde isabetli 
bir karar olmaz. (Soldan, metni söyle sesleri) 
Metni komisyonda arkadaşlar birer birer söy-
liyerek itirazlarını yaptılar. 

Şimdi, bunu gene komisyona havale edelim. 
Komisyonda, hiç olmazsa bu seçim meselesiyle 
olan irtibatı bakımından, mesele müzakere edil
sin. Değil vehimli vatandaşların, vehimsiz va
tandaşların dahi, hüsnüniyet sahibi arkadaşla
rın dahi kalblerinde ve vicdanlarında hâsıl olan 
bu endişe bertaraf edilsin. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
ADALET KOMİSYONU ADINA KÂMÎL 

COŞKUNOĞLU (Manisa) — arkadaşlar; bura
da tasarıyı tenkid eden arkadaşlar esaslı olarak 
iki nokta üzerinde durdular. 

Birisi; Hâkimlik teminatı zedeleniyor, Hâ
kimlerin istiklâline dokunuluyor. 

İkincisi; bu kanunun tadili sebebini biliyo
ruz, seçimler yaklaşıyor. Seçim Kanununda ise 
adlî teminat yani seçimlerde adlî kazanın mura
kabesi, nezareti kabul edilmiştir. Binaenaleyh 
bu tadil onun için getiriliyor, dediler. 

Bendeniz bu ikinci kısmı müsaadenizle ce
vaplandırmayayım. Çünkü biz burada Seçim 
Kanununu değil, Yargıçlar Kanununun tadilini 
müzakere ediyoruz. Yargıçlar Kanununun tadili 
münasebetiyle seçim münakaşalarına girmek 
her halde yerinde olmasa gerektir. Bu hal, yar
gıçlarımızı ve vatandaşlarımızı rencide eder ve 
adlî cıhazımızi siyasi mülâhaza ve (cereyanların 
içine atmaya sebep olur) kanaatindeyim. 

Şimdi, arkadaşlarımın temas ettiği diğer nok
taları cevaplandıracağım. 

îlk söz alan Osman Nuri Koni arkada
şımız, bu değiştirilen hükümler hâkimlik 
teminatını ve adlî istiklâli zedeliyor dedi
ler, fakat arkadaşlar, bu fikri teyit ve ispat 
için bir tek madde göstermediler. Hangi hâkimin 
teminatı ne suretle zedeliyor? Bir tek misal gös
termiş değillerdir. Biz bu iddianın hilâfına yar
gıçlık teminatında asla bir zedelenme mevzuuba-
his olmadığını • ve hattâ teminatın ve adlî istiklâ
lin bu tasarı ile artırılmış olruğunu misalleriyle 
göstereceğim. 

Sait Munla 'dan bahsettiler, bendeniz oraya da 
temas etmiyeceğim. Çünkü şahsa taallûk eden 
olayları bu kürsüden konuşmak istemem. Bu mü
nasebetle Sultan Hamid zamanındaki adlî cihazı 
över bir ifadede bulundular. Bu nokta üzerinde 
kısaca durmak isterim. Sultan Hamid devrinin 
adlî cihazı ve adlî sistemi ile Cumhuriyet devri
nin adlî sistemi mukayese edilmez. Mukayese edi
lirse ancak ve ancak Cumhuriyet devrinin lehinde 
olarak mukayese edilebilir. Cumhuriyet devrinin 
aleyhinde bir mukayesenin bura'da yeri olamaz. 

Arkadaşlar Fransa'daki teminatı da misal ge
tirdiler, buna Komisyon Başkanı Hulki Karagülle 
arkadaşımız Fransız Anayasasının maddesini oku
yarak cevap verdiği için bendeniz tekrar etmiye
ceğim, ancak şunu kaydetmeliyim ki Fransa'daki 
komisyon başkanı bizzat Adalet Bakanıdır hal
buki biz Adalet Bakanına komisyon başkanlığı 
değil, bunlara müdahalesini dahi kabul etmemişiz. 
Bu kısa açıklamadan sonra şimdi bu kanunda te
minat var mıdır, yok mudur onu cevaplandıraca-
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ğım ve teminatın bulunmadığını izah edeceğim. 
Buna rağmen bu teminat kâfi görülmiyebilir. 
Bu temennidir, maddelerinde söyler veya ayrı 
bir teklif yapabilirler. Fakat teminat yok diye
mezler. 

Arkadaşlar, Hâkimler Kanununun mekaniz
ması şudur: Bu kanuna göre adaylık sınıfı; yargıç 
yardımcı sınıfı, üçüncü sınıf yargıçlık ikinci sınıf 
yargıçlık ve birinci sınıf yargıçlık Binıfları vardır. 

Adaylık sınıfı mesleke yeni girenlerdir. Aday
ların şimdiye kadar adalet cihazına neı şekilde in
tisap ettirildikleri, nasıl tâyin olundukları malûm
dur. Şimdiye kadar bunların tâyininde sıra yok
tu. Adalet Bakanının tensibine bırakılmıştı, ge
tirdiğimiz yeni tasarı ile adayların ne suretle ve 
ne şekilde mesleke kabul ve tâyin edileceğini tes-
bit etmiş olduk. Adalet Bakanlığınin takdirine 
muhavvel olan şekli Adalet Bakanınmın elinden 
almış ve bir usule bağlamış bulunuyoruz. Onun da 
şekli şudur: Müracaat edenler arasında doktora
sını yapmış olanlar varsa tâyinde ilk önce bunlar 
tercih ediliyor; pekiyi dereceli talipler, iyi dere
celi taliplere, iyi dereceli talipler orta dereceli ta
liplere tercih ediliyor. Hepsi birden müracaat et
tiği takdirde, tarihe göre, evvelâ müracaat eden, 
tâyin olunuyor. 

Binaenaleyh aday sınıfının tâyininde Ada
let Bakanının takdirine taallûk eden eski hük
mü tahdit etmiş oluyoruz. Bu hüküm bu mes
leğe girenlerin elbetteki lehine bir hükümdür. 

Yargıç yardımcılığı: Yargıç yardımcılığı da 
Hâkimler Kanununun bünyesine giriyor ve on
ların teminatım haizdir. 

Sonra üçüncü sınıf ve ikinci sınıf hâkimlere 
geliyorum bunlar hakkında Adalet Bakanı doğ
rudan doğruya inzibati bir muamele yapamaz. 
Ancak ihtar ve maaş kesme halleri müstesna
dır. Bunlar müstesna olmak üzere, bir hâkim 
hakkında inzibati bir muamele ve inzibat mec
lisi kararı mevzuubahis olmadıkça bir yerden 
diğer yere nakil, tahvil, azil, vazifeden af, ter-
fiini geri bırakma halleri ve Bakanın bunları 
yapması da mevzuubahis olamaz. Bu haller an
cak inzibat Meclisinin kararı ile yapılabilir. 

O halde inzibat meclisini inceliyelim? 
inzibat meclisi kimlerden teşekkül eder? 

inzibat meclisinin kimlerden terekküp edeceği
ni kanun tasrih etmiştir. 

94 ncü maddeyi okuyorum: 
«inzibat Meclisi Temyiz Mahkemesi ikinci 
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reislerimden üç, ve Temyiz âzasından iki zatla 
Teftiş Reisi ve Ceza işleri Umum Müdüründen 
terekküp eder.» 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar; inzibat mecli
si, üç Temyiz reisi, iki Temyiz âzası ile, Bakan
lık Ceza işleri Umum Müdürü ve Teftiş Heyeti 
Reisinden ibarettir. Bir hâkim hakkında karar 
alacak olan bu heyetin yedi kişilik âzasından 
beşi Yargıtaydan ayrılmaktadır. Bunlar birinci 
sınıf hâkimliğe geçmiş olan ve hâkimliğin bütün 
teminatını haiz bulunan hiçbir şekilde Adalet 
Bakamının kontrol ve murakabesinde bulunmı-
yan zevattır. Bunların almış olacağı bir karar 
üzerinedir ki, Adalet Bakanı ancak muamele 
yapabilir. Bunun haricinde hiçbir inzibati mua
mele yapamaz. Bundan daha büyük teminatı 
nasıl vermelidir? Hattâ arkadaşlar, bu karar 
da kesin değildir. Bu karara da yargıcın itiraz 
hakkı vadır. Onu da size okuyayım. 95 nci mad
de bunu gösteriyor: 

Madde 95 : «inzibat Meclisi kararlarına teb
liği tarihinden 15 gün içinde ilgililer tarafın
dan itiraz olunabilir» 

itiraz komisyonunun sureti teşekkülünü bi
raz evvel arzettim. itirazı tetkik edecek heyeti 
mütaakip fıkra gösteriyor, şöyledir: 

«itiraz, Yargıtay Birinci Başkanının baş
kanlığı altında, inzibat Komisyonunda bulu
nanlar hariç olmak üzere» «Yargıtay ikinci baş
kanları arasından iki sene müddetle kur 'a ile 
seçilecek altısının iştirakiyle kurulan inzibat 
itiraz kurulu tarafından incelenir» görüyorsu
nuz ki, Birinci başkanın başkanlığı altında 6 
Yargıtay başkanı, itirazı inceliyeeektir. Bun
lar da kur 'a ile seçiliyor. Adalet Bakanının bu
rada ne tesiri olabilir? Sizin takdirinize bırakı
yorum. 

Madde olarak bunları okudum. Arkadaşla
rım burada mücerret mefhumlar üstünde ko
nuştular ve mücerret teminat olmadığını ifade 
ettiler. Ben ise açık hükümlere dayanarak mâ
ruzâtta bulunuyorum. 

Bu münasebetle şu veya bu şekilde siyasi bir 
hava yaratmak istiyorlarsa ben oraya temas 
etmek ve böyle bir münakaşaya girmek istemi
yorum. 

Bir de arkadaşlar, teminat bakımından Yar
gıçlar Kanununun 79 ncu maddesini okuyaca
ğım; hâkimlerin teminatı var mıdır? Yok mu
dur? Daha iyi anlaşılsın. 
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Madde 79 : Üçüncü sınıf hâkimliğin yedinci ! 

derecesine geçmiş olanlar hâkimlik teminatını j 
kazanırlar. j 

Hâkimlik teminatı kazananlar bu kanunda ; 
konulmuş olan diğer teminatlar dışında: 

a) Bir mahkemenin ilgası veya kadrosu
nun tenkisi sebeplerine müstenit olsa bile maaş
larından mahrum edilemez. 

B) Muvafakatleri olmaksızın, terfi sure
tiyle dahi olsa mevki ve memuriyetleri değişti
rilemez. 

C) Vekâlet emrine alınamaz. 
D) 1683 sayılı Kanun hükümleri dışında 

(ki bu kanun değişti.) tekaüde sevkolunamaz. 
Arkadaşlar, 60 lira asli maaşa geçmiş olan 

bir hâkim inzibat Meclisi teminatından başka, 
bu maddede yazılı teminatları da kazanıyor. 

Şimdi, bütün bu teminatlar dışında arkadaş
larımız nasıl bir teminat istiyorlar, sölemedi-
ler. Teminat demek mücerret hâkimin gayri-
mesullüğü demek mânasına gelmez. Kanun da
iresinde bütün vatandaşların yapmış oldukları 
vazifelerden ve işlerden dolayı mesuliyetleri 
vardır. Ama, bir hâkim şu veya bu şaibe ile 
şu veya bu şekilde kanuni takibata mâruz ka
lırsa, yine kendi bünyesinden en yüksek merei 
olan Yargıtay üye ve başkanlar heyeti tarafın
dan bu hâkim, bu mesleke yaramaz, terfii lâ-
zımgelmez, derse Adalet Bakanı buna karşı ne 
yapabilir? 

Diğer taraftan, yine aynı heyet, bu hâkim 
mesleke faydalıdır, şu şekilde terfii lâzımdır, 
derse, yine buna da Adalet Bakanı ne diyebilir? 
Buna karşı bir şey yapamaz. Ancak kararı infaz 
eder. Binaerfaleyh, doğrudan doğruya Hâkim
lerin terfi ve tahvili, hakkında, kanunun heyeti 
umumiyesini tetkik ettiğimiz zaman, terfi, tah
vil ve tecziyelerinin, kendi bünyelerinden çık
mış olan heyetlere muhavvel olduğu görülür. 
Ben, burada kanunun maddelerini okuyarak 
mâruzâtta bulunuyorum. Yoksa nazari ve mü
cerret bir mütalâa serdetmiyorum. Burada te
minatla ne kastediliyor, istiklâlden ne kaste
diliyor, bunu anlamak isterim. Bendeniz de 
hâkimlik yaptım, Osman Nuri Koni arkadaşı
mız da. Bu meslekten geldi. Bu kanun zama
nında yargıçlık yaptı. Kendi teminatına ve is
tiklâline dokunulmuş mudur? O meslekte kal
dığı zaman nasıl bir kanaat ve vicdan telâkkisi 
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varsa, buraya geldiği zaman da aynı duygu ile 
hareket ettiğine kani olmak isterim. Açık 
söyliyeyim, mademki, kendi istiklâli parçalanı
yordu ve bu istiklâlinin parçalanma zihniyeti 
altında o vaziyeti kabul ederek vazife görüyor
du, burada da aynı hisle ve tesir altında vazife 
görüyor neticesini çıkarabiliriz. Bir madde gös
tersinler, ya tatmin olur, veya cevabını veririm. 
Vaktinizi daha fazla almak istemem. Konuşma
larında hicap duyuyorum dediler; onun cevabı
nı da arkadaşlar verdiler. Ben bu mevzua gir
miyorum. 

Bir de esbabı mucibeye temas ettiler, tasarı
da bütün esbabı mucibe gayet açıktır. Tatbika
tın doğurmuş olduğu bâzı müşküller vardır. Bu 
müşkülleri kaldırmak hâkimler lehine hüküm 
koymak ve teminat konmak için tasarı geti
rilmiştir. Ve tasarının on sahifelik gerekçesi 
vardır. Bu esbabı mucibe kâfi gelmiyorsa han
gi noktalarda tereddüt ediyorlarsa lütfen söy
lesinler. onu da izah edelim. Her maddenin es
babı mucibesi tafsilâtiyle arzedilmiştir. 

Vaktinizi fazla almak istemiyorum, madde
lere geçilmesine karar vermenizi rica ederim. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar, Sayın sözcü arkada
şın izahatından sonra bana söyliyecek pek az 
şey kaldı. Muhalefet Partilerine mensup olan ar
kadaşlarımın mütalâalarını dikkatle dinledim. 
Bu arkadaşlardan bâzıları hakikaten çok insaf
lı konuştular. Dediler k i : Bu tasarı ile, eski Hâ
kimler Kanununun hâkimlerimize temin ettiği 
teminat zedelenmiyor. Ama, dediler, birçok te
melini ederdik ki, bu teminat daha fazla artı
rılmış olsun. Bu mütalâada bulunan arkadaşla
rın görüşüne şüphesiz ki hürmet etmek lâzmı-
geliı*. Kendileri o telâkkidedir ve hürmete şa
yandır. Hattâ bu telâkkide olan, bizden de bir
çok arkadaşlar bulunabilir. 

Hâkimlerimiz teminatının bugünkü memle
ket realitelerine ve ihtiyaçlarına takabül etme
diği kanaati hâkim bulunmaktadır. Nihayet bu 
teminatın artırılması lüzumu hâsıl oluyorsa, 
bunu Hükümet her zaman teklif edebileceği gi
bi, her hangi bir milletvekili de teklif yamak 
hususunda tabiî serbesttir ve böyle bir teklifte 
bulunabilir. 

Yalnız arkadaşlardan bâzısı diyorlar ki, hâ
kimler için bâzı memleketlerde bizden daha 
ileri teminat tanınmıştır, bunu söyliyen arka-
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daşlarm bazısı bu bahsettikleri teminatın mün- ' 
demiç bulunduğu yerlere dikkat etmiş olurlarsa j 
görürler ve takdir ederler ki, onlar, ya o mem
leketlerin anayasalarında yer almıştır, yahut, 
yapılması lâzımgelen şeylerse, bunlar teşkili 
mahakim kanununda yer alması lâzımgelen hu- j 
suslardır. Bir gün bizim de Anayasamızda ta
diller yapılmak lâzımgelirsıe, belki bu yönden 
ileri demokratik memleketlerin bize uygun dü
şecek bâzı esaslarından istifade etmek mümkün 
olabilir. Fakat bugün imaen bahsetmek istedik
leri hususlara gelince; biz bunu Hâkimler Kanu
nuna konulacak hükümlerle temin etmek imkâ
nına malik değiliz. Hâkimler Kanununa konul
muş bir madde ile Devlet Reisine vazife verile
bilir mi? Onlar niçin kendi Anayasalarına bu 
hükmü koymuşlar da Hâkimler Kanununa koy
mamışlar1? Binaenaleyh bu, bu tasarı ile ileri 
sürülebilecek bir husus değildir. 

Arkadaşlar bâzıları da dedi ki, bu tasarı yal
nız ve yalnız politik maksatla yapılmıştır. 

Arkadaşlar; samimiyetle, apaçık millet huzu
runda ifade ederim ki, bu tasarıyı hazırlıyan be
nim, tedvininde en, ufak politik mülâhaza hâkim 
olmamıştır. Çünkü bu tasarının hazırlandığı ta
rih mütalâa edilirse, o tarihte esasen Büyük Mil
let Meclisinin İktidar Partisi ekseriyeti, Seçim 
Kanununa adlî teminatı koymayı reddetmişti. 
Binaenaleyh, seçim işlerine hâkimin karışması 
mevzuubahis olmıyan bir şeyde, mevcut kanunda 
bir tadil teklifi yaparak seçim emniyeti düşün
mek, ancak tevehhümden ibarettir. Sayın Os
man Nuri'ye gene Mecelle diliyle arzedeyim ki; 
tevehhüme itibar yoktur. 

Arkadaşlar; biz yeni tasarıda, sözcü arkada
şımın, da dediği gibi, bugün mer'i kanunda hâ
kimlerimize tanınmış teminat, ki, buna herkes 
kendine göre bir mâna veriyor, Bu teminat bah
sinde sarahaten arzedeyim ki, Adalet Bakanı Hâ
kimler üzerindeki salâhiyetini kullanma sahasını 
bu kanun tasarısı ile genişletmiş değil, daraltmış-
tır. Ben bunları mesul mevkie geldiğim 1948 
senesinin 7 veya 8 nci ayında, ken,dim mesul bir 
adam. bu işin içinde yetişmiş, işin teferruatına 
vâkıf bir adam sıfatiyle, tatbikatta gördüğüm 
kanunlarımızın, Hâkimler Kanununun maksat ve 
gayesine uygun olmıyacak şekilde tereddütlü hü
kümlerini vazıh, sarih ve kesin hükümler halinde 
ve artık şahısların telâkkisine göre. değişmiyecek 
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bir hale getirmek lüzumunu hissettim ve bu ta
sarıyı bunun için getirdim. 

Tasarının esbabı mucibesi iki satırdan iba
rettir deniliyor: Tatbikatta görülen müşkülât. 
Arkadaşlar, esas tatbikatta görülen müşkülâttır 
ve bu müşkülâtı bertaraf etmek için tanzim edi
len her madde için Hüküm et ayrı ayrı esbabı mu
cibe zikretmiştir. O kadar sarih bir esbabı mu
cibe vardır ki, her madde için ayrı ayrı Hükü
met mucip sebebini göstermiştir. Komisyonları
mızın itiyadı da bu şekilde olduğu için, Komis
yon mazbatasnda da her madde ayrı ayrı tavzih 
edilmiştir. Bundan daha vazıh, bundan daha 
geniş esbabı mucibe nasıl olur, ben an]ıyanlıyo
rum. Yahut biz, esbabı mucibeyi bir edebiyat işi 
yapacak veya nazariyattan bahsedeceğiz. Ben, 
bunlara lüzum hissetmekteyim. Huzurunuza ge
tirilen tasarı yeni esaslara dayanan, yeni pren
siplere istinadeden bir tasarı değildir, mevcut ka
nunun tatbikatta muhtelif telâkkilere yer verme
mesini temin için, vuzuhlandırarak getirilmiştir. 

Arkadaşımız lütfetsinler, insaflı olsunlar. Gö
receklerdir ki, bugünkü mevcut kanuna nazaran 
bu tasarı, Adalet Bakanlığının yetkisini daraltı
yor. 

Sonra arkadaşlar Adalet Bakanının inzibat 
komisyonu kararma bugünkü kanunda itiraz 
hakkı var, müddet yok. Üç sene sonra, beş sene 
sonra Adalet Bakanı itiraz edecek, kararı boz
duracak, bu mahzuru tasavvur edemem. Ken
disi için müddetsiz olan bir hakkı yargıca ve
rilen bir hak gibi Adalet Bakanınız müddetli 
takyit ve tahdit etmiştir. Kendileri sade buraya 
geliyorlar, bir madde ve bir hüküm gösterme
den diyorlar ki ,yeni kanunun hükümleri mev
cut olan adlî teminatı zedeliyor, kendileri mad
de tasrih etmeden böyle konuşurlarsa ben de 
zedelemiyor derim. 

Arkadaşlar biz burada bu kanun hükümleri
ni, kitaplar arasında kalsın diye değil, üzerine 
icrayı vazife alan arkadaşlar tatbik etsin diye 
koyuyoruz. Kanunun altında ne diyor? Bu ka
nunu Adalet Bakanı yürütür diyor, yürütmedi
ği. takdirde işte Meclisi, Bakan politik mesuli-
yetiyle ve cezai mesuliyeti ile karşı karşıya 
kalacak demektir. 

Efendim; bu tasarı geldi, şu oldu, bu oldu. 
Arkadaşlar, bunlar bu şekilde bu Meclisin ko
nuşacağı şeyler değildir. Bize, seçim politikası 
maksadiyle bu tasarıyı getirdiğimizi söylediler. 
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Bu sözlerin, politik maksatlarla söylenmiş ol
duğuna kaniim. Çünkü arkadaşlar, bu sözleri 
hukukçu bir arkadaş söyliyemez. istanbul'da 
meslekte bulundukları zaman; kendi dereceleri 
benden büyüktü, yaşım müsait olmadığı için 
kendilerinden aşağı derecede bulunuyordum; 
şöhretlerini işitmiştim, bu arkadaş kanun met
nini benim kadar anlıyan bir arkadaştır. İn
saf ile söylemelidir ki, senin mevcut kanunların
dan şu maddesini, şu şekle getirerek; Hâkim
ler Kanlnu şu şekilde zedeleniyor. Eğer tasarı
da bir tane varsa, şimdi huzurunuzda kendim 
ve mesul Hükümet adına diyorum ki, derhal o 
•hükmü geri almaya ve değiştirmeye amadeyim. 
Çünkü böyle bir şey hatırınızdan geçmemiştir. 

Binaenaleyh bendenizin Yüksek Heyetten 
ricam, tasarının heyeti umumiyesi hakkında ki 
müzakereyi kâfi görerek maddelere geçilmesini 
ve maddeler konuşulurken, muhalefette olsun, 
muvafakatta olsun arkadaşların kıymetli müta
lâalarını lûtfetmeleridir. bu mütalâalar arasın
da bizim için teminatı bozmıyan ve tatbik ka
biliyeti olan her hangi bir teklifleri olursa on
ları da hulûs ile tetkik ederiz, kendi görüşümü
zü arzederiz, Yüksek Meclis hakem olarak bu 
tekliflerin dediğim mânada olanlarını kabul et
mekte şüphesiz ki tereddüt etmez. 

Bâzı arkadaşlar bu tasarı münasebetiyle 
mevcut olan, mer'i olan Hâkimler Kanunumuzun 
Anayasa hükümlerine uymadığını söylediler. Bu, 
bir görüştür. Yalnız ben, Büyük Millet Meclisi
nin bir uzvu, Hükümetinizin bir uzvu olarak ar-
zedeyim ki, kanaatim böyle değildir. Hâkimler 
Kanunumuzun esas prensipleri bakmmdan, belki 
Anayasa tadilinde, belki Teşkili Mahakim Kanunu 
tadillerinde bâzı düşünülecek noktalar olabv,:r 
O zaman mesuliyet mevkiinde olan arkadaşınız 
onu da-sizden istiyebilir. Bugün Anayasaya aykı
rılık iddia olunan bu tasarı geri alındığı ve buna 
ait takrir bugün Mecliste kabul edildiği takdirde 
Meclisin kabul ettiği bir kanunun Anayasaya ay
kırı olduğu kabul ediliyor demektir. Halbuki ne 
kanun ve ne de Meclis bu durumdadır. Bendeniz 
mâruzâtımla Yüksek Meclisi işgal etmek istemi
yorum. Hâkimlik derecelerinin yükseltilmesine 
dair muvakkat maddelerimiz var. Bütün bu hü
kümler, emin olunuz ki, bu kanun meriyete gir
diği zaman 2300 küsur hâkimimiz üzerinde fev
kalâde müspet tesir yapacak ve kendilerini bu 
Meclise karşı minnettar kılacatır, 
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Arkadaşlar, bu vesile ile hâkimlerimizi bir 

noktada daha tenzih etmek istiyorum. Arkadaş
larım belki o maksatla söylememişlerdir. Ama, 
benim bildiğim odur ki, Türkiye 'de ben, Cumhu
riyet devrinin adliyesini biliyorum. Ondan evvelki 
devrenin teferruatını bilmiyorum. Gerçi babam 
bir temyiz hâkimiydi ama, ondan duyduğum za-

j manlar ben çok ufaktım. Fakat Türkiye'de idare 
l mekanizmasının başında bulunanların adlî cihazı 

ellerinde oyuncak yaptıkları vâki olmadığı gibi. 
bu imkânları o suretle kullandıklarını ben tasav-

1 

j vur etmiyorum. 
Bu, 2300 küsur hâkimin, Bakan bana şunu 

yapabilir endişesiyle vicdanına aykırı karar ver
mesi demektir ki ben, bunu kabul etmem, etsem 
bile bunlar küçük, zayıf karakterde insanlar de
mek olacağından istediğiniz kadar teminat verse
niz de esasen onlar bu mesleke lâyık olmıyan in
sanlardır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan bravo 
sesleri) 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (İstanbul) — Benim 
şahsımdan bahsettiler. Ben bunlara cevap vermi-
yeceğim. 

Dr. SAÎM ALÎ DİLEMRE (Rize) — İyi söy
ledi ama, methetti. 

OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — Îğneli-
yenler de oldu. Zararı yok. Hoş gördüm. Bende
niz de şahıslara temas ettim. Çünkü şahıslar 
prensipleri, zihniyetleri temsil ederler. Bir pren
sipten mücerret olarak bahsedemeyiz. O prensip
lerin mümessilleri vardır. 

Meselâ Halk Partisinin mümessilleri siz
lersiniz. Biz de diğer partinin mümessilleriyiz. 
Zihniyetin, prensiplerin canlı bir varlığı yoktur. 
Bâzıları benim şahsımla fazla meşgul oldular. 
Ben de iade ediyorum. 

Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Bir. şey 
söylemedi ki sizin için. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — Fransa 
misalini o maksatla bahsetmedim. Çare bulunabi-
lhıir diye söyledim. Fransa'da şöyle bir çare bu
lunmuştur dedim bizde Anayasamıza uygun ola
rak bir müessese bulabiliriz demek istedim. Ada 

! lot Bakanı bunu yanlış anladılar veya yanlış an-
| lamak istediler. Biz de Anayasa dairesinde bir 
! tedbir bulabiliriz, demek istedim, diğerleri nasıl 
| bulmuşlar, dedim. Bunu arzetmek istedim. 
j Sonra rica ederim, elyevm mer'i olan Hâkim-
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lor Kanunu var. Bunun lütfen esbabı mucibesinı 
okuyunuz, bakınız Anayasa ile nasıl mukayeşeler 
yapılmış, nasıl tahliller yapılmış ve Anayasaya 
mugayeretine de işaret edilmiştir. Lütfen okun
sun. Ben aksini iddia etmedim. Ben şunu iddin 
ettim ve dedim ki, yapılan, hazırlanan tasarıda 
daha ileriye gidilmeliydi. Anayasaya yaklaşılma-
lıydı. Halbuki bu tasarı ile Anayasadan biraz 
daha uzaklaşılıyor. Ona yaklaşmak, takarrüp et
mek lâzımdır. Lütfen Anayasanın 3, 8 ve kazai 
kısımlardaki hükümleri okunsun. Bizden ne is
tiyor, hâkimiyeti kazaiye millete aittir. Biz ona 
göre bir sistem takip edeceğiz. Buna göre lâznn-
gelen tedbirleri alacağız. Hazırlanan tasarı ve 
projeler buna göre hazırlanacak. Onun koyduğu 
prensipe muvafık olacak. Netekim elyevm mer'i 
olan Hâkimler Kanununda dahi geriye gidildiği 
kendileri de zımnen itiraf ettiler. Hakikat budur. 
hakikatlere hayır denemez. Biz bu tasarı ile Ana
yasaya aykırı hükümler vaz'ediyoruz ve bir adım 
daha geriye gidiyoruz. Buna hayır denemez. 
Halbuki Anayasaya aykırı hükümleri arzettim 
Diyorlar ki teklifte bulunsunlar, bir 'Kanun tek
lifi yapsınlar. Hayır arkadaşlar; Milletvekili tek
lifte bulunmakta muhtardır, isterse teklif yapar 
isterse yapmaz. Hükümet mecburdur, iyi ve daha 
esaslı bir kanun getirmeye, çünkü vatanın mu 
kadderatiyle, idaresiyle alâkadardır. Ben bir 
Milletvekili olarak Kanun teklifi getirmem. Za
ten ağzımızla kuş tutsak da kabul etmezsiniz. 
(Hangi teklifi getirdin de kabul etme'dik sesleri, 
Hangi teklifimi yapsam hayır diyeceksiniz. Za
ten Milletvekilleri isterse teklif yaparlar, 
istemezlerse yapmazlar, mecburiyet yoktur. 
halbuki, Hükümet, vatanın ve Milletin idaresine 
vâzıül'yeddir. Biz, muhtarız, muhayyeriz ister
sek teklif yaparız. 

Ben adliyede çalışmışım da şöyle olmuş böyle 
olmuş, teveccüh buyurdular. Fakat ben adliye
de hâkimdim burada ise Milletvekiliyim. Bu
rada Milletvekili gibi düşünmek, Milletvekili 
gibi konuşmak ve hattâ siyasiyata da dalmak 
icabeder. Adliyede siyasiyata dalanı azdı m, ka
nunlar ve vicdanım beni bundan menederdi. 
Orada başka türlü düşünüyordum, kanuna hür
metkardım. Şimdi de hürmetkarım fakat ten-
kid hakkım yoktu. Burada, tenkid, muaheze 
ve teklif hakkım vardır. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Siya
set yaptığınızı ifade ediyorsunuz, 
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OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — Tabiî. 

Hayır demiyorum. Sonra dedimki, bâzı hâkimler 
metindir, reyinde müstakildir, vazifesine müda
hale ettirmez. Böyle varlıklar vardır. Bunların 
bizatihi teminata dahi ihtiyacı yoktur. Fakat 
bu gibi hâkimler azdır arkadaşlar. Onun için 
katî teminata ihtiyaç vardır. Herkes müsavi 
tiynette değildir, müsavi yaratılmamıştır, öyle
leri vardır ki, Adliye Vekilini işine karıştır
maz ne haddine karışsın.... Böyle hâkim de çok 
az bulunur. Bunu böyle kabul etmelidir. Onun 
için bu kanunlara ihtiyaç vardır. Hâkimler de 
insandır. Melek değildir ya. 

Burada kalktılar konuştular. Az çok tenvir 
ettiler. Fakat bir noktayı unuttular. Cevap ve
remediler, yutkundular, imsak ettiler. Hattâ 
Adliye Bakanı da söyliyemedi. Anayasaya bu 
tasarının uygunluğunu iddia edemediler. Bunu 
iddia edemediler, var mı söyliyen? 4 - 5 arka
daş çıktı, fakat Anayasaya muhalif olmadığını 
söyliyen çıkmadı, çıkamaz da. Binaenaleyh biz
de de adlî teminat mevhumdur. 

Şimdi kendilerine söylüyorum, sabık Mecel
lenin 75 nci maddesindeki gibi mevhumdur. 
Ben tevehhüm içinde değilim, teminatı adliye 
tevehhüm içindedir. Teminatı Adliyeyi vicdan
larında bulan ve ona bağlı olan bâzı hâkimler 
Vekillere karşı kafa tutmuşlardır. Fakat kaç 
tane söyliyebilirsiniz, bunlar ancak üç beş ta
nedir, fazla yoktur. 

Nihayet ben arkadaşlarıma fazla bir şey 
söylemiyeyim, Bakan da bu tadilât mülâhazatı 
siyasiye ile yapılmamıştır diyorlar, diyebilir
ler. Bunu zaman gösterecektir. Fakat son olarak 
Merhum Ziya Paşanın bir mısraını hatırlatmak 
isterim: 
(Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın) 
(Soldan, gülüçmeler) 

BAŞKAN —- Başka söz istiyen yoktur. Öner
geleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle tasa

rının Komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 
Muğla Milletvekili 

Nuri Özsan 

Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle tasarının tek

rar tetkiki için Adalet Komisyonuna iadesini 
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teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Hasan Dinçer 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen Anayasaya ay

ları olan bu tasarının Komisyona iade edilmesi
ni teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Teekelioğlu 

BAŞKAN —• Her üçü de tasarının komisyo
na iadesa merkezindedir. Komisyona iadeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Başka söz istiyen de yoktur. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vakit gecikmiştir, bu husustaki müzakeratı 
gelecek Birleşime bırakıyorum. 

Şimdi açık oya konulan tasarılara verilen 
oyları bildireceğim. 

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para 
mükâfatı hakkındaki tasarıya (234) oy veril
miştir. (234) kabuldür, ret ve çekinser yoktur. 
Muamele tamamdır- Binaenaleyh tasarının ka-
nunluğu (234) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanu
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısına (235) oy verilmiştir. Ret, 
çekinser yoktur. Muamele tamamdır, yeter sayı 
vardır, tasarının kanunluğu (235) oy ile kabul 
edilmiştir. 

Gündemimize cuma günü devam etmek ve 
saat 15 te toplanılmak üzere oturuma son veri
yorum, 

Kapanma saati : 19,20 

DÜZELTIŞLER 

12 nci Birleşim tutanak dergisine bağlı 20 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır 

Sahife 

3 
4 
5 

5 
5 

Satır 

19 
17 

1 

16 

Yanlış 

2700 lira yekûnu 
îpharim kızı 
mikdarı 
Lira 

1000 lira yekûnu 
Mükâfat 

Doğru 

Toplamı 2700 lira 
îbrahim kızı 
Mükâfat 
miktarı 
Lira 
Toplamı 1000 
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İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükafatı hakkındaki Kanuna verilen oyaların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
234 
234 

0 
0 

225 
6 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Meferure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Haeim Çarıklı 
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Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Gebploğlu 

BOLU 
Cemil özçağlar 
thsan Yalçın 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürra'hman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Ren da 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim A t al ay 
Sııhoyp Karafnkıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Hulusi Oral 

Kemal Cemal öncel 
DİYARBAKIR 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 

İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Abdurraihman Mr-W 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 
Osman Nuri Koni 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf Tnan 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 



Fetfıi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
G-1. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 

B : 14 7.12 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
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İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çalar 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 

tRaif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay>Akan 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

[Oya katılmtyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gh Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Ahmet Eymir 

ANKARA 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan (1.) 
Mustafa Korkut (1.) 

Tayfur Sökmen (1.) 
Nurullah Esat Sümer 
a.) 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazlıar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 

Esat Altan 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Escnc*al 
Dr. Muhlis Suner 
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BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Oemil Çambe] 
Lûtfi Gören 
Hıf zırrahman R. öyme: 
öelâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer m 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
îsmet Eker 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

(D 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

B : 14 7. 
ELÂZIĞ 

Hasan Kişioğlu 
ERZİNCAN 

Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya (I.) 
Nazif Dumlu (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(î.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan (î.) 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlı 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 
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İSTANBUL 

Enis Akaygen 
Ali Rıza, Arı 
Cihad Bahan 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demireili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Atıf Ödül 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrek'başı 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Cemil Atay 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 
Bayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül (î.) 
Dr. Fuad Umay 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
(I.) 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
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Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen (1.) 
Naim Hazim Onat 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zahcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
İsmail Ertem 
Dr. Lûtfi Kırdar 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (î.) 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (1.) 



SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

StîRD 
Eteni îzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Suphi Batur 

B : 14 7.12 
Enver Kok 
Yusuf K. Teogirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü TBleda (î.) 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı (I.) 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fa yık öztrak 
Ekrem Pekel 
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TOKAD 

Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyi'boğlu 
Hamdi Orhon 
Muammer Yarımbıyık 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 

Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Celâl Arat (I) 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ali R. tncealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
i 
1 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 

Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 235 

Kabul edenler : 235 
Beddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 224 

Açık Milletvekillikleri : 6 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoglu 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğu 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpm&n 
Nuri1 Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Agabayoğlu 
Fua/t Büfcl 

Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Cemil özçağlar 
îhsan Yalçın 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru . 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Abdürralhman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazip'ek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tuzun 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 

I Suheyp Karafakıopu 

Necdet Yücer 
DENİZLİ 

Cemil Çalgüner 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Oavit Ekin 
Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. îbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Abdüîhak Fırat 
Nahid Pekcan | 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşîr Atlı 
Cemil Said Badas 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfık Ekmen 
Kâzım Okay 
îsmail Sabuncu 
Ahm^d Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Arıman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
AbdurraJhman S&rmen 
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Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
öl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Haindi Çelen 
Fetfhi Mağara 
Âdil Tokozlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın ^ 
Gî. Salih Avgın " 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayru'llah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Balfoateioğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
İbrahim Süreyya Yiğit. 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali- Fuad Oe'besoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 

B : 14 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgü 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beyda-ğı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
tsmaÜ Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarfıan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmiıl Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

7.12.1949 0 : 1 
HalM Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıhlan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Hkrî Tirkeş 

İsmail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
MuBtafa Lâtitfoğlü 
Reşit önder 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkant 
Kâmil' Erbök 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

[Oya hatümiyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Ahmet Eymir 

ANKARA 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan- (1.) 

Mustafa Korkut (1.) 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Dr. Salbri Akın 
Mitat Aydın (1.) 
Emin Bilgen 
DT. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Alfcan 
Hacim Çarıklı 
Emindttin Çelikoz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremeftü 
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BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çamhel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. örmen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgrl. Fahrettin ATtay 
Ahmet Ali Om ar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akerüç 
Mustafa Fehmi Gf>rçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Sitner 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bin gül 
Niyazi Cıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
îh«?an Karasioğlu 
Ali Rıza F/irs ever 

ÇANKIRI 
Gl. Zeki Sovdemir 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım TJs 

CORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Cağı! 
îsmet Eker 
Has en e H^az 

DENÎZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Ham di Berkman 
-Ahidin Esre . 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet TTz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfa^il 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
(t) 

B : 14 7.12 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Şahit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya (î.) 
Nazif Dumlu fî.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Çöle 
Gl. Vehhi Koeasrüney 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Anidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal ZevtitıoüHu 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kalelî 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizd'ar 
Dr. Galin K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Ahdülsranî Türkmen 
Suphi Bedir TTluç 

ÎCEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan (t.) 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Rarrvazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

. 1949 O : 1 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Bahan 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faru'k Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Recep Pek er (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orerl. Cemil C. Tovdemir 
Hüsevin Cahit, Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Tvâtîfe B. Ceyrekhafşı 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Has&n Âli Yücel 

KARS 
Şeraf ettin Karacan 

KASTAMONU 
Cemil Atay 
Dr. Fahri Eeevit 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül fî.) 
Dr. Fuad Hm av 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
îhsan Şerif özjren 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Ahdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zafocı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Dr. Lûtfi Kırdar 

MARAŞ 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Ahdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Ahi din Çakır 
Necati Erdeım 
Asım Gursu 
Dr. Mitart Sakaroğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Ham di Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (î.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (î.) 
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Naşit İftrat 
Eıza Isıtan 
Ömer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Hilmi Uran 
AM Münif Yegena 
Alımet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Eteni îzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
AH Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

B : 14 î . lâ 
SÎNOB 

Suphi Batur 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Mitat Şükrü Bleda (î.) 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı (î.) 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

o: ı 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Orhon 
Muammer Yarımbıyık 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 

Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Celâl Arat (I.) 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
AH R. Ineealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhcoı 
Nuri Tarhan 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Yozgad 
Zonguldak 
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S. Sayısı: 28 
Türkiye Cumhuriyeti ile Filipin Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Dostluk Andlaşmasınm onanması hakkında Kanun tasarısı ve Dışiş

leri Komisyonu raporu (1 /591) 

T.C. 
Başbakanlık 19 . X . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü ! 

8ey%: 71-1382, 6-3743 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti ile Filipin Cumhuriyeti arasında Vaşington'da imzalanan Dostluk Muahe
desinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 18.VIII.1949 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ili
şik] eriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

GEREKÇE 

Vaşington'daki Filipin Büyük Elçisi Birleşik Amerika Devletleri nezdindeki Büyük Elçimize 
müracaat ederek, Filipin'in birçok Hükümetlerle Dostluk Muahedeleri akdetmekte olduğunu söyle
miş ve memleketimizle de böyle bir muahede yapmak için Hükümeti adma teklifte bulunarak bu 
bapta bir tasarı tevdi eylemiştir. 

Tasarıyı inceliyen Dışişleri Bakanlığımız, aşağıda arzedildiği üzere, aydınlanmasında lüzum 
görülen bir nokta hakkında gerekli izahatı aldıktan sonra, tercümesiyle beraber sunulan örneği 
ilişik İngilizce muahede metninin imzası için lâzım gelen işlemi bitirmiş ve bahis mevzuu vesika 

13 Haziran 1949 da Vaşingtton'da imza edilmiştir. 
Her iki memleket arasında Dostluk münasebetlerinin devam ettirilmesi amacını güden işbu mu

ahede, çıkabilecek anlaşmazlıkların halli için tarafların kuvvete müracaat etmiyeceklerı esas pren-
sipine ilâveten siyasî temsilciler ve Konsolosluk memurları teatisini derpiş etmekte ve bu tem
silciler ile memurların ödevlerinin ifası ve ikametleri hususlarında milletlerarası hukuk ve tea
müle tâbi olacaklarını tasrih eylemektedir. 

Âkıd taraflar vatandaşları, karşı taraf topraklarında menkul ve gayrimenkul mal iktisabı, te
mellükü ve tasarrufu hususlarında olduğu gibi seyahat, ikamet, ticaret veya her hangi sanatla 
meşyul olmak konularında mahallî kanunlara; tâbi olacaklar ve gerek şahıslarının ve mallarının em 
niyeti, gerek adlî, idari ve hukuki işlemler bakımından, bulundukları memleket vatandaşlarının tâbi 
oldukları şartlardan faydalanacaklardır 

İki memleket arasında resmî yayınların teatisini derpiş eden altıncı madde hakkında aydınlatıl 
masını istemiş olan Dışişleri Bakanlığımız, işbu yayınlardan kasdin ihsaî bilgi ile ilgili veya iki 
memleketin umumi hayatını aksettiren yayınlar olduğunu ve ancak istenilen yayınların verilmesi
nin bahis mevzuu bulunduğunu öğrenmiştir. 

Muahede aynı zamanda iki memleket arasındaki ticari, iktisadi ve kültürel münasebetlerin tan
zimi için ileride ticaret ve sanayi ve seyrisefain, konsolosluk, telif hakları ve ihtira beratları, 
mücrimlerin iadesi muahedelerinin akdini derpiş eylemektedir. 



Müddetsiz olarak yürürlükte kalacak olan muahede, taraflardan birinin fesih hakkındaki ih
barından itibaren bir yıl süre ile yürürlükte kalacak ve o yıl sonunda yürürlükten kalkacaktır. 

Taşıdığı hükümler bakımından, Hükümetimizce şimdiye kadar akdedilmiş olan Dostluk mua
hedelerinin umumi hükümlerine uygun görülen ve Filipin Hükümetinin dış politikada gerek 

Amerika Birleşik Devletleri gerek batı Devletleriyle sıkı iş birliği yapm-akta olması ve Birleşmiş 
Milletler teşkilâtında bu memleket dostluğundan her zaman faydalanabileceğimiz göz önüne alına
rak imza edilmiş olan işbu muahedenin onanması için ilişik kanını tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dtğişleri Komisyonu 29 . XI . 1949 

Esas No. 1/591 
Karar No. 4 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyetiyle Filipin Cumhuriyeti 
arasında Vaşington'da 13 Haziran 1949 tarihin
de imzalanan Dostluk Muahedesinin onanması 
hakkında Bakanlar Kurulunun 18 . VIII . 1949 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısı ve gerekçesi ili-
şikleriyle birlikte, Yüksek Başkanlıktan Dışiş
leri Komisyonuna havale edilmiş olmakla 25 . 
XI . 1949 günü Komisyonumuzda Dışişleri Ba
lkanı hazır olduğu halde incelendi. 

Filipin Cumhuriyetiyle memleketimiz arasın
da dostluk münasebetlerinin devam ettirilmesi 
amacını güden bu muahede Filipin Cumhuriye
tinin Birleşmiş Milletler Teşkilâtına dâhil bu
lunması itibariyle bu memleket dostluğundan 
her zaman faydalanmamızı mümkün kılabilece
ğinden ve ihtiva ettiği hükümler bakımından 
Hükümetimizce şimdiye kadar akdedilmiş bulu
nan dostluk muahedeleri hükümlerine uygun 
bulunduğundan aynı zamanda iki mmeleket ara
sında ticarî, iktisadi ve kültürel münasebetle

rin tanzimi için ilerde Ibâzı anlaşmalar akdini 
derpiş eylediğinden heyeti umumiyesiyle umu
mi siyasetimize muvafık görüldü ve bunun Ka
mutayda onanmasına dair olan Hükümet tasarı
sına (Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer) ibaresi ikinci madde olarak ilâve edilmek 
ve tasarının eski ikinci maddesi de üçüncü mad
de olarak yazılmak suretiyle Komisyonumuzca 
aynen ka'bul olunmuştur. Saygı ile Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Bilecik Gazianteıb 

M. Ş. Esendal Dr. A. Melek 
Kâtip 

Malatya Afyon Karahisar 
A. Esenbel Dr. C. Tunca 
Aydın tzmir 

Dr. M. Germen H. A. Yücel 
Manisa Manisa 

Korgl. A. R. Artunkal Ş. B, Hatiboğlu 

( S. Sayısı : 28 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

— 3 — 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Filipin Cumhuriyeti 
arasında Vaşington'da imzalanan Dostluk Mua

hedesinin onanması Jıakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ie Fi
lipin Cumhuriyeti arasında 13 Haziran 1949 
tarihinde Vaşington'da imza edilen Dostluk 
Muahedesi onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
veDışiş. B. V. 
C. 8. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakam 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

Millî Eğitini Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
V. Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sir&r 

Türkiye Cumhuriyetiyle Filipin Cumhuriyeti 
arasında Vaşington'da imzalanan Dostluk Muahe

desinin onanması hakkında 

MADDE 1. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 3. 
yürütür. 

— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

( S. Sayısı : 28 ) 



T^KBaTECUM'HöMyETÎÎLEFtLtPÎNCUMHüRtYETÎ ARASINDA DOSTLUK MUAHEDESİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Filipin Cumhuriyeti, aralarında teyemmünen mevcut dostluk müna
sebetlerini, hukuki, harsî ve iktisadi bağlarını resmî vesaitle kuvvetlendirmek suretiyle sağlamlaş
tırmak ve devam ettirtmek arzusunda bulunduklarından (bir Dostluk Muahedesi akdine karar ver
mişler ve ibu amaçla Murahhasları : 

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Amerika Birleşik Devletleri nezdinde Büyük Elçi Ekselans Feridun Cemal ERKÎN'Î 

Filipin Cumhurbaşkanı 
Amerika Birleşik Devletleri nezdinde Büyük Elçi Ek^lâns Joaquin M. ELIZALDE'yi 

tâyin etmişlerdir. 
Bu Murahhaslar usulüne uygun yetki belgele ini gösterdikten sonra aşağıdaki maddeler üze

rinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Filipin Cumhuriyeti ile Türk ve Filipin milletleri arasında ebedî ba
rış! ve daimî dostluk bulunacaktır. 

Madde — 2. 

İki Yüksek Âkıd arasında, diplomasi veya tavassut veya tahkim yoliyle matluba muvafık 
surette halledilmiyen her hangi bir anlaşmazlık çıkarsa Taraflar işi hal için kuvvete müracaat 
etmiyeeekler ve anlaşmazlığı son karar için Beynelmilel Adalet Divanına havale eyliyeceklerdir. 
Bu taahhüt, Türkiye Cumhuriyeti ile Filipin Cuıuhuriy etinin esas itibariyle millî yetkilerinden 
saydıkları meselelerle ilgili anlaşmazlıklara şâmil, olmayacaktır. 

Madde — 3. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri diğer Taraf nezdine diplomatik temsilciler tâyinine çalışa
cak ve bu temsilciler tanınıp kabul edildikten sonra, ödevlerinin devamı müddetince, müteka
biliyet esasına dayanarak, beynelmilel hukuk ve teamül gereğince umumiytle tanınmış olan hak
lar, imtiyazlar ve muafiyetlerden faydalanacaklardır. 

Madde — 4. 

Yüksek Âkıdlerden her biri diğerine Başkonsolos, Konsolos, Konsolos Muavini ve Konsolos
luk ajanları göndermek ve diğerinden bu kabîl memurlar kabul etmek hakkına malik olacak; ve 
bu memurlar usulüne uygun olarak buyrultu veya diğer bir tanınma vesikasiyle mücehhez bu
lunmakla, diğer Tarafın topraklarında, Yüksek Âkıd Taraflarca mutabık kalınacak yerlerde, ika
metlerine müsaade edilecektir. 

Yüksek Âkıdlerden her birinin konsolosluk memurları, ödevlerine başladıktan sonra, diğer 
Tarafın toprağında, umumiyetle kabul edilmiş beynelmilel hukuk kaideleri ve teamül gereğince 
aynı statü dereceyi haiz memurlara bahşedilen bütün haklar, imtiyazlar, istisnalar ve muafiyetler
den karşılıklı olarak faydalanacaklardır. 

Madde — 5 

Yüksek Âkıdlerden birinin diğerine ait topraklar dâhilinde bulunan yurttaşlarının; diğer 
Âkıd tarafından neşredilen veya bundan sonra neşredilebilecek olan anayasaya, kanunlara ve ni
zamlara daima tâbi olmak şartiyle, menkul ve gayrimenkul emvali iktisap ve temellük etmek, ta
sarruf eylemek ve bunları satmak, seyahat etmek, ikamet etmek ve ticaret, senayi ve meşru ve asa-

( S. Sayısı : 28 ) 



^6~ 
yi§i İDozmlyan diğer işlerle meşgul olmak hakkından karşılıklı olarak faydalanmalarına müsaade 
edilecektir. Bu yurttaşlar, usul meseleleri bakımından, şahıslarının ve mülklerinin korunması ve 
emniyeti ile bütün adlî, idari ve hukuki işlemler hususunda diğer Tarafın yurttaşlarına yapılan 
muameleden aynen faydalanacaklardır. 

Madde — 6 ; . , 

Yüksek Âkıdler resmî yayın teatisini kabul ederler. Teatinin tarzı ve Yüksek Âh idlerden birinin 
diğerine ait yayınları almak için tâyin edeceği şahıs veya şahıslar nota teatisi suretiyle kararlaştırı
lacaktır. 

Madde — 7 

Yüksek Â&ıdler mümkün olan süratle ticaret ve seyrisefain, konsolosluk hakları ve imtiyazları, 
telif hakları ve ihtira beratları ve mücrimlerin iadesine dair muahedeler akdini kabul ederler. 

Madde — 8 

Bu Muahede Yüksek Âkıdlerce kendi anayasa usullerine uygun olarak tasdika tâbi olacaktır. 
Bu Muahede, tasdiknamelerin Vaşington'da teatisi üzerine yürürlüğe girecek ve o andan itibaren 
yürürlükte kalacaktır. Şukadar ki, bir sene evvelinden vâki olacak ihbarla o sene sonunda yürür
lükten kaldırılabilir. 

Yukarda hususları tasdikan, Yüksek Akıdlcrin Fevkalâde Murahhasları işbu Muahedeyi im
zalamışlar ve mühürleriyle mühürlemişlerdir. 

On üç Haziran bin dokuz yüz kırk dokuz günü Vaşington'da iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına : Filipin Cumhuriyeti adına : 
Feridun Cemal Erkin Joaquin M. Eliadldt. 

( S. Sayısı : 20 ) 





S. Sayısı: 29 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması 
hakkında Kanun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu raporu (1 /604) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . XI. 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1392, 6 - 3852 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava ulaştırmala
rına dair olan Anlaşmanın onanması nakkmda Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru 
hınca 7 . X . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve 
ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
' - • • . • • , , Ş. Oünaltay 

GEREKÇE 

Hükümetimizin de katılmasiyle Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde imzalanan ve Yüksek Meclis 
tarafından 4749 sayılı Kanunla 5 Haziran 1945 Tarihinde kabul ve onanmış olan Milletlerarası 
Sivil Havacılık Anlaşmaları hükümleri dâhilinde Cumhuriyet Hükümeti, 12 Şubat 1946 günü Bü
yük Britanya Kırallığı ve Amerika Birleşik Devletleriyle birer Hava x\.nlaşması yapmış ve l a 
anlaşmalar Büyük Millet Meclisince 13 Mayıs J946 ayında onanmıştır. Keza Hükümetimizle İs
veç Kırallığı hükümeti arasında 26 Haziran 1946, Fransa Hükümetiyle 12 Ekim 1946, Çekoslovak
ya Hükümetiyle 5 Mart 1947, Dolanda Hükümetiyle 19 Mart 1947, Danimarka Hükümetiyle 30 
Haziran 1947, Irak ile 30 Haziran 1947, Yunanistan ile 2 Temmuz 1947, Lübnan ile 16 Eylül 1947, 
Şarki Ürdün ile 7 Mayıs 1948, ve Norveç Hükümetiyle 20 Mayıs 1948 de bu yolda birer Anlat
ma akit ve imza olunmuştur. Bu anlaşmalar sırasiyle aşağıdaki tarihlerde Büyük Millet Meclisince 
onanmıştır, (isveç ile Anlaşma 16 Eylül 1946, Kanun No. 4954); (Fransa ile Anlaşma: 21 Şubat 
1947, Kanun No. 5028) ; (Holânda ile Anlaşma: 18 Haziran 1947, Kanun No. 5111) ; (Çekoslovakya 
ile Anlaşma: 18 Haziran 1947, Kanun No. 5110); (Danimarka ile Anlaşma: 9 Şubat 1948, Kanım 
No. 5172); (İrak ile Anlaşma: 9 Şubat 1948, Kanun No. 5173) ; (Yunanistan ile Anlaşma : 9 Şubat 
1948, Kanun No. 5171); (Lübnan ile Anlaşma : 9 Şubat 1948, Kanun No. 5174); (Ürdün ile Anlaş
ma : 10 Ocak 1949, Kanun No 5303); (Norveç ile Anlaşma : 10 Ocak 1949, Kanun No. 5302). 

Bu iki taraflı Anlaşmaların Yüksek Meclise sunulmaları sırasında da arzolunduğu üzere, Şika
go'da kurulan sistemin işlemesi, çeşitli üye Devletler arasında yapılacak iki taraflı Anlaşmalar 
akdine bağlıdır. Cumhuriyet Hükümeti bugüne kadar yaptığı anlaşmalardan başka, diğer devlet
lerle de faydalı ve gerekli anlaşmalar teminine devam etmektedir. Bu arada Suıiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin Anlaşma Akdine mütedair teklifi üzerine 24 Mayıs 1947 tarihinde başlıyan müzakereler 
müspet netice vermiş ve Anlaşma metni 6 Temmuz 1949 da Şam'da imzalanmıştır. 

Bu Anlaşma geniş ölçüde evvelki Anlaşmalardan mülhem olup mütekabiliyet esasına istinat etmekte 
ve şimdiki şartlar altında Yakın Doğu memleketleri ile yurdumuz arasında nispeten uzun süren se
ferler yanında daha süratli bir hava ulaştırması te-üs etmek suretiyle mezkûr memleketlerle Türkiye 



arasındaki ekonomik ve sosyal münasebetleri kuvvetlendirmek ve geliştirmek gayesini gütmektedir. 
Diğer taraftan Lübnan, Şark - ül - Ürdün, ve Irak Hükümetleriyle evvelce akdedilen Hava Anlatma
larını itmam ederek uçaklarımızın sistemli bir şekilde Yakm Doğu memleketlerine işlemesini temin 
edecek olan işbu Anlaşmanın bahşedeceği faydalar arzdan müstağnidir. 

Bu kere onanmaya sunulan Anlaşma ile Türk uçakları Ankara'dan Şam, Halep ve daha ileri 
memleketlere gidecekler ve bu hat üzerinde milletletarası yolcu, yük ve posta almak ve boşaltmak 
hakkını haiz olacaklardır. Suriye uçakları da aynı veçhile Ankara, istanbul ve daha ileri memleket
lere gidecekler ve aynı haklardan istifade edeceklerdir. Ancak her iki memleket uçaklarma diğer 
memleket ülkesi üzerindeki noktalar arasında ulaştırma yapmak hakkı verilmemiştir. 

Anlaşma ile Ekinin yorumlanması veya uygulanması yolunda sözleşen Tarafların müzakere ile hal-
ledemiyecekleri hususlar, ya 7 Aralık 1944 Şikago Anlaşması ile kurulan Milletlerarası Sivil Hava
cılık Teşkilâtı Konseyine, veya iki Tarafın tâyin edeceği bir hakem mahkemesine, yahut da, başka 
her hangi bir şahıs veya teşekkülün hakemliğine sunulacaktır. 

Yukarda bahis konusu edilen Anlaşma ile Ekinde mevcut esasların memleketimizin menfaatine 
uygun ve Suriye ile aramızdaki sivil havacılık münasebetlerini düzenliyecek mahiyette bulundukları 
mütalâa edilmektedir. 

Bu düşünce ile Anlaşma ve Ekinin onanması için ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 29 . XI . 1949 

Esas No. 1/604 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Şam'da 6 Tem
muz 1949 tarihinde akit ve imza edilmiş olan 
Hava Ulaştırmalarına dair Anlaşma ile ekinin 
onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunun 7 Ekim 1949 
tarihli karariyle Büyük Millet Meclisine sunu
lan Kanun tasarısı ile Anlaşma ve eki komisyo
numuzun 24 Kasım 1949 tarihindeki toplantı
sında Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının 
temsilcileri hazır oldukları halde okunup ince
lendi. 

Hükümetimizle Suriye Hükümeti arasında 
6 Temmuz 1949 tarihinde akit ve imza olunan 
bu Anlaşmanın, 7 Aralık 1944 tarihinde Şika
go'da imzalanan ve Büyük Millet Meclisince 
5 . VI . 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla ona
nan Sivil Havacılık Anlaşmaları ile kurulmuş 
olan Milletlerarası Hava Ulaştırmacılığı siste
minin işlemesi ve gelişmesi için âkıd Devletler 
arasında yapıl agelmekte olan iki taraflı anlaş
malar silsilesine dâhil olduğu ve evvelce diğer 

Hükümetlerle yapılmış ve Büyük Millet Mecli
since onanmış olan anlaşmalardaki hükümleri 
ihtiva etmekte bulunduğu ve «mütekabiliyet 
esasına» dayandığı görülmüştür. 

Gerekçesinde de yazılı olduğu üzere: 
Türkiye ile Yakm-Doğu memleketleri arasın

da şimdiki şartlar altında nispeten uzun süren 
seferler yanında daha süratli bir hava ulaştırma
sı tesis etmek suretiyle yurdumuzla mezkûr 
memleketler arasındaki ekonomik ve sosyal mü
nasebetleri kuvvetlendirmek ve geliştirmek araa-
ciyle akdedilmiş olan bu anlaşmanın Irak, Lüb
nan ve Ürdün Hükümetleriyle yapılmış olan 
Hava Anlaşmalarını tamamlıyarak uçaklarımı
zın devamlı ve düzenli bir surette Yakın - Doğu 
memleketlerine işlemesini sağlıyacağı ve mem
leketimiz için çok faydalı olacağı belirmiş ol
makla, Kanun tasarısındaki maddeler Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş ve 
anlaşma ile ekinin onanmasına komisyonumuz
ca oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Baş-
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kanlığa sunulur. 
Ulaştırma K. Başkanı 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 

Kâtip 
Erzurum 
S. Altuğ 
Aydın 

Mitat Aydın 
imzada bulunamadı 

Sözcü 
Niğde 

Vehbi Sandal 

Ankara 
/. R. Ayaşlı 
Çanakkale 

Behçet Gökçen 
İmzada bulunamadı 

Hatay İstanbul 
H. Mursaloğlu Senihi Yürüten 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

İzmir Kayseri Konya 
Dr. K. örs F. Seler Rasim Erel 

Manisa Ordu 
Korgl. A. R. Artunkal Dr. V. Demir 

Ordu Samsun 
Amiral Hulusi Gökdalay Yakup Kalkay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Suriye Cum
huriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmala
rına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Şam'da 6 Temmuz 1949 tarihinde akit ve 
imza edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına dair 
Anlaşma ile eki onanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

Devlet Bakanı 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
İV. Sadak 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
î. R. Aksal 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
T7. Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Bayındırlık Bakam 
S. Adatan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Re§at Ş. Sirer 
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TÜRKİYE CUMHURİYET HÜKÜMETİ İLE SURİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 

HAVA ULAŞTIRMALARINA DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti, 
Türkiye ile Suriye arasında Hava Ulaştırmalarına dair bir Anlaşma yapmaya karar vererek, 
Bu maksatla usulü dairesinde yetkilendirilmiş temsilciler tâyin etmişler ve bunlar aşağıdaki hü

kümler üzerinde anlaşmışlardır : 

Madde — 1 

Sözleşen taraflar, ilişik ekte sayılan Milletlerarası Havayollarının ve seferlerinin kurul
ması için, işbu ekte gösterilen hakları birbirlerine verirler; anılan seferlere, kendisine bu haklar 
verilen sözleşen tarafın ihtiyarına g'öre derhal veya daha ileri bir tarihte başlanabilir. 

Madde — 2 

a) Sözleşen Taraflardan biri tarafından diğer Sözleşen Tarafa kurulması hakkı verilen her bir 
hava seferi, bu son Taraf anılan seferi işletmek için bir veya birkaç hava ulaştırma teşebbüsü tâ
yin eder etmez, işletmeye açılabilecektir. Bu hakkı veren Sözleşen Taraf, işbu maddenin (b) fık
rası ve 6 neı madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, böylece tâyin olunan hava ulaştırma te
şebbüsüne veya teşebbüslerine gereken işletme müsaadesini gecikmeksizin verecektir. 

b) Yukarda anılan hakları veren Sözleşen Taraf, böylece tâyin edilen hava ulaştırma teşebbü
sünü veya teşebbüslerini, işbu anlaşmada derpiş olunan seferlere bağlamaya mezun kılmadan ön
ce, kendilerinden ülkesinde yürürlükte bulunan kanun ve nizamlar gereğince hüviyetlerini ispat 
edici mahiyette her türlü vesikalar vermelerini isteyebilecektir. 

c) İlgili Hükümetlerce tâyin olunabilecek bâ:<ı bölgelerde Milletlerarası bir hava seferinin kurul
ması yetkili askerî makamların tasvibine sunulacaktır. 

Madde - 3. 

a) Sözleşen Taraflardan her biri, öteki taraf hava ulaştırma teşebbüslerinin kendi hava alanla
rını kullanmaları ve başka kolaylıklardan faydalanmaları karşılığı olarak alacağı veya alınmasına 
müsaade edeceği harçların, Milletlerarası benzer seferlerde kullanılan kendi millî uçaklaırnea anılan 
hava alanlarım kullanma ve kolaylıklardan faylalanma karşılığı olarak ödenecek harçlardan daha 
yüksek olmamasını kabul eder. 

b) Sözleşen Taraflardan birinin ülkesine, öteki sözleşen tarfça tâyin edilen hava ulaştırma te
şebbüsü tarafından veya böyle bir teşebbüs hesabına il hal edilip münhasıran bu teşebbüs uçakları ta
rafından kullanılacak yakıtlar, makina yağları ve yedek y)arçalar, gümrük resimleri, muayene ücret
leri veya diğer millî resim ve harçların alınması hususunla millî hava ulaştırma teşebbüslerine ve
ya en ziyade müsaadeye mazhar millet hava ulaştırma teşebbüslerine uygulanan işlemden faydalana
caklardır. 

e) Ekte tarif edilen havayollarını ve seferlerini isletmeye izinli Sözleşen Tarafın hava ulaştırma 
teşebbüslerine ait sivil uçaklarda bulunan yakıtlar, makimi yağları, yedek parçalar, mûtat teçhizat ve 
uçak kumanyası, anılan uçaklar tarafından Öteki Sözleşen Tarafın ülkesi üzerindeki uçuşlar esnasın
da kullanılsa veya sarfedilse bile, bu Taraf ülkesine giriş veya bu ülkeden çıkışta gümrük resimleri 
muayene ücretleri veya diğer benzer resimlerden muaf tutulacaklardır. 
'S p i->»/ v (t e :•' -' ;! i'- v . » f -• ' ?• •.; ı> -,' ': ? <;? r. " i? '•• '- ., KI A ", f • i 

' • Madde — 4. 

Sözleşen Taraflardan birinin verdiği veya muteber tanıdığı ve henüz müddeti geçmemiş hava sey
rüsefer şahadetnameleri, uçuşa elverişlilik bröveleri ve lisanslar ekte gösterilen havayollarının ve se
ferlerinin işletilmesi için öteki Sözleşen Tarafça da muteber tanınacaktır. 

f S. Sayısı : 29 ) 



— 5 — 
Ancak, Sözleşen Taraflardan her biri, kendi uyruklarına diğer bir Devlet tarafından verilmiş 

olan uçuşa elverişlilik brövelerini ve lisansları, kendi ülkesi üzerinde yapılacak uçuşlar için mu
teber tanımamak hakkını muhafaza eder. 

Madde — 5. 

a) Sözleşen Taraflardan birinin, milletlerarası hava seyrüseferlerinde kullanılan uçakların 
kendi ülkesine giriş ve çıkışı hakkındaki veya anılan uçakların kendi ülkesi sınırları içinde bu
lundukları müddetçe işletilmesi ve seyrüseferi ile ilgili kanun ve nizamları öteki Sözleşen Taraf 
hava ulaştırma teşebbüsünün veya teşebbüslerinin uçaklarına da uygulanacaktır. 

b) Yolcular, mürettabat ve uçakla mal gönderenler, gerek şahsan gerekse kendi nam ve 
hesaplarına hareket eden bir üçüncü şahıs vasıtasiyle Sözleşen Taraflardan her birinin ülkesinde, 
giriş, çıkış formaliteleri, güç, pasaport ve karantina işlerine mütaallik bulunanlar gibi yolcular, 
mürettebat ve malların memlekete giriş, memlekette kalış ve memleketten çıkışını tanzim eden 
kanun ve nizamlara riayetle mükellef olacaklardır. 

Madde — 6. 

Sözleşen Taraflardan her biri, öteki sözleşen tarafça tâyin edilen bir hava ulaştırma teşebbüsü 
mülkiyetinin esaslı kısmının ve fiilî murakabesinin bu son taraf uyruklarının elinde bulunduğu
na kanaat getirmediği hallerde veya bu teşebbüs, ülkesi üzerinde faaliyette bulunduğu Devletin 
kanun ve nizamlarına, yükardaki 5 nci maddede işaret olunduğu şekilde riayet etmediği veya iş
bu Anlaşmanın kendisine yüklediği vecibeleri yerine getirmediği takdirde bu teşebbüse işletme 
müsaadesi vermeği reddetmek veya verilmiş olan müsaadeyi geri almak hakkını muhafaza eder. 

Madde — 7. 

Bu Anlaşma ve buna dayanarak yapılacak bütün mukaveleler Milletlerarası Sivil Havacılık 
Teşkilâtı nezdinde tescil ettirilecektir. 

Madde — 8. 

Sözleşen Taraflardan biri, işbu Anlaşma Ek'i hükümlerinden her hangi birinin değiştirilmesini 
arzu ettiği hallerde, her iki Sözleşen Taraf yetkili makamlarının bu maksatla birbirleriyle danış
malarını istiyebilecek ve bu danışma, istek tarihinden itibaren sayılmak üzere 60 günlük bir süre 
içinde başlıyacaktır. Anılan makamların kararlaştırdıkları her değişiklik, diplomatik Nota teatisi 
suretiyle teyid edildikten sonra yürürlüğe girecektir. 

Genel mahiyette çok taraflı bir Havacılık Sözleşmesi her iki Sözleşen Taraf için yürürlüğe gir
diği takdirde, Taraflar işbu Anlaşma ve Ek'i hükümlerinin anılan Sözleşme hükümleri ile uygun
luğunu sağlamak maksadiyle danışacaklardır. 

Madde — 9. 

a) Sözleşen Taraflar işbu Anlaşmanın veya Ekinin yorumlanmasına ve uygulanmasına mü
taallik olup, karşılıklı görüşme yoliyle halledilmiyen her hangi bir uyuşmazlığı hakeme sunmayı 
kabul ederler. 

b) Böyle bir uyuşmazlık, 7 Aralık 1944 de Şikago'da imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık 
Sözleşmesi ile kurulan Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine arzolunacaktır. 

c) Bununla beraber Sözleşen Taraflar, aralarında anlaşarak, uyuşmazlığı bir hakem mahke
mesine yahut tâyin edecekleri her hangi bir şahıs veya teşekküle sunarak da halledebilirler. 

d) Sözleşen Taraflar verilecek hükme riayet etmeyi taahhüt ederler. 
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Madde — 10. 

«Ülke» tâbiri, 7 Aralık 1944 de Şikago'da imzalanan Milletlerarası Sivil Havacınık Sözleş
mesinin 2 nci maddesinde derpiş olunan mânayı ifade edecektir. 

Yukarıdaki hüküm, metinde aykırı bir kayıt bulunmadığı takdirde, işbu Anlaşma ve Eki için 
muteber sayılacaktır. 

Madde — 11. 

Sözleşen Taraflardan her biri, işbu Anlaşmaya son vermek istediğini öteki Tarafa Nota ile bil
direbilir. Böyle bir son verme, Tarafların anlaşması ile, müddetin, son bulmasından önce iptal edilme
dikçe, notanın öteki tarafça alınması tarihinden 12 ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Madde — 12 

Tasdiknameler, mümkün olan en kısa zamanda Ankara'da teati edilecektir. Anlaşma, tasdikna
melerin teatisi tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Yukardakileri tasdikan,, imzaları aşağıda bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesinde 
yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmiş ve mühürlemişlerdir. 

6 Temmuz 1949 tarihinde Şam'da Türkçe ve Arapça iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Suriye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına adına 

EK 

1. İşbu Anlaşma ve Eki gereğince mezun kılınmış olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hava 
ulaştırma teşebbüslerine, Suriye toprakları üzerinden inmeden geçmek ve bu topraklara ticari ol-
mıyan sebeplerle inmek hakkı ile aşağıda gösterilen yollar üzerinde milletlerarası yolcu, yük 
ve posta almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

Her iki istikamette olmak üzere, Türkiye ve diğer yurtlar topraklarında mutavassıt noktalar 
tarikiyle veya doğrudan doğruya, Ankara'dan Halep - Şam'a ve daha ilerideki memleketlere, 

2. Bu Anlaşma ve Eki gereğince mezun kılınmış olan Suriye Cumhuriyeti Hükümeti hava 
ulaştırma teşebbüslerine, Türk toprakları üzerinden inmeden geçmek ve bu topraklara ticari ol-
mıyan sebeplerle inmek hakkı ile aşağıda gösterilen yollar üzerinde milletlerarası yolcu, yük ve 
pcsta almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

Her iki istikamette olmak üzere, Suriye'de ve diğer yurtlar topraklarında mutavassıt noktalar 
tarikiyle veya doğrudan doğruya Şam'dan Ankara - İstanbul'a ve daha ilerideki memleketler*, 

3. Bu Anlaşma ve Ek'ine mevzu olan hava seferlerinin kurulması ve işletilmesinde aşağıda
ki prensipler uygulanacaktır: 

a) îmkân nispetinde düşük ve salim ekonomik prensiplerle bağdaşan tarifeler uygulanması 
suretiyle hava yolculuğunun insanlığın genel refahı bakımından erzettiği faydaların yayılması 
nm en geniş şekilde teşvik ve tahriki, hava yolculuğunun milletler araşınca dostça anlayış ve 
iyi niyetin vasıtası olarak teşviki ve aynı zamanda bu yeni ulaştırma vasıtasının, iki memleketin 
müşterek refahı bakımından arzettiği çok sayıda her türlü faydaların sağlanması şayanı arzu-
dm. 

b) Seyahat eden kimselere sağlanmış bulunan hava ulaştırma kolaylıkları, halkın bu gibi ulaş-
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firmalara olan ihtiyaçları ile sıkı surette münasebette olmalıdır. 

e) Her iki memleketin hava ulaştırma teşebbüsleri için, işbu Anlaşma ve ekine mevzu olan 
ve karşılıklı ülkeler arasında mevcut yol veya yollardan herhangi birini takiben hava seferleri 
kurulması hususunda müsait ve eşit imkânlar mevcut olmalıdır. 

d) Bu Anlaşma ekinde yazılı uzak kurye seferlerinin Sözleşen Taraflar hava ulaştırma teşeb-
büslerinee işletilmesinde, karşı Taraf hava ulaştırma teşebbüslerinin menfaatleri, işbu Tarafın 
aynı yollar üzerinde kısmen veya tamamen kurmuş bulunduğu seferleri haksız zararlara uğratma
mak maksadiyle göz önünde tutulacaktır. 

e) Sözleşen Taraflar, işbu Anlaşma ekine uygun olarak tâyin olunan hava ulaştırma teşeb
büsleri tarafından yapılacak seferler hacminin her şeyden önce, adı geçen teşebbüsün milliyetini 
taşıdığı memleket ile ulaştırmanın nihai hedefi olan memleket arasındaki ulaştırma ihtiyaçlarına 
uygun bulunmasını kabul ederler. 

f) Sözleşen Taraflar, tarife ücretlerinin, ida-eli işletme, mâkul kâr haddi, seferin ve sürat 
ve rahat bakımından uçakların hususiyetlerindeki farkları da içine alan bütün ilgili âmilleri ve 
ayni zamanda ayni yol üzerinde sefer yapan di ?er hava ulaştırma teşebbüslerince tatbik edilen 

.rife ücretlerini göz önünde tutarak mâkul bir .-as dâhilinde tesbit etmeyi kabul ederler. 

4. Bu hatlar üzerinde, işbu Anlaşma ve ekine mevzu olan yolların bir veya birkaç noktasından 
üçüncü memleketlerden adı geçen yolların bir veya birkaç noktasında yapılacak milletlerarası 
ulaştırmada yükleme ve boşaltma hakkı Sözleşen Taraflarca kabul olunan muntazam inkişaf 
genel prensiplerine ve hacım uygunluğu genel prensiplerine: 

a) Menşe ve mahreç memleketler arasındaki ûaştırma isteklerine, 
b) Uzak kurye seferleri işletmesi ihtiyaçları ta, 
c) Mahallî ve mmtakavi seferler göz önünde tutularak geçilecek bölgelerde mevcut ulaştırma 

isteklerine, 
Uygun olarak kullanılacaktır. 

5. Sözleşen Taraflar aşağıdaki hususları aralarında kararlaştırmışlardır : 
a) Taraflardan birinin hava ulaştırma teşebbüsleri öteki Taraf ülkesinin her hangi iki nokta

sı arasında kira veya ivaz karşılığında sefer yapmıyacaklardır. 
b) Hava ulaştırma teşebbüsleri, uçak hacmi ve iki Devlet arasındaki ulaştırmaların hakkani

yete uygun bir şekilde taksimi hususunda her iki Devlet yetkili havacılık idareleri arasında bir 
anlaşmaya varılmcaya kadar karşılıklı ülkeleri arasında ve tesbit edilen yollar üzerinde kira ve
ya ivaz karşılığı seferlere başlamıyacaklardır. 

c) Bu Anlaşma ile ekinin hiçbir kısmı, Sözleşen Taraflardan birine veya onun hava ulaştır
ma teşebbüslerine hususi haklar sağlıyacak ve benzer hakların diğer her hangi bir Devletin hava 
ulaştırma teşebbüslerine tanınmasını önliyecek şekilde veya farklı işlem doğurur mahiyette sayıla-
mıyacak ve bu yolda yorumlanmıyaeaktır. 

6. Sözleşen Taraflardan her birinin, bir hava seferini işletmeye başlamadan önce öteki Tarafa, 
onun ülkesine giriş ve ülkesinden çıkış için tasarladığı yönleri bildirmesi ve bunun üzerine öteki 
Tarafın kendi ülkesine giriş ve çıkış noktaları ile ülkesi üzerinde takip edilecek olan uçuş yolunu 
göstermesi Taraflarca kabul olunmuştur. 

>G< 

( S. Sayısı : 29 ) 





S. Sayısı: 30 
Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'm, Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 

raporu (3 /334) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . II . 1949 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 6/2 - 577, 6/717 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Matbuat Kanununa aykırı harekette bulunmaktan sanık Yeni Sabah Gazetesi yazı işlerini fii
len idare eden Reşat Mahmut Yanardağ ile muhabirlerden Mehmet Niyazi Acun haklarında kamu 
dâvası açılmış olduğundan müşterek mesullerden olan gazetenin sahibi Afyon Milletvekili Sadık 
Aldoğaıı hakkında da kovuşturma yapılabilmek için Anayasanın 17 nei maddesi hükümleri daire
sinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan 21 . 11 - J949 tarih ve 81/36 sayılı 
tezkere örneği ile ekinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
$. Günaltay 

Adalet Bakanlığının 21 . II . 1949 tarih ve 81/36 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

istanbul C. Savcılığından alman 1 . II. . 1949 tarihli yazıda : 
Matbuat Kanununa aykırı harekette bulunmaktan sanık Yeni Sabah Gazetesi yazı işlerini fiilen 

idare eden Reşat Mahmut Yanardağ ile gazetenin muhabirlerinden Mehmet Niyazi Acun hakların
da Matbuat Kanununun 27 nei maddesi yoluyla 35/2 nci maddesine göre kamu dâvasının açıldığı 
bildirilmiş ve müşterek mesullerden gazetenin sahibi Afyon Milletvekili Sadık Aldoğan hakkında 
da aynı madde uyarınca kovuşturma yapılabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması talep edilmiştir. 

Adı gecen Savcılıktan gönderilen 1 . II . 1949 gün ve 948/544 tarihli iddianame örneği, Ana
yasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereken işlemin yapılması için bağlı olarak yüksek 
huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
, , - . , - ' ' Fnad Sirmen 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Esas No. 3/334 

Karar No. 8 

2 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Matbuat Kanununa aygırı harekâtta bulun
maktan sanık Yeni Sabah Gazetesi yazı işlerini 
fiilen idare eden Reşat Mahmut Yanardağ ile 
muhabirlerinden Mehmet Niyazi Acun hakların
da kamu dâvası açılmış olduğundan müşterek me
sullerden olan gazetenin sahibi olmasından dola
yı suçlu sanılan Afoyon Karahisar Milletvekili 
General Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması hakkındaki Başbakan
lığın 6 - 717 sayı ve 26 . I I - 1949 tarihli yazısiy-
le ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza havale 
edilmekle konunun incelenmesi ve sonuca, göre 
raporunun yazılması için, İçtüzük'ün 178 nci 
madesi gereğince ad çekme suretiyle ayrılan Ha
zırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen General Sadık Aldoğan'a 
isnadolunaaı suç Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzük'ün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılması oy birliğiyle ka
rar verildi. 

Kamutayın yüce 
Yüksek Başkanlığa 

tasvibine 
sunulur. 

Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı 
Konya 

H. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
Ş. İbrahimhakkıoğlu 

Afyon K. 
H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

N. Küçüka 
Istanlbul 

0. N. Koni 
Konya 

Gl. A. F. Cebesoy 
Muğla 

N. özsan 
Rize 

Ankara 
t. Ezğü 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

İzmir 
E. Oran 

Manisa 
F. Uslu 

Dr. S. A. Dilenire 

arzedilmek üzere 

Sözcü 
Konya 

A. R. Türel 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. Erkmen 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. Umay 
Mardin 

M. K. Boran 
Rize 

T. B. Balta 
Seyhan 

A. M. Yegena 

» © - « 
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S. Sayısı: 31 
Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın Milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 

raporu (3 /296) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . / . 1949 

Yazı tşleri ve Sicil Müdürliiğtü 
Özel No. 6/2 -56,6- 80 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

insaniye Bucak Müdürü Hicri Seçkiner'i tahkir ettiği şikâyet olunan Afyon Milletvekili Kemaû 
özçoban hakkm.da kamu dâvasının açılabilmesi için Anayasnm 17 nci maddesine göre gereğinin 
yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığından alman 4 . 1 . 1949 tarih ve 3/3 sayılı tezkere örneği 
ile ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
, Hasan Saka 

;̂ T Adalet Bakanlığının 4 . 1 . 1949 tarih ve 3/3 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek' Başbakanlığa 

Afyon Cumhuriyet Savcılığından alman 16 . XII . 1948 tarihli yazıda; Bucak Müdürü Hicri 
Seçkiner'i tahkir ettiği şikâyet olunan Afyon Milletvekili Kemal özçoban, hakkında kamu dâvası 
açılabilmesi için milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiştir. 

Adı geçen Savcılıktan gönderilen 20 . XI . 1948 tarihli şikâyet dilekçesi ile hazırlık soruşturması 
kâğıtları, Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereği yapılmak üzere bağlı olarak Yük
sek Huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 2 . XII . 1949 

Esas No. 3/296 
Karar No. 1 

Yüksek Başkanlığa 

İnsaniye Bucak Müdürü Hicri Seçkiner'i 
tahkir ettiğinden dolayı suçlu sanılan Afyon 
Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın Mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kındaki Başbakanlığın 6 - 80 sayılı ve 11 . I . 
1949 tarihli yazısı ve ilişiği dosya, Karma Ko

misyonumuza havale edilmekle konunun ince
lenmesi ve sonuca göre raporunun yazılması 
için, İçtüzüğün 178 nci maddesi gereğince ad 
çekme suretiyle ayrılan Hazırlama Komisyonu
na tevdi edilmişti. 

Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme 



sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Kemal özçoban'a isnat 
olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerin
de yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın içtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince Dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı Sözcü 
Konya Konya 

H. Karagülle A. R. Türel 

Kâtip 
Erzurum 

8. İbrahimhakktoğlu 
Afyon K. Ankara 
/ / . BOZCM 1. Ezğü 
Balıkesir Bursa 

O. N. Burcu A. Konuk 
Denizli Erzincan 

N. Küçüka A. Fırat 
îstanflbul İzmir 

O. N. Koni E. Oran 
Konya Manisa 

Gl, A. F. Cebesoy F. Uslu 
Muğla 

N. özsan 
Rize 

Dr. S. A. Dilenire 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. Erkmen 
Erzincan 

$. Sağtroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. TJmay 
Mardin 

M. K. Boran 
Rize 

T. B. Balta 
Serhan 

A. M. Yegena 

( S. Sayısı : 31) 



S. Sayısı: 32 
Ankara Milletvekili ibrahim Rauf Ayaşlı'nm Milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon ra

poru (3 /353) 

T. C. , - •• . - ; - . - v « y . 

Başbakanlık 11 . IV . 1949 
Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 

Özel No: 6/2-1130,6-1340 • '"' : v' 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına ' ' r 

Memurluk vazifesini savsamak ve kötüye kullanmaktan sanık Ankara Belediye Komisyonu es
ki Azası ve halen Ankara Milletvekili tbrahim Rauf Ayaşlı hakkında Büyük Millet Meclisince ge
reken karar verilmek üzere içişleri Bakanlığından alman 4 . IV . 1949 tarih ve 81/175-217 sayılı 
tezkere örneği ile eki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
»S. Günaltay 

içişleri Bakanlığının, 4 . İV . 1949 tarih ve 81-175/217 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Başbakanlık Yüksek Katma 

Memurluk vazifesini kötüye kullanmaktan sanık Ankara Belediye Komisyonu eski âzası ve 
halen Ankara Milletvekili ibrahim Rauf Ayaşlı hakkında Büyük Millet Meclisince gerekli karar 
ittihaz buyurulmak üzere bu hususa dair olan dosya eklice ve saygı ile sunuldu. 

içişleri Bakam 
" < •• E. Erişirgil 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulan Karma Komisyon Raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon •. 2 . XII . 1949 
Esas No. 3/353 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Memurluk vazifesini savsamak ve kötüye ve sonuca göre raporunun yazılması için, îçtüzü-
kullanmaktan dolayı suçlu sanılan Ankara Mil- gün 178 nci maddesi gereğince ad çekme sure-
letvekili ibrahim Rauf Ayaşlı'nm Milletvekil- tiyle ayrılan Hazırlama Komisyonuna tevdi 
ligi dokunulmazlığının kaldırılması hakkında- edilmişti. 
ki Başbakanlığın G-1340 sayı ve 11 . IV . 1949 Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme so-
tarihli yazısiyle ilşiği dosya, Karma Komisyo- nunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
numuza havale edilmekle konunun incelenmesi Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül-
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dükten sonra, adı geçen İbrahim Rauf Ayaşlı'-
ya isnat olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nei 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı an
laşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nei maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı Sözcü 
Konya Konya 

H. Karagülle A. R. Türel 

Kâtip 
Erzurum 

Ş. îbrahimhakkıoğlu 
Afyon K. 
H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

N. Küçüka 
İstanbul 

0. N. Koni 
Konya 

Gl. A. F. Cebesoy 
Muğla 

İV. Özsan 
Rize 

Dr. tf. A. Dilem 

Ankara 
/. Ezğü 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 

A. Fırat 
İzmir 

E. Oran 
Manisa 
F. Uslu 

re 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. Erkmen 
Erzincan 

S. Sağtroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. TJmay 
Mardin 

M. K. Boran 
Rize 

T. B. Balta 
Seyban 

A. M. Yegena 

•«•^ 

( S. Sayısı : 32 ) 



S. Sayısı: 33 
Ankara Milletvekili Dr. Ahmet Hâmit Selgil'in Milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 

raporu (3 /401) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . VII . 1949 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 6/2-2526, 6/2653 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Erbaa eski Orman Bölge Şefi Zeki Tulcalı tarafından gönderilen tekzip yazısını vaktinde neş
retmemek suretiyle Matbuat Kanununa aykırı hareket ettikleri ihbar olunan Ulus gazetesinin 
mesullerinden gazetenin neşriyatını fiilen idare eden Ömer Cemal Sağlam hakkında Matbuat Ka
nununun 48 nci maddesine tevfikan âmme dâvası açılmış olduğundan gazetenin sahibi Ankara Mil
letvekili Ahmet Hâmid Selgil hakkında da kovuşturma yapılabilmek için Anayasanın 17 nci madde
si hükümleri dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan 11 . VII . 1949 
tarih ve 369/166 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arze-
derinı. 

Başbakan 
, . , , ? • ; > • , , - , , " Ş. Oünaltay 

Adalet Bakanlığının 11 . VII . 1949 tarih ve 369/166 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başbakanlığa 

Ankara C. Savcılığından alman 22 . VI . 1949 tarihli yazıda: 
Erbaa eski Orman Bölge Şefi Zeki Tulcalı tarafından gönderilen tekzip yazısını vaktinde neş

retmemek suretiyle Matbuat Kanununa aykırı ha-reket ettikleri ihbar olunan Ulus Gazetesinin 
mesullerinden gazetenin neşriyatını fiilen idare eden Ömer Cemal Sağlam hakkında Matbuat Ka
nununun 48 nci maddesine tevfikan âmme dâvasının açıldığı bildirilmiş ve mesullerden gazetenin 
sahibi Ankara Milletvekili Ahmet Hâmid Selgil hakkında da ayni madde uyarınca kovuşturma 
yapılabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talep olunmuştur. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen 21 . VI . 1949 tarihli iddianame örneği, Anayasanın 17 nci mad
desi hükmü dairesinde gereken işlem yapılmak üzere, birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Adelet Bakanı 
"* v , Fuat Sirmen 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 
Esas N.o. 3/401 

Karar No. 11 

2 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Erbaa eski Orman Bölge Şefi Zeki Tul cali 
tarafından gönderilen tekzip yazısını vaktinde 
neşretmemekten dolayı suçlu, sanılan. Ankara 
Milletvekili Ahmet Hâinici Selgil'in Milletvekil
liği dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 
Başbakanlığın 0-2653 «ayılı ve 14 . VI1 . 1949 
tarihli yazısiyle ilişiği dosya. Karma Komisyo
numuza havale edilmekle konunun incelenmesi 
vo sonuca göre raporunun yazılması için, İçtü
zük'ün 178 nei maddesi gereğince adçekme sure
tiyle ayrılan Hazırlama Komisyonuna tevdi 
edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı gecen Ahmet llâmid Selgil'e 
isnat olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nei mad
delerinde yazılı suçların dışında kaldığı anla
şıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzük'ün 180 nei maddesi g'ere-
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunnıak üze-

ı-H Yüksek Başkanlığa sunuluı 
Anayasa ve Adalet Ko-
11 lisyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı 
Konya 

/ / . Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
Ş. îbrdkimhakktoğlu 

Afyon K. Ankara 
/ / . Bozca t. Ezğü 
Balıkesir Bursa 

O. N. Burcu A. Konuk 
Denizli Erzincan 

N. Küçüka A. Fırat 
Istanlbul îzmir 

O. N. Koni E. Oran 
Konya Manisa 

67. A. F. Cehesoy F. Uslu 
Muğla 

N. özsan 
Rize 

Dr. S. A. Dilenire 

Sözcü 
Konya 

A. R. Türel 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. Erkmen 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. TJmay 
Mardin 

M. K. Boran 
Rize 

T. B. Balta 
Seyhan 

A. M. Yeğen a 

S. Sayısı : 33 ) 



S. Sayısı: 34 
Erzincan Milletvekili Rauf Bayındır'ın Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/402) 

T. C> 
Ba§bakanlık 1. VII .194$ 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 6/2 - 2243, 6 - 2496 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Erzincan Belediyesi eski Başkanı Rauf Bayındır ile Sayman Naci Araş ve Abdurrahman Baha
dırın asker ailelerine yardım paralarını başka yerlere sarf ettiklerinden dolayı haklarında yapılan so
ruşturma evrakının Danıştayca incelenmesi sırasında Rauf Bayındır'ın Milletvekilliğine seçilmiş olma
sı dolayisiyle hakkında soruşturma yapılabilmesi Yüksek Meclisten karar alınmasına bağlı bulundu
ğuna dair Danıştay İkinci Dairesince verilen karan hâvi evrak içişleri Bakanlığının 24 . VI . 1949 ta
rih ve 621 - 306/9419 sayılı yazısiyle gönderilmiş olduğundan gereği yapılmak üzere bahsi geçen yazı 
örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

İçişleri Bakanlığının 24 . VI . 1949 tarih ve 621 - 306/9419 sayjılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başkanlığa 

Erainean Belediyesi eski Başkanı Rau£ Bayındır, Sayman Naci Araş ve Abdurrahman Bahadır '-
in asker ailelerine yardım paralarmı başka yerlere sarfettiklerinden dolayı haklarımda yapılan tah
kikatı hâvi evrak Danıştay Başkanlığına gönderilmiş ise de ikinci dairece verilen ve ilişik olarak su
nulan 4 . IV . 1949 tarih ve 3319/8994 sayılı karara göre Rauf Bayındır 'in ara seçimlerinde Milletve
killiğine seçilmesi dolayısiyle soruşturma için Yüksek Meclisten karar istihsali lâzımgeleceği anlaşıl
mıştır. 

Bahis konusu karar ilişik listede yazılı evrakla birlikte bağlı oarak sunulmuş olduğundan mesele
nin Yüksek Meclisçe bir karara bağlanmasına delâlet Duyurulmasını saygılarımla arzederim. 

İçişleri Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 

Esas No. 3/402 
Karar No. 15 

2. XII. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Erzincan Belediyesi eski Başkanı bulunduğu 
sırada, Belediye Saymanı Naci Araş ve Abdürah-
man Bahadır'uı asker ailelerine yardım parala
rını başka yerlere sarf ettiklerinden ötürü hakla
rında kovuşturma yapılmasından dolayı suçlu sa
nılan Erzincan Milletvekili Rauf Bayındır'ın Mil
letvekilliği dokunulmazığının kadınlması hakkın
daki Başbakanlığın 6 - 2496 sayılı ve 1. VII . 1949 
tarihli yazasiyle ilişiği dosya, Karma Komisyonu
muza havale edilmekle konunun incelenmesi ve 
sonuca göre raporunun yazılması için, îçtüzükün 
178 nci maddesi gereğince ad çekme suretiyle ay
rılan Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme so
nunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya Kar
ma Komisyonumuzca da incelenip görüşüldükten 
sonra, adı geçen Rauf Bayındır'a isnat olunan 
suç Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçların dışında kaldığı anlaşılmıştı: 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın îçtüzükün 180 nci maddesi gere^ 
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle 
karar verildi: 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı 
Konya 

H. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
§. İbrahimhakkıoğlu 
Afyon K. 
H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

İV. Küçüka 
İstanbul 

0. N. Koni 
Konya 

Ol. A. F. Cebesoy 
Muğla 

N. özsan 
Rize 

Ankara 
/. Ezğü 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

İzmir 
E. Oran 

Manisa 
F. Uslu 

Dr. 8. A. Dilemrt 

Sözcü 
Konya 

A. R. Türel 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. Erkmen 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Kırklareli 

Dr. F". Umay 
Mardin 

M. K. Boran 
Rize 

T. B. Balta 
Seyhan 

A. M. Yegena 

(S. Sayısı: 34) 



S. Sayısı: 35 
Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâmid Tigrel'in Milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

(3 /297) 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 11 . I . 1949 
özel No. 6/2 - 13, 6 -< 81 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1949 yılı bütçesinin tetkikına Bütçe Komisyonunca memur edilen 
Diyarbakır Milletvekili thsan Hâmit Tigrel'in, a di geçen Bakanlıkta bütçe tetkikatı yapıldığı sırada. 
kendisine hakaret ettiği Bakanlık Müsteşarı Hulusi Aykent tarafından şikâyet edilmesi üzerine An
kara Cumhuriyet Savcılığınca olay hakkında düzenlenen soruşturma kâğıtları gönderilerek Ana
yasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereğinin yapılmasına dair Adalet Bakanlığından 
alınan 30 . XI I . 1948 tarih ve 459/172 sayılı tezkere örneği ile ilişiklerinin bağlı olarak sunul 
duğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
H. Saka 

Adalet Bakanlığının 30 . XII . 1948 tarih ve 459/172 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara C. Savcılığından alman 9 . XII . 1948 tarihli yazıda, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına ait 1949 senesi bütçe tasarısının, Bütçe Komisyonunca rapor

törlüğüne seçilen Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâmit Tiğrel huzuriyle Gümrük ve Tekel Bakan
lığında teşkil olunan komisyonda tetkik sırasında Bakanlık Müsteşarı Hulusi Aykent'i görevi ba
şında tahkir ettiği şikâyet olunan Milletvekili İhsan Hâmit Tigrel hakkında kovuşturma yapılmak 
için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarı Hulusi Aykent imzalı 
26 Kasım 1948 tarihli şikâyet dilekçesi ile olay hakkında düzenlenen hazırlık soruşturması kâğıt
ları, Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereği yaplımak üzere bağlı olarak yüksek 
huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
F. Sirmen 
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Adalet ve Anayasa Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Ada. Ko. Kurulan 

Karma Komisyon 
Esas No. 3/297 
Karar No. 5 

2 .XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 194s9 yılı bütçe
sinin tetkikına Bütçe Komisyonunca memur 
edilen Diyarbakır Milletvekili ihsan Hâmid Tig-
rel'in, adı geçen Bakanlıkta bütçe tetkikatı ya
pıldığı sırada, kendisine hakaret ettiği Bakanlık 
Müsteşarı Hulusi Aykent tarafından şikâyet edil
mesinden dolayı suçlu sanılan Diyarbakır Millet
vekili ihsan Hâmid Tigrel'in Miletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Başba
kanlığın 6/81 sayı ve 11 . I . 1949 tarihli yazısiy-
le ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza havale 
edilmekle kanunun incelenmesi ve sonuca göre 
raporunun yazılması için, içtüzük'ün 178 nci 
maddesi gereğince ad çekme suretiyle ayrılan 
Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen ihsan Hâmid Tig-
rel'e isnat olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı an
laşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın içtüzük'ün 180 nci maddesi ge
reğince dönem sonuna bırakılmasına oy birli
ğiyle karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı 
Konya 

H. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
§. îbrahimhakkıoğlu 

Afyon K. 
H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

İV. Küçüka 
Istanlbul 

0. N. Koni 
Konya 

Ol. A. F. Cebesoy 
Muğla 

N. özsan 
Rke 

Ankara 
/ . Ezğü 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

izmir 
E. Oran 

Manisa 
F. Uslu 

Dr. S. A. Dilemre 

Sözcü 
Konya 

A. R. Türel 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. Erkmen 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. TJmay 
Mardin 

M. K. Boran 
Rdze 

T. B. Balta 
Seyhan 

A. M. Yegena 

[CS. Sayın:: 35) 



S. Sayısı: 36 
İsparta Milletvekili Sait Köksal'ın Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /354) 

T. C. 
Başbakanlık 13 , IV . 1949 

Yazt İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 6/2-1131,6-1411 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

> Sason Kaymakamı bulunduğu sırada P. T. T. İdaresine alman direklerle muhtaç çiftçilere dağı
tılan arazi işlerinde görevini kötüye kullanmaktan sanık olan ve hâlen İsparta Milletvekili bulunaı\ 
Sait Koksal hakkında Büyük Millet Meclisince gereken karar verilmek üzere İçişleri Bakanlığın
dan alman 4 . IV . 1949 tarih ve 81-175/218 sayılı tezkere ile Siird Valiliğinin 1 1 . X I I . 1948 tarih 
ve 829 sayılı yazısı örneklerinin ve eki iki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arze-
derim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

İçişleri Bakanlığının 4 . IV . 1949 tarih ve 81-175/218 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 6/2/ 4437/64288 sayılı yazıları cevabıdır. 
Şimdi İsparta Milletvekili olan ve Kaymakamlığı zamanına ait bir kovuşturmaya taallûk eden 

evrak bağlı olarak gönderilmiştir. *; -:?""t***"^""f **t "V *">' *"; "? ""'^ '" t ^İt'/"'? ?V 
Saygılarımla arzederim. ' 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Siird Valiliğinin 1 1 . X I I . 1948 tarih ve 829 sayılı yazısı örneğidir. 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

Ankara 

Hâlen İsparta Milletvekili bulunan Sait Köksal'ın İlimize bağlı Sason İlçesi Kaymakamı bu
lunduğu sırada başkanı bulunduğu komisyon marifetiyle Sason P. T. T. İdaresine alman direkler 
işinde ve muhtaç çiftçilere tevzi edilen arazi işinde suiistimal yaptığından bahisle o zaman hakkında 
vukubulan şikâyetler üzerine tahkikat yaptırılmış ve tahkikat sonunda bu işlerde bir suçu görüle
mediğinden İl İdare Kurulunun 19 . IX . 1946 gün ve 88 sayılı, 10 . V I I . 1946 gün ve 59 sayılı ka
rarlarla men'i muhakemesine karar verilmiş ve ikinci derece tetkik için dosya Danışty'a gönde
rilmişti. 

Bu kere Danıştayca evrak üzerinde yapılan tetkikat sonunda verilen 2 1 . X . 1948 gün ve 
ikinci daire 388/3087 sayılı kararla, Sait Köksal'ın son seçimde Milletvekili seçildiği anlaşılmış 
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ve seçimden evvel ve sonra aleyhlerine suç isnat olunan Milletvekillerinin sorguya çekilmeleri ve 
yargılanmaları Büyük Millet Meclisinin bu husustaki müsaade kararma bağlı bulunmuş olduğun
dan bu sanık hakkında kovuşturma yapılabilmesi için evvelemirde müsaade kararı alınması ica-
bettiğine karar verilmiş ve bu noksanın ikmali için de dosyalar Valiliğimize iade edilmiştir. 

Gerekli işlemin yapılarak sonunun bildirilmesine müsaadelerini saygılarımla arzederim. 
Vali V. 

Necati Durdağ 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyonu 

Esas No. 3/354 
Karar No. 12 

2 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Sason Kaymakamı bulunduğu sırada P.T.T. 
idaresine alman direklerle muhtaç çiftçilere da
ğıtılan arazi işlerinde görevini kötüye kullan
maktan dolayı suçlu sanılan İsparta Milletvekili 
Sait Koksal'in Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 
6-1411 sayı ve 13. .IV . 1949 tarihli yazısiyle 
ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza havale 
edilmekle konunun incelenmesi ve sonuca göre 
raporunun yazılması için, içtüzük'ün 178 nci 
maddesi gereğince ad çekme suretiyle ayrılan 
Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonraı adı geçen Sait Köksal'a isnat 
olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerin
de yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın içtüzük'ün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı 
Konya 

H. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
Ş. îbrahimhakkıoğlu 

Afyon K. 
H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

N. Küçüka 
Istan/bul 

0. N. Koni 
Konya 

Ol. A. F. Cebesoy 
Muğla 

N. özsan 
Rize 

Ankara 
/ . Ezğü 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

izmir 
E. Oran 

Manisa 
F. Uslu 

Dr, 8. A, Düemre 

Sözcü 
Konya 

A. R. Türel 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. Erkmen 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. JJmay 
Mardin 

M. K. Boran 
Rize 

T. B. Balta 
Seyhan 

A. M. Yegena 

( S. Sayısı : 36 ) 



S. Sayısı: 37 
istanbul Milletvekili Cihad Baban'ıh Milletvekilliği dokunulmalığı-
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/404) 

T.IC 
Başbakanlık 6 . VII . 1949 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No: 6/2-2300,6-2563 - , • • * . . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Neşir yoliyle hakarette bulundukları şikâyet olunan (Tasvir) gazetesinin mesullerinden yazı 
işlerini fiilen idare eden Bahadır Dülger ile hakareti mutazammm yazının muharriri Vedat Re-
fioğlu haklarında kamu dâvası açılmış olduğundan gazetenin sahibi İstanbul Milletvekili Cihat 
Baban hakkında da kovuşturma yapılabilmek için Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri daire
sinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 25 . VI . 1949 tarih ve 341/152 
sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Adalet Bakanlığının 25 . VI . 1949 tarih ve 341/152 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa C. Savcılığından alınan 9 . VI . 1949 tarihli yazıda: 
Neşir yoliyle hakarette bulundukları şikâyet olunan «Tasvir» gazetesinin mesullerinden yazı 

işlerini fiilen idare eden Bahadır Dülger ile hakareti mutazammm yazının muharriri Vedat Re-
fioğlu haklarında Matbuat Kanununun 27 nci maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanununun 482 
nci maddesinin son fıkrası uyarınca Asliye Birinci Ceza Mahkemesinde kamu dâvasının açıldığı 
bildirilmiş ve mesullerden gazetenin sahibi istanbul Milletvekili Cihad Baban hakkında da aynı 
maddeler uyarınca kovuşturma yapılabilmek için, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
talep edilmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen Bursa Ziraat Mücadele Müdürü Şefik Uraz imzalı 25.V.1949 
tarihli şikâyet dilekçesi örneği ile 9 . VI . 1949 tarihli iddianame örneği ve hakareti tazammun 
ettiği iddia olunan yazılı havi Tasvir gazetesinin 12 . V . 1949 tarihli nüshası, Anayasanın 17 nci 
maddesi hükümleri dairesinde gereği yapılmak üzere bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulmuş
tur. ı 

Adalet Bakanı 
i Fuad Sirmen 



Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon Raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 
Esas No. 3/404 
Karar No. 16 

2 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Neşir yoliyle hakarette bulundukları şikâ
yet olunan Tasvir gazetesinin mesullerinden: ya
zı işlerini fiilen idare eden Bahadır Dülger ile 
hakareti mutazammm yazının muharriri Vedat 
Refioğlu'nun haklarında kamu dâvası açılmış 
olduğundan gazetenin sahibi bulunmasından 
dolayı suçlu sanılan İstanbul Milletvekili Cihad 
Baban'm Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlığın 6-2563 sa
yı ve 6 Temmuz 1949 tarihli yazısiyle ilişiği 
dosya. Karma Komisyonumuza havale edilmek
le konunun incelenmesi ve sonuca göre raporu
nun yazılması için, İçtüzüğün 178 nci maddesi 
gereğince ad çekme suretiyle ayrılan Hazırla
ma Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Cihad Baban'a isnat 
olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerin
de yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiy
le karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı 
Konya 

H. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum • 

§. İbrahimhakktoğlu 
Afyon K. 
H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

.V. Küçüka 
Istanlbul 

0. N. Koni 
Konya 

Gl, A. F. Cebesoy 
Muğla 

N. Özsan 
Rize 

Dr. S. A. Dilem 

Ankara 
/ . Ezğü 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

İzmir 
E. Oran 

Manisa 
F. Uslu 

re 

Sözcü 
Konya 

A. R. Türel 

Afyon K. 
/ / . Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

BurSa 
M. Erkmen 
Erzincan 

8. Sağtroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. TJmay 
Mardin 

M. K. Boran 
Rize 

T. B. Balta 
Seyhan 

A, M. Yegena 

( S. Sayısı : 37 ) 



S. Sayısı: 38 
İstanbul Milletvekili Cihad Bakan'm Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /405) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . IX . 1949 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No.: 6/2 - 3368, 6 - 3390 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cevap yazısını neşretmemek suretiyle Matbuat Kanununa aykırı harekette bulundukları şikâ
yet olunun (Tasvir) Gazetesinin mesullerinden yazı işlerini filen idare eden Bahadır Dülger hak
kında kamu dâvası açılmış olduğundan gazetenin sahibi İstanbul Milletvekili Cihad Baban hakkın
da da kovuşturma yapılabilmesi için Anayasanın 17 nci maddesi bükümleri dairesinde gereken 
karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 8 . IX . 1949 tarih ve 499/222 sayılı tezkere 
örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
; Ş. Oünaltay 

Adalet Bakanlığının 8 . IX . 1949 tarih ve 499/222 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa C. Savcılığından alınan 5 . VII . 1949 tarihli yazıda : 
Cevap yazısını neşretmemek suretiyle Matbuat Kanununa aykırı hareket ettikleri ihbar ve şikâ^ 

yet olunan «Tasvir» Gazetesinin mesullerinden neşriyatı fiilen idare eden Bahadır Dülger hak
kında zikrolunan kanunun 48 nci maddesi uyarınca kamu dâvasının açıldığı bildirilmiş ve mesul
lerden gazetenin sahibi istanbul Milletvekili Cihad Baban hakkında da aynı maddeye göre kovuş
turma yapılabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen 9 . VI . 1949 tarihli şikâyet dilekçesi örneği ile 4 . VII. 1949 
tarihli iddianame örneği ve cevaplandırılmak istenen yazıyı havi Tasvir Gazetesinin 5 . V . 1949 
tarihli nüshası Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereken işlemin yapılması için bağ
lı olarak Yüksek Huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 



Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 
Esas No. 3/405 

Karar No. 17 

2 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Cevalbi yazısını neşretmemek suretiyle Mat
buat Kanununa aykırı {harekette (bulundukları 
şikâyet 'olunan Tasvir Gazetesinin mesullerin
den yazı işlerini fiilen idare eden Bahadır Dül
ger Ihakkırida kamu dâvası açılmış olduğundan 
gazetenin sahibi bulunmasından dolayı Suçlu sa
nılan İstanbul Milletvekili Cihad Baban'm Mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kındaki Başbakanlığın 6 - 3390 sayı ve 15 . IX . 
1949 tarihli yazısiyle ilişiği dosya, Karma Ko
misyonumuza havale edilmekle konunun incelen
mesi ve sonuca göre raporunun yazılması için, 
İçtüzüğün 178 nci maddesi gereğince adçekme 
suretiyle ayrılan Hazırlama Komisyonuna tevdi 
edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme so
nunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Oiha'd Bahan'a isnat 
olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci mad'delerin-
kie yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak: istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci ma'ddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı 
Konya 

H. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
Ş. İbrdhimhakkıoğlu 

Afyon K. 
H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

N. Küçüka 
İstanbul 

0. N. Koni 
Konya 

Ol. A. F. Cebesoy 
Muğla 

N. özsan 
Rize 

Ankara 
/ . Ezğü 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

İzmir 
E. Oran 

Manisa 
F. Uslu 

Dr. S. A. Düemre 

Sözcü 
Konya 

A. R. Türel 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. Erkmen 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. Vmay 
Mardin 

M. K. Boran 
Rize 

T. B. Balta 
Seyhan 

A. M. Yegena 

« • » 

( a Sayın : 88) 



S. Sayısı: 39 
istanbul Milletvekili Cihad Baban'm Milletvekilliği dokunulmazlığı* 
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /406) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . X . 1949 

Tazı İşleri ve Sicil 31üdürlüğü 
öeel No. 6/2 - 3901, 6 - 3759 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Neşir voliyle hakarette bulunduğu ihbar ve şikâyet olunan (Tasvir) Gazetesi mesullerinden 
gazetenin neşriyatını fiilen idare eden B-ahadır Dülger ile Muhabir Zeki Kandemir haklarında 
kamu dâvası açılmış olduğundan gazetenin sahibi istanbul Milletvekili Cihad Baban hakkında da 
kovuşturma yapılabilmek için Anayasanın 17 ııei maddesi hükümleri dairesinde gereken karar ve
rilmek üzere Adalet Bakanlığından •alınan 14 . X . 1949 'tarih ve 538/238 sayılı tezkere örneği ile 
eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Adalet Bakanlığının 14 . X .1949 tarih ve 538/238 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Zonguldak C. Savcılığından alman 23 . VIII . 1949 gün ve 1578 sayılı yazıda : Neşir yoliyle hav 
karette bulunduğu ihbar ve şikâyet olunan « Tasvir > Gazetesinin mesullerinden gazetenin neşriya
tını fiilen idare eden Bahadır Dülger ile Muhabir Zeki Kandemir haklarında kamu dâvasının açıl
dığını bildirmiş ve mesullerden gazetenjn sahibi istanbul Milletvekili Cihad Baban hakkında da ko
vuşturma yapılabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen 26 . VII . 1949 tarihli Ahmet Biçer imzalı şikâyet dilekçesi ör
neği ile 22 . VIII . 1949 gün ve 949/1704 sayılı iddianame örneği Anayasanın 17 ııei maddesi hü
kümleri daiesinde gereken işlemin yapılması için bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 

Esas No. 3/406 
Karar No. 18 

2 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Neşir yüoliyle hakarette bulunduğu ihbar ve 
şikâyet olunan Tasvir Gazetesi mesullerinden ga
zetenin neşriyatını fiilen, idare eden Bahadır 
Dülger ile Muhabir Zeki Kaoıdemir haklarında 
kamu dâvası açılmış olduğundan gazetenin sahibi 
olmasından dolayı suçlu sanılan İstanbul Millet
vekili Cihad Baban'm Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkındaki Başbakanlı
ğın 6 - 3759 sayı ve 21 . X . 1949 tarihli yazısiy-
le ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza havale 
edilmekle konunun incelenmesi ve sonucua göre 
raporunun yazılması için, İçtüzük'ün 178 nci 
maddesi gereğince ad çekme suetiyle ayrılan Ha
zırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan raıpor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Cihad Baban'a isnadolu-
nan suç Anayasanın 12" ve 27 nci maddele
rinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak isten kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzük'ün 180 nci maddesi gerer 
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı 
Konya 

H. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
§. îbmhimhakkıoghı 

Afyon K. 
H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

N. Küçüka 
İstanbul 

0. N. Koni 
Konya 

Ol. A. F. Cebesoy 
Muğla 

N. özsan 
Rize 

Ankara 
/, Ezğü 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

İzmir 
E. Oran 

Manisa 
F. Uslu 

Dr. 8. A. Dilemre 

Sözcü 
Konya 

A. R. Türel 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. Erkmen 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. Umay 
Mardin 

M. K. Boran 
Rize 

T. B. Balta 
Seyhan 

A. M. Yegena 

( S. Sayısı : 39) 



S. Sayısı: 40 
istanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /328) 

T. C. ' " "::- '"' ' " r " 
Başbakanlık 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 9 Şubat 1949 
Özel No. 6/2-391, 6-491 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1 . VIII . 1947 tarihinde Düzce'ye gelerek Ahmet Erdoğan'a ait kahvenin civarında toplanan 
halkla yüksek sesle konuştuğu sırada toplantının yasak olduğu ve dağılmaları için jandarma tara
fından halka yapılan ihtar dolayısiyle, karakola giderek karakol komutanını görevi sırasında tah
kir ettiği ihbar olunan İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten hakkında Anayasanın 17 nci mad
desi hükümleri dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından ahnan 2.II. 1949 
tarih ve 54/25 sayılı tezkere örneği ile ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arze-
derim. 

Başbakan 
. . , ' "''" *. ' ' '''"" *" , " ': "' Ş. Günaltay 

Adalet Bakanlığının 2 . II . 1949 tarih ve 54/25 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

1.VIII.1947 tarihinde Düzceye gelerek Ahmet Erdoğan'a ait kahvenin civarında toplanan halk
la yüksek sesle konuştuğu sırada, toplantının yasak olduğu ve dağılmaları hakkında jandarma ta
rafından halka yapılan ihtar dolayısiyle karakola giderek karakol komutanını görevi sırasında 
tahkir ettiği ihbar olunan İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten hakkında kovuşturma yapılabil
mek için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması Düzce O. Savcılığının işarına atfen Bolu 
O. Savcılığından telep edilmektedir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen soruşturma kâğıtları. Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri 
dairesinde gereği yapılmak üzere bağlı olarak saygı ile arz ve takdim olunur. 

Adelet Bakam 
Fuat Sirmen 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 
Esas No. 3/328 
Karar No. 7 

2 . XII. 194.9 

Yüksek Başkanlığa 

1. VIII . 1947 tarihinde Düzce'ye gelerek Ah
met Erdoğan'a ait kahvenin civarında toplanan 
halkla yüksek sesle konuştuğu sırada toplantının 
yasak olduğu ve dağılmaları için jandarma tara
fından halka yapılan ihtar dolayısiyle, karakola 
giderek karakol komutanını görevi sırasında tah
kir ettiğinden dolayı suçlu sanılan istanbul Mil
letvekili Senîhi Yürüten'in milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması hakkındaki Başba
kanlığın 6 - 491 sayılı ve 9 . II . 1949 tarihli yazı-
siyle ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza ha
yale edilmekle konunun incelenmesi ve sofuca gö
re raporunun yazılması için, içtüzüğün 178 nci 
maddesi gereğince ad çekme suretiyle ayrılan Ha
zırlama Komisyonuna tevdi edilmişti; 

Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme so
nunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya Kar
ma Komisyonumuzca da incelenip görüşüldükten 
sonra, adı geçen Senihi Yürüten'e isnat olunan 
suç Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın içtüzüğün 180 nci maddesi gereğin
ce Donem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle ka
rar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı 
Konya 

II. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
Ş. îbrahimhakkıoğlu 

Afyon K. 
H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

N. Küçüka 
Istaribul 

0. N. Koni 
Konya 

Gl. A. F. Cebesoy 
Muğla 

N. özsan 
Rize 

Ankara 
/ . Ezğü 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

izmir 
E. Oran 

Manisa 
F. Uslu 

Dr. 8. A. Dilemre 

arzedilmek üzere 

Sözcü 
Konya 

A. R. Türel 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. Erkmen 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. TJmay 
Mardin 

M. K. Boran 
Rize 

T. B. Balta 
Seyhan 

A. M. Yegena 

» • « 

( S. Sayısı : 40 ) 



S. Sayısı: 41 
Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'nun Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /362) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . IV . 1949 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. : 6/2 -1295, 6/1504 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Bakanlığına •••••.-•, 

Görev sırasında Gölcük Tarım Muallimi Aziz Fıçıeıgil'i tahkir ettiği iddia ve şikâyet olunan 
Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu hakkında kovuşturma yapılabilmesi için Anayasanın 17 nci mad
desi hükümleri dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 15 . IV . 1949 
tarih ve 213/91 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Adalet Bakanlığının 15 . IV . 1949 tarih ve 213/91 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başbakanlığa 

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığından alman 22 . I I I . 1949 tarihli yazıda: 
GÖrev sırasında Gölcük Tarım Muallimi Aziz Fıçıeıgil'i tahkir ettiği ihbar ve şikâyet olunan 

Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu hakkında kovuşturma yapılabilmek için adı geçenin Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması talebedilmiştir. 

Olaya ait hazırlık soruşturması kâğıtları ve şikâyet dilekçesi Anayasanın 17 nci maddesi hü
kümleri dairesinde gereğinin yapılması için bağlı olarak Yüksek Huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
F. Sirmen 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 2 . XII . 1949 
Esas No. 3/362 

Karar No. 13 
Yüksek Başkanlığa 

Görev sırasında Gölcük Tarım Memuru Aziz 
Fıçıcı'yi tahkir ettiği iddia ve şikayet olunan 
Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'nun Milletve
killiği dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
daki Başbakanlığın 6/1504 sayılı ve 20 . IV . 
1949 tarihli yazısiyle ilişiği dosya. Karma Ko

misyonumuza havale edilmekle konunun ince
lenmesi ve sonuca göre raporunun yazılması 
için, İçtüzüğün, 178 nci maddesi gereğince ad
çekme suretiyle ayrılan Hazırlama Komisyonuna 
tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 



sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görü
şüldükten sonra, adı geçen Cenap Aksu'ya isnat 
olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerin
de yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenilen kovuşturma 
ve yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi 
gereğince dönem sonuna bırakılmasına oy bir
liğiyle karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı Sözcü 
Konya Konya 

H. Karagülle A. R. Türel 

Kâtip 
Erzurum 

Ş. Ibrahimhakkıoğlu 
Afyon K. 
H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

AT. Küçük a 
İstanbul 

0. N. Koni 
Konya 

Gl. A. F. Cebeşoy 
Muğla 

İV. özsan 
Rize 

Ankara 
/. Ezğü 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

İzmir 
E. Oran 
Manisa 
F. Uslu 

Dr. S. A. Dilemre 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. Erkmen 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. TJmay 
Mardin 

M. K. Boran 
Rize 

T. B. Balta 
Seyhan 

A. M. Yegena 

( S. Sayısı : 41 ) 



S Sayısı: 42 
Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /348) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . III . 1949 

Ym% İşleri ve Sicü Müdürlüğü 
özel No. 6/2-942,6/1140 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sıtkı Ömer'e hakaret ettiği iddia ve şikâyer, olunan Kocaeli Milletvekili Sedad Pek hakkında 
kovuşturma yapılabilmesi için Anayasanın 17 nei maddesi hükümleri dairesinde gereken karar ve
rilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 21.111 . 1949 tarih ve 126/54 sayılı tezkere örneği ile 
eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımbı arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Adalet Bakanlığının 2 1 . I I I . 1949 tar ih ve 126/54 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Kocaeli C. Savcılığından alınan 18 . I I . 1949 tarihli yazıda : 
Hakaret suçunu işlediği ihbar ve şikâyet omnan Kocaeli Milletvekili Sedad Pek hakkında ko

vuşturma yapılabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiştir. 
Adı geçen Savcılıktan gönderilen Sıtkı özer imzalı 27 .1.1949 tarihli şikâyet dilekçesi ile, ola

ya ait hazırlık soruşturması kâğıtları, Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereken 
işlem ^yapılmak nizere bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon , ' " " . • ' 2. XII . 1949 

Esas No. 3/348 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa 

Sıtkı özer'e hakaret ettiği iddia ve şikâyet 
olunan Kocaeli Milltvekili Seded Pek'in millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
daki Başbakanlığın 6 - 1140 sayılı ve 29 . I I I . 
1949 tarihli yazısiyle ilişiği dosya, Karma Ko
misyonumuza havale edilmekle konunun incelen

mesi ve sonuca göre raporunun yazılması için, 
İçtüzüğün 178 nci maddesi gereğince ad çekme 
suretiyle ayrılan Hazırlama Komisyonuna tevdi 
edilmişti. 

Bu Komisyon tarafından yapılan înceieme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
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Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Sedad Pek'e isnat olunan 
suç Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın içtüzüğün 180 nci maddesi gereğin
ce Dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle ka
rar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı Sözcü 
Konya Konya 

H. Karagülle A. K. Türel 

Kâtip 
Erzurum 

Ş. îbrahimhakktoğlu 
Afyon K. 
H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

N. Kilçüka 
tstan'bul 

0. N. Koni 
Konya 

GL A. F. Cebesoy 
Muğla 

N. özsan 
Rize 

Ankara 
/ . Ezğü 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

izmir 
E. Oran 

Manisa 
F. Uslu 

Dr. 8. A. Dilenire 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. Erkmen 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. TJmay 
Mardin 

M. K. Boran 
Rize 

T. B. Balta 
Seyhan 

A. M. Yegena 

( S. Sayısı : 42 ) 



S. Sayısı: 43 
Siird Milletvekili Etem izzet Benice'nin Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/288) 

T. C. 
Başbakanlık 11. XII. 1948 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 6/2 - 4305, 6/4132 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ziya Şakir Soku tarafından (Mezhepler ve tarikatler) baslığı alfcnda Sontelgraf Gazetesinde ya
yınlanmakta olan tefrikanın, aynı gazetenin 18 . VII I . 1948 tarihli nüshasında çıkan ve halkın ar ve 
haya duygularını incitir ve müslümanlığı tezyif eder mahiyette bulunan 91 sayılı parçasından dolayı 
mesullerden gazetenin sahibi Siird Milletvekili Ethem İzzet Benice hakkında kovuşturma yapılabilme
si için Anayasanın 17 nci maddesine göre gereğinin yapılmasına dair Adalet Bakanlığından alman 
4. XII . 1948 tarih ve 411/150 sayık tezkere örneği ile ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan 
E. Saka 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul C. Savcılığından alınan 9 . X I . 1948 tarihli yazıda; 
Ziya Şakir Soku tarafından (Mezhepler ve Tarikatler) başlığı altında Sontelgraf Gazetesinde yayın

lanmakta olan tefrikanın, ayni gazetenin 18 . VIII . 1948 tarihli nüshasında çıkan ve halkın âr ve haya 
duygularını incitir ve müslümanlığı tezyif eder mahiyette bulunan «91» sayılı parçasından dolayı me
sullerden gazetenin neşriyatını fiilen idare eden Nureddin Oryon ile tefrikanın muharriri Ziya Şa
kir Soku haklajr.nda Matbuat Kanununun 31 nci maddesi delaletiyle Ceza Kanununun 426, 428 ve 
175/2 nci maddeleri gereğince kamu dâvasının açıldığı bildirilmiş ve gazetenin sahibi Siird Milletve
kili Ethem îzzet Benice hakkında da kovuşturma yapabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması; talep edilmiştir. 

Adı geçen Savcılıktan gönderilen 6 . X I . 1948 tarihli iddianame örneği ile suç ihbarını mutazammın 
Diyanet işleri Başkanlığının yazosı örneği, Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereği 
yapılmak üzere bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulur. 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmtn 



Anayasa ve Adalet Komisyonlarındım Kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 
Esas No. 3/288 

Karar No. 3 

2. XII. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Ziya Şakir Soku tarafından (Mezhepler ve 
tarikatler) başlığı altında Son Telgraf gazete
sinde yayınlanmakta olan tefrikanın, aynı ga
zetenin 18 . VIII . 1948 tarihli nüshasında çı
kan ve halkın âr ve haya duygularını incitir 
ve müslümanlığı tezyif eder mahiyette bulunan 
91 sayılı parçasından dolayı gazetenin sahibi 
istanbul Milletvekili Ethem izzet Benice'nin 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkındaki Başbakanlığın 6/4132 sayı ve 
11 . XII . 1948 tarihli yazısiyle ilişiği dosya, 
Karma Komisyonumuza havale edilmekle ko
nunun incelenmesi ve sonuca göre raporunun 
yazılması için, içtüzük'ün 178 nci maddesi ge
reğince ad çekme suretiyle ayrılan Hazırlama 
Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenaip görü
şüldükten sonra adı geçen Ethem izzet Benice'-
ye isnat olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı an-
laşıaldı. 

Bu itibrla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın içtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiy-. 

le karar verildi. 
Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunuhm 
Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı Sözcü 
Konya Konya 

H. Karagülle A. R. Türel 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. Erkmen 
Erzincan 

8. Sağıroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. Vmay 
Mardin 

M. K. Boran 
Bize 

T. B. Balta 
Seyhan 

A. M. Yegena 

Erzurum 
Ş. İbrahimhakktoğlu 

Afyon K. Ankara 
H. Bozca t. Ezğü 
Balıkesir Bursa 

O. N. Burcu A. Konuk 
Denizli Erzincan 

N. Küçüka A. Fırat 
İstanbul izmir 

O. N. Koni E. Oran 
Konya Manisa 

Ol. A. F. Gebesoy F. Uslu 
Muğla 

N. özsan 
Rize 

Dr. 8. A. Dilemre 

)>m<< 
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S. Sayısı: 44 
Siird Milletvekili Etem İzzet Benice'nin Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /300) 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 14 . I . 1949 
özel No. 86-6/2, 6-123 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gecepostası gezetesinin 23 . VIII . 1948 tarihli nüshasında, gazete sahibi ile yazı işlerini fiilen 
idare eden şahısların adları ve hangi matbaada basıldığı yazılmamış olduğundan bu gazeteyi ba
san Sontelgraf matbaası sahibi Siird Milletvekili Ethem İzzet Benice hakkında Anayasanın 17 nci 
maddesi hükümleri dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 
7 . 1 . 1949 tarih ve 16/6 sayılı tezkere örneği ile ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Adalet Bakanlığının 7 . 1 . 1949 tarih ve 16/6 sayılı tezkeresi örneğidir 

.. ,}. 4*,^'**"*» «f|T» Yüksek Başbakanlığa 

İstanbul C. Savcılığından alman 1 . X . 1948 ve 30 . XI . 1948 gün ve 948/349 sayılı yazılarda: 
Gecepostası gazetesinin 23 Ağustos 1948 tarihli nüshasında gazete sahibi ile yazı işlerini fiilen 

idare eden şahısların adları ve hangi matbaada basıldığı yazılmamış olduğundan bu gazeteyi ba
san Sontelgraf matbaası sahibi Siird Milletvekili Ethem İzzet Benice hakkında Matbuat Kanununun 
19 nen maddesine tevfikan kovuşturma yapılması için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması talep edilmektedir. 

Bu işe ait olup adı geçen savcılıktan alman yazı örnekleriyle sözü geçen gezete, Anayasanın 
17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereği yapılmak üzere bağlı olarak saygı ile arz ve takdim 
olunu*. 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 



— 2 — 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 

Esas No. 3/300 
Karar No. 6 

2 . XII. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Gece Postası Gaetesinin 23 . VIII . 1948 ta
rihli nüshasında, gazete sahibi ile yazı işlerini 
fiilen idare eden şahısların adları ve hangi mat
baada basıldığı yazılmamış olduğundan bu gaze
teyi basan Sontelgraf Matmaası sahibi Siird Mil
letvekili Ethem îzzet Benice'nin milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlığın 6/123 sayı ve 14 . I . 1949 tarihli ya-
zısiyle ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza ha
vale edilmekle konunun incelenmesi ve sonuca 
göre raporunun yazılması için, İçtüzüğün 178 
nci maddesi gereğince adçekme suretiyle ayrılan 
Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Ethem îzzet Benice'ye 
isnat olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen,' kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince Dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı 
Konya 

H. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
Ş. îbrahimhakktoğlu 
Afyon K. 
H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

N. Küçüka 
İstanbul 

0. N. Koni 
Konya 

Gl. A. F. Cebesoy 
Muğla 

N. özsan 
Rize 

Ankara 
/ . Ezğü 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

İzmir 
E. Oran 

Manisa 
F. Uslu 

Dr. S. A. Dilenire 

Sözcü 
Konya 

A. R. Türel 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. Erkmen 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. Umay 
Mardin 

M. K. Boran 
Bize 

T. B. Balta 
Seyhan 

A. M. Yegena 

( S. Sayısı : 44 ) 



S Sayısı: 45 
Siird Milletvekili Etem İzzet Benice'nin Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /335) 

T. C. 
Başbakanık 26 . II . 1949 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 6/2-583, 6/718 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yayın yolu ile istanbul Milletvekili Cihad Baban'ı tahkir ettiği şikâyet olunan Son Telgraf ve 
Gecepostası gazeteleri mesullerinden yazı işlerini fiilen idare eden Nurettin Oryan ve Halûk Ce
mal Beydeşman haklarında kamu dâvası açılmış olduğundan müşterek mesullerden olan her iki 
gazetenin sahibi Siird Milletvekili Ethem izzet Benice hakkında da kovuşturma yapılabilmek 
için Anayasanın 17 nei maddesi hükümleri dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Ba
kanlığından alman 21 . I I . 1949 tarih ve 75/28 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak 
sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
$. Günaltay 

Adalet Bakanlığının 21 . I I . 1949 tarih ve 75/28 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

tstanbul O. Savcılığından alman 26 . 1 . 1949 gün ve 949/26, 949/27 sayılı yazılarda : 
Yayın yolu ile İstanbul Milletvekili Cihad Baban 'ı tahkir ettiği şikâyet olunan Sontelgraf ve 

Gecepostası gazetelerinin mesullerinden yazı işlerini fiilen idare eden Nurettin Oryan ve Halûk 
Cemal Beydeşman haklarında 26 .1.1949 gün ve 949/26, 949/27 sayılı iddianamelerle Matbuat 
Kanununun 27 nci maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanununun 482/2 nei maddesine göre kamu dâ
vasının açıldığı bildirilmiş ve müşterek mesullerden her iki gazetenin sahibi Siird Milletvekili 
Ethem İzzet Benice hakkında da aynı maddelere tevfikan kovuşturma yapılabilmek için Milletve
killiği dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiştir. 

Sözü geçen iddianamelerin onanmış örnekleri bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulmuş oldu
ğundan, Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereken işlemin yapılmasına müsaa
delerini üstün saygılarımla rica ederim. 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 



— 2 — 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyonu 

Esas No. 3/335 
Karar No. 9 

2 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Yanın yoliyle İstanbul Milletvekili Cihad 
Baban'ı tahkir ettiği şikâyet olunan Sontelgraf 
ve Gecepostası gazeteleri mesullerinden yazı 
işlerini fiilen idare eden, Nurettin Oryan ve Ha
lûk Cemal Beydeşman haklarında kamu dâvası 
açılmış olduğundan müşterek mesullerden olan 
her iki gazetenin sahibi olmasından dolayı suç
lu sanılan Siird Milletvekili Eteni İzzet Beni
ce'nin Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkındaki Başbakanlığın 6/718 sayı 
ve 26 . II . 1949 tarihli yazısiyle ilişiği dosya, 
Karma Komisyonumuza havale edilmekle konu
nun incelenmesi ve sonuca göre raporunun ya
zılması için, İçtüzüğün 178 nci maddesi gere
ğince ad çekme suretiyle ayrılan Hazırlama Ko
misyonuna tevdi edilmişti; 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Etem İzzet Benice'ye 
isnat olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci mad
delerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıl
dı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle 

karar verildi. 
Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üze

re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı 
Konya 

H. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
Ş. İbrahimhakktoğlu 
Afyon K. 
H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

N. Küçüka 
îstaribul 

0. N. Koni 
Konya 

Gl. A. F. Cebesoy 
Muğla 

N. özsan 
Rize 

Ankara 
t. Ezğü 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 
A. Fırat 

İzmir 
E. Oran 

Manisa 
F. Uslu 

Dr. S. A. Dilemre 

Sözcü 
Konya 

A. R. Türel 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. Erkmen 
Erzincan 

8. Sağtroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. Vmay 
Mardin 

M. K. Boran 
Rize 

T. B. Balta 
Seythan 

A, M. Yegena 

)>m« 
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S. Sayısı: 46 
Zonguldak Milletvekili Ali Rıza Incealemdaroğlu'nun Milletvekilli
ği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 

raporu (3 /408) 

T. C. 
Başbakanlık 14 .VI. 1949 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. e/2 - 2015, 6/2244 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanununun 10 ncu maddesine muhalif hareket et
tiği ihbar olunan Zonguldak Milletvekili Ali Rızaîneealemdaroğlu hakkında kamu dâvası açılabil
mesi için Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet 
Bakanlığından alınan 8 . VI . 1949 tarih ve 135/303 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak 
sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Adalet Bakanlığının 8 . VI . 1949 tarih ve 135 sayılı s tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Bakbakanlığa 

İstanbul C. Savcılığından alınan 10 . V . 1949 tarihli yazıda: 
« 2527 » sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanununun 10 ncu maddesine muhalif hareket 

ettiği ihbar olunan Zonkuldak Milletvekili Ali Rıza İneealemdaroğlu hakkında, ziknolunan madde 
uyarınca kamu dâvası açılabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiş
tir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün 4 . IV . 1949 ve 2.V.1949 
tarihli yazıları örnekleri, Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereken işlemin yapıl
ması için bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulmmuştur. 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 



_ 2 _ 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 

Esas No. 3/408 
Karar No. 19 

2 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derle
me Kanununun onuncu maddesine muhalif ha
reket ettiğinden dolayı suçlu sanılan Zonguldak 
Milletvekili Ali Rıza İncealemdaroğlu'nun Mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kındaki Başbakanlığın 6 - 2244 sayı ve 14 . VI . 
1949 tarihli yazısiyle ilişiği dosya, Karma Ko
misyonumuza havale edilmekle konunun incelen
mesi ve sonucuna göre raporunun yazılması için, 
içtüzük'ün 178 nci maddesi gereğince adçekme 
suretiyle ayrılan Hazırlam-a Komisyonuna tevdi 
edilmişti. 

Bu Komisyon tarafından yapılan inceleme so
nunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya Kar
ma Komisyonumuzca da incelenip görüşüldük
ten sonra, adı geçen Ali Rıza İncealemdaroğlu'-
na isnadolunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı -an
laşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın içtüzük'ün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzt 

re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı 
Konya 

H. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
Ş. îbrahimhakktoğlu 

Afyon K. 
H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

N. Küçüka 
îstaribul 

0. N. Koni 
Konya 

Ol. A. F. Cebesoy 
Muğla 

N. özsan 
Rize 

Ankara 
/ . Ezğü 
Bursa 

A. Konuk 
Erzincan 

A. Fırat 
îzmir 

E. Oran 
Manisa 
F. Uslu 

Dr. S. A. Dilemre 

Sözcü 
Konya 

A. R. Türel 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Balıkesir 
Orgl. K. özalj. 

Burea 
M. Erkmen 
Erzincan 

S. Sağtroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. Umay 
Mardin 

M. K. Boran 
Rize 

T. B. Balta 
Seyhan 

A. M. Yegena 

( S. Sayısı : 16 ) 



S. Sayısı: 49 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Geçici Dilekçe Komisyo
nunun 21 . II . 1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1114 sayı
lı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Geçici Di

lekçe ve Millî Savunma Komisyonları raporları (4/142) 

S. III. 1949 

Türkiye Büyük Millet Meoüsi Başkanlığına 

Geçici Dilekçe Komisyonunun 21 II . 1949 tarih ve 11 numaralı Haftalık Karar Cetvelinin 1114 
«ayılı Kararın Mecliste müzakeresine müsaadelerini dilerim. 

, k4 Seyhan Milletvekili 
8. Tekelioğlu 

Geçici Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Dilekçe Komisyonu 

Kâğıt 1. No. 4/142 21. IV. 1949 
Düekçe Ko. No. S 

Yüksek Başkanlığa 

Birinci Cihan Harbinde Ruslara esir düşen 
Binbaşı Bilâl'in, Siberya'da vefat etmesiyle ken
disine bağlanan 243 kuruş dul maaşının çoğal
tılması hakkında Hikmet Ateşyavuz taraf nidan 
verilen dilekçe üzerine mesele incelenmiş ve 
kanun hükümlerine göre bağlanmış olan ma
aşın artırılmasına imkân bulunmadığı neticesine 
varılarak Komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına 1114 numara ile 27 . I . 
1949 tarihinde karar verilmiştir. 

Bu kararın Kamutayda görüşülmesini istiyen 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun öner
gesi Komisyonumuza havale edilmekle Millî Sa
vunma Bakanlığı Tekaüt Şubesi Müdürü Meh
met Üzer davet edilerek önerge sahibi de hazır 
olduğu halde iş tekrar görüşülmüştür: Binbaşı 
Bilâl'in 1330 tarihinde mecruhan esir olduğu 
ve 1336 tarihinde Siberya'da veremden ölmesi 
üzerine eytam ve eramüine 1325 tarihli Tekaüt 
Kanununa göre maaş bağlandığı ye bir kızı ile 
iki oğlu maaş haklarmı kaybettikten sonra eşi 

Hikmet Ateşyavuz'un maaş miktarı 145 kuruş
tan 243 kuruşa yükseldiği bunun da zamlarla 
birlikte bugün .24 lira 27 kuruş tuttuğu, tahsisin 
kanuni hükümlere tamamiyle uygun olduğu, 
gerçi şehit ailelerine daha fazla maaş verilmek
te ise de merhum Bilâl'in kanun ve nizamların 
tariflerine göre şehit sayılmıyacağı, bu durum 
karşısında dilekçiye tahsis edilen maaşın artı
rılmasına imkân bulunmadığı bir kere daha an
laşılmış ve eski kararın değiştirilmesini gerek
tiren bir sebep görülmemiştir. 

Rapor Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Dilekçe Komisyonju Başkanı Sözcü 
İsparta Gazianteb 

R. Güllü ö. A. Aksoy 
Kâtip 

Siird Balıkesir 
L. Ywwf E. Çeliköz 



Burdur 
Yârair*esir olduğuna göre, verem olması-

nın bu yüzden olup olmadığı bakanlıkça vak
tiyle araftJrılmamıştır: Vatani hîzmetten-"veya 
başka yoldan hu- çote4htiyar« kadın* iki- »ene* 
lik maaşt; tutan i olan altı yüz; lira kaâar ^bir 

pammn verilmesi' mütalâasmdayim. 
Orgl. F, Altay 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğln/nun,-, 
Geçici Dilekçe Komisyonunun 21 . XI . 1949 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1114 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi ile Geçici Dilekçe Komisyonhnun raporu 
müzakere edilirken; Dilekçe Komisyonu Başkanı 
Sivas Milletvekili Gl. Fikri Tirkeş'in bir öner
gesi üzerine Komisyonumuzca da incelenmek 
üzere- Yüksek Kâ/mutayca komisyonumuza hava
le buyurular 180 sayılı 5 . I IP . 1949'tarihti ra
por 21 , XI . 1949 tarihinde komisyonumuzda 
okunup incelendi. 

Birinci Gihan harbinde Kafkas cephesinde 
mecruhan esir düştüğü söylenen veKusyarMa esâ  
reti esnasında vefat edeır piyade binbaşı Bilâl•'-
in Millî Savunma Bakanlığı Emekli Şubesindeki 
dosyası da getirtilerek mezkûr şube* müdürü» de 
hazır»olduğu halde tetkik'edildi: 

1330 senesinde Kafkas ceph«sİBûdeesir^ olup 
1336' senesinde Rusya 'da Krasnoyarsk %ia, ve
fat eden binbaşı Bilârin; mecruhani esir dü
şüp düşmediği meselesi üzerinde uzun. uzadıya 
duraldır. 

Binbaşı Bilârin Kafkas cephesinde esir düş-
düğü vakit Tüpien Komutanı olan emekli albay 
Ariften sorulmuş ve sureti aşağıda yapılı ce
vap alınmıştır:; 

25 . VV 19491 tarihli yazı karşüîgtdırî 
BâÜMşti rahâeüi:: Bilâl Komutanı bulundu-

Konya Konya Kırklareli 
Dr. M. Dündar H. Ulusan N. A. Kansu 

Konya Konya Kütahya 
Bi&reh DfcM&erleimt Aj«Böilifc5& 

tmzadas bulunamadı 
Malatya Samsun Seyhan 

A.MtidM M:KâprüW Mülraîifim 
SjiTi&eUoğlu 

Tokad Edirne 
B. önder Dr. B. Öğütmen 

ır, ğıjm.<2& Tüm«ne bağlı 3/85. Tabur Komutanı 
9 olarak Sarıkamış felâketinde ve Tümen karar
lı ğâhmdan gayrı bir noktada esir vdüşen ve Ka-

rasnoyarsk Rus kararğâhounv btrlöĞteînahiedl* 
ıı len subaylardandır. 
i Harb sırasında terfii;henüz tünıenö bsldiril-
u memiş * olduğundan esirliği sırasında yüzbaşı 
k idi ve terfii esirliği zamanında öğrenildi. 
i- Kemesinin esir düştüğü; vakit yaralı oldtcğu-
ı- nu' hatırlamıyorum: Vefatı yaşayış sefafeti ne-
a ticesi'oiarak karargâhta Tukuagelmiş ve hâtı

rama1 göre 1916 veya 1917 yılına müsadif bultm-
» muştur. 
\A: Arada geçerr uzun zamanlar dölayıs iy lebaş-
- kaea bir ̂ e y hat ır lamıyorum. Ancak Tümen ,müî-
â •' haki olup yüzbaşılıktan emekli olarak Bâym-
e dirlik > Bakaniığı ] evrak müdür lüğünde btrlunan 

ve son zamanlarda yaş haddi sebebiyle emekli- : 

p yer çıkarı lan Fa ik Tühbay Rus kara rgâh ında 
i- Türk grupunun yaverliğini yaptığı ve arkadaş
la larm kay ı t l an ve zatî işleriyle daha ziyada snreş-
a gul olduğu*' cihetle ya ra lanma meselesinin hiv 

kerre de*' on#ân- sorulması muvafık' olur. 
y Derki sagy ı lanmla : 
y Btı cevapta ismi geçen emekli yüzbaşı Fa ik 
;- Tühbay Komisyonumuz Başkam tarafından" bul

durulup ^malûmatına müracaa t olunmuş verdi
ği -«evapr Başkaımnız tarafiridaiı not edilhiiş^ve 

ı- bu^n%tw!Tü*cbi*yJda] taasv^e^asdik eylemiş' cfc 

Millî Savunma Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Millî Savunma t Komisyonu 2 , XII . 1949 

Esa*s,$?(K 4/142 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 
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duğn, Komisyonumuz Başkanı tarafından Ko
misyonumuza bildirilmiştir. 

Not; aşağıda aynen arzedilmiştir: 
(1. • Beş sene kampta sekiz ay 13 gün de yol

larda esir hayatimiz geçmiştir. 
2. Esaretin: sona ermesinden tahminen bir 

sene evvel vefat etmesi ihtimali vardır. 
3. Bütün üsera muamelâtını Kızılaya malû

mat verirdik. 
4. Yaralı olduğunu söyledi. Fakat dıoktora 

yarasından dolayı müracaatını hatırlamıyorum. 
Ama, öksürükten hasta yattı. Bevirde yattı. Dok
torlar tedavi etti. 

5. Şehit diyemem.) 
Bu beyanları esas tutan bâzı arkadaşlar; 1330 

senesinde yaralanıp 1336 senesinde vefat eden 
bir zatın ölümünden aldığı yaradan olamıyacağı-
m ve binaenaleyh, şehit addedilemiyeceğini be
yan ettiler. 

Diğer bâzı arkadaşlar; Millî Müdafaa Vekâle
ti Muamelâtı Zatiye Dairesi Piyade Şubesi Mü
dürlüğünden; mütekaidin şubesine yazılan 9855 
sayılı ve 2 . VIII . 1926 tarihli tezkerede aynen: 

« Müteveffa mumaileyh 14-15 Kânunuevvel 
1330 tarihinde Sarıkamış Muharebesinde mecru-
han esir olduğu ve 27 Nisan 1920 tarihinde Si
birya'nın Krasnoyarsk Üsera karargâhında ve
fat ettiği dosyası tetkikattan anlaşılmıştır. » 

Denilmesini. 
Ve yine Millî Müdafaa Vekâleti Sıhhiye Dai

resinin Şube 3, 3226/3915 sayılı ve 12.IV.1928 
tarihli olup Mütekaidin Şubesine yazılan tezke
resinde aynen: 

Mütekaidin Şube Müdüriyetine 
Müteveffa Binbaşı Bilâl Efendinin esnayı 

esarette tederrünü rieden vefat ettiği zayiat ve 
Harb Mezarlıkları Şubesi Müdüriyetinin 
2347 numaralı 10 . I V . 1928 tarihli tevsikiyle 
tebeyyün etmiştir. 

Tetkik edilen dosyasında esaretten evvelce 
böyle bir hastalık başlangıcını ima eder bir rapor 
mevcut olmadığı cihetle bilhassa cibilliyeti maraz 
iktizası hastaliğin esaret meşak ve mezahim se
feriye neticesi husul bulmuş olduğuna kanaati 
fenniye verdiği cihetle mumaileyhin ailesine 35 
maddenin fıkrai ahiresi mucibince maaş tahsisi 
icabeder efendim* 

Denilmesini esas tutmuşlar ve bu resmî vesi
kalara göre; binbaşı Bilâl'in yaralı olarak esir 
düştüğüne kanaat getirerek elyevm meriyette 
buluna ve 1683 sayılı Kanunda, 143 sayılı ve 
11 Ağustos 1325 tarihli Askerî Tekaüt ve İstifa 
Kanununun 35 nci maddesinin yer aldığı 45 nci 
maddeye dayanılarak binbaşı Bilâl'in yetimleri
ne bu maddenin; şehiden vefat edenlere dair olan 
hükümlerine değil şehit makamında olduğunu ka
bul ettiği ölülere dair olan diğer hükümlerine; 
uyularak yetimlerine maaş tahsis edilmesi lâzım-
geldiği kanaatini izhar etmişlerdir. Bu müzâkere 
ve tartışmalar sonunda binbaşı Bilâl'in şehit 
addedilip edilemiyeceği oya sunulmuş ve ekseri
yetle şehit addedilemiyeceği çoğunlukla kabul 
edilmiştir. 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüce Başkanlığa 
sunulur. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Kastamonu 

Korgl. A. Alptoğan 
Sözcü Kâtip 
Hatay Ankara 

61. E. Durukan M. Aksoley 
Karara muhalifim 
Ankara Balıkesir 

Muhalifim /. Çalışlar 
N. Tınaz 

Çankırı Erzurum 
Dr. A. Arkan E. 8. Akgöl 

Erzurum Gazianteb 
V. Kocagüney A. Atlı 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Grümüşane îçel 
Ş. Erdoğan Dr. A. Koksal 

imzada bulunamadı 
İstanbul Kayseri 

C. C. Toydemir S. Avgın 
Kocaeli Konya 

Şükür Okan Dr. E. Alataş 
İmzada bulunamadı 

Ordu Seyhan 
H. Gökdalay Muhalifim 

S. Tekelioğlu 
Van 

R. Oktar 

»m« 
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