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1. — GEÇEN rj 

Gelir Vergisi Kanununun 91 nci maddesinin 
(B) fıkrası ile bu kanuna bağlı 2, 3 ve 4 numa-
ralı cetveller sonunda mevcut hükümlerin yo
rumlanması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi
nin, Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlardan bi
rer üye ab.narak kurulacak Geçici Komisyonda 
görüşülmesi, kabul olundu. 

Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, Korunmaya 
muhtaç kimsesiz çocuklar hakkındaki sorusuna, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Milli Eğitim Bakan-
lan cevap verdiler. 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil Aktuğ'-
un, Şark vilâyetlerinde ve Diyarbakır'da Mayıs 
1950 tarihinden beri kaç tane ilk ve ortaokul 
açıldığına, bunların öğretmenleriyle öğren
ci nispetlerine ve 1951 yılı içinde Diyar
bakır'da kaç tane ilk ve ortaokul açılma
sının düşünüldüğüne ve bu husus için ay
rılan tahsisat ile bina, proje ve plânların hazır
lanıp hazırlanmadığına dair sorusu ile , 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, teknik mahiyetteki klâsik ve modern 
eserlerin dilimize çevrilmesi hususunda hareke
te geçilip geçilmediği hakkındaki sorusuna, 
Millî Eğitim Bakanı cevap verdi. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, hastane ve sağlık tesislerinin tevhidi 
ile sağlık işlerinin programlaştırılması hakkında 
ne düşünüldüğüne, millî sağlık plânının tatbik 
edilip edilmediğine ve sağlık sigortası hakkında
ki çalışmaların neden ibaret olduğuna, 

Hastanelerin bir elden idaresine dair olan 
sorularına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ce
vap verdi. 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'-
m, Atatürk'ün mânevi varlığına ve maddi hâ
tıralarına vâki tecavüzler hakkındaki sorusu, 
Başbakan ve Yardımcısı oturumda hazır bulun
madığından, gekcek Birleşime bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu-'nun, 
Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü ta
rafından açılmış meslek okulu varsa sayısına, 
kuruluş tarihine, nerelerde ve kaç talebesi ol
duğuna, yıllık sarfiyatı ile senede kaç mezun 
verdiğine ve bu okul haricinde meslekten 
yetişerek askerliğini bitirmiş açıkta sıra bekli-
yen memurların miktarına, 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, 

?UTANAK ÖZETÎ 

İşçi Sendikaları Kanununa, asgari ücret işinin 
halli ile Ücretli Hafta Tatali Kanununun bir an 
evvel çıkarılmasmaj işçilerin terfi, terfih, ik
ramiye, prim gibi hak ve menfaaterinin dü
zenlenmesine dair soruları, kendileri oturumda 
hazır bulunmadıklarından, gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar'm, Na
zilli Basma Fabrikası kömür ihtiyacının Garp 
linyitlerinden temin edilmesi suretiyle vâki 
zararın mahiyetine ve buna sebep olanlarla du
rumun düzeltilmesi hakkında ne düşünüldüğü
ne dair ,olan sorusuna, İşletmeler Bakanı ce
vap verdi. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Devlet matbaalarının tevhidi için 
alınmış bir karar olup olmadığına, varsa bun
dan istihsali umulan Devlet menfaatinin neden. 
ibaret bulunduğuna, hususi matbaaların duT 
rumlariyle sahiplerinin ve işçilerinin hak ve 
menfaatlerini koruyucu tedbirlere ve ceza ev
leri matbaalarına, 

Karadeniz kıyıları halkının verimli saha
lara iskân edilmesine, meyvacılık ve dokuma
cılık işleriyle geçimlerinin sağlanmasına dair 
soruları, ilgili Bakanlar ye soruların sahibi ha
zır bulunmadığından, gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

i Ceyhan Milletvekili Remzi Oğuz Arık'm, 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin is
lâm sanatları tarihi kürsüsüne alınacak asistan 
için 1950 ve 1951 yıllarında açılan imtihanda 
iki defa başarı gösteren namzedin tâyin edilme
mesi sebebine ve adı geçen fakültede Batı dilleri
ne vâkıf olmıyan profesörlere dair sorusuna, 
Millî Eğitim Bakanı cevap verdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1950 yılı Ara
lık ve 1951 yılı Ocak ve Şubat ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu 
raporu okunarak bilgi edinildi. 

Devlet Kitapları Döner Sermayesi hakkın
daki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi-

14 ne dair olan 4940 sayılı Kanun süresinin uza
tılması hakkındaki kanun tasarısı ile 

özel idarelerden aylık alan ilkokul. öğret
menlerinin kadrolarının Millî Eğitim Bakanlıği 
teşkilâtına alınması hakkındaki 5166 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesine 



dair 5283 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
birinci görüşülmeleri bitirildi. 

Zonguldak Milletvekilleri Fehmi Açıksöz ve 
Eifat Sivişoğlu'nun, Bâzı Suç ve Cezaların Af
fı hakkındaki 5677 sayılı Kanuna ok kanun 
teklifi ile 

Zonguldak Milletvekili Rıfat Sivişoğlu 'nun, 
Genel ve katma bütçelerle özel idare ve bele
diyeler bütçelerinden ve İktisadi Derlet Teşek
küllerinden aylık ve ücret alan memur ve hiz
metlilerin siyasetle uğraşamıyacaklarma; 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'-
in, 1 Kasım 1339 tarihli ve 367 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına; 

Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm, Mason 
derneklerinin kapatılmasına; 

Afyon Karahisnr Milletvekili. Kemal üzço-
ban ve 44 arkadaşının '20.11.1948 tarih i ve 5189 
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesine, dair olan Kamın teklifleri, 

Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli Milletvc* 

1. — Trabzon Milletvekili Cemal Reşit Eyü-
boğiu'nun, Bulgaristan'dan memleketimize ge
len göçmenlerin sayısına, nasıl bir iskân usu
lüne tâbi tutulduklarına, bir an evvel müstah
sil hale getirilmeleri için tatbik edilmekte olan 
usul ve malî kaynakların kifayetli olup olmadı
ğına, şimdiye kadar gerek teberru yolu ile ve 
gerekse yabancı kaynaklardan toplanan ve bu 
işler için sarf olunan paraların miktarına dair 
olan sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gön-

Tasanlar 
1. — Demiryoliyle eşya nakliyatına mütaallik 

Milletlerarası mukaveleye ek olarak Berne'de ak
dedilen Mukavelenin onanması hakkında kanun 
tasarısı (1/178) (Dışişleri ve Ulaştırma Komis 
yonlarma); 

2. — Orman Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve bu kanunun birinci maddesinde deği
şiklik yapılmasına dair olan 4785 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı (i/179) (Tarım, İçişleri, Ada
let, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Ş. — Tekel GeneJ Müdürlüğü Kuruluş ve Gö-

kili Sırrı Bellioğlu'nun, hükümlü bulunduğu ce
zanın affına dair Adalet Komisyonu raporu, 

Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Ka
nunla değiştirilen 65 nci maddesinin değiştiril
mesi ve 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 66 ncı 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki Kanun tasarısı, 

Ankara Milletvekili Cevdet Soydan ve üç 
arkadaşının, kangütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hı- -
sımları hakkındaki 3236 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılması hakkındaki Kanun teklifi
nin görüşülmeleri, ilgili Bakanlar hazır bulun
madıklarından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

27 . IV . 1951 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Kayseri Milletvekili 

S. Tırcah î. Kirazoğlu 
Kâtip 

Tokad Milletvekili 
M, önal 

derilmiştir. (6/271) 
2. — Trabzon Milletvekili Cemal Reşit Eyfl-

boğlu'nun, basma verilmiyen tahsilatın aylık 
miktarlarının yeniden muntazaman neşrine bir 
mâni olup olmadığına, Hazine aylık mizanları
nın, yayınlanma müddeti ile hesapların ıslah ve 
ikmali için ne düşünüldüğüne, son Hazine aylık 
mizanındaki Eylül 1950 bakiyelerine ve tasarruf 
mevduatına dair olan yazılı soru önergesi, Mali
ye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/272) 

revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4896 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/180) (Güm
rük ve Tekel ve Bütçe Komisyonlarına); 

4. — Türkiye ile Federal Almanya Cumhuri-
', yeti arasında 1 Temmuz 1950 ilâ 30 Haziran 1951 

devresinde mübadele edilecek mallara ait (A) ve 
(B) listelerini muhtevi Protokolün onanması hak
kında kanun tasarısı (1/181) (Dışişleri ve Tiea-

. ret Komisyonlarına); 
| 5. — Türkiye - Federal Almanya Ödeme An-

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

— m -.— 
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laşmasmın üçüncü maddesi ekinde musarrah cari 
tediyelere yeni bâzı ödemelerin ilâvesi hakkında 
teati olunan mektupların onanması hakkında ka
nun tasarısı (1/182) (Dışişleri ve Ticaret Komis
yonlarına); 

Teklifler * 
6. — Gümüşane Milletvekili Cevdet Baybura 

ve İM arkadaşının, Subay ve Askerî Memurların 
Maaşlarına dair olan 4989 sayılı Kanunun birinci 
maddesiyle 4600 sayılı Kanunun üçüncü madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici mad
deler eklenmesine dair olan 5609 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yapılması hak-

1951 O : 1 
kında kanun teklifi (2/209) (Millî Savunma ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

7. — İstanbul Milletvekili Andre Vahram Ba-
yar'ırı, Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun 
15 ncİ maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/210) (Çalışma Komisyonuna); 

Rapor 
S. — Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'm, Ta

babet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına 
dair olan 1219 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğittin ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonları 
rapor lan (2/117) (Gündeme). 

»~9<i 

B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15J 

BAŞKAN — Başkanvekiü Sıtkı Yırcah f 
KATİPLER : Muzaffer önal (Balıkesir), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), 

* N » 

BAŞKAN — Birleşim açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

i. —- Orman Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve bu kanunun birinci maddesinde deği
şiklik yapılmasına dair olan 4785 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısının Geçici Komisyona havalesi 
(1/179) 

% BAŞKAN — Genel evrak meyanmda Orman 
Kanununa bâzı hükümler eklenmeline ve bu ka
nunun birinci maddesinde değişiklik yapılma
sına dair olan 4785 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı (Tarım, İçişleri, Adalet, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına havale edilmiş bulunmaktadır. 
Bu arada yeni Orman Kanunu için hususi bir 
komisyon teşekkül etmiş ve bu komisyonda ta
sarı görüşülmekte bulunmuştur. Müsaade eder
seniz bu tadil tasarısını da aynı Geçici Komis
yona havale edeceğiz. (Muvafık sesleri). Kabul 
edenler... Etmiyenler... Geçici Komisyona havale 
edilmesi kabul edilmiştir. 

2. — Sayan üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı tezkeresi (3/171) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen sürelerle izinleri Başbanlık Di
vanının 25 Nisan 1951 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Kamutayın onanıma sunulur. 
T. B. M. M. Başkanı 

Refik Koraltan 

Çanakkale Milletvekili Nihat lyriboz, 1 ay, 
hasta olduğu için, 14 . IV . 1951 tarihinden iti
baren. 

Konya Milletvekili Saffet Gürol, 1 a}', hasta 
olduğu için, 17. IV . 1951 tarihinden itibaren. 

Sivas Milletvekili Halil îmre, 2 ay, tetkik ve 
tetebbu için İngiltere ve Amerika'ya gitmek üzere 
11 . IV . 1951 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Birer birer oyunuza sunuyorum. 
Çanakkale Milletvekili Nihat lyriboz, 1 ay, 

hasta olduğu için, 14 . IV . 1951 tarihinden iti
baren. 

m -
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• BAŞKAN; — Kabul edenler... Etmiyenler...; 

Kabul edilmiştir. 
Konya Milletvekili Saffet Gürol, 1 ay, hasta 

olduğu için, 17 . IV-., 1951 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN—- Kabul edenler... Etmiyenler.., 

Kabul edilmiştir. 

4. — SORULAR 

1. -— Balıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'- i 
nin, Edremit'ten Balıkesir Hastanesine şevke- \ 
diten 20 erin gidiş ve dönüşlerindeki yolsuz mua- \ 
meleye sebebiyet verenler hakkında ne yapıldığı
na davr Millî -Savunma Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/230) 

29 .III.1951 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -

Mart ayı içinde Edremit'teki 109 Piyade Ala
yından Balıkesir Askerî Hastanesine hasta olarak 
gönderilen 19 veya 20 erin hangi vesaitle gönde
rildiği ve paraları ne suretle ödendiği ve hasta
neden taburcu edilince yine hangi vesaitle ve 
hangi tarikle Edremit'e gönderildikleri 120 kilo
metrelik ve 3 saatlik bîr yol için 600 kilometre
lik yollarda günlerce dolaştırılarak sürüklendik
leri ve tekrar yollarda hasta oldukları ve buna 
sebebiyet verenler kimlerdir. Bunlar hakkında 
ne gibi muamele yapıldığı ve yahut yapılacağı 
hakkında Millî Savunma Bakanlığından sözlü 
soru olarak Mecliste cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ali Fahri îşeri 

BAŞKAN — Ali Fahri îşeri burada mı? (yok 
sesleri). Ohalde soru gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

2. -— Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yi-
ğittiaşı'nın, mason dernekleri hakkında Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/237) 

BAŞKAN — Gazi Yiğitbaşı burada mı! (yok 
sesleri). Soru sahibi bulunmadığından soru gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo-
mn'tn, Atatürk'ün mânevi varlığına ve maddi 
hatıralarına vâki tecavüzler hakkında Başbakan
lıktan olan sorusuna İçişleri Bakam Halil özyö.-
rük'ün sözlü cevabı (6/246) 

.1951 O : 1 
Sivas Milletvekili Halil îmre, 2 ay, tetkik ve. 

tetebbu için İngiltere ve Amerika'ya gitmek üzere 
11 . IV .1951 tarihinden itibaren. 

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

VE CEVAPLAR 

12. IV. 1951 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

özeti : Atatürk'ün mânevi varlı 
gına ve maddi hatıralarına vâki 
tecavüzler hakkında. 

1. Atatürk'ün ölümünden 14 Mayıs 1950 ta
rihine kadar gerek mânevi varlığına gerekse re
sim, heykel ve büstlerine karşı ne gibi tecavüz
lerde bulunulmuş ve bunlardan ne kadarı adalete 
intikal etmiş ve ne neticeye bağlanmıştır. 

Bu fiiller işlenirken ne gibi maksat ve gaye-
leV görüldüğü tesbit olunmuştur. 
; 2. 14 Mayıs 1950 tarihinden 1 nisan 1951 

tarihine kadar durum ne merkezdedir? 
3. Son zamanlarda bu kabîl fiillerde bir art

ma olmuşsa bu artmanın nispeti ve sebebi nedir? 
Bu hususların sözlü olarak Başbakan tarafın

dan cevaplandırılmasını rica ederim. 
Mardin Milletvekili 

M. Kâmil Boran 

tÇÎŞLERÎ BAKANI HALİL ÖZYÜRiÜK (İz
mir)—• Muhterem arkadaşlar; Mardin Milletve
kili sayın Kâmil Boran tarafından sözlü soru 
önergesine Başbakan adına cevap arzediyorum. 

Dosyalarda mevcut malûmata göre: ' 
1. Atatürk'ün ölümünden 14 . V . 1950 tari

hine kadar mânevi varlığına 51, fotoğrafına 12, 
heykel ve büstlerine 4 olmak üzere 67 tecavüz 
hâdisesi tesbdt olunmuştur. 

Bunlardan 20 si hakkında, veresesi tarafın
dan şahsi dâva açıldığı için takibat yapılmamış, 
16 sına delil bulunamadığı için takipsizlik kara
rı verilmiş, 9 u Türklükle beraber Atatürk'e de" 
hakaret sebebiyle mahkûmiyetle neticelenmiş, 
2 si Af Kanunundan faydalanarak âmme dâvası 
dıüşmüş, 28 i hakkındaki âdi takibat sonucu hak
kında bir kayıt bulunamamış, 3 hâdise de ada
lete 'hiç intikal etmemiştir. 

Bu tecavüzlerin 19 u sarhoşluk, 4 ü delilik sev 
bebiyle ika edilmiş olup diğerlerinin hangi se-

— 2 8 8 ^ 



(bep ve saiıkler altında yapıldığı tâyin olunamaj-
• • i n i ş t i r . • j 

2. 14 Mayıs 1950 tarihinden 1 Nisan 1951 
tarihine kadar Atatürk'ün büst ve heykellerine 

• 9, mânevi şahsiyetine 5 ve fotoğraf ma 1 olmak 
"üzere ceman 15 tecavüz hâdisesi vukubulmuş-
tur. Bunların hepsi adalete intikal etmiştir. 

3. Son zamanlarda Atatürk'ün fotoğrafına 
ve mânevi varlığına yapılan tecavüzlerin sayı
sında bir artış olmayıp yalnız büst ve heykelle
rine vâki tecavüzler 14 Mayıs 1950 tarihinden 
bugüne kadar geçen bir seneye yakın devre için
de 9 u bulmuştur. 
.-...:•• Sorunun iki bendi hakkında verdiğim iza
hattan da anlaşıldığı üzere Cumhuriyetin banisi 
olan Büyük Atatürk 'ün hâli hayatında ve vefa
tından sonra Türk înkilâbınm senbolü olarak 
umumun siyanet ve muhafazasına tevdi edil
miş bulunan büstlerine, heykel ve fotoğrafları
na karşı yapılmış olan menfur tecavüzlerin 
uzun seneler hep aynı miktar ve kemiyette ol
duğunu ve bunların yılda bir ikiyi aşmadığı ve 
bâzı seneler hiç vuku bulmadığı görülmüş 
iken yakın zamanlarda, yani 5 - 6 ay gibi kısa 
bir devre içinde birdenbire artmış bulunması
nın elbette bir sebebi bulunmak icabeder. Hâdi
seleri münferiden tetkik ettiğimiz zaman her 
birinin kendine has sebep ve âmillerini görmek 
ve meselâ Kırşehir'deki vakıanın faili olan şah
sın itirafında: Sarhoşluk saikasiyle, fiili yap
tığını söylediği halde, Aydın'm Dalama Köyün
deki tahribin faili olan şahsın bir meczup oldu
ğu anlaşılmaktadır. Hakikati halde kısa bir za
man içinde birbirini velyü takip eden vakıala
rın tesadüfi olmasını kabul güçtür. Zira bu va
kıalar birdenbire inkitaa uğramıştır. Bunda 
belki Hükümetin aldığı tedbirlerin tesiri bulun
duğunu kabul mümkün olabilir. Fakat haddiza
tında şahsa ait olsun, umumun siyanet ve mu
hafazasına terk ve tevdi edilmiş bulunsun, 
menkul ve gayrimenkul bir şeyi tahrip etmek, 
Ceza Kanunumuz hükümlerine göre cezayı müs-
telzim olduğuna göre, ayrı bir kast bulunmak
sızın yapılmış olan bu fiillerin zaten takip ve 
tecziyesindeki zaruret karşısında tahrip kastın
dan ziyade tahkir maksadiyle işlenmiş olan suç
ların hakiki mahiyetlerini tebarüz ettirmek ica-
betmektedir. Dikkat nazarı çeken müteselsil 
hâdiseler hakkında cereyan etmekte bulunan 
araştırmalar, adalet cihazına intikal etmiş bu-

.Mi 6 : İ 
lunmaktadır. Elbette yapılacak ilk ve son soruş
turmalarda sorgu ve hüküm yargıçları, bu fiil
lerin menşe ve sebeplerini tesbit etmeye imkân 
bulacaklardır. 14 Mayısa takaddüm eden ve 
1938 senesine kadar ircaı mümkün olan zaman 
içinde işlenmiş bulunan muhtelif tecavüz ve ha
karetlerin saikleri üzerinde durulduğuna delâ
let edecek hiçbir işaret ve tafsilâta raslanma-
maktadır. Esasen bu suçlara ait dâva dosyala
rı bugün hükme bağlanarak evrak depolarına 
intikal etmiş bulunduğu için birer, birer elden 
geçirmeye de imkân bulunamadı. 

14 Mayıs 1950 den 1 Nisan 1951 tarihine 
kadar geçen zaman içinde büst ve heykellerine 
9, mânevi şahsiyetine 5 ve fotoğrafına 1 olmak 
üzere 15 tecavüz hâdisesi vukubulmuş olduğu
nu arzetmiştim. 

Halbuki 1942 senesinden J.949 senesine ka
dar büst ve heykellerine hiçbir tecavüz vâki 
olmamışken, 1949 senesinde bir, 1950 senesinde 
bir ve 1951 senesinde ise yedi hâdiseye şahit 
oluyoruz. 

Bu birdenbire artış keyfiyetinin türlü şekil
deki tezahürleri arasında otoriteyi zedeleyici 
teşebbüslerin teşhisini bulmak zor değildir. 
Memlekette bir huzursuzluk manzarası yarat
makta, hürriyet rejiminin hudutlarını anarşiye 
götürmek- temayülünü besliyeceklerin tesiri ola
bileceği gibi, demokrasimizin normal şartlar 
altında inkişafını arzu etmiyen, bugünün ağır 
meseleleri arasında bütün dünyayı meşgul eden 
cereyanların tesirini düşünmek de icabeder. 

Hükümet olarak memlekette Atatürk'e ve 
onun inkilâplarma karşı ancak bağlılık gör
mekteyiz. Bunun aksine olarak görünen teza
hürler, arzetmiş olduğum gibi; tamamiyle "suni
dir ve asıl hedefleri ve sebepleri perdelemekte
dir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Mehmet Kâmil Boran? 
MEHMET KXMÎL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlar, bu önergemi, Atatürk 
aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki kanun tasa
mı gerekçesinde bulamadığım, fakat orada yer 
almasını zaruri gördüğüm bâzı hususların aydın
latılması maksadiyle vermiştim. 

Bu konuda görüş ve düşünüşlerimi, tasarının 
Yüksek Kamutayda görüşülmesi sırasında arze-
decegpn için şimdi vaktinizi almaktan kaçına
cağım. 
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derdiği izahattan dolayı sayin içişleri Balça-

m Halil özyorükJe teşekkür ederim. (Bravo Bes
leri). 

4. — Zonguldak Milletvekili Rıfat Simşoğ-
lu'nun, Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdür
lüğü tarafından açılmış meslek okulu varsa sa
yısına, kuruluş tarihine, nerelerde ve kaç tale
besi olduğuna, yıllık sarfiyatı'ile senede kaç 
mezun verdiğine ve bu okul haricinde meslekten 
yetişerek askerliğini bitirmiş »açıkta sıra bekli-
y'en memurların miktarına dair Ulaştırma Ba

kanlığından sözlü sorusu (6/251) 

BAŞKAN — Rifat Bey buradalar mı efen
dim? (Yok sesleri). a 

îki defa bulunmadıkları için soruları düş
müştür. 

5. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'
ın, îşçi Sendikaları Kanununa, asgari ücret işi
nin halli ile Ücretli Hafta Tatili Kanununun 
bir an evvel çıkarılmasına, işçilerin terfi, ter
fih, ikramiye, prim gibi hak ve menfaatlerinin 
düzenlenmesine dair Çalışma Bakanlığından söz
lü sorusu (6/252) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı burada bulun
madıklarından 7 Ma*yıs 1951 birleşimine bırakıl-

, mıştı*.. 

6. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacığiller'în, devlet matbaalarının tevhidi 
için alınmış bir karar olup olmadığma, varsa 
bundan istihsali umulan devlet menfaatinin ne
den ibaret bulunduğuna, hususi matbaaların du-
rumlariyle sahiplerinin ve işçilerinin hak,ve 
menfaatlerini koruyucu tedbirlere ve ceza ev
leri matbaalarına dair Başbakanlıktan olan so
rusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/254) 

BAŞKAN •— Abdürrahman Bey burada mı? 
(Burada sesleri). 

Sayın T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
• 

Ankara , 
özeti: Matbaaların işsizliği 
H. Sözlü soru 

1. Devlet matbaalarının tevhit edilmesi hak
kında alınmış ve tatbikatına geçilmiş bir karar 
vat mif 

2. Varsa bundan istihsali umulan Öevlet. 

. 19ÖI 6 : İ 
menfaati neden ibarettir! 

3. Memlekette, kültüre hizmet eden 600 den 
fazla hususi matbaaların durumları üzerinde 
durulmuş mudur? ' 

•4. Memleket maarifine, kültürüne hizmet 
eden 100 lerce matbaa sahipleriyle bu işlerde 
çalışanların durumlarını mülâhaza ederek onla
rın da hak ve menf aatlarını koruyucu ne gibi 
tedbirler düşünülmüştür? 
„ 5. Ceza evleri matbaalarının resmî ihalele

re iştirak etmelerini ve hususi matbaalarla reka
bet etmelerini ve iş sahalarını daraltmalarını ge
rekli kılan sebepler nelerden ibarettir? 

Yukarda yazılı hususların Sayın Başbakan 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını ri
ca ederim. Saygılarımla. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacığiller 

DEVLET BAAKNI VE BAŞBAKAN YAR-
DIiMCISI SAMET AĞAD&LU (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar, sayın arkadaşımızın büyük 
endişesi, sorularından anlaşılıyor ki, Devlet 
böyle bir teşebbüste girmiş midir ve girmişse 
hususi teşebbüslerin faaliyetini önlemiş olmaz
ını? Sorduğu dört kısımdaki soruların ifade et
tiği zihnî endişe bundan ibarettir. 

Derhal şunu arzedeyim ki, Devletin kendi 
elindeki matbaaları tevhit etmek gibi mutlak bir 
kararı henüz yoktur. Şunu. da derhal ilâve ede
yim ki böyle bir karar verilip de tatbika konul* 
duğu zaman hususi teşebbüs sahasına bir mü-
daha'o bahis mevzuu değildir. Şimdi Devlet 
elindeki mevcut matbaaların faaliyetleri, mev
cut işçileri ve bunların kıymeti hakkında bâzı 
rakamlar zikretmekle iktifa edeceğim. 

Halen Devlet elinde 36 matbaa vardır. Bun
lardan 26 tanesi Umumi Bütçeden, 3 tanesi de 
Katma Bütçe ile idare edilen dairelere ait bu
lunmaktadır. Ayrıca iki tanesi de üniversitelere 
ait bulunmaktadır. Bu matbaalarda çalışan işçi
lerin adedi 2300*2500 e kadar yükselmektedir. 
Bu matbaaların kıymeti ise beş milyon lirayı 
mütecaviz bir değer ifade etmektedir. Fakat 
ötede beride dağınıjj bir halde bulunan ve mec
muu değeri beş milyon lira gibi bir meblağa 
varan Devlet elindeki matbaaların bir tek mat
baa halinde birleştirilmesi her şeyden evvel ik
tisadi işletme mefhumu bakımından faydalı bir 
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hareket olur. Bunları bir araya getirmek de
mek daha rasyonel bir çalışma sistemi bulmak 
demektir. Bunun içindir ki katî bir karara va
rılmamış bulunmamakla beraber ilerde böyle 
bir kararın muhik esbabı mucibesi bulunabilir
ini, bulunamaz mı mevzuu üzerinde etüdler ya
pılmaktadır. 

Sayın arkadaşımı bir noktada tatmin etmek 
isterim. Günün birinde bu etüdler sonunda da
ğınık bir halde Devlet elinde bulunan bu mat
baalar birleştirilerek bir tek müessese haline 
getirilirse, bu bir tek müessese Devlete ait iş
ler dışında hususi teşebbüs sahasına müdahale 
ectecek mi gibi bir endişeleri varsa, şimdiden 
kendilerine resmen beyan ediyorum ki nasıl bu 
matbaalar bugün piyasa için çalışmıyorlarsa bir 
araya geldikleri zaman da piyasa için çalışmıya-
caklardır! 

Sorunun bir kısmını da ceza evleri matbaa
larının hususi teşebbüse rekabet eder mahiyette 
çalışmaları teşkil ediyor. Kendileri bir hukuk
çu olduğu için çok iyi bilirler ki bu, bir ceza 
sistemidir. Ceza evlerinde aynı zamanda maran
gozluk, terzilik, ayakkabıcılık gibi atelyeler de 
vardır. Orada çalışan mahkûmlar çalıştıkları 
günler mukabili yevmiyeleri kendileri alırlar, 
ancak bir kısmı müesseseye kalır. Ama arkada
şımız bu müesseselerin de serbest piyasaya, ser
best-teşebbüs sahasına müdahale etmemesi lâ-
zımgeldiği şeklinde ilmî, nazari kanaat sahibi 
ise bu husustaki noktai nazarlarını bir kanun 
teklifi halinde Yüksek Meclise sunarlar. Hükü
met o zaman bu mesele üzerinde ayrıca kendi 
görüşünü yeniden Meclise arzeder. 

Maruzatım kısaca bundan ibarettir. (Bravo 
sesleri) 

BASILAN — Abdürrahman Boyacıgiller, 
ABDÜKKAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar; bilirsiniz ki 
demokratik rejim yalnız politik sahada değildir. 
Demokrat Partinin programında yer alan bir 
prensip de demokratik usullerin, teamüllerin, 
çalışmaların ekonomik sahaya da program çer
çevesi dâhilinde aksetmesinden ibarettir. 

Üzülerek arzetmek isterim ki; Sayın Başba 
kan Yardımcısı ve Devlet Bakanı, benim zihnî 
bir endişe neticesinde bu soruyu getirdiğime, za-
hip olmalarını doğru bulma/maktayım. Çünkü 
bu zihniyet endişesi benim değildir. Memsliefc&tin 
irfanına hizmet eden ve gıdasını Devletin basın 

4. İ96İ Ö : İ 
işlerinden almak suretiyle gelişmiş olan hususi 
matbaalarda çalışan 7 bin işçinin ve 400 den faz
la matbaa sahibi ile bunlara katılan serbest va
tandaşlasın endişelerinden doğmaktadır. Sana
yi kongresine giden arkadaşlar tyilirler ki, orada 
bir gazete ve bir broşür dağıtılmıştır. Memle-
iketîmizde mevcut olan matbaalar bugün endişe 
içindedirler. Bu endişe şundan tevellüt ediyor: 
Görüyoruz ki, Hükümet matbaaların tevhidi ar
zusundadır. Biz bu tevhide taraftarız. Ancak 
tahdit vâki olurken hiçbir suretle bugüne kadar 
devam edegelen Devlette ait basım işlerinin ser
best matbaalarda .yapılması şartiyle tevhidi biz 
de takdirle kabul etmek me<!buriyetindeyiz. 

Arkadaşlar; bizim endişemiz, bu matbaaların 
tevhit edildikten sonra burada Devlet basım iş
lerinin de tevhit edilmesi Devlete hiçbir zaman 
faydalı okuyacaktır. İkinci bakımdan tezjAgJB»* 
«den duruma göre Devlet tarafından basılacak 
işler çok ağır masraflara malolacaktır; bunun 
yanımda, bu yüzden geçinmekte olan 7 bin işçi
nin çalışmakta olduğu 400 kadar matbaa kapan
mak tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Zira 
bu matbaalara bugüne kadar devam edegelen şe
kilde iş verilmezse hariçten alacakları işlerle bu 
matbaaların korunmasına ve yaşamasına imkân 
yoktur. Serbest matbaalar memleketimizde bu
güne kadar Devlet basım işlerinin % 86 sini gör
mektedir. Arkadaşlar bilirisiniz M gaye; tasar
ruf ise ,bu taasrrufu başka sahalarda bulmamız, 
görmemiz lâzımdır. Biliyoruz ki resmî ilânları, 
Resmî Gazeteye vermek suretiyle Devlet senede 
hiç de küçümsenmiyecek derecede büyük bir ta
sarruf sağlar. Fakat görüyoruz ki Hükümeti
miz, demokrasinin yayılması işinde mücadele 
eden basına geniş yardım yapmaktadır. Okuma 
yazma ve kültürü yükselmek için gazetelere ilân 
vermek suretiyle gazetelere bir prim ödemek
tedir. Bendeniz bu mevzu üzerinde durmak is
tiyorum. Şayet Devlet gazetelere bir prim öde
mekte devam ediyorsa aynı kanal ile Devlet, 
matbaalara tevdi olunan ve bugüne kadar de
vam eden yardım rejimini değiştirmemeli ve 
prim mahiyetinde olan Devlet Basım işlerini 
serbest matbaalarına vermek usulü devam etti
rilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; hiçbir zaman Devlet 
matbaalarında basılan bîr eser, bir matbaa işi, 

I özel teşebbüs ve sermaye ile işliyen bir iş kadar 
i daha ucuza çıkmaz. Çünkü Artırma, Eksiltme 
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ve İhale Kanununa göre her hangi bir Devlet 
basım işi eksiltmeye konduğu zaman matbaalar-
ca yapılan rekabet neticesinde ÖeVletiö' muham
men kıymetinden aşağıya yaparlar. Kekiibet ne
ticesinde iş yüzde 10 veya yirmi kadar kırılır. 
Devlete ucuza malolur. Bu hususta endişemiz 
devam etmektedir. . HüktimStiii biinft tevhat için 
bir. teşebbüsü yöksâ da, anladığımız matbaaların 
birleştirileceği Ve basım işlefrifllin de bu ınatba-
ada temerküz ettirileceğidir. 

Devlet matbaası dışarıdan iş alamaz. Bu 
sahada çalışanlara müdahale etmez. Endişemi 
arzediyorum; "Devlet kendi "işlerini bir matba
ada temerküz ettirirse bu vatandaşların hâli ne 
olacaktır? Hükümet buna tatmin edici bir ce
vap vermiş değildir. Esasen Devletin elinde bu-

r^^mian - bendeniz biraz alâkalı olduğum için ar-
^zediyorunı - ve tevhidi talep edilen, istenilen ve 

düşünülen matbaalar modası geçmiş, deıîiöde 
olmuş matbaalardır. Bunların aşağı yuikafl an
cak 3 - 4 tanesi: modern makinelerle hiücetihe*z-
dir. Bunların dışında 50 - 60 ve hattâ 10Ö se
nelik makinalar vardır. Bunların tevhidi" ile 
birçok masrafların kısılması gibi faydalar temim 
edilmiş olacaktır, yalnız özel teşebbüsün sahasını 
daraltmamak şartiyie. Binaenaleyh eğer devlet 
bu işler* inhisarına almıyacak ve yine birçok ba
sım işleri hariçte çalışan matbaalara verilecek 

. olursa bendeniz bunu o matbaalar ve orada ça
lışanlar namına şükranla karşılıyacağım arka
daşlar. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 

BAKANI SAMET AŞAOĞLU (Manisa) — Hü
kümetinizin prensip kararını bir defa daha ar-
zetmekle iktifa edeceğim. Alacağımız bütün ted
birlerde hususi teşebbüsü rahnedar etmemek, 
zarara sokmamak kararımızdır. 

Yalnız aziz arkadaşıma bir başka hususu 
hatırlatacağım. Meselâ, Devlef^daireleri dağıfiik-
tir, bunları bir binaya toplamanın faydaları 
vardır, diye Büyük Meclisin umumi temayülü 
birkaç defa izhar edilmiştir. Ev sahipleri bun
dan mutazarrır olacaktır, gibi bir mukabil gö
rüşe gitmek doğru olmaz. Hususi teşebbüs saha
sına katiyen müdâhale edilmiyecek, Tevhitten 
mütevellit olarak hususi teşebbüs sahasını da
raltmak1 katiyen mevzuubahis olıniyacaktır, ar
kadaşlar. (Alkışlar) 

o : i 
7. —l Zonguldak Milletvekili Abâürrahnmn 

Böyacıgiller'in, Karadeniz kıyıları halkının ve
rimli sahalara iskân edilmesi, meyvac^lık ve 
dokumapılık işleriyle geçimlerinin sağlkmması 
hakkındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis' Ete ve Tarım Bakanı Nedim ökmen'in 
sözlü cevâpları 

Sayın T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Ankara: 

özeti: Sözlü soru. 
Karadeniz kıyıları hal
kının verimli sahalara 
iskân edilmesi meyvacı-
lık ve dokumacılık işle
riyle geçimlerinin sağ
lanması hakkında. 

1. Karadeniz kıyılarında yaşıyan halkın 
toprağı yetmediğinden geçinme ve yaşama güç
lüğü içinde olmalarına göre, bura halkının Dev
lete ait verimli topraklara naklen iskânı düşü
nülmekte midir? 

2. Geçinemiyen halkın geçimlerini sağla
mak üzere bu bölgede Tarım Bakanlığı tarafın
dan meyva, bağ fidanlıklarının tesisi, 

3. Dağlık ve verimsiz topraklarda yaşıyan 
halkın dokumacılığı meslek ittihaz etmeleri için 
kendilerine örnek dokuma tezgâhı dağıtılması 
ve bu işlerin öğretilmesi hususunda ne düşünül
mektedir? 

4. Bu bölgelerin kalkındırılması hakkında 
Hükümetçe ne gibi tedbirlere tevessül oluna
caktır? 

Bu hususların Tarım, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlarınca sözlü olarak cevaplandırmalarını 
rica ederim. Saygılarımla. 

10 . IV . 1951 
Zonguldak Milletvekili 

Avukat 
Abdürrahman Boyacıgiller 

BAŞKAN — Söz, Ekonomi ve Ticaret Baka-
nınmdır. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
memleketimizin birçok yerlerinde yalnız ziraat-
le geçinen halkımızın, hakikaten geçimini tam mâ-
nasiyle temin etmeleri müşküldür. Bunu takdir 
eden Hükümetimiz Vekâletimiz vasıtasiyle bu işi 
ele almış bulunuyor. Şöyle ki, vilâyet vilâyet 
teknisiyenler gezdirmek suretiyle buradaki halkın 

- 2 1 2 -



B : 69 27 .* 
tâli meşgale olarak el sanayii ve bahusus doku
macılıkla meşgul olmasını istiyoruz. Tetkikleri he
nüz bütün memlekete teşmil edemedik. Karadeniz 
illeri için yaptığımız işleri sırasiyle arzediyorum: 

Ordu, Rize, Giresun ve Trabzon illerinde tet
kiklerimiz bitmiştir.. Buralarda dokumacılık ve 
çorapçılık kurslarının açılması.takarrür,etmiştir. 
Ordu için 150 tezgâh sipariş edilmiştir. Bunlar 
31 . V I I , 1951, tajrihinde kursta muvaffak olanla-
ra tevzi edilecektir. Diğer vilâyetlerde bu şekilde 
tetkikler yapılmaktadır. Kursların tertibi için Zi
raat Fakültesi ile, Ziraat Vekâletiyle ve Sümer-
bank teknisiy'enleriyle temas ve' iş birliği yapıyo
ruz. Diğer taraftan kurslarda muvaffak olanlara 
tezgâh.ve diğer hususlarda yardım etmekteyiz. 
Bunun haricinde kalan ziraat sanatları için zi
raat Bankasından krediler sağlamak suretiyle de 
bu j&ühim mevzu ile uğraşmaya başladık. 

Şimdiki halde mesele bundan > ibarettir. 
BAŞKAN — Söz Tarım JBakanımndır. 
TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN Maraş) 

— Boyacıgiller arkadaşımın birinci sualine ev
velce 9 Mayısa talik edilen sözlü sorularını ce
vaplandırırken temas edeceğim;, 

Karadeniz sahil topraklarının bu bölgede ya-
şıyan halkın geçimine yetmiyeceği göz önünde' 
tutularak buralardaki vatandaşlarımızın esas- ge
çimine bir mesnet olmak üzere meyvacılık, ipekbö-
cekçiliği, arıcılık ve çay işleri ele alınmış bulun
maktadır. 

Bu maksatla Rize, Giresun ve Kastamonu'da 
birer bahçe kültürleri istasyonu ve Cide'de bir,fi
danlık «ve Samsun'da da yine kısmen fidancılık-
la meşgul olmak üzere bir üretme çiftliği tesis 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bir taraftan adı geçen müesseselerde o böl
genin özelliklerine uygun -ticari kıymeti haiz 
standart, çeşitlerinden meyva ve dut fidanı yetiş
tirip, gayet ucuz fiyatla halka tevzi ederken, di
ğer taraftan bu meyvacılığm inkişafı için meyva- • 
cılık tekniğini müstahsila öğretmekte, bankadan 
kredi sağlamakta, hastalık ve zararlılarla müca
dele; .usullerini göstermekte, istihsalin artırılması 
kalitenin yükseltilmesi için lüzumlu bütün ted
birleri almaktadır; 

Bu müesseselerden başka Rize'de kurulmuş 
olan 30 000 ve kurulmakta, olan 35 000 dekarlık 
çaylığı istihdaf eden bir çay teşkilâtı vardır. Bu 
havalide 1949 yılında 150 ton, 1950 kampanya-
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sında 200 ton kuru çay istihsal edilmiştir. 

Karadeniz sahillerinin meyva ve dut fidanı 
ihtiyacını karşılamak maksadiyle meyvacılık mü
esseselerimiz Devlet Üretme Çiftlikleri ile sıkı bir 
iş birliği yapmaktadır. Bundan başka müsait yer
lerde yeniden fidanlık kurulması veya icarla tu
tulacak arazide halka dağıtılmak üzere fidan ye
tiştirilmesi hususuda tetkik edilmekte ve bu su
retle Karadeniz sahillerinde yaşıyan halkın mey
vacılık, ipekböcekçiliği ve arıcılık bakımından kal
kınması imkânları üzerinde durulmaktadır. 

Halen Karma Komisyonda müzakeresi devam 
eden Orman Kanunu tasarısı kanunlaşma mazha
riyetine ererse, her sene asgari 3,5 milyon liralık 
tahsisatla tesisler yapacağız. Tesis ve işletme fo
nundan, mühim bir kısmı bu havaliye tahsis edi
lecektir. Bu suretle hem ormanlarımız tahripten 
kurtulacak, hem de bu havalinin cidden zor du
rumda bulunan fakir halkına yaşama ve kalkın
ma imkânı sağlanmış olacaktır. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, her iki Bâ  
kana, bizi tatmin edici cevaplar vermiş olmala
rından dolayı arzı teşekkür ederim. 

Bizi bu şekilde -bu kürsüye getirmeye saik 
olan sebepler, seçim çevremizin dar topraklı ol
ması, halkın madencilikle, balıkçılıkla geçinme
si ve nihayet ormanlarımızın, toprak ihtiyacı 
dolayısiyle, geniş ölçüde açılmasıdır. Açılan bu 
topraklar ancak bir iki sene ekilebilmekte ve. on
dan sonra bu topraklardan mahsul almak imkâ
nı zail olmaktadır. Bu şerait dâhilinde bir taraf
tan arazinin darlığı, öbür taraftan da - bilhas
sa Zonguldak bölgesini istihdaf ediyorum - ma
den havzasının elektro mekamaasyona dâhil olup 
madenlere makinenin girmesi 20 binden az ol
mamak üzere işçiyi işsiz bırakacaktır. Buna 
bugünden tedbir %almaş Hükümetimizin vazife
si olduğu için biz de bu yolda kendilerine yar
dımı düşündük, mevzuu bu şekilde getirdik. 
Memleketimizin birçok yerlerinde dokumacılık 
arazisi dar olan halkımızın geçimine büyük yar
dımlar etmektedir. Vaktiyle köylerimize zama
nın ihtiyaçlarına uygun olarak dağıtılmış olan 
tezgâhlar, gezdiğim yerlerde geçim vasıtası ol
muştur. Karadeniz sahillerinde yaşıyan halkı
mızın elinde modern denecek şekilde dokuma 
tezıgâhı yoktur. Şaym Bakanım izahatına göre 
kursların açılması ve halkımıza Bakanlığın 
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yaptırmış olduğu tezgâhların dağıtılmış bulun
ması Mnnetiee bura halkının geçmişine yardım 
edecektir. 

ikinci istirhamım şu olacaktır: Köylümüz güb
re kullanmıyor. Hayvan gübresi, Karadeniz sa
hillerinde hayvan fazla olmadığından gübresin
den istifadesi asgari derecededir. Bura toprak
larının tahlili mümkün olduğu takdirde Kara
bük Fabrikasının gülbre istihsali nazarı itibara 

5. — OÖRÜŞİ 

1. — Atatürk aleyhine işlenen suçlar hak~ 
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyona ra
poru (1/167) 

BAŞKAN — Atatürk aleyhine işlenen suçlar 
hakkındaki kanun tasarısının ivedilik ve yeğ
likle görüşülmesi hakkında Komisyonun teklifi 
var. Fakat Adalet Bakanı ve Başbakan burada 
'bulunmadıklarından bunun görüşülmesi 4.. V . 
1951 Birleşimine bırakılmıştır. 

2. — Zonguldak Milletvekilleri Fehmi Açık-
söz ve Rifat Sivişoğlu'nun, Bâzı Suç ve Ceza
ların Affı hakkındaki 5677 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(B/170) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN -— Rapor hakkında söz istiyen 
var mı? 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Usul hakkın
da, Adalet Bakanı yoktur. 

BAŞKAN — Bunu bir defa talik etmiştik. 
Bu defa görüşülebilir. 

BAŞKAN — Buyurun Fehmi Bey, 
FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) - , Arka

daşlar, şimdi okunmuş bulunan Adalet Komis
yonu raporuna karşı bir diyeceğim yoktur.. Hu
kukçu arkadaşlardan ibaret bulunan bu komis
yonun mütalâaları yerindedir. Ancak benim 
belirtmek istediğim cihet şudur:*Bu teklif etti
ğimiz kanun Af Kanununa ek, başlığını koyma
mızın sebebi münteha olarak 14 Mayıs İ950 tari
hini almamızdan ileri gelmektedir. Bu sebeple 
teklif Adalet Komisyonuna gitmiş bulunuyor. 

[1] 134 sayılı Basmayanı Tutanağın sonunda-
dır, 
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alınmak ve memleketimizde kimya sanayiinin 
amonyak branşı kurulduğu takdirde, ki buna 
bağlandığını işitmekle memnun olduk, bura hal
kına Ziraat Bakanlığı kanaliyle ucuz gübre tev-

• zi edildiği takdirde istihsalin artacağı da mu
hakkaktır. 

Temennilerimizin Hükümet tarafından naza
rı itibara alındığını görmekle bahtiyarım. Kendi
lerine teşekkür ederek sözlerim>e son veriyorum, 

İLEN İŞLER 

Bunun Adalet Komisyonuna gitmemesi, Maliye, 
Bütçe ve Tarım komisyonlarında görüşülmesi 
gerekmektedir. Halen Orman Kanunu tasarı
larını incelemekte bulunan Karma Komisyonda 
görüşülürse Orman Kanununa ek bir madde ola
rak ve yahut muvakkat bir madde olarak konu
labilir. Mühim olan nokta-; böyle bir kanuna ih
tiyaç olduğudur. Galiba 5563 sayılı Orman Ka
nununda verilen cezajların haddi pek yüksek ol
duğundan ceza mahkemelerinde ve yahut ceza
nın sukutu halinde hukuk mahkemelerinde köy
lüler aleyhine hükmedilmiş bulunan tazminatlar 
alınamamakta ve bu bakımdan orman idareleri 
gerek dâva ve gerek takip masraflarını dahi tah
sil edememekte ve köylü ise ancak îcra ve iflâs 
Kanununa göre haczedilemiyen mallardan başka 
malı bulunmadığından bunları ödiyememekte-

. dirler. Bu kere yeni bir orman mevzuatı tedvin 
edildiğine göre, 14 Mayıs Af Kanunu çıkması 
sebebine ilâveten yeni orman mevzuatı sebebiy
le de böyle bir terkin kanunu çıkarılabilir. Bu-
nuıf adına Af Kanunu değil Terkin Kanunu de
nebilir. Şahsi haklar affedilebileceği mütalâa
sında bulunmuştum. Bu şahsi hak Devletin 
hakkıdır. Devlet de kendi haklarını terkin ede
bilir, vergileri terkin edebildiği gibi, bu çok 
kere vâki olmaktadır. Binaenaleyh hususi hukuk 
hükümlerine göre bir hükmi şahsiyetin hakları
nın sukutu mevzuubahis olmayıp âmme hakları 
dolayısiyle Devletin alacak haklarının sukutu 
ve terkini gibi bir keyfiyet mevzuubahistir. Bu 
bakımdan Başkanlığa bir önerge takdim ediyo
rum, bu teklifimin Karma Komisyona havale 
edilerek, görüşülmekte olan Orman Kanunu ta
sarısı ile birlikte görüşülmesini teklif ediyorum, 
rey Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü, bir şey söy-
liyecek misiniz? 
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ADALET K. ADINA VÂCÎT ASENA (Ba

lıkesir) — Efendim; teklif, Büyük Meclisin ka
bul etmiş olduğu 5677 sayılı Af Kanununa ek 
olarak sunulmuştur. Halbuki aynı kanunun 4 
ncü maddesi «Orman mahsullerinin tarife bedel
lerine mütaallik ilgili dairelerin her türlü ta
lep hakları mahfuz kalmak üzere..» diye bir 
hükmü ihtiva etmektedir. 

Bu itibarla hâdise doğrudan doğruya orman 
idaresinin şahsi hakkına taallûk ediyor. Fehmi 
Açıksöz arkadaşımızın ileri sürdüğü iddiaları 
biz varit görmüyoruz. Takdir Yüksek Meclisin
dir. 

Şeydir. 
BAŞKAN — Sözistiyen var, buyurun,, 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhte-

• rem arkadaşlar, arkadaşlarımızın teklif ettik
leri bu kanun mevzuu haddizatında çok geniş bir 
bölgeyi ve çok adedde vatandaşlarımızı yakın
dan ilgilendiren bir mevzudur. Bunun için umu
miyetle ele alınması lâzımgelen ve yüksek he
yetinizin hassasiyetle üzerinde durması gereken 
bu işin, teklif dairesinde şimdi de karma komis
yonda enine boyuna incelenmesi lâzımgelir. Bu
gün bu durum üzerine zannediyorum ki bu işin 
bu şekildeki hallinden orman idaresi de zanne
diyorum ki memnun kalacaktır. Zira 15 kuruş 
için açılmış orman dâvasından tutun da 3, 5, 
100, 200 lira için açılmış orman şahsi haklarının 
kurtarılmasına dair olan dâvaların sayıları da 
binleri aşmakta bundan dolayı mahkemeler asıl 
mühim işlere bakacak vakit bulamamaktadır. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Dört 
yüz bin dâva varmış. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Devamla) — Evet, 
dört yüz bin, belki de daha fazla. Bunun dışın
da, arkadaşımızın haklı olarak belirttiği gibi 
son tadillere göre verilmiş olan hükümlerle taz
min mevzuunda yükletilmiş cezalar, yani tazmin-

• 1er, köylünün tarlasını tapanını, ahırını samanlığı
nı ve atını eşeğini satsa bile ödiyemiyeceği kadar 
yüksektir. Bu itibarla bu mevzuun karma ko
misyonda tetkikmda vatandaşlar için büyük 
fayda vardır, ben de bunu rica ediyorum ve 
heyeti muhteremenin takdirine bırakıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

1961 O : 1 
Başkanlığa 

Adalet Komisyonu ret sebebinde şahsi hak
ların affedilemiyeceğinden bahsetmiştir. Şahsi. 
hak sahibi olan Orman Umum Müdürlüğü dola-
yısiyle Devlet olduğundan vergiler misüllû şah
si haklarının terkinine dair de kanun çıkabilir. 

1. Gerek bu gerekse şifahen arzettiğim 
sebeplerle teklif başlığının (15 Mayıs 1950 ta
rihinden önce işlenmiş orman suçlarına ilişikli 
tazminatların terkini ve tazminat dâvalarının 
sukutu hakkında kanun teklifi) olarak değişti
rilmesini, keza buna mütenazır olarak birinci 
maddenin birinci fıkrasının sonundaki (Af edil
miştir) cümlesinin (Terkin edilmiştir) şeklinde 
değiştirilmesini, 

2. Evvelki orman mevzuatını kaldırıp yeni 
bir sistem kuracak olan yeni Orman Kanunu 
tasarısı ile birlikte görüşülmek üzere teklifimi
zin karma komisyona havalesini reye konması-
nıvarz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Fehmi Açıksöz 

BAŞKAN — Arkadaşlar; bunun içinde iki 
çeşit teklif vardır. Birincisi raporu değiştirme 
mahiyetindedir, bunu reyinize ârzedemem. İkin
cisi bu teklifin Geçici Komisyona havale edile
rek orada tetkikidir. Bu ikinci kısmı reyinize 
arzedeceğüm. 

HÂMÎT ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂMİT ŞEVKEN İNCE (Ankara) — Efen

dim; Karma Komisyon Orman Kanununu tetkik 
ediyor. Halbuki, Muihasebei Umumiye Kanunu 
mucibince bu-gibi natahsil vaziyette kalanların 
alacakları terkin etme salâhiyeti ancak Türki
ye Büyük Millet Meclisinin Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarını ilgilendirir. Binaenaleyh Karma 
Komisyona değil Maliye ve Bütçe Komisyonla
rına havalesi icabeder. 

BAŞKAN — Bir noktayı arzedeyim: Geçici 
Komisyonda tetkik edildikten sonra Bütçe Ko
misyonunda da tetkik edilecektir. Bu hususu 
tasrih edeyim. Bu bakımdan mahzur yoktur. 
Onu Yüksek Heyetiniz prensip olarak kabul et
ti, daima öyle yapılıyor. Geçici Komisyonda da 
müzakere edilse bilâhara Bütçe Komisyonundan 
mutlaka geçiyor. 

Cevdet Soydan. 
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CEVDET SOYDAN (Ankara) — Arkadaşı

m ı n bu teklifi halrik&ten üzerinde durulmayı 
ieaibettirecek şayanı dikkat bir .safhaya fgirmiş 
bulunuyor. , 

Şimdi; yeni bir - Orman Kanunu çıkarılıyor. 
Bunda yeni birçok ceza hükümleri yardır. On
da^. evyıe|ki, yâni halentatibik>editee&te olan 
Qrman;Kanununda da. birçok ceza hükümleri var
dır. ;Şğşr, eski kanunda hu|unaja c^za^^üküm-
le-rtinin yeni kanunda kaldırılması derpiş edil-
mipe, Î-JJU kanuna göre verilen ceza, hükümleri
nin infaz edilmemesi lâzımdır. Bu, bizim Ceza 
]£anunun|.uzun umumi; prensiplerija4enidir. Şim
di her ı^rman cezasının bir de tşmâmÂ,^ hükmü 
vardır. O halde ceza. kısmı infaz redümiyecek. 
Tazminat kısmı ne olacaktır? • -Bunun için tekli
fin , Qe îci rKomisyoııa havale edjlşHi«şinde fayda 
gşr4İy!orjg|n. Bjunu riea ediyorum. 

OIHEÎMET EBEAZ^NCI (Burdur) — Ter
kini istenen borçlar, zannederim kaçakçılığı 
kendilerine âdet edinmiş insanların borçlarıdır. 
Bizim bulunduğumuz mmtaka da ormanlıktır. 
Köylüler bu meseleden çok şikâyetçidirler. Bir
çok vatandaşlar ormanı kendi prmanı imiş gibi 
istismar etmekte, cezaları az olduğu için aldır r 
mam akta ve ormanı sökmektedirler, ormanları 
tarla. yapmaktadırlar.. Bunların cezası, az ̂ olduğu 
için daima bu meslekle iştigal edenler menfaat
ler ̂ .görmektedir ve bizler seyirci .kalıyoruz, bu 
adamlar ceza görmiyecekse biz de ormanı söke
lim ve ormanı paylaşalım diyorlar.'Bu itibarla 
bu talebin reddini teklif ediyorum. 

BAŞKAN —• Abdürrahman Boyacjgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLIJER (Zon

guldak) •— Muhterem arkadaşım Fehmi Açık
göz'ün yüksek huzurunuza getirdiği kanun tek
lifi bir ihtiyacın ifadesidir. Zira Yüksek Mecli
sinizin çıkarmış olduğu Af Kajıunu, cezaları ta
mamen ortadan kaldırmış olmakla beraber bu 
cezaların;neticesinde tekevvün eden ve eski or
man rejirninin kötü tatbikatından tevellüt et
miş olan jhususi cezaları, yani tazminatı Saldır
mamış , olmakla gayesine ulaşamamjştır. 

Muhterem arkadaşlar, bir sene orman idare
si avukatlığını yaptığım için arzedeyim: Bizim 
köylümüz-çok sıkışık, çok acıklı bir durumda 
ormanların içinde asırlardan beri yerleşmiş, ıs
tırap içinde kıvranmaktadır. Eğer buralarda aç
ma açılıyor ve bundan dolayı bir zarar hâsıl 
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oluyorsa buj bir zaruretin ifadesid.tr. 

Arkadaşlar, kanunlar zaruretleri daima naza
rı itibara alır. Muhterem Meclisiniz âlicenaptır, 
Türk köylüsünün kalkınmasını düşünmüş olduğu 
için ona her şekilde yardım etmektedir, Bir arkada
şımın tebarüz ettirdiği, gibi, biz bu kanunu hiç-

' bii' zaman kaçakçiları himaye için çıkarmıyo-
• ruz. Esasen kaçakçılığı himaye aklımızdan dahi 
geçmez. Büyük ölçüde yapılmış olan kaçakçılık
tan mütevellit şahsi tazminatın bu kanunun şü
mulüne girmesini derpiş etmiş değiliz. Yalnız 
geçinemediğinden ve toprağı bulunmadığından 
ıstırar neticesinde ağaç kesmek ve çarşıda sat
mak .ve kömür yapmakla hayatını kazanan fa
kir vatandaşları düşünmüşüzdür. Yoksa kaçak
çılığı kendisine bir meslek veya itiyat haline 
getirmiş olan vatanlaşları asla ve asla kendi 
menfaatleri muvacehesinde affedecek ve onları -
tazminatın şümulü dışına çıkaracak değiliz. Bü-

. tün mesele, varlıksız olan köylünün ve orman
lar içinde sıkıştırılmış bulunan köyler içindeki 

, vatandaşların ıstırabım dindirmek ve eski or
man rejiminin kötü bir şekilde tatbik edilme
sinden tekevvün eden 400 bin dâvayı tasfiye et
mek, bu kanunun istihdaf ettiği gayelerden bi
ri olmuştur. Bu kanun köylüyü gayrikabili tah
sil olan tazminattan kurtarmak gayesine ma
tuftur. Gayrikabili tahsil ar<ka4aşlar. ^Bendeniz, 
Orman; G-enel Müdürlüğü avukatı sıf atiyle va-
zifem icabı köylüler aleyhine 100 000; liralık dâ
va açtım. Karar aldım ye icra dairesine tevdi 

' ettim. Fakat köylünün bunu tediye kabiliyeti 
yoktur. 33aşka- malî yollarla •. da bunu terkin et
mek imkânı vardır, filvaki arkadaşım tebarüz 
ettirdiler, bu, şahsi hak mahiyetinde görülür 
ama, nihayet Devlet alacağıdır. Bunu diğer malî 
yollarla da terkin etmek kabildir ama, bugün 
eski orman rejimini yeni demokratik gelişme
lere-göre tadil etmekteyiz, bu hususta bir tasa
rı getirilmiştir. Binaenaleyh bu kanun teklifini 
de Karma Komisyonuna göndermeye içtüzük 
hükümleri engel değildir. O Karma Komisyon, 

•o kanun tasarısını tetkik ve neticelerini müza-
. kere ederken bu kanunu da tetkik edecek ve 

belki bir teklif ileri sürerek ek bir madde ile 
bu büyük dâvayı bir tek cepheden halledecektir. 

BAŞKAN — Vaziyet tavazzuh ettiğine ve 
başka söz istiyen de bulunmadığına göre öner
gede . >yazuı Geçici Komisyona sevkı hakkındaki 
talebi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.,. 3$Xt; 
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miyenler... Kabul edilmiş ve Geçici Komsiyona 
verilmiştir. (Alkışlar). 

3. — Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğ-
lü'nun, 'genel ve katma bütçelerle özel idare ııe 
belediyeler bütçelerinden ve İktisadi Devlet Te
şekküllerinden aylık ve ücret alan memur ve 
"hizmetlilerin siyasetle uğraşamvyacaklarına dair 
kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet Komis
yonları radarları (2/33) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu). 

' NOTyTTtN ERTÜRK (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlar, teklifin gerekçesi, durumu iyi 
ve vazıh bir şekilde ifade ettiğinden bunları 
tekrardan sarfı nazar ederek konuşmağa gayret 
edeceğim. , 

Mevzuatımızda umumi bütçeden maaş alan 
ve Memurin Kanununun tarifine giren Devlet 
memurlariyle, hâkimler ve askerlerin siyasetle 
iştigâllerini meneden hükümler mevcutsa da Me
murin- Kanununun tarifi şümulüne girmiyen 
•memurların da siyasetle uğraşmalarım meneden 
Hüküm maalesef mevcut değildir. 

Mevcut Kanun hükümleri ayakta dururken 
1946 seçimlerinde bir kısım Devlet memurları
mı! partilerden daha çok gayret gösterdikleri 
bir hakikattir. Aynı şahıslar 1950 seçimlerinde 
de bu gayretlerini esirgemediler. 

Kısmî seçimlerle 1954 seçimlerinde tarafsız 
olmalarını şimdiden temenni etmek yerinde olur. 

Memuriyet nüfuzunu eski iktidar partisi le
hine kullanan ve millî iradeyi ayaklar altmda 
çiğnemek istiyen bu memurlara ne yaptık? 

27 yılın itiyatları bir anda yok olamaz mülâ-
hazasiyle çıkardığımız kanunla suçlarını affet
tik. Bir kısımlarının da yerleri değiştirildi. 

Hükümet yerlerini değiştirmemiş olsaydı; 
esasen kendileri bunu istiyecekti. O zamanki ik
tidar partisinin kalburüstü, hattâ geri derece
deki elemanlariyle o kadar senli benli olmuşlardı 
ki iktidar değişince bu durumlarını muhafaza 
"etttellftîne imkâ% kalmamıştı. 

Eski iktidara mensup milletvekillerinin ar
kalarında el pençe yürüyen ve projtokol hilâfı
na onları hudutlarda karşılayan ve yeni iktida
rın milletvekillerini polise takip ettiren, onları 

[1] 136 sayılı Isasmayazı iutcmağm sonundadır. 
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fişe sokturan bâzı idare memurlarının artık bu
lundukları yerlerdeki- çalışmalarına yine kendi
leri imkan vermemişti. 

Bu sözlerimle bütün memur ve idare âmir
lerini kaydetmiyorum. Bunların içinde tarafsız 
bulunan kıymetli şahıslar da çoktu. Ancak eski 
iktidarla mukadderat birliği yapmış memurların 
az olmadığını zikretmek yersiz değildir. 

Seçimlerde eski iktidar partisini destekleyen 
ve onlar için açıkça çalışan Devlet memurlarının 

• o günkü zihniyette imtiyazlı bir zümre teşkil et-
tikleıi de hakikattir. . . , . - " 

27 senelik itiyadın 14 Mayı» seçimleriyle yok 
olduğunu söylemek kendimizi aldatmak olur. 

EsM iktidarın işbaşına gelmesini canü gönül
den arzu edenler bulunabileceği gibi yeni ükti -
darın işbaşında kalmasını isteyenler de buluna
bilir. Bütün gayretlerimiz tarafsız bir idare 
sisteminin kurulması yolunda olmalıdır. 

Adalet ve İçişleri Komisyonları raporunda 
Memurin Kanunundan bahsediliyor. Şimdiye 
kadar bu kanunun tatbikiyle taredilmiş Devlet 
memuru olmadığı da bir hakttetlitir. 

Katma bütçelerle, özel idare ve belediye büt
çelerinde yer alan memurlarla İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde çalışan memurlar, Memurin 
Kanununun şümulüne girmediklerinden ve ken
di kanunlarında da inâni hükümler olmadığın
dan siyasî partilere' girebilirler. Memurin Ka
nununun şümulüne giren memurlar da bir âm
me hizmeti görüyor, bu kanunun hükmü dışın
da kalan memurlar da bir âmme hizmeti görü-

" yor. Birinin siyasî partilere girmesindeki mah
zur diğeri için de varittir. Bu gibi Devlet mü
esseselerine particilik girerse buralarda çalışan
lar da haklı olarak kendi partisine mensup olan 
liyakatsizleri diğer partilere mensup olan liya
katlilere tercih ederler. Başka partilere men
sup olanlara lüzumsuz yere sert muamelede bu
lunurlar, haysiyet ve izzeti nefislerini kırarlar. 
Sudan sebep ve bahanelerle işmden atarak yer
lerine mensuplarını alırlar. 

Bü mâruzâtım indî bir mütalâa mahsulü de
ğildir, bir vakıadır. Vaktinizi daha fazla iş
gal etmemek için emsal vermekten sarfınazar 
ediyorum. 

Devlet müesseselerine particiliğin girmesi va
tandaşlar arasında huzursuzluk, yaratıyor. Par- * 
tililer arasında kin, nefret ve düşmanlık doguru- . 
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yor. Şurası da bir hakikattir ki; memleketimiz
de henüz iyi yetişmiş mütehassıs çok azdır. Par
ticilik yapıyorlar diye bunları da zaman zaman 
harcamak zorunda kalırsak yerlerine aynı ayar
da adam bulup koyamayız, bundan da memle
ket zarar görür. Bir müessese müdürü bir uımum 
müdür asgari 20 senede yetişir. Bunlar değerine 
paha biçilmiyen kıymetlerdir; bunları günlük po
litikanın üstünde tutarak çalıştırmalıyız. Yoksa 
her iktidara gelen parti bunları değiştirirse vay 
memleketin haline demekten kendimi alamıyo
rum. . , . 

Bu gibi müesseselerde particilik yapılırsa es
ki iktidar partisine mensup olanlar, yeni ikti
dar tarafından haklı olarak benimsenmez, faal 
olarak yapmasalar bile pasif kalmak suretiyle iş
leri sabote ederler. Bu itibarla iktidara gelen 
parti de kendi partisine mensup ve güvendiği 
şahısları işbaşına getirmek zorunda kalır. 

Gelelim komisyon raporlarına : 
İçişleri Komisyonu raporunda; Memurin Ka

nununun 9 ncu maddesinin sarahati karşısında 
bu teklifin henüz erken ve mevsimsiz bulunduğu, 
keza demokrasi sistemine bizden asırlarca evvel 
girmiş bulunan sair garp memleketlerinde dahi 
.teklif olunduğu şekilde ağır kayıtlar bulunma
dığı, bu gibi kanun ısdar etmekle demokrasinin 
şartlarından bulunan tefekkür ve söz hürriyeti
ne tehdit koymak ölaSaği ve nihayet Memurin 
Kanununun 9 ncu maddesindeki mevcut hükmü 
tevsi etmek ve esaslıca gözden geçirerek formüle 
ekemek'suretiyle teklife esas olan hususların te
mini mümkün olacağı düşüncesi ve mucip sebep
leriyle teklifin reddine karar verildiği bildirili
yor. 

Görülüyor ki, İçişleri Komisyonu umumiyetle 
teklifin yersiz olmadığını ve 9 ncu maddenin tev
sii suretiyle halletmenin daha uygun olduğunu 
kabul etmiş, ancak hükümlerini ağır görmüştür. 

Adalet Komisyonu da : 
788 sayılı Memurin Kanununun memur

ları siyasetle iştigalden menettiği ve Ceza 'Ka
nununun tatbikatında memur tarifine belediye ve 
Devlet murakabesine tâbi ve Devletin iştiraki bu
lunan teşekküllere dâhil olan müesseselerde çalı
şanların ithal edildiği ve kanun teklifinin Anaya
sa hükümleriyle de kabili telif olmadığı esbabı 
mucibesiyle reddetmiştir. Bu komisyon raporu 
vüzuhdan âridir. 

Teklifin umumi olduğu, yani Genel Bütçeden 
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maaş ve ücret alan memurların da derpiş edildiği 
ciheti göz önünde bulundurularak kaleme alınmış
sa; katma bütçelerle özel idare ve belediye bütçe
lerinden ve İktisadi Devlet teşekküllerinden ay
lık ve ücret alan memur ve hizmetliler hakkında 
mucip sebep dermeyaniyle teklifin reddedilmesi 
lâzımdı. 

Memuru tarif eden Ceza Kanunun 279 ncu 
maddesinin şümulüne giren Devlet memurlarının 
788 sayılı Memurin Kanunu ile siyasi cemiyet ve 
kulüplere intisap ve devam eden her nevi intiha-
bata müdahale eden ve siyasi neşriyat ve beya
natta bulunmaktan menedilmiş olduklarından bu 
memuriyete muhalif hareket eden ve Memurin 
Kanununa girmiyen ve yalnız Ceza Kanununun 
tatbikatında memur olanların bu kanunun koy
duğu tard cezasiyle cezalandırılmalarının müm
kün olduğunu komisyon kabul ediyorsa; daha açık 
bir ifade ile,'katma bütçelerde özel idare ve bele
diye bütçeleriyle İktisadi Devlet Teşekküllerin
den aylık veya ücret alan memur ve hizmetlilerin 
siyasetle uğraşmalarına bu hükümlerin mâni ol
duğu neticesine varıyorsa, bendeniz bu neticeyi 
doğru ve cezayı da mümkün göremiyorum. 

Komisyon raporunun A ve B bendindeki esbabı-
mueibe yalnız Genel Bütçeden aylık ve ücret alan
lara ait ise bunun da tasrihi lâzımdı. 

Anayasa hükümleriyle kabili telif olmamasına 
gelince : A ve B bendindeki mucip sebep teklifi
nin heyeti umumiyesine şâmil ise Ceza Kanunu
nun 279 ncu maddesi delaletiyle Memurin Kanu
nunun buna dair olan hükümlerinin de Anayasa
ya aykırı olması iktiza eder ki, bu takdirde mev
cut hükümleri lağıv veya tadil etmemiz lâzımdır. 

A ve B bendindeki esbabı mucibe yalnız genel 
tmtçeden aylık ve ücret alan memurlara ve D 
bendi de bunun dışında kalan müesseselerden 
aylık ve ücret alan memur ve hizmetlilere ait ise 
bu takdirde anlayış değişir, fakat netice değiş

mez. Çünkü- Memurin Kanununun şümulüne giren 
Devlet memurlarının siyasetle iştigallerine mâni 
olan kanun hükümlerinin Anayasaya uygun ol
duğu ve Memurin Kanununun şümulüne girme
yen Devlet memurlarının siyasetle iştigal etme
melerine ait olan teklifin de Anayasa hükümleri
ne aykırı olduğunu kabul ettiği neticesine var
mak mecburiyeti karşısında kalırız ki, bu da yer
siz bir anlayış olur. 

Görülüyor ki, her iki komisyon da gerekçede
ki kuvvetli sebepleri ret ve talik edemeden teklifi 
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reddetmiştir. Teklifteki hükümler ağır ve fazla 
olabilir. Komisyonlar bu hükümlerle bağlı değil
dir. Mevcut teklifi değiştireceği gibi; hazırlıyaca-

. ğı raporlarda yeni yeni hükümler de tesis ede
bilirler. Kanunlar zaruret ve ihtiyaçtan doğar. 
Bugünkü cemiyetimizin bünyesi böyle bir ka
nunun tedvinini zaruri kılıyor. Bu itibarla tek
lifin komisyonlara iadesi, yerinde olur kanaatin
deyim.. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Çok 
muhterem arkadaşlar, Rifat arkadaşımızın hu- • 
zurunuza kadar getirdiği kanun projesi üzerin
de cereyan etmekte olan müzakereler çok ehem
miyetlidir, üzerinde nazari olarak, tatbikî ola
rak, amelî olarak durulmak lâzımgelen bir mev
zudur. 

Evvelâ, elbette kanun, arkadaşımızın dediği 
, gibi zaruretten doğar. Şimdi acaba cemiyetimiz

de bugün Devlet iktisadi Teşekkülleri işçi, me
mur ve ücretlilerinin politika ile uğraşmaması 
zaruretini doğuran buhranlar, hâdiseler veya 
huzur ve sükûnu ihlâl eden meseleler mi vardır? 
Bir kere bunu tesbit etmek lâzımdır. Sonra var
sa ne dereceye kadardır? 

Niçin bu mâruzâtta bulunuyorum? Çünkü 
arkadaşlar, ferdin hakkı siyasisine taallûk eden 
bir hususun tahdidi mevzuubahistir. Unutmıya-
lım ki ileri demokrasilerde, ilerlemiş olan bir
çok memleketlerde hattâ devlet memurları için 
bizim bugün zaruretler dolayısiyle sarih tarifler 
koyarak yasak ettiğimiz, siyasetle uğraşma, sen
dika kurama zaruretleri tanınmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlarımdan, nazari olarak meseleyi bir 
kere mütalâa etmelerini, 14 Mayıstan sonra açıl
mış bulunan demokratik idarenin icap ve. istika
metini göz önünde tutmalarını rica edeceğim. 

Kanun zaruretten doğduğuna göre nedir ce
miyetimizde bugün huzur ve sükûnu ihlâl etmiş 
ve ıstırabı doğurmuş olan şu hâdiseler? Neler
dir bunlar? 

Bir kere arkadaşlar, meseleyi ikiye ayıralım: 
Bir işçi kitlesi bahis meczuudur, bir de Ikti-
isadi Devlet Teşekküllerinde çalışan memurlar 
•kitlesi, iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan 
işçilerin miktarı bugün yüz binleri tecavüz et
mektedir. Bu büyük vatandaş kitlesini biz huku
ku "siyasiyelerinden mahrum mu edeceğiz arka
daşlar? Ve hangi görüşe, hangi hukuki görüşe 
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istinat ederek? Eğer âmme Mzaneti görmek ba-
biıs mevzuu ise derhal arzedeyiim ki, âmme hiz
meti vasfı başka müesseselerde de vardır. Baş
ka müesseseler memurlarının ve işçilerinin de 
politika ile uğraşmamasını ieaibettdrir. Meselâ 
Kızılay gibi menafii umumiyeye hadim, diye ilân 
löttiğimiz bütün teşekküller âmme hukuku bakı
mından âmme hizmeti gören müesseselerdir. 

Benim noktai nazarım şudur; bu kanun ye
rinde ve zamanında teklif edilmiş değildir. Ce
miyette böyle bir hâdise yoktur. 100 - 200 bin 
işçimizi hukuku siyasiyeden mahrum edemeyiz. 
Esasen işi ikiye ayırarak mütalâa etmek mec
buriyetindeyiz, İşçiyi istisna edeceğiz, buna mu
kabil iktisadi Devlet Teşekküllerindeki ücretli 
memurlar politika ile uğraşamazlar, diyeceğiz. 
Fakat bunu neye istinat ettireceğiz? Zarureti 
içtimaiye ise, arzediyorum ki böyle bir mesele 
yoktur. Şurada, yahut burada tahassül etmiş 
olan ve bugün dahi gözüken, geçmiş devirlerin 
rüsubündan ibaret bâzı hâdiseleri bir kanun mev
zuu yapacak kadar ileri göremeyiz. Demokrasi
yi kuran neslimiz, sizin nesliniz, bizim neslimiz, 
Yüksek Meclisiniz, demokratik prensipler- yerle
şip kökleşinceye kadar bâzı ıstıraplara katlana
cağız, bu zaruridir. Yoksa arkadaşımın bu yol
da ifade ettiği gibi, bu gibi ıstıraplar karşısın
da derhal hürriyetti tahdit gibi bir yola baş vur
mamak icabeder. On sene sonra bugünkü şikâ
yetlerin hiçbiri kahnıyacaktır. Fakat bâzı ıstı
raplar olacaktır. Yasak etmek gayet kolaydır. 
Yasak rejimi umumi bir maihiyet aldığı zaman 
bu bizi totaliter bir rejime götürür. Yüksek Mec
lisimizden ve Yüksek Heyetinizden ayrı ayrı bu 
arzettiğim noktalara dikkat ötmelerini istirham 
ederim. Arzettiğim gibi, bu kanun yerinde bir 
kânun değildir. Demokratik inkılâba ve nazari
yata uymaz. Mevcut bâzı huzursuzluklar varsa 
Hükümet olarak bizden tedbir almayı emrediniz. 
Fakat asla hürriyeti tahdit etmeyiniz arkadaş
lar! (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka bir teklif var mıdır? 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar, ben de Başbakan Yardımcısı Samet 
Ağaoğlu'nun fikrindeyim, Size canlı bir misal 
arzedeceğim: Zonguldak'ta Fener Mahallesi di
ye bir mahalle var, Müdürü Umuminin müza
heretine mazhar olan bütün aileler burada 
oturur, Kömür bedava, su bedava, elektrik be
dava. Ve burada oturanların maaşları da 675 
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lira ile 875 lira arasında tehalüf eder., Binaena
leyh Zonguldak'ta bütün işçiye zülüm ve işken
ce yaptı diye iddia edilen bu insanlar, millet
vekili seçimlerinde Demokrat Partiye 217, Halk 
Partisine 17 rey verdiler. O halde?... Biz de 
şaştık. Binaenaleyh bugün İktisadi Dev
let Teşekküllerinde particilik yapıyor, vatan
daşlara şunu yapıyor, bunu yapıyor denen zih
niyet, 27 seneden beri murakabesiz bir idare 
altında keyfî iş görmeye alışık olan insanlar
ıdır. Binaenaleh -eğer böyle bir kanunu kabul 
edersek kendi kendimizi baltalamış oluruz. Bizim, 
Demokrat Parti Hükümeti ve Meclisi olarak 
üzerinde ısrarla duracağımız şey, bu yeni rejime 
intibak etmiyen vatandaşlara zulüm ve işkence 
yapan insanları tasfiye etmek olacaktır. İşte 
Zonguldak'ta bizim görmüş olduğumuz man
zara bundan ibarettir. Bunlar hakikaten bu ka
dar şeyden sonra kendi partilerine sadık in
sanlar olsalardı 17 reyi bizim partimize ve 217 
reyi de öbür tarafa vermeleri lâzımdı. Müdürü 
Umumi bu vaziyet karşısında saçlarını yolmuş-
tur, «Nangörler!» diye bağırmıştır. Biz şahıs
larla değil zihniyetle mücadele edeceğiz. Ereğli 
Kömürleri İşletmesinde bütün mühendisler ve 
Umum Müdür her zaman Hükümetin emrinde
dir. Herkes vazifesi ve işinin başındadır. Biz 
işçinin hak ve hukukunu korumak yolunda 
kanun çıkarırken ve aynı zamanda da memur
ları bu sıkıntılı durumdan kurtarmak yoluna 
giderken asla Demokrat Partili, Halk Partili 
diye sınıf ayırmamaktayız. Biz zihniyetle müca
dele etmekteyiz. Kötü itiyat ve temayül sahibi 
makam sahiplerinin bu fena itiyat ve temayül
lerini iyiliğe yönelteceğiz saygılarımla. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Bendeniz ilk söz alan arkadaşımın konuşması 
üzerine söz almıştım. Meseleyi Başbakan Yar
dımcısı ve şimdi konuşan arkadaşımız gayet 
güzel tebarüz ettirdiler. Maamafih birkaç cüm
le de bendeniz söyliyeyim. 

Çok şükür ki, arkadaşlar; bu kanun teklifi
ni gayet iyi 'esbabı mucibeye bağlıyan komis
yonlar reddetmişlerdir. Gerek ilk sözü alan ar
kadaşımız ve. gerek teklif sahibi arkadaşların 
gerekçeleri bu kanunun kanuniyet kesbetme-
sine yani sizler tarafından kabul Duyurulmasına 
mânidir. 

Bugün birçok memleketlerde, Devlet bütçe
sinde dâhil, hakiki memur unvanı altında olan-
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lara dahi bu türlü büyük siyasi faaliyetlerde 
bulunmaları hakkı tanınmıştır. Âmme işlern gö
renler eğer kül halinde siyasi haklardan ımah-
rum bırakılırlarsa, bu, bizim demokratik inki
şaflarımıza mâni olacak en büyük engel olur 
arkadaşlar. 

Biz parti olarak, fert olarak beş seneden 
beri yaptığımız mücadelelerin ana hatlarını 
teşkil eden bu yolu kendi kendimizi baltalamış 
ve kesmiş oluyoruz. Çöpçü de bir âmme işi gö
rür, bir tramvay amelesi de âmme işi görür, 
bir belediye âzası da âmme işi görür. 
Nihayet köy muhtarı, köy âzası ve köy ko
ruyucusu âmme işi görür. Bizim bugünkü 
Hükümet ve Demokrat Parti iktidarının 
hedefi, mümkün olduğu kadar şahsi teşebbüsü 
baltalamamak amacını gütmekte ise de farzı 
muhal elimizdeki iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin birkaç fabrikasında 200, 300 veya 500 bin 
ameleyi çıkarırsa şu halde memlekette yüz bin
lerce insanın siyasi faaliyeti sektedar olmaz mı? 
Arkadaşlar bu ne demektir? Devlet fabrikala
rında amelelik yapsın fakat onlar siyasi parti
lere girmesin demek.. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Memur
dan bahsediyoruz, ameleden değil. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Sözümü 
kesmeyiniz. Bu, memlekette bir an için senin ve 
benim şimdiye kadar yaptığımız faaliyetleri bir 
anda yıkıp yakmak demektir. Bunu siz ve ben 
değil, bugüne kadar tek parti sisteminin erkâ
nı dahi teklif etmeye cesaret gösteremezlerdi. 

Sayın arkadaşlar; bu teklif sahibi arkadaş
larım ve bunun aleyhinde olan arkadaşlarım 
müsaade etsinler, bu memlekette atılmış olan 
iyi hamlenin varsın bâzı aksak yerleriyle bir
likte ilerlemesini temin etsinler. Aksaklık diyo
rum, elbette yeni bir çığır açıldı ve bunun bâzı 
aksak tarafları olacaktır. Bana sual tevcih eden 
arkadaşıma soruyorum: Bugün Devlet memur
larının siyasetle uğraşmamaları hakkında ka
nuni hükümler yok mudur? Bunu siz de itiraf 
ediyorsunuz. Bütün bu kanunlarla siyasi akide
sini izhardan çekinmiyen memurları hep,birlik
te yola getireceğiz. Ben bu türlü kanun teklifi
ni yerinde görmüyorum, Yüksek Meclisten red
de mütaallik komisyon raporlarının kabulü su
retiyle teklifin reddini rica ediyorum. 

ADALET K. ADINA VACİT ASENA (Ba
lıkesir) — Nurettin Bey arkadaşımız, Memurin 
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Kanununun yürürlükte bulunan 9 ncu madde
sinin bir fayda temin etmedeğine işaret buyur
dular ve komisyona tarizde bulundular. 

Arkadaşlar, mevcut kanunların hükümleri 
tatbik edilmiş veya edilmemiş olabilir. Bunun 
hiç tatbik edilmemesi veya fena tatbik edilmiş 
olması bu kanunun faydasız olduğunu ifade et
mez. Bu itibarla arkadaşlarımızın teklif ettikleri 
kanun içtimai bir zaruret ifade etmemektedir, 
bilâkis Anayasa ile konmuş hükümleri zedele
mektedir. Bu itibarla yapılan teklifi reddetmiş 
bulunuyoruz, bu ciheti tavzih ediyorum. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Arkadaş
lar; mecburen huzurunuzu işgal ettiğimden özür 
dilerim. 

Bilhassa Kemal özçoban arkadaşımız sözümü 
anlamamış. Anlamadığı halde kalktı, bana tariz 
etti. 

Bendeniz Adalet Komisyonu raporundaki du
rumu tebarüz ettirdim. Adalet Komisyonu ra
porunun (A) bendinde «Devlet memurlarının si
yasetle iştigal etmemeleri noktasından 788 sayılı 
Memurin Kanununun hükmünden bahsediyorlar. 
(B) bendinde ise Ceza Kanununun 279 ncu mad
desi tarifi ve belediye ve Devlet murakabesine 
tâbi veya Devletin iştiraki bulunan teşekküllere 
dâhil olan müesseselerde çalışanlar da ithal edil-
diği»s ni yani 788 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desinin bu memriuiyetinin diğer memurlara da 
teşmil edildiğini söylüyorlar. 

Berideniz bu mevzu üzerinde durdum. İçimiz
de kıymetli, sahibi salâhiyet hukukçu arkadaş
larımız vardır, gelsinler izah buyursunlar. 

Devlet memurlarını içine alan bu hükmün di
ğer memurları içine alması demokrasiyi baltalar 
buyurdular, öyle ise, müsaade edin de Devlet 
memurları da siyasetle iştigal etsinler.. 

Sayın Başbakan yardımcısı bunun eksik ta
rafları olduğunu söylediler, bendeniz de onu te
barüz ettirmek istedim. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Komisyon raporunu oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Rapor aynen kabul edilmiştir.. Yani kanun tekli
finin reddi hakkındaki Komisyon raporu aynen 
kabul edilmiştir. 

4. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo-
ran'm, 1 Kasım 1339 tarihli ve 367 saydı Kanu-
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t nün yürrülükt&n, kaldırılması hakkında kanun 

teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/79) [1] 

(Adalet Komisyonu raporu okundu). 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlar; Demokrat Parti muhale
fette iken (yani bundan çok kısa bir zaman önce) 
mevcut kanuni mevzuatımızı kendi görüşlerine 
göre iki kısma ayırmış. 

Bunlardan bir kısmının; anti demokratik 
adını vererek değiştirilmelerini bir umde ve pren
sip olarak ilân etmişti. Fakat, bu kardeş parti, 
iktidara geceli 10 ay olduğu halde, bugüne kadar 
anti demokratik diye vasıflandırdıkları ka
nunlardan hemen hemen hiçbirine el sür
memiştir. Ve bu kanunların verdiği imkânlar
dan şevk ve tehalükle faydalanmaktan geri kal
mamışlardır. Hattâ o kadar ki, milletvekili arka
daşlar tarafından bu konuda yapılan tadil ve ilga 
teklifleri dahi komisyonlarda iltifata maalesef 
mazhar olamamıştır. Hiç şüphe yok ki, anti de
mokratik mefhumu ile bugünkü iktidar partisi
nin neyi kasdettiğini açık ye katî olarak bilme
miz mümkün değildir. Ancak, eğer bu memle
kette bu tip kanunlar mevcut ise ve anti demok
ratik tâbirin sadece, bilegeldiğimiz lügat mânası 
mevcut ise - ki bundan şüpheye hakkımız yoktur -
bu tıp kanunların en başında âcizane kaldırılma
sını teklif ettiğim 1 Kasım 1339 tarihli olan ka
nun vardır. 

Muhterem arkadaşlar; 1 Kasım 1939 tarihli 
değil 1339 tarihli. Yani bundan 28 yıl önceki ih
tiyaç ve telâkkiye göre tedvin edilmiş olan ka
nun yer tutar. Mütevali harbler ve kayıplar do-
layısiyle hâkim kadrolarının son derece boşal
dığı, hukuk mezunlarının asgari sayıda bulun
duğu ye Adalet tevzii işinin bu yüzden fevkalâde 
güçleştiği bir devirde ve bu zaruretlerin tazyiki 
altında muvakkat bir çare olarak tedvin edilen 
bir kanunun ehliyetli ve hizmete amade hukuk 
mezunlarının binlerle sayıldığı İm zamanda yü
rürlükte kalması hiçbir sebeple izah ve müdâfaa 
edilemiyeeeğî gibi bu hal sözü geçeri kanunun ted
vini esbabiyle de asla telif oluriariıaz. 

Muhterem arkadaşlarım; Yüksek Huzuru
nuza, adaletin"birmemleket için olan hayatî 
eheriiffiryetinderi Ve adalet tef zi edecek organ-

[1] 139' sayiMbasmayazı tutantiğin zonada
dır. 
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ların gördükleri müessir ve şümullü vazifenin 
değerinden bahsetmeyi zait bulurum. 

Bilhassa son Seçim kanunlarımızla kendile
rine vebajli cidden çok büyük vazifeler tahmil 
ettiğimiz hâkimlerimize asgari bir huzur, sükûn 
ve emniyet içinde tarafsız olarak çalışma imkân
larını sağlamanın boynumuza borç olduğundan 
hiçbirimizin şüphesi yoktur. 

Yargıçlar Kanunundaki teminat hükümlerini 
sıfıra indiren bir kanun yürürlükte oldukça, 
yargıç her an, ansızın gelen bir telgrafla hattâ 
mevsimin en gayrimüsait bir zamanında, yerin
den kaldırılıp perişan edilmek korku ve tehdidi 
altında bulundukça huzur, sükûn ve emniyet 
içinde çalışmasına imkân var mıdır? 

Normal olarak bir yargıcın nakli; rızasının 
alınması, kararname tanzimi ve kararname
nin Devlet Başkanı tarafından imzalan
ması gibi yargıcın huzur ve emniyetini 
temin edecek merasimle mukayyet olmasına 
mukabijl kaldırılmasını teklif ettiğim kanun 
hükümleri hâkimin istikbalini ekseriya Ada
let Bakanlığı Zatişleri Dairesinin indî ve 
isabetsiz takdirlerine teslim eylemektedir. Şu 
anda mukadder bir suali cevaplandırmayı zaruri 
görüyorum. 

C. H. Partisinin iktidar yıllarında bu kanu
nu muhafaza etmiş olması keyfiyeti ile beni 
ilzam etmek istiyecek arkadaşlar bulunabilir. 
Evvelâ C. H. P. son seçimlerde iktidarı 
muhafaza etmiş olsaydı bu kanunu yine yürür
lükte bırakacağını düşünmeye hiçbirimizin hak
kı yoktur. Diğer taraftan D. Partili arkadaşla
rımızın daima tenkid edegeldikleri bir vaziyeti 
böyle bir mucip sebeple idame etmek istiyecek-
lerine asla kani değilim. 

Bu türlü kanunların kaldırılmasına dair olan 
beyan ve vaizlerini milletimiz unutmamıştır. 
Ben bu kanunun ilgası teklifinin hükümetten 
ve hiç değilse D. Partili arkadaşlardan gelmesini 
beklerdim. Böyle bir teklifin, çoğunluğunu D. 
partili arkadaşların teşkil ettiği bir komisyonda 
reddedileceği ise hatır ve hayalimden geçmezdi. 

Maalesef teklifi ben getirdim ve Adalet Ko
misyonu reddetti. Müsamahanıza sığınarak ko 
misyonun ret mazbatasındaki mucip sebepler 
üzerinde kısaca duracağım: Komisyon, bu ka
nun yürürlükte kaldığı takdirde muayyen mer
kezlerde yedek yargıçlar bulundurmak icabede-
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ceği ve bu yüzden bütçeye 7 milyon liralık bir 
yük tahmil edeceği neticesine varmıştır. 

7 milyon liranın nasıl bir hesapla bulundu
ğu meçhulümüzdür. Kaldı ki memleketimizde 
tasarruf kaygusuna tahammülü olmıyan iki büt
çe vardır; birisi Millî Savunma, ikincisi Ada
let Bütçesidir. Binaenaleyh bütçeye birkaç mil
yon liralık yeni bir yük tahmil edileceği düşün
cesini bu kanun teklifinin reddinde mucip sebep 
olarak kabul etmemekte mazurum. 

Raporda ikinci ret sebebi olarak Adalet Ba
kanlığınca yeniden hazırlanmakta olan Teşkilât 
Kanununda bu ciheti temin edecek müeyyidele
rin konulacağı keyfiyeti ileri sürülmektedir. 

Sayın arkadaşlar; Adalet Bakanlığının Teş
kilât Kanunu ne zaman gelecektir, malûmumuz 
değildir. Diğer taraftan ben hâkimlerin istenil
diği zaman bir yerden diğer yere kolayca nakil
lerine cevaz veren bir prensibin kaldırılmasını 
teklif ettim. Adalet Komisyonumuz bu teklifi 
reddetmekle kendisini bağlamıştır. Yani gelme
si mukarrer yeni Teşkilât Kanununda hâkimle
rin kolayca nakledilebilmeleri prensibinin yer 
almasını terviç ediyor demektir. O derece ki hiç 
değilse teklif in. bekletilmesi ve yeni teşkilât Ka
nunu tasarısiyle birlikte mütalâa ve münakaşa
sı mümkün ve hattâ zaruri iken bu hususu dahi 
nazara alınmıyarak doğrudan doğruya teklifi
min reddine gidilmiştir. Adalet Komisyonumuz 
bu suretle kaldırılmasını teklif ettiğim prensi
bin hem ipkasına karar vermek, hem de yeni Teş
kilât Kanununda bu cihetlerin nazara alınaca
ğını belirtmek suretiyle izahı ve müdafaası im
kânsız bir tenakuza düşmüştür. Yüksek takdir
lerinize bırakırım. Benim naçizane ilgasını tek
lif ettiğim prensip; sizlerin kaldırılmasını bir 
program ve vait halinde halkımıza bildirdiğiniz 
hükümlerden birini ve başlıcasmı teşkil etmek
tedir. 

Binaenaleyh sizlerden bu teklife muhalefet 
değil, muvafakat ve iştirak bekliyor ve ümit 
ediyorum. Muhalefet pratisine mensup olmamın 
bu kanun teklifinin kabul veya reddinde zerre 
kadar dalhli ve tesiri olmıyacağma eminim. 

Bununla beraber kanun teklifimin yakında 
getirileceği söylenen Adalet Bakanlığı Teşkilât 
Kanuniyle birlikte mütalâa ve tetkikini uygun 
görürseniz, bu görüşe ben de iştirake hazırım. 

Bu konuda iki ayrı önerge sunuyorum. Tak
dir Yüksek Kamutayındır. 
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ADALET KOMISYONU ADINA VACÎD 

ASENA (Balıkesir) — Efendim, Kâmil Boran 
arkadaşımız realiteyi hislere feda etmek suretiy
le tezada düşmüştür. Ben bugünkü adlî meka
nizmanın nasıl bir teşkilât ile işlediğini ihsaî 
malûmata dayanmak suretiyle Yüksek Heyetin 
takdirine sunacağım: 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü adlî teşkilât 
bakımından mevcut kadroyu, bu kadroda çalışan 
yargıçların adetlerini ve bunların mevcut yedek
lerimi, Adalet Bakanlığı Zatişlerinde mevcut 
kayıtlardan istihraç etımek suretiyle birer birer 
arzediyorum: 

Halen faaliyette (1008) mahkeme mevcuttur. 
Bu mahkemeler: 51 müstakil 35 mürettep ağır 
ceza, 7 ticaret ye ağır ceza mahkemeleri nezdinde 
120 asliye hukuk, 106 asliye ceza, 154 sulh, ay
rıca 99 u ceza 101 i hukuk mahkemesi olarak . 
200 çift yargıçlı, 228 münferit (asliye ve sulh 
işlerini tedvir ederler). Asliye mahkemeleri nez
dinde 12 sulh ve yalnız sulh işlerini niyetle mü
kellef biri bucakda, 75 i ilçelerde 76 sulh; 5 ic
ra, 14 gezici kadastro işlerini gören mahkeme
lerden ibarettir. 

Bunlardan müstakil ağır ceza mahkemeleri 
birer başkan ve ikişer üyeden teşekkül etmekte
dir. Üye yardımcıları yoktur, başkan ve üyele
rin hastalık, izin, emekliye ayrılma, Bakanlık 
emrine alınma, işten el çektirme, istifa, başka 
mahalle nakil, ölüm ve saire gibi sebeplerle va
zifeleri başından ayrılmaları halinde heyette hu
sule gelen noksanlık mahallerinde mevcut mah
kemelerin uuzvlarmdan her hangi birine verilen 
yetki ile telâfi edilmekte ve kazai vazifenin ak
saması önlenmektedir. Mahallindeki mevcuttan 
ikmal edilemiyen ahvalde ikinci sırada arzetti-
ğim yine ağır ceza işleri gören müretteb ağır 
ceza mahkemeleri (3119) sayılı Kanun hüküm
lerine göre şu şekilde kurulmaktadır: Münhası
ran ağır ceza mevzuunda çalışmak üzere bir 
başkan ve aynı yerde mevcut asliye ve ceza yar
gıçlarının iştiraki suretiyle başkan ve yargıç
lardan her hangi birinin infikâk ve gaybubetin
de müretteb ağır ceza mahkemelerinde vukua-
gelen açıkların ikmalinde takibedilen esas ile 
tahaddüs eden noksan kapatılmaktadır, ki her 
iki' halde ilgası teklif olunan 367 sayılı Kanun 
hükümlerinden istiane olunmakta ve kazai vazi
fe yürütülmektedir. 
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Doğrudan doğruya ticaret işlerini tedvir 

eden (7) mahkemenin birer yedeği mevcut ise 
de; müstakil ağır ceza mahkemeleri hakkındaki 
maruzatımda belirttiğim mücbir ve kanuni se
beplerden dolayı iki yargıcın yerinin inhilâlin-
de yine (367) sayılı Kanuna dayanılarak noksan 
kalan yerleri doldurulmaktadır. 

Ağır ceza mahkemeleri teşkilâtına dâhil 120 
asliye hukuk, 104 asliye ceza ve 154 sulh mah
kemeleri kadrolarının hiç birinde yardımcı ve 
yedek yoktur. Bu mahkemelere mensup yargıç
ların gaybubetlerinde vazifeleri 981 sayılı Ka
nun hükümleri gereğince aynı teşkilâta dâhil 
yargıçlar ile açık kapatılmakta ise de; tatbikatta 
müşahede kılındığı veçhile aynı zamanda iki 
mahkemede vukua gelen inhilâl karşısında vazi
yet müşkil duruma düşmekte ve bilmecburiye 
367 sayılı Kanuna göre yetkili yargıç çalıştırıl
makta ve bundan maada, mahkemelerin yüklü 
olması da ayrıca mahzurlar tevlit etmekte olup 
bu takdirde 981 sayılı Kanunun atıf ve tahmil 
ettiği hususlara baş vurulmıyarak yetkili yar
gıç tavzifi zarureti karşısında kalınmaktadır. 

200 mahalde mevcut çift yargıçlı mahkeme
lerde husule gelen inhilâllerde dahi biraz evvel 
arzettiğim esas takip olunmakta ve kazai vazi
fenin tedvirine çalışılmaktadır. Tek yargıçlı 228 
mahkemedeki bu yargıçlar hukuk ve ceza işle
rini (asliye ve sulh mevzularını da tedahül et
tirerek) görmektedirler, ve bu teşkilâtta yalnız 
13 yardımcı vardır. Yardımcı bulunmıyan ve 
büyük ekseriyeti teşkil eden 215- mahkemede 
husule gelen boşlukları mahallinde hukuk me
zunu, sorgu yargıçları bulunduğu takdirde bun
lar marifetiyle "telâfi ve aksi halde salâhiyet ka
nunu hükümleri tatbik olunarak başka mahal
lerden yargıç izam edilmektedir. Bu mevzuda 
şu ciheti de açıklamayı faydalı bulmaktayım. 
Münferit yargıç ve çift yargıç bulunan yerler
de mahkeme teşkilâtına dâhil O. Savcılarından 
her hangi biri dahi vazifesinden uzaklaştığı za
man mütehaddis kadro noksanlığı çaresiz 367 
sayılı Kanuna uyulmak suretiyle ikmal edil
mektedir ki daha sonra arzedeceğim gibi bu ka
nunun ilgası halinde yargıç kadrosuna munzam 
olarak ayrıca mühim bir yekûna baliğ olan 

„ savcı kadrosunun da kabulü zarureti mevcut
tur. 

Asliye mahkemeleri nezdindeki sulh mahke
meleri; yalnız sulh maddelerini gören bir nevi 
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müstakil vasfını verebileceğimiz bu mahkeme
lerle kadastro mahkemelerindeki inhilâller de 
aynı minval üzere telâfi edilmektedir. Bu me-
yanda yalnız Ankara, istanbul, îzmir, Bursa ve 
Adana'da kurulu icra yargıçlarından, Bursa ve 
Adana'da yardımcı yoktur, ve sulh mahkemele
rinden yalnız ikisinde yardımcı bulunduğunu 
da kaydetmek isterim ki yardımcı ve yedek yar
gıç bulunmıyan bütün yerlerde vukubulan 
inhilâllerde yine yetki kullanılarak açık telâfi 
edilmektedir. Yüksek Heyetinize rakamlara da
yanarak arzettiğim ve sözüme başlarken de be
lirttiğim gibi 1008 mahkemede halen vazife gör
mekte bulunan 2437 hâkim vardır. Bu mâruzât 
ve izahatta bulunduktan sonra Kamil Boran 
arkadaşımızın teklifi kabul edildiğinde şu kad
roların mevcut yargıçlar kadrosuna ilâvesinde 
kati bir zaruret vardır. Aksi takdirde bütün 
adlî mekanizma mefluç bir vaziyette kalacaktır. 
Size mevzu hakkında daha evvel bir misal arze-
deyim, her hangi bir ilce merkezinde asliye me-
vaddmı rüyet eden bir yargıç mevcuttur, yine 
ceza mevaddmı rüyet eden bir yargıç mevcut
tur ki bunlar sulh işlerini de aynı zamanda ifa 
ve icrayi kaza etmektedirle^r. Yargıçlardan biri 
mezundur, hastadır, mahallî âhara tâyin edil
miştir veyahut istifa etmiştir veya diğer sebep
lerden kaza vazifesini yapacak durumdan uzak
laşmıştır. Bu takdirde asliye ceza ve aynı za
manda sulh ceza işlerini müştereken gören yar
gıç bu arkadaşı istihlâf etmekte ve buna ait ka
za işlerini yürütebilmektedir. Kâmil Boran ar
kadaşımızın teklifinin ,bir an için, kabul edil
diğini farzedersek, kabul edildiği andan itiba
ren, asliye hukuk hâkimi her hangi bir sebeple 
vazife göremiyecek durumda bulunduğu takdir
de onun yerine bir yardımcı veya yedek ikame
si zarureti ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bir 
yardımcı veya yedek ikame etmediğimiz takdir
de işler muattal kalacak ve belki de bu hal uzun 
müddet devam edecek ki ; bunun vahametini be
lirtmeye bendenizce lüzum yoktur. Yine bu tek
lifin kabulü halinde müstakil çalışan 51 ağır 
ceza merkezine 102 yargıcın tâyini lâzımgeliyor. 
Birisi yedek, diğeri üye yardımcısı olmak üzere. 

Bundan maada yine mürettep ağır ceza mah
kemelerinde vazifeli kılman sulh mahkemelerin-
deki boşluğu telâfi edebilmek için ayrıca 51 yar
gıca ihtiyaç vardır. 

Ve yine bunların yardımcısı olarak 51 ade-
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dine ihtiyaç olduğu gibi ayrıca o merkezlerde 
vazife gören savcılar için de 51 savcı yardımcısı
na ihtiyaç vardır. Bu şekilde kabaran listede de 
255 e varır 35 mürettep ağır ceza mahkemelerin
deki umuru tedvir edebilmek için de 35 ceza ve 
hukuk yargıçlığının ihdasına zaruret vardır. 
Ayrıca bu merkezler için de 35 sulh. bükük yar
gıcı verilmesi kati bir zaruret halinde tecelli et
mektedir. Bunlara da ayrıca 35 yargıç yardım
cısının ilâvesi icabettriği gibi başkaca 36 savcı yar
dımcısı kadrosunun ilâvesi lüzumu hâsıl olmak
tadır. Bundan maada çift yargıçlı yani asliye ve 
ceza maddelerini rüyet eden mahkemeler nezdin-
de de ayrı ayrı (99) kişilik sulh yargıcı, yargıç 
yardımcısı ve C. Savcısı kadrolarının da ilâvesi 
mecburiyeti vardır. 

Tek yargıçlı mahkemeler nezdinde de (her 
mahkemeye birer fakat mektepsiz sorgu yargıcı 
bulunan (116) mahalde ikişer olmak üzere) mec
muan 344 yargıç ve 228 C. Savcı yardımcısı kad
rosunun ihdası gerekli bulunmaktadır. 

(76) sulh mahkemesine de, bu miktara teka
bül eden miktarda yargıç kadrosunun ilâvesi ica
bettiği gibi Adalet Bakanlığı kadrosunda da (15) 
kadroya ihtiyaç vardır. 

Arzetiğim mtüfredatm baliğ olduğu miktar 
(1355) ten ibarettir ki, mahkemelerim teşkilât ve 

vazifelerine göre bu kadronun şu esas daire
sinde tevzi ve taksimi lüzumu tebarüz etmekte
dir : 

Hâkim 
adedi 

54 
63 
76-
130 
202 
300 
530 

Maaşı 
kadro 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

ödenek 

162 000 
151 200 
136 800 
234 000 
242 400 
360 000 
477 000 

Bir yıllık 
maaşı 

405 000 
415 800 
433 200 
624 000 
848 400 

1 080 000 
1 590 000 

1 355 1 763 400 5 396 000 

Hulâsa, 1355 yargıca ihtiyaç olduğu gibi 
bunların maaş ve ödenekleri için mecmuan 
7 159 800 liraya lüzum vardır. 
• Yüksek Meclis bu kadroları temine imkân 

gördüğü takdirde tasarıyı Adalet ve Bütçe Ko
misyonlarında müzakere edilmek üzere iade 
eder ve tezekkür edildikten sonra kanun teklifi 
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yüksek.huzurunuza intikal ve tasvip .Duyurul
duğu takdirde kanuniyet iktisap eder. 

Kâm'l Boran ;arkada§ımızm itiraz ettiği hu
suslara müsaadeleriyle temas etmek istiyorum. 
Kanunu anti demokratik diye vasıflandırdılar. 
Şu ciheti bir realite olarak arşedeyim ki ; mev-

.zuubahis kanun 1 Kasım 1339 (1939 değil) ta
rihinde meriyet mevkiine girmiştir. Kendileri 
bugünkü muhalefet saflarında yer almış bulun
maları r hasebiyle, bu tarihe işaret ettim, ka
nun mensup bulundukları parti iktidardan dü
şünceye kadar evleviyetle meriyette bırakılmış 
ve her türlü eşkal ve vesaikle bu partinin tevici 
âmiline hizmet ettirilmiştir. Hamdolşun 14 Ma
yıstan sonra teessüs-eden rejimle bu kanun bir 
gûna aksaklık vücuda getirmemiştir. Yine ken
di saflarında her hangi bir sızıntı ve şikâyet gel
mediğine göre kanunun bir an için kusurlu ol
duğu farz ve kabul edilmiş olsa bile tatbikatın 
bugünkü netayici her halde emniyetbahştır. 
Esasen yürürlükte bulunan her hangi bir kanun 
metin ve ruh itibariyle iştimai ihtiyacın muhas-
salasını ifade etmemiş olsa dahi bunun hâdise
lerin tahlili suretiyle iyi tatbik edilmesi, mevcut 
mahzurlarını izale ve telâfi eder ki hâdisemizde 
bu .esas mütebarizdir. ^Binaenaleyh mesbuk ta
rizde kendilerini haksız bulunuyorum. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — Bir 
sual soracağım. 

MURAD ALİ ÜLGEN (Konya) — Reis Bey 
milletvekili jmiUetvekyine sual sormaz. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsüdür, sorabi
lirler. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) ^~ 
Efendim, teklifimin Adalet Komisyonunda mü
zakeresi sırasında o zaman ki Adalet Bakanı 
Sayın özyörük teklifimin teşkilât kanunu ile ge
tirilmesine muvafakat etmişlerdi, kendileri bu 
hususta ne buyuruyorlar'? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VACÎT 
ASENA (Balıkesir) —'Efendim, Kâmil Boran 
arkadaşımızın teklif ettiği bu tasarının müza
keresi sırasında filvaki böyle bir fikir ileri sü
rüldü. Yalnız şunu arzedeyim ki Adalet Bakan
lığı bizim parti programında tesbit edildiği gı
gı istinaf mahkemeleri mevzuunda bir faaliyet 
göstermektedir, adlî sisteme büsbütün yeni bir 
veçhe verilmesi için Teşkilât Kanunu ürerinde 
çahşı^yor. Ancak bu kanun henüz etüd halin-
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dedir. Tasarı şekline dahi inkılâp etmemiştir. 
Yalnız o tarihte Adalet Bakanı olan Halil öz
yörük. Teşkilât Kanununun esaslarından bahse
derek demişlerdi k i : Biz Teşkilât Kanunu ile 
367 numaralı Kanunun hükümlerini de bir nevi 
ilgaya gideceğiz, bunu istihdaf edeceğiz. Ancak 
yeni teklif edilecek Teşkilât Kanunu tamamen 
bir intikal devresi husule getirecektir, yarata
caktır. Bu intikal devresi de kanunun kabulü 
ile beraber bütün Türkiye adlî mekanizmasına 
teşmil edilmiyecektir, peyderpey zamanla ve bel
ki uzun yıllar, uzun müddet zarfında tatbikat 
sahasına intikal ettirileceği için berveçhi peşin 
ilga teklifi ile Teşkilât Kanununun birleştiril
mesi ve birlikte mütalâa ve tetkik mevzuuna 
alınması yolunda bir söz söyliyemem demişlerdi. 
Ve hakikat da bu merkezdedir. 

Düşününüz ki arkadaşlar, evvelce bir istinaf 
teşkilâtı vardı. Bizim üst mahkemeler dediğimiz 
bu teşkilâtı, istinaf teşkilâtını yıktık ve adli tarihe 

., . mal ettik. Biz bu teşkilâtı 30 senelik bir zaman 
sonra yeniden ihya etmek isterken elbette bu
nun tatbiki üzerinde de daima teenni ve itidal 

- ile göstereceğiz. Aceleden tevakki edeceğiz. 
Çünki mesalihi ibadı da lâalettayin oyuncak 
haline getiremeyiz. Bunu kaldırmak gibi hissi 
bir vaziyetle kendimizi bu noktadan fedai vazi-

. yetine sokmak istemeyiz. 
Bu itibarla Kâmil Boran 'm benimle yapmış 

olduğu temasta bu teklifine şahsan iştirak etme
diğim gibi komisyon da bu kanunun o tasarı ile 
birleştirilmesine bir gûna muvafakat gösterme
di. Benim bu tasarının o tasarı ile birleştirilme
si hakkında bir yetkim yoktur. Büyük Meclis 
muvafık bulursa yapar. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) —Muhte 
rem arkadaşlar, Adalet Komisyonu sözcüsü bu
rada bu kanun bakımından mütalâalarını ser-
dettiler. Ben daha evvel söz almıştım. Ben de 
bir iki noktaya temas etmek istiyorum Evvelâ 
şunu arzetmek isterim ki, sayın meslektaşım 
Mehmet Kâmil Boran'm, bu kanunun antide
mokratik olduğu ve hâkimlerin teminatını ber
taraf etmekte bulunduğu yolundaki iddiası bir 
vakıadır. Ancak yeni iktidar bunu bu mânada 
almamış ve bir koz olarak kullanmamıştır.. Şim
diye kadar da her halde bir misalini görme
mişlerdir. 

Arkadaşlar, bu kanun iki bakımdan Adalet 
Bakanlığınca tatbik edilmektedir. Birincisi; 
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bir kaza veya vilâyet merkezinde nerede iş var
sa hâkimleri oraya, o işe göndermek suretiyle 
işlerin hafifletümesi hususunda kullanılmakta
dır. Nitekim, Adalet Bakanlığı Umumi Af Kanu
nu çıktıktan sonra, bu kanunu çok iyi kullan
mış, müterakim hukuk dâvalarının bir an ev
vel neticelendirilmesi bakımından ceza hâkim
lerinin bâzılarını hukuk dâvalarını da görmeye 
yetki vermiş ve hukuk dâvaları da süratle neti-
celendirilmeye başlanmıştır. 

Nitekim seçim dairem olan Çorum 'un muhte
lif kazalarında ceza hâkimleri müterakim hu
kuk dâvalarını görmektedirler. Diğer bir hu
susta; Bakanlık hastalık, izin, istifa ve diğer 
sebeplerle bir kaza veya vilâyet merkezindeki 
adalet işleri sekteye uğradığı zaman en kısa 
yoldan oraya bir hâkim göndermekte ve bu sa
lâhiyeti kullanmaktadır. 

Arkadaşlar, bilhassa Şark'ta bulunan arka
daşlar yakînen bilirler k i ; kışm 5 - 6 ay bu ka
zalar hâkimsiz kalmakta, buralara her hangi bir 
hâkim göndermek imkânı bulunamamaktadır. 
Bu gibi ahvalde o kazaya en yakın merkez 
kazası hâkimlerine bu işler gördürülmektedir. 

Bundan başka mürettep "ağır cezaların he
men hepsi bir reis ve ona iltihak eden o yerdeki 
asliye ceza hâkimi ve sulh hâkimlerinin iştira
kiyle görülmektedir. Eğer bu kanun meriyetten 
kaldırılırsa adalet, mutlak surette felce uyrıya-
caktır. Bundan başka, Usul Kanunları hüküm
lerine göre mahkemeler 20 Temmuzdan 5 Eylû-
la kadar tatildir. Bu tatilde Adalet Bakanlığı, 
meselâ, ceza hâkimlerinin hepsini veya hukuk 
hâkimlerinin hepsini otomatik olarak mezun kıl
maktadır. Bu kanun meriyetten kalktığı tak
dirde Adalet Bakanlığı ne yapacak? ıHiç şüp
hesiz onların yerlerine başkalarını vazifedar 
kılamıyacağı gibi başka kimseleri de tâyin 
mümkün olmadığı için işler sekteye uyrıyacak-
tır. Nitekim Adalet Bakanlığı, tatil gelmeden 
evvel bir plân hazırlar bu plân mucibince tatlil-
den istifade edecek hâkimlerin yerine o kaza 
veya vilâyet merkezinde hangi hâkimlerin baka
cağını evvelce tebliğ edilerek bu suretle tatil 
yılma girilmektedir. Bu suretle bu kanun anti
demokratik hükümleri bertaraf «den bir kanun 
olmakla beraber şu zaruretler karşısında tekli
fin nazarı itibara alınmamasını rica ederim, mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 
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BAŞKAN — Vacit Asena (Reye, reye 

sesleri) 
ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 

ASENA (Balıkesir) —• Müsaade ederseniz bir nok
tayı arzedeyim: Başka yerlerde imhilâll edecek 
yerlere üst mahkemeler tarafından tâyin edilecek 
salahiyetli hâkimler gönderilmek suretiyle orada
ki vazifeler yürütülmektedir. Vilâyetler arasın
da bu yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 

Efendim önerge geldi. 
MURAD ALI ÜLGEN (Konya) — Elimizi 

kaldırdık, iradei milliye tecelli etti. 
BAŞKAN — Takrir var. Takrir olunca ev

velâ onu reye koyacağız; onunla irade belli ola
caktır. 

Takririn biri ret hakkındadır, Kâmil Boran 
tarafından verilmiştir, ikincisi de bu reddin mu
cip sebebi olarak Adalet Bakanlığından gelecek 
Teşkilât Kanuniyle birlikte görüşülmek üzere 
Komisyona iadesini istemektedir. Bu da yine ret 
mahiyetindedir. Bu icbarla ikinci takriri oya 
koymaya mahal yoktur. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Başka
nım, söz istiyorum. (Anlaşıldı, anlaşıldı sesleri). 
öyleyse vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — önergeleri okuyoruz: 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Şifahen arzettiğim sebeplerle Adalet Komis

yonu raporunun reddiyle 367 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifimin kabu
lünü arz ve rica ederim. 

Mardin Milletvekilli 
M. Kâmil Boran 

BAŞKAN — Reyinize arzetmiyeeeğim. Bu
nunla beraber malumat husulü için ikinci takriri 
de okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Şifahen arzettiğim sebeplerle Adalet Komis

yonu raporunun reddiyle kanun teklifimin Hü
kümetten gelecek olan yeni Adalet Bakanlığı Teş
kilât Kanunu tasarısı ile birlikte tetkik ve mü
zakere edilmek üzere Adalet Komisyonuna geri 
verilmesini arz ve teklif eylerim. 

Mardin Milletvekili 
M. Kâmil Boran 

BAŞKAN — Kâmil Boran arkadaşımızın, ra-
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porun Komisyona iade hakkındaki önergesinin 
dikikajte alınmasını kabul edenler... Etmiy enler... 
Kaibul edilmemiştir. 
. Raporu aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Adalet Komisyonu rapo
ru kabul edilmiştir. 

5. — Tokad Milletvekili Ahmet Gürhan'ın, 
Mason derneklerinin kapatılması hakkımda kanun 
teklifi ve İçişleri ve Adalet Komisyonları rapor
ları (2/156) [1] 

(Adalet Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN —Oyunuza arzediyorum. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Söz istiyo

rum." 
BAŞKAN — Buyurun.. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar, raporun tenkidine geçmeden evvel 
masonluğun küçücük bir tarihçesini . yapmama 
müsaadenizi rica edeceğim. (Buyurun sesleri). 

Masonluğun tarihçesi hakkında muhtelif riva
yetler vardır. Hattâ beş bin sene geriye, yani mâ-
fbedi Süleymanı yapan Hiram Abit ustaya kadar 
•dayandığını söyliyenler vardır. Fakat bizim asıl 
•ayan beyan olarak bildiğimiz bir hakikat var, o 
'da şudur : Fransa'da Ortaçağda başlıyan bir mü
cadele vardır, tüm ve din adamları arasındaki 
mücadele. Bu mücadele çok sert olmuştur. Tah
ripkâr olmuştur, hunharane olmuştur. Bu müca
deleyi ilim adamları lehine muvaffakiyete isal 
etmiy e âmil olan bu cemiyet orta çağda kuruldu. 
(Frances Maçons) yani serbest duvarcılar namiy-
le teşekkül etti. Din adamlarının aleyhinde ça
lıştığı için hakikaten faaliyetinde de muvaffak 
oldu. Fransa İhtilâlinden sonra artık faaliyetine 
lüzum görmiyen bu teşekkül kendiliğinden tatili 
faaliyet etti. Fakat İngiltere bunun muvaffakiye
tini gördüğü ve anladığı için kendi müstemleke
lerinde bu teşkilâtı kurmak ve o teşkilâttaki nafiz 
şahsiyetlerle çeşitli menfaatlerini temin etmek 
için. her müstemlekesinde bu teşkilâtı kurdu. 

Bizde bunun ilk teşekkül tarihi 1809 tarihin
dedir. îlk defa Türkiye'de bu teşekkül kuruldu
ğu zaman gayrimüslim münevverleri içerisine al
dı. Yavaş yavaş Türk münevverlerini de sinesine 
toplamaya başladı. Bunun içerisine giren münev-

[1] 140 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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verlerden memleketimizdeki feci durumu gören
ler belki memlekette bir ileri hamle temin edebi
liriz ümidiyle kuvvetli gördükleri ve arkasında o 
gün çok kuvvetli görülen devletlerin destekledik
leri .bu teşkilâta girmekle memleketteki ileri ham
leleri yürüteceklerini düşündüler ve bu saikle bu 
teşkilâtın içerisine girdiler. Zaman geldi gerek 
Birinci Cihan Harbinde, gerek ondan evvelki Tra-
bulusgarp ve Balkan harblerinde bu teşkilâtta ça
lışan vatanperverler hiçbir menfaat temin ede
mediler. Çünkü bunun sembolize ettiği fikir, 
(Hürriyet, müsavat, uhuvvet) idi. Türk ırkından 
olmıyanlar, ben tam hürriyet İstiyorum demek 
suretiyle imparatorluk camiasından ayrılma yo
lunu tuttular. İşte bu suretle memlekete hizmet 
edeceği zannedilirken masonluk Osmanlı İmpara
torluğunu parçaladı ve ondan sonra öyle bir za
man geldiki Türkiye'yi o zamanki hasta devleti 
ben avucuma alayım diye Fransa ve İngiltere 
burada masonlar derneği kurmak suretiyle âde
ta birbiriyle rekabete giriştiler. 

Yani bu dernekler vasıtasiyle Türkiye'yi avu-
cunun içine almak ve nihayet dernekler içindeki 
kimseleri de kendi avuçlarına almak yoluna ko
yuldular. 

Bu mevzuda birçok yazılar okuduk. Burada 
ruhları tazip etmek istemiyorum, hiç birisinden 
bahsetmiyeceğim. 

Yalnız Merhum Atatürk'ün kapattığı bu teş
kilâtın kapanmasmdaki esbabı mucibeyi her halde 
benden daha çok takdir edersiniz, Atatürk'ün bu 
kapatma işinde vatanperverlik duygusuna dayan
dığını gördük. 

Muhterem arkadaşlar* bunun tarihçesini böyle 
yaptıktan sonra raporun tenkidine geçiyorum: 
Raporu okuduğum zaman hakikaten raporu tan
zim eden arkadaşlar Masonluğu okadar medlrü-
sena ettiler ki az kalsın benim de Mason olasım 
geliyor. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, bu cemiyetin beşeriyet arasında 
ümanizmaya hizmet eden bir teşekkül olduğunu 
beyan ederlerken zımnen beynelmilel bir teşek
kül'olduğunu kabul etmiş olmuyorlar mı? Biz 
fert olarak, münevver bir inşân olarak elbette 
beşeriyete hizmet etmek isteriz. Beynelmilel dü
şüncelerle değil, bunu bir millet olarak milli
yetçilik mefhumu altında yapabiliriz. Nitekim 
emsali meydandadır. Kore'de çarpışan kahra-

I manlanmız insanlık ideali uğrunda çarpışıyor, 
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fakat onları oraya masonluk göndermiş değildir. 
(Ne münasebet sesleri). 

Sevgili arkadaşlarım; beşeriyete hizmet et
mek istiyenler muhakkak ki Kızılay teşkilâtına 
girebilirler, Çocuk Esirgeme Kurumuna girebi
lirler, fakat böyle mahiyeti belli olmıyan, gizli 
çalışan, beynelmilel olduğu herkesçe malûm ve 
müsellem bulunan bir teşkilâta girmekle bu ol
maz. 

Arkadaşlarım; hukuk bakımından iddiaları 
şudur : Diyorlar ki, Anayasa bize vicdan hür
riyeti vermedi mi, dernek kurma hakkı vermedi 
mi? O halde birkaç komünist bir araya toplansa 
ve size «Anayasa madem ki dernek kurma hak
kını tanımıştır, müsaade edin biz de kuralım» 
dese buna müsaade verecek miyiz? (Hayır ses-
•leri). Kralcı esaslara dayanan bir dernek 
kurmak istiyen birkaç kişi çıksa bunlara 
müsaade edebilir miyiz? (Hayır sesleri). 
Biz vicdan hürriyeti bahsinde de, bir milletim 
kendi bünyesine göre, vatandaşın başkasının 
hürriyetine veya cemiyet hürriyetlerine tecavüz 
etmemesi şartiyle olan bir vicdan hürriyetini ta
nıyoruz. Sonra diyorlar ki; efendim Avrupa'da 
vardır, evet orada komünist teşkilâtları da var
dır. Kimisi çıkıyor diyor ki; eğer bu iyi bir 
teşkilât olmasa idi Rusya bunu kapamazdı. Rus
ya'da kralcılık diye bir teşkilât yoktur, orada 
yoktur diye bu memlekette krallığı kurabilir 
miyiz? 

Sevgili arkadaşlarım; gerekçem manzuru âli
niz olmuştur. Gerekçemde kaydetmiş olduğum 
gibi, Anayasaya ait maddelere mugayir şekilde 
masonluğun kökünün dışarda olduğu ve îskoç-
ya'dan idare edilmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım; vatandaşlar arasında 
bu teşkilâta dinsiz diye bakanlar vardır. Ben 
bu bakımdan meseleyi mütalâa etmiyeceğim. Lâ
ik düşünen bir arkadaşınız olmak itibariyle her
hangi bir vatandaşın dinî düşüncesine katiyen 
müdahale etmek, tarizde bulunmak niyetinde 
değilim. Ancak birşey vardır: Türk milleti giz
li çalışanı bu teşekkülün dinî duygularının hangi 
mahiyet ve istikâmette olduğunu öğrenmek* isti
yor. O halde müsadenizle yine 33 derece ma
sonların kendi ağızlarından din hakkındaki dü
şünceleri üzerinde&ıbir iki yazı okumama müsa
adenizi rica edeceğim; bir iki satır. Pardon... 
Ondan evvel şunu arzedeyim : 

Sosyalizmaınm anası masonluktur. (Babası? 
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sesleri). (Gülüşmeler). Müsaade buyurunuz... Ni
tekim Kari Marks 33 derece masondu, komünizm 
doktrinini, masonluğun müsavat ifade eden sem
bolünden alarak yakmıştır. Kari Marks 33 de
rece masondu. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Ne de
mektir? 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Hattâ 
masonların sosyalizmayı müdafaa eden bir yazı
sını okuyayım müsaadenizle : 

(Beşeriyetin refah ve itilâsı yolunda mason
luk sosyalizmaya pek iyi bir yardımcı bulmuş
tur. Sosyalizmaya her türlü yardımı yapma
lıyız.) 

Yine dine mevzu olan birçok yazılarından 
birini okuyayım : 

(Allahsızlık dünya kahramanlarının ve be
şeriyetin en canlı unvanlarından biridir. Hiçbir 
felsefe ve* hiçbir din insanlığa Allahsızlığa kıyas 
edecek bir hakikat bağışlamamıştır. Yaşasın bu 
ön saflarda çarpışan terakkiperver mücahitler. 
Dünyayı düzeltmek için gökleri unutanlarla, in
sani düşünerek Allahı unutanlar var olsunlar.) 

İşte masonların dinî düşünceleri bundan iba
rettir, .. . 

Şimdi son olarak elime geçen bir vesika var
dır. Cenubi Amerika'daki masonlar bir talimat
name yayınlamışlardır. Bu talimatnamenin bir 
suretini İsviçre'de intişar etmekte olan « Fra-
yer» isimli gazete 17 Nisan 1951 tarihli nüsha
sında neşretmiştir. Bunda deniliyor ki; «far
masonlar, farmasonluk tarafından verilecek 
kararlar üzerinde kendi bayan ve çocuklarını 
dinî inançlardan ve akidelerden uzak tutmakla 
mükelleftir.» 

Arkadaşlar, bu yazı karşısında bunlar ne 
kadar dine hürmet edeaz derlerse desinler ma
rnlamaz. Çünkü 17 dereceye kadar masonun 
dinî akidesine dokunulmaz. Fakat 17 dereceden 
sonra muhakkak ki, bu yazıların ihtiva ettiği 
hükümleri, kaideleri benimsemesi lâzımdır. (Gü
rültüler. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, beni bu teklifin 
yapılmasına sevk eden saik hepinizce "malumdur. 
Türk Milleti bu cemiyete, gizli çalıştığı için, 
iyi gözle bakmamaktadır. Bunlar kendi mahi
yetlerini açıklasınlar, bir tek mason çıksın kür
süye masonluğun müdafaasını yapsın; eğer Hü
kümet isterse bu cemiyetin gizli çalıştığına dair 
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olan elimdeki gizli vesikaları vermiye hazırım. 
(oku sesleri). 

işte bunlardan bir tanesini okuyacağım : 
Türkiye Mason Derneği Türkiye Mason şû

rası birinci derecede çalışma usulü diye bir for
ma var. Bir de bunun ikinci derecede çalışma 
usulüne ait olan vardır. Bu ikincisi tabedilmedi. 
Bunun birincisini gizli olarak tabettiler ve 250 
liraya sattılar. 

Şimdi teksir ediliyor, ikinci çalışma sistem
leri de var. Nasıl gizli çalışılır, nasıl yemin 
eder, nasıl önlük giyer ve nasıl işaret taşır bun
ları tesbit ediyor. 

Vaktinizi çok almak istemiyorum. Yemin
den bahsedeyim; gizli çalıştıkları şundan belli: 
S... A... K, (nokta nokta). Bu noktaların ne ol
duğu belli değil, remiz bu. 

Karanlık bir oda içinde gözleri bağlı olarak 
şöylece yemin ediyor: «şu muhterem mason 
cemiyetinin huzurunda arzu ve irademle ve ke
mali hulûsiyet ve samimiyetimle yemin ederim 
ki, bana öğretilecek.» (Sakın yemin etme ses
leri). Etmem çünkü, af buyurun, burası bir ma
son mahfili olsa yemin sayılır, fakat burası Yük
sek Meclistir yemin sayılmaz. (Alkışlar, gülüş
meler). 
« bana öğretilecek ve söylenecek masonluk 
sırlarını hakiki bir masondan başka usul ve ka
ideye muvafık olarak teşekkül etmiş bir mahfil
den gayri teşekkül etmiş bir yerde beyan ve ifşa 
etmiyeceğim.» * 

«Kaka mason», kaka diyorum af buyurun, 
iki (K) yanyana geldiği için böyle söyliyorum, 
(Gülüşmeler). «K. K. masonları sevmeği, yardım
larına koşmayı, ihtiyaçlara zamanında imdat 
eylemeyi, onların ve masonluğun müdafaası em
rinde her fedakârlığı yapmayı vait ve taahhüt 
ediyorum .» 

Arkadaşlar, masonluk idealini kabul edenler 
birbirlerine yardim etmek hususunda; milliyet, 
parti, cemiyet farkı gözetmeden hepsinin üstün
de biri birlerine yardım ederler. Arkadaşlar; 
şunu arzedeyim, Avrupa'da birçok komünistler 
mason teşkilâtına girmiştir; düşünün ki, bir ma
son milliyetçidir, bir mason komünisttir. Bun
ların ikisi pekâlâ biri birleriyle anlaşabilir. Ni
tekim şu yemini yapanlar herşeyin üstünde bu 
yemine hürmet ve ittibala mükellef sayarlar 
kendilerini. 

Biz bu memlekette varlığımızı korumuş ve 
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bundan sonra da koruyacaksak milliyetçilik his
lerimizi elimizde bir meşale gibi tutmak mecbu
riyetindeyiz. 

Ben masonluğun aleyhindeyim. Şu* bakım
dan aleyhindeyim ki beynelmilelci bir teşkilât
tır, Bu birinci derece. Bir de masonluğun ikinci 
derecesi var. Bunun çalışma usulü şöyle tarif 
edilir. «Kadim, makbul iskoç Rdti.» (Rite) în-
gilizcede ibadet usulü-' demektir. Nihayet arka
daşlar bütün kendi eserlerinde tetkik ettiğimiz 
zaman masonlar masonduğa bir tarikat diye isim 
verirler. Tarikattır derler, mahfeldir, mabettir 
derler. O halde tarikat olduğunu kendileri ifade 
ettikleri zaman görüyoruz ki bir tarafta tarikat
ları, tekkeleri kaparken bir tarafta daha çok ge
riye giden, kökü dışarda bulunan sözde moder-
nize bir tarikatm devamına Yüksek Meclis mü
saade edecek mi? (Alkışlar). 

Sevgili arkadaşlar, kanun kapamaya kâfidir 
diyorlar. Fakat 9 ncu madde diyor ki; «Arsı
ulusal maksatlarla cemiyet kurulamaz.» Bana 
dediler ki, Kızılay da Arsıulusal maksatlarla 
kurulmuştur. Evet amma Cemiyetler Kanunun
da onun için maddei mahsusa vardır. Kızılay 
Beynelmilel hazırlanan bir program dâhilinde 
çalışabilir; fakat kökü dışarda değildir. Merke
zi umumisi Ankara'dadır. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarım, bu mevzuda si
zi uzun boylu yorup vakitlerinizi zayi etmek is
temem. Takdir sizindir. Bendeniz komisyon ra
porunun reddini teklif ediyorum. Ve bunun 
açık oyla olmasını istiyerek teklifime beyaz rey
lerinizi vermenizi sizden istirham ediyorum. 
Vedec eğiniz karar en isabetli karar olacaktır. 
(Alkışlar). 

İÇIŞLER! BAKANI HALIL ÖZYÖRÜK 
(izmir) — Muhterem arkadaşlar, Gazi Yiğitba
şı arkadaşımızın bir sözlü sorusu münasebetiy
le bu mevzuda bâzı tetkikat yapmıştım, mesele
nin tenevvürüne hadim olacağı mülâhazasiyle 
bunları arzetmeyi uygun buluyorum. 

Masonluk memleketimizde ilk defa 30 Hazi
ran 19'27 tarihinde (Tekâmülü Fikrî Cemiyeti) 
ünvaniyle istanbul Vilâyetince tescili yapılmış 
ve bu tescil keyfiyeti 200 No. lu ilmühaberle te
yit edilmiştir. 

16 Mayıs 1929 tarihinde bu unvan (Türk 
Yükseltme Cemiyeti) ne tebdil edilerek bu isim
le. tekrar tescili yapılmış, ve 3 ncü defa 11 Ocak 
1933 tarihinde nizamnamesinde bâzı tadiller 
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yapılmak suretiyle (Türk Yükseltme Cemiyeti -
Türkiye Büyük Maşrıkı) namiyle yeni bir tes
cil muamelesi ifa edilmiştir. 1935 senesine ka--
dar faaliyetine devam eden 3 Kânunevvel 1935 
te Muhittin Osman imzası ile İstanbul Valiliği
ne verilen bir beyanname ile faaliyetine son ve
rildiği bildirilmiştir. 

Emniyeti Umumiyedef" mevcut dosyasında 
bulunan malûmata göre tatili faaliyet etmesini 
mütaakıp menkul ve gayrimenkul mallarını 
kendi rızasiyle Halk Partisine devrü teslim 
ettiği görülüyor (Bravo sesleri, gülüşmeler, sü
rekli alkışlar) 

Ancak bu devir işinin umumi heyet kararma 
iktiran edip etmediği hakkında bir bilgi yok
tur. 

Bilâhara 5 Şubat 1948 tarihli, pullu ve der
nek mühürünü taşıyan bir istidaname ite İstan
bul Valiliğine müracaat olunarak üyelerinin 
fikrî temayüllerine hürriyet ,müsavat ve kar
deşlik prensiplerinin Türkiye hudutları içinde 
gelişmesine çalışmak ve hayır işleri ile uğraş
mak maksat ve gayesi ile (Türkiye Mason Der
neği) adı ile bir dernek kurulduğu dernek mer
kezinin İstanbul olduğu, lüzum görülen yerler
de şubeler açabileceği, Galata asikürasyoni Ce-
nerali hanında 6 numaralı odada çalışacağı ve 
idare kuruluna seçilen âzanm isimlerini ihtiva 
eden listenin ve dernek tüzüğünün iki nüshası
nın birlikte tevdi edildiği beyan edilmiş ve bu 
istidaname altında Mecdi Âli Akasya, Cevdet 
Hamdi Balım, Cemil Hamdi Balım,, Muhip Nihat 
Kuran, Hâzini Atıf Kuyuçak, Mustafa Hakkı Nal
çacı ve Yahya Orhan Tahsin,, imzalarının ko
nulmuş olduğu görülmüştür., İliştirilen listede 
de, reis; Mustafa Hakkı Nalçacı, reis vekili 
Yahya Orhan, umumi müfettiş Mecdi Âli Akas
ya, raportör Hazım Atıf Kuyuçak, genelkâtip 
Muhip Nihat Kuran, muhasebeci Cevdet Hamdi 
Balım, üye Cemil Hamdi Balım isimlerinin yazı
lı olduğu anlaşılmıştır. 

Derneğin, İzmir'de bir şubesinin açıldığı, 
İzmir Valiliğinin 10 . 1 . 1949 gün ve emniyet,. 
şube 3/248 sayılı yazısında: Ve Ankara 'da 10 
Ocak 1949 da, bir şubesinin açıldığı da dosya* 
smda bulunan kayıtta belirtilmiştir. 

Bundan başka 21 . I I . 1950 günü, eski ida
recilerinden avukat Ali Galip Taş ve Doktor 
Hazım Tiner imzalariyle İstanbul Valiliğine ve* 
rilen bir beyannamede cemiyetin fevkalâde iç-
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timaa çağırılacağı bildirilmiş ve 11 . I I I . 195$ 
günü yapılan toplantıda cemiyetin yeni idare 
üyeleri seçilerek isim listesi vilâyete verilmiş 
ve bu suretle cemiyetin faaliyete geçtiği tesbit 
olunmuştur. 

Dosyalarımızda mevcut kayıt ve malûmat 
bundan ibarettir. 

BJraz evvel dilekçe ile birlikte tevdi edilmiş 
olduğundan bahsettiğim (Türkiye Mason Der
neği Statüsü) ismini taşıyan tüzüğün ikinci 
maddesinde (derneğin mevzu ve gayesi: Üye
lerinin fikrî, felsefî, ilmî ve ahlâki tekâmülle
rine hürriyet, müsavat ve kardeşlik prensiple
rinin Türkiye hudutları içinde gelişmesine ça
lışmak ve hayır işleriyle meşgul olmak) tan iba
ret Olarak gösterilen faaliyet mevzulariyle bir
likte bu gayelere varmak için derneğin mecmua, 
risale neşir ve üyeleri arasında konferanslar, 
musahaba ve münakaşalar tertip ve tanzim ede
ceği de yazılıdır. 

Tüzüğün üçüncü maddesi, kurucu üyelerin 
isimlerini, dördüncü madde, üye olabilmek için 
gereken şartları ihtiva etmekte, beşinci madde 
de, her üyenin dilediği zaman dernekten istifa 
edebileceği ve her üyenin sebep gösterilmeden 
Genel Kurul karariyle dernekten Çıkarılabilece
ği, altıncı maddesinde, şubeler açılabileceği ve 
şubelerin ancak kendi çevreleri içinde derneğin 
maksat ve gayelerinin husulüne çalışacağı ve 
bunu takip eden diğer maddelerde, Genel Ku
rulun sureti teşekkülü, salâhiyetleri, gelir kay
nakları, Cemiyetler Kanunu hükümleri
ne göre defter tutacağı ve fesih veya infisah 
halinde mallarının Genel Kurulca bir karar ve
rilmemiş ise Çocuk Esirgeme derneğine verile
ceği tesbit edilmiştir. 

Görülüyor ki, Mason Cemiyeti, Cemiyetler 
Kanunu hükümlerine göre teşekkül etmiş bir 
dernektir. 

Arzettiğim bu bilgiler dışında kökünün dı-
şarda glduğu, gizli ve zararlı beynelmilelci bir 
cemiyet bulunduğu hakkında malûmat mevcut 
olmadığı gibi, Atatürk tarafından kapatıldığı 
hakkında da bir kayıt yoktur. Yalnız evvelce 
arzettiğim gibi; üyelerinden birisi tarafından 
1945 senesinde faaliyetinin tatil edildiğinden 
başka da bir bilgi bulunmamaktadır. Bâzı Ba
kanların mason oldukları ve başkalarını mason 

• olmaya tahrik ve teşvik ettikleri hakkında bir 
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bilgimiz de yoktur. Nerede olursa olsun, bir ma
son cemiyetinin mutlaka ve behemahal kökü ha
riçte olan bir merkeze bağlı olduğunu da bil
miyoruz. Memleketimizde bu cemiyetin durumu
nu arzettim. Fazla bir bilgi ve hakikaten kanu
na ve âdaba uymıyan bir faaliyeti varsa bu
nun açıkça ifade edilmesi icabeder. Biz bunu 
mücerret bir cemiyet olarak tanıyoruz. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Sayın 
arkadaşlar, bendeniz bu hususta 20 sene zar
fında geçen olayları huzurunuzda belirtmek is
tiyorum. 18 sene evvel Erzurum'da müstahkem 
mevki başhekimi bulunduğum zaman Sarıkamış 
dolaylarında bir casus yakalandığını işittim. 
Bunun Musolini İtalya'sına mensup bir İtalyan 
casusu olduğunu ve oralara kadar sokulmasında 
masonluk, kardeşlik sembolünden istifade etti
ğini duyduk. Meselenin birinci misali budur. 

İkinci keyfiyete gelince: İçişleri Bakanı bu
yurdular k i : 1935 senesinde verilen bir önerge 
ile mason dernekleri kapatılmıştır. Yine o za
man duyduk ki ; İzmit Vilâyeti civarında bulu
nan büyük bir mühimmat deposu infilâk etmiş
ti. (Soldan doğru doğru sesleri) Bunu hatırla
manızı rica ederim. Burada da Musolini İtalya'
sına mesup masonların kaîsfeşlik yollarından is
tifade ederek sokuldukları ve bu işi yaptıkları 
söylendi. 

Bundan evveline geçiyorum: 1324 Meşruti
yeti esnasında, Fransa ve Londra kamaraları, 
Türkiye mebuslarından bir heyeti mebuse is
tedi. Bizden de bir heyeti mebuse tanzim olun
du, bunların içinde merhum Rıza Tevfk, Süley
man Bostanı, Amasya mebusu sarıklı münevver
lerden bâzıları ve belki de Hüseyin Cahit de dâ
hildi. Bunlar gitti. Paris'te, güzel Fransızca 
konuşduğu için, merhum Rıza Tevfik konuştu. 
Bu konuşma sessiz, sadasız geçmişti. Aldığımız 
malûmata göre Londra'ya gittikleri zaman ora
da da güzel İngilizce bilen Süleyman Bostanî 
konuşmuş. Süleyman Bostanî konuştuğu za
man İngiliz Avam Kamarası o kadar heyecan
lanmış o kadar heyecanlanmışlar k i ; gürültüden 
adeta duramamışlar, ondan sonra otele gidilmiş 
Bu heyetten bâzıları Süleyman Bostanî'ye so
ruyorlar : Sen bunlara ne söyledin ki bu kadar 
keyiflendiler, tepindiler, alkışladılar? 

Süleyman Bostanî diyor ki ; ben onların can 
alacak ince noktalarını bilirim. O ince nokta 
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nedir diye soruluyor, o da şunları söyledim di
yor : Bakınız şu dünyaya, İngiliz memleketleri 
semalarında güneş batmıyor. Dünyada siz ne
lere kaadir değilsiniz ? Şu dünyaya Musa gibi bir 
kaatil, İsa gibi bir piç, Muhammet gibi bir ye-
tim geliyor, bunlar, asırlardan beri hükmünü 
icra ettiği halde, siz nelere kaadir değilsiniz? 
İşte bunun için keyfendiler ve ter ter tepindiler, 
diyor. 

Artık karar Yüksek Heyetinizindir. (Alkış
lar). 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar; gayet kısa konuşacağım. Ordu Mil
letvekili Refet Aksoy'u aradım bulamadım. Çok 
isterdim ki, şimdi burada bulunsun. İçişleri Ba
kanı arkadaşımız burada izahat verirken Hükü
mete nasıl müracaat edildiğini izah buyurdular. 
Müracaat edildiği vakit bu müracaat Başba
kanlık Müddevenat Müdürlüğüne gönderildik, 
ozaman Refet Aksoy arkadaşımız Müdevvenat 
Müdürü idi. Onun mütalâası istendi .-Zaten 
Hükümete verilen tüzük 25 maddeliktir ve işin 
zahirî tarafıdır şu 25 maddelik tüzüğe dayanan 
teşkilâtın bugünkü Cemiyetler Kanunu muvacehe
sinde memleketimizde kurulması mümkün müdür? 
diye mütalâası alındı. Verilen mütalâa, bu cemiye
tin kurulmasına Cemiyetler Kanuncunun müsait 
olmadjğı mahiyetindedir. Buna rağmen yine ku
rulmuştur. 

Hükümet benden vesika istiyor, kendisine 
vesika vermeye de hazırım. Ancak bundan daha 
evvel eğer Hükümet kapatırsa bu defa diyecek
ler ki; Hükümet kendi hissî sebepleriyle* kapat
tırdı. MeclisLÂli bunu kapamaya karar verirse 
her taraf susar ve hiçbir şey söylenmez. Onun 
için takdir Yüksek Heyetinizindir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Avni Yurdabayrak. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ 

YURDABAYRAK (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlar, İçişleri Komisyonu sözcüsü olarak 
huzurunuza çıktım. Muhterem "Ahmet Gürkan 
ve sayın İçişleri Bakanı bize bu işin tarihî sey
rini lâyikı veçhile anlattılar. Ben de şahsan . 
oraya dokunmayacağım. Mensup olduğum Ko
misyon adına biz bunu burada, mason teşkilâtı
nın şu şekli, bu şekli üzerinde durmadık. Bir ka
nun devleti olarak İç komisyonuna gelen bu teklif 
bir kanun mevzuu mudur; böyle bir kanun bir ka
nun devletinde vaz'edilebilir mi? Bunun üzerinde 
durduk. (Bravo sesleri). 
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Teklif Komisyonumuzda evvelâ Anayasanın 

69, 70 ve 75 nci maddeleriyle tebarüz eden ru
huna mugayir bir teklif olarak telâkki edilmiştir. 
Bundan sonra da bu bir kanun mevzuu değildir 
diye üzerinde duruldu. Sebebi şudur: Mason 
dernekjleri mevcut kanun hükümleri dairesinde 
kurulmuştur. Yani 3512 sayılı Cemiyetler Ka
nununun hükümleri dairesinde teşekkül etmiş
tir. Bizim anladığımıza göre. Artık burada aynı 
kanunun 9 veya 10 ncu maddelerine girecek bir 
durum var mı, yok mu diye münakaşa edilemez. 
Çünkü bu dernekler teşekkül etmiş ve bugün 
hükmi şahsiyeti iktisap ederek memlekette ana 
tüzükleri dairesinde faaliyete başlamışlardır. Bu 
şekilde çalışıyorlar. Bunun haricinde hareket 
etmişlerse aynı kanunun ahiren muaddel 30 ncu 
maddesine girecek bir hal vardır. Bu halde 
sayın teklif sahibi arkadaşımızın demin söyle
dikleri vesaiki mahallin adalet makamlarına, 
Cumhuriyet savcılarına tevdi etmek suretiyle 
32 nci madde gereğince bu derneği kapatabilirler. 

Sözlerim bundan ibarettir. Tamamen hukuki
dir. Takdir Yüksek Meclisindir efendim. (Al
kışlar) . 

HÜSEYIN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — 
Efendim; müsaade buyurursanız, Adalet Komis
yonunda bu kanunun niçin reddedildiğini huzu
runuzda bir iki kelime ile arzetmek isterim. (Ko
misyon namına mı sesleri) Hayır, şahsım adına 
konuşuyorum., 

Anayasa ve Cemiyetler Kanunu cemiyet kur
maya cevaz vermiştir. Ve bu esasa dayanılarak 
bu cemiyet kurulmuştur. Hali hazırda Türki
ye'de kurulan bütün cemiyetler-bu kanun hü
kümlerine dayanılarak kurulunlar. Eğer Cemi
yetler Kanununa, muhalif hareket ettikleri görü
lürse yine bu kanunun 30 ncu maddesine göre 
kapatılırlar. Ahmet Gürkan arkadaşımız, bu 
cemiyetin kapatılması için müstakil bir kanun 
tekjif etmiştir. Adalet Komisyonunda, masonlu
ğun mahiyeti tetkik edilmemiştir. Komisyon, 
masonluğun memleketimiz için zararlı olup ol
madığı hususunda bir fikir beyan etmemiştir. 
Eğer Mason Cemiyetinin memlekette yaşamasını 

t bugünkü Cemiyet Kanunu sağlıyorsa ve bunun 
kapatılması lâzımgeliyorsa arkadaşımızın Cemi
yet Kanununun ilgili maddesinin tadili suretiyle 
Meclise gelmesi icabeder. Filân cemiyetin kapa
tılması için bir kanun, ve falan cemiyetin kapa
tılması için bir başka kanun, şu cemiyetin açıl-

4.1951 O : 1 
ması için bir diğer kanun çıkarılamaz. Biz hu
kuk bakımından ve bu mütalâaya dayanmak su
retiyle Ahmet Gürkan'm müstakil bir kanun ma
hiyetinde olan bu teklifini reddetmiş bulunu
yoruz. i' 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ VACÎT ASENA 
(Balıkesir) — Ahmet Gürkan arkadaşımızın 
teklifi kanunisi halen uygulanmakta bulunan 
Cemiyetler Kanununun hükümlerine tamamen 
aykırıdır. Herhangi bir hâdise hakkında mev
zuu ele almak suretiyle Büyük Millet Meclisi 
kanun çıkarmaya kalkarsa bu takdirde kanun 
enflâsyonuna kendimizi kaptırmış oluruz. Şu
nu arzetmek isterim ki, 3512 numaralı kanunun 
yani Cemiyetler Kanununun birinci maddesinin . 
son fıkrasında şu hüküm tedvin edilmiştir: 

«Amaçları kanuna, ahlâka, genel âdaba ay
kırı dernekler kurulamaz» denildiği gibi aynı 
kanunun 9 ncu maddesinin A, B, C, D, E fıkra
larında ne gibi teşekküllerin, kurulların, kanu
na âdaba mugayir olduğu katı şekilde tasrih 
edilmiştir. 

Gürkan arkadaşımız burada işin edebiyatını 
kendi şahsi düşüncesinin edebiyatını yaptı. An
cak kanunun bedahati karşısında bu teklif red
de mahkûmdur. Meclis; şimdiye kadar her 
hangi bir zühule kendisini kaptırmamış daima 
münezzeh kalmıştır, muhakkak ki ben de ten
zih ederim, Ahmet Gürkan arkadaşımızın elin
de bu cemiyetin kanuna mugayir hareketini 
mutazammm bir belge mevcutsa alâkalı merci
lere baş vurmak suretiyle kanun yolundan yü
rüyebilir. Aksi takdirde kanun çığırından me
seleyi çıkarmaktan başka bir maksat ve gaye 
takip etmediği neticesine varılır ki komisyon 
bu esas ve gayeyi hedef tutarak teklifi reddet
miştir. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Arkadaşla
rım, buyurdular ki Cemiyetler Kanununun 30 
ncu maddesi buyurduğumuz haller vâki ise bu 
cemiyeti kapamak kâfidir. Onun için 30 ncu 
maddeyi huzuru âlinizde okuyorum: 

«Mevzuları itibariyle hususi murakabeye tâ
bi tutulmuş olan cemiyetler üzerinde ait oldu
ğu makamların murakabesine mütaallik hüküm
ler bakidir.» 

30 ncu madde bundan ibarettir. Hükümet 
murakabe etmez, edemez, o başkadır. Şunu Ce
miyetler Kanununda kapamak için bir kayıt 
yoktur. Yalnız.. 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ VAOİT ASENA 

(Balıkesir) —• Affmızı istirham 'ederim, tabıda 
bir hata vardır, 30 ncu madde olarak yazılmış
tır, bu 32 olacaktır. 33 neü madde aynen şöyle
dir: «1 nci maddenin son fıkrasında yazılan ve 
9 ncu maddede yasak edilen dernekleri kuran
lar ve idare edenler hakkında hareketleri daha 
ağır cezayı gerektiren bir suç olmadığı takdir
de, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin 
birinci fıkrasında yazılı ceza hükmolunmakla 
beraber bu derneklerin çalışmaları menolunur. 

Mahkeme, hükümden Önce dahi bu dernek
lerin faaliyetlerini menedebilir ve mallarını 
muhafaza aitma alabilir.» 

Ahmet Bey (arkadaşımız kendilerini yine bir 
zühule kaptırdılar, (Kâfi, kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti teklif 
edilmektedir, müzakerenin kifayetini oyunuza 
arzediyirum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim bunun iadesi hakkında bir teklif 
olduğu gibi bunun müzakeresinin neticesinde 
İçtüzüğün 136 ncı maddesi mucibince açık oya 
konulması hakkında da bir teklif mevcut bu
lunmaktadır. Şimdi bunu oyunuza arzedeoeğim: 
(Gürültüler) 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Müsaade bu
yurun usul hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Tüzüğün'136 

ncı maddesi «15 milletvekili teklifte bulunursa 
her hangi bir mesele açık oya arzedilir.» der. 

BAŞKAN — 136 ncı madde «15 milletvekili 
tarafından istenebilir» deniyor. Binaenaleyh 
açık aya konmasını oyunuza arzedeceğim. 
(Gürültüler.) 

Müsaade ederseniz maddeyi okuyayım, 136 
ncı madde aynen şöyledir: 

«Gösterme oyuna baş vurulması gerekli ol-
nuyan başka işlerde açık oy verilmesi isteme 
bağlıdır. Açık oy, bir meselenin ilk oya konma
sında 15 milletvekili tarafından yazılı olarak 
istenebilir.» 

İstenilmek 15 milletvekili tarafından kon
muştur. Binaenaleyh istenilmiştir ve ben de bu
nun muvafık olup olmadığını oyunuza arzede
ceğim. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Söz istiyo
rum. 

* İ§61 O : İ 
BAŞKAN — Ahmet Bey arkadaşımız! usüİ 

hakkında konuşsunlar ondan sonra açık oyunu
za müracaat edeceğim. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — 15 milletve
kili tarafından isteme hakkı kabul ediliyor ve 
açık oya konulur deniyor. Birinci fıkrayı naza
ra alsınlar. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, maddeyi tekrar 
okuyorum. (İstemez sesleri). 

İhtilâf olmasın, çok rica ederim, bir gelenek 
kuracağız. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Meşrutiyetten beri böyle birşey olmamıştır. 

(136. Madde tekrar okundu). 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL ( Bingöl) 

— Arkadaşlar, Meşrutiyetin ilânından beri ge
rek Osmanlı Meclisi Mebusanmda, gerekse T. B. 
M. M. nde 15 imza ile açık oy için verilmiş olan 
takrirler Meclisin kararma arzolunmaz. Bu, ka-
idei mutlakadır. Bunun mefhumu muhalifi, ya
ni gizli oy Meclis kararma menuttur. Fakat 
açık oy Meclisin 15 imza ile otomatik surette 
tatbik ettiği bir keyfiyettir. Rica ederim, bunda 
ta Meşrutiyetten bu güne kadar hiçbir tereddü
de mahal kalmıyacak bir şekilde Meclisin en mü
him bir hakkı salâhiyeti mevzuubahistir. 

15 imza ile Meelis kararı almadan hâdise 
halledilir. Yüksek Riyasetten istirham ederim, 
niyaz ederim, bu meseleyi kökünden esaslı şe
kilde halletmek iktiza eder. Hattâ eski nizamna
me yanımda değildir, orada da böyledir. «İste
nç bilir» kelimesi ancak talebin behemehal Mec
lis kararına arzedilmesinin icrası içindir. 

Nitekim gizli oy hakkındaki madde okunsun, 
Meclis kararının gerekmekte olduğunda tereddü
dü mucib birşey yoktur. Ricam ve teklifim; bir 
kanunun mevzuunun tahtında bu hak bir sakat
lığa uğramasın. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, zannederim Düşünsel arkadaşımız bir 
zühule kapılıyorlar. Ben İçtüzüğümüzün tatbi
katına taallûk eden notlarda şunu bulmuştum: 
28 . XI I . 1946 tarihli oturumda kanunun bir 
maddesi hakkında verilen değiştirgenin açık oya 
konması 19 imza ile teklif edilmiş ve değiştirge 
Kamutay Başkanlığınca oya arzedilmiştir, de
nilmektedir. 

Demek ki, bir misal var. Meşrutiyetten beri 
bugüne kadar açık oya arzedilmemiştir, demek 
yanlıştır . Sonra da maddede «istenebilir» tâbiri 
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t? 

kullanılmıştır. Kimden istenir? Pek tabiî olarak 
Kamutay'dan. Elbette bu, Kamutay'dan iste-

. necek, kabul etmeye veya etmemeye Kamutay 
karar verecektir. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar, bu mesele böyte heyecanlı bir mü
nakaşa ile hallolunacak kadar basit değildir. Bu, 
bu Meclisin en ama haklarından birine taallûk 
eden bir iştir. Arkadaşımın söylediği 19 
imzalı önerge de hatırımdadır. 50 imzalı bir 
önergedir ki, bunun maddesi de tezyidi varidat 
ve tenkisi varidat maddelerine taallûk eder. Es
ki nizamnamede böyle dediğine göre yani elli 
imzalı takrire menüttur, denmektedir. Hatırım
da kaldığına göre bu madde 126 ncı madde ola
caktır. Bütçede varidatın tenkisi veya tezyidi 
için ya Hükümetin veya elli imzalı önerge veril
mesi hakkındadır. Yoksa 19 imza verildiğinden 
tabiî reye konmaz. Hattâ bu mevzu tereddüde 
mahal vermiyecek kadar basittir. Bu mevzuu 
Riyaset tetkik etsin, yoksa Meclisin karar ver
mesi gibi yanlış bir karara varmıyalım. Gizli 
oy maddesini de okusunlar, görülür ki orada 
Meclisin kararının lâzım olduğu tasrih edilmiş
tir» Bu, İstanbul Meclisindeki nizammaraıei da
hilîde de böyledir, bizim yeni Türkçeye çevir
meden evvelki nizamnamede de böyledir. 15 im
zalı takrirle bir mevzuun açık oya konması dka-
dar mühimdir ki hattâ1 nizamnamenin bir mad
desinde, ya 136 veya 137 nci maddede, şu hüküm 
vardır : Reis ve kâtipler bir mevzu hususunda 
anlaşamazlarsa ya. re'sen Riyaset tarafından ve
ya 5 âza ayağa kalkmak suretiyle dahi açık oy 
istiyetbilirler. Açık oy, Meclisin en mühim hak
larındandır, bunun korunması bir zarurettir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Başkanlık Divanı 
meseleyi tezekkür ve bundan evvelki gelenekleri 
tetkik etti. Biraz evvel arkadaşlarımızın ileri 
sürmüş oldukları 72 numaralı notu da tetkik 
ettik. Oradaki değiştirge de Kamutaya Başkan
lıkça arzedilmiştir. O meselede değiştirge oya 
konmuş, Meclisin bu husustaki reyi alınmamiıj-
tır. 

Bundan evvel, Tahsin Coşkan arkadaşımı
zın mazbatasının tasdiki esnasında talebedilen 
açıkoy esnasında Yüksek Kamutayın müsaadesi 
alınmadan doğrudan doğruya açıkoya gidilmiş
tir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Usul 

.1951 O : 1 
hakkında söz istiyorum. (Meclis kararını, verdi 
sesleri). 

BAŞKAN — Efendim biz karara vardık. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Devamla) — Re

isin bir muamele yapmış olması Meclis kararı 
değildir. Nottur 

BAŞKAN — Gelenek vardır... 
REFİK ŞEVKET İNCE (Devamla*) — Ka

rar yoktur. O halde... (Başkanlık Divanının ka
rarı nedir? sesleri). 

•BAŞKAN — Başkanlık Divanı bunu doğru
dan doğruya açıkoya koymak kararındadır. (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Aziz 
arkadaşlarım; nizamniame mevcut iken yanlış ol
duğu yahut yanlış olmasa bile evvelce tatibik edilen 
usullerin tatbikmda İsrar etmemek, nizamna
menin ruhuna uygun hareket etmek bakımın
dan da çok yerinde olur. Riyaset makamı tale
bi, şimdiye kadar kendine mecburi bir. hareket 
tarzı telâkki ederek reye koymuş. Taleboluna-
bilir deyince, 15 kişi ittifak ettiği takdirde bü
tün Meclisim mukadderatı bu 15 kişinin elinde 
oyuncak olmuş olur. (Ne münasebet, herkes re
yinde hürdür sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen muhalif fikirleri de sü
kûnetle dinliyelim. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Devamla) — Talep 
olunabilir demekle talebetmek (hakkını veriyor. Fa
kat. Meclisi bu taleple mukayyet kılmıyor. Şimdi 
15 arkadaş tasavvur ediniz ki bunlar parlâmento 
oyunlarına kendilerini kaptırsınlar ve ekseri
yet partisinin mesaisini akamete uğratmak için 
(mütemadiyen çalışsınlar. Rey vermekten canımız 
çıkar. 

Arkadaşlar bakınız ne diyor; 136 ncı mad
denin son fıkrasını okuyorum. «Açık rey isti-
yenlerin isimleri Resmî Gazete ile ilân olunur.» 
diyor, 

Arkadaşlar 15 arkadaşın talebi bir talep ol
mak itibariyle efkârı umumiyede tek adam tale
binden farklıdır. Fakat bu talep ne dereceye 
'kadar muvafıktır? Komisyonu ne dereceye ka
dar mukayyet kılar, keyfiyetini hiçbir zaman 
hatırdan çıkarmamak lâzımdır. Meclis, arka
daşların ekseriyet karariyle mukayyettir. Yok
sa bir kişinin kararı ile mukayyet olamaz. Bi
naenaleyh böyle yapmışsak bile çok rica ederim, 
Meclis kendi salâhiyetini: kullanmak hususun
da tekâmül gösterdi, asabiyet gösterdi, bunu bir 
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defa daha göstermiş olsun arkadaşlar. (Alkış
lar) . 

BAŞKAN — Yalnız arkadaşlar şunu arzede-
yim ki; bu hususta her hangi bir muamele yapma
mıza imkân yoktur. İçtüzüğün tadili, hususi 
hükme tâbi olduğunla göre neticeyi Yüksek Heye
tinizin reyine arzedemiyeceğim, Başkanlık Diva
nının kararını arzedeceğim. (Doğru, doğru ses
leri) . 

AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 
Bendeniz Refik Şevket tnce'nin söz alması üze
rine kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

Bu şekilde olursa 15 kişi Meclise hâkim olur 
gibi bir söz söylediler. Böyle birşey hatırımız
dan geçmez. Herhalde işin mahiyet ve ehemmi
yeti nazarı dikkati' celbetmiştir ki, bu kadar imza 
atılmıştır. Yoksa böyle olmasaydı 50 imzaya ne 
lüzum vardı? Bir imza ile bu iş halledilebilirdi. 
Hiçbir zaman 15 arkadaş Meclise hâkim olmaz. 
Herkes reyinde serbesttir. Bence 15 arkadaş 
böyle bir takrire imza ettiklerine göre buna.artık 
Meclisin reyinin inzimam etmemesi lâzımdır. 
Aksi takdirde imzanın kıymeti kalmaz. 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar; Açıkoya koy
madan evvel, bir noktayı hâtıra olarak arzedeyîm; 
28 . X I I . 1946 tarihli 26 ncı Birleşim Tutanağı
nın 757 ve 758 nci sayfalarında aynen Yüksek 
Heyetinizde müzakere edildiği gibi, usul bakı
mından geçen Devrede müzakeresi yapılmış fakat 
netice itibariyle Başkanlık Divanınca Yüksek 
Heyetinizin açık oyuna konulması kararlaştırıl
mış ve konulmuştur. Bu geleneği ve müzakere
leri tesbit ettikten sonra doğrudan doğruya açık 
oya gidilmesi icabetmektedir. Eğer buna aykırı 
bir teklif varsa bu İçtüzüğün tadiline taallûk 
eder. Binaenaleyh arkadaşlar arzu ederlerse ay
rıca bir teklif halinde getirilir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Müsaa
de buyurursanız yerimden arzedeyim: Makamı 
Riyaset usule ait meselelerde kendi noktayı na
zarında İsrar etmez. Lütfen hâkem olan Umumi 
Heyetin reyine müracaat ediniz; mesele halle
dilsin. 

BAŞKAN — Efendin, Divanın kararı daima 
katidir. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon K.) — Vari
datın tezyidi hakkında 50 imzalı bir önerge ve
rildiği zaman reye vazedilir mi edilmez mi? (ol
muyor sesleri). 

1951 O 
BAŞKAN 

var. 
O hususta Tüzükte sarahat 

Bu-AHMBD VEZİROĞLU (Devamla) 
nun da öyle reye konulması lâzımdır. 

BAŞKAN — Varidatın tezyidi ve tenkisi 
hakkında İçtüzükte sarahat bulunduğu için bu 
hususta mutlaka Kamutayın oyuna müracaat 
ediyoruz, sarahat olmadığı hallerde açık oya gi
diyoruz, burada da sarahat olmadığı için açık 
oya gidiyoruz. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Müsaade bu
yurun.... 

BAŞKAN — önerge raporun reddi hakkın
dadır, şimdi okutacağım. 

25 . IV . 1951 
B. M. M. Başkanlığına 

Mason derneklerinin kapatılması hakkındaki 
Kanun teklifini redde mütedair olan İçişleri 
ve Adalet Komisyonları raporlarının reddi ile 
kanunun maddelerine geçilmesini ve keyfiyetin 
açık reye arzedilmesini içtüzüğün 136 ncı mad
desi gereğince arz ve teklif ediyoruz. 

Tokad • Afyon Karahisar 
Ahmet Gürkan* Bekir oynaganlı 

Samsun Afyon Karahisar 
Hasan Ustaoğlu Süleyman Kerman 
Afyon Karahisar Niğde 

Gazi Yiğitbaşı Halil Nuri Yurdakul 
Tokad Erzurum 

Mustafa özdemir Rıza Topçuoğlu 
Erzurum Ağrı 

Sabri Erduman Halis öztürk 
Muş Maraş 

Hamdi Dayı Ahmet Bozdağ 
Ankara Maraş 

Ömer Bilen Ahmet Kadoğlu 
Elâzığ 

A. Demirtaş 

BAŞKAN — Yalnız dikkat nazarınızı çeke
ceğim. Açık oya koyacağımız, Ahmet Gürkan 
ve 14 arkadaşının komisyon raporunun reddi 
hakkındaki önergesidir. Komisyon raporunun 
kabul veya" ademikabulü değildir. 

Önergeyi dikkate alanlar beyaz oy verecek
lerdir. Bu takdirde rapor reddedilmiş olacaktır. 
Dikkate almıyanlar kırmızı oy vereceklerdir. 
Kırmızı oy, komisyon raporunun kabulüdür. 
Yeşil çekinserdir. (Yani, sesleri) 

Devam ediyoruz kutular dolaşmaktadır, 
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ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 

Hiçbir şey anlamadık, anlaşılmadı. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, Ahmet Gürkaıı 

arkadaşımız, komisyon raporunun reddini iste
mektedir. Mason derneklerinin kapatılmasını 
istiyor. Beyaz kullanırsanız mason dernekleri 
kapatılacaktır. Kırmızı kullanırsanız mason 
dernekleri kapatılmıyacaktır. Yeşil çekimser
dir. 

Lütfen • sükûneti muhafaza edelim, müzake
reye devam ediyoruz arkadaşlar. 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
özçoban ve 44 arkadaşının, 20 . II . 1948 tarihli 
ve 5189 sayılı Kanunun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/135) [1] 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu raporunu 
okutuyorum, lütfen dinliyelim. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Ahmed Veziroğlu söz istemiş
tir, buyurun. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Usul hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

••-*— Saym arkadaşlar; müzakereye başlıyalıdan 
beri çalışma saatlerimizin heder olmakta oldu
ğunu görmekteyim. Yüksek müsaadenizle tüzü
ğümüzün 102 nci maddesini okuyacağım: 

«Bir kanun görüşülmesine başlanınca Baş
kan gerekçe raporlariyle maddeler tümünün 
okunmasının gerekli olup olmadığını Kamutay
dan sorar. 

Gerekli görüldükte bunlar ayniyle okunur.» 
Şu halde bir kanun tasarısının konuşulması

na başlandığı anda Yüksek Başkanlıktan reyi
nize arzolunacak. Okunmasına karar verildiği 
takdirde raporlar okunacak ve zaman kaybedil
memiş olacaktır. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar okuduklarımız 
redde taallûk eden ve gündemimizin bir defa 
görüşlecek maddelerindendir. Bugüne kadar 
daima olduğu gibi, ret bir hüküm ifade ettiği 
ve arkadaşların da buna umumiyetle muttali 
olmamaları göz önünde tutularak, redde müta-
allik olan ve bir defa görüşülecek işler meya-

[1] 141 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır 

1951 0 : 1 
nında bulunan raporlar okunmaktadır. 

Nitekim bu maddeyi takibeden ve günde-
miu iki defa görüşülecek işler kısmında bulu
nan kanunlara ait hususlarda, bir arzu izhar 
edilmezse, hattâ oya bile arzedilmeden, doğru
dan doğruya konuşulmasına devam edilir. Bu 
hususu tavzih ederim. Yani okuduklarımız, red
de taallûk eden kısımlardır. 

Rapor hakkında söz istiyen var mı? 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Aid thsari Sâbis evvelce istanbul 'daki sıkıyöne
timce mahkûm edilmiş, 2 1 . I I . 1948 tarihinde 
5189 sayılı Kanunla Yüksek Meclis lütuf ve atıfet 
sıfatlarını kullanarak kendisini hususi bir Af 
Kanunu ile affetmiştir. Af tarihinde, mahkûm 
olan ve affa uğrıyan bu arkadaşımız cezasını 
tamamiyle çekmiş bulunuyor idi. Husususi af 
ancak kendisine, kesilmiş olan maaşlarının veril
mesi hedefini güdüyordu ve bendeniz aynı komis
yonlarda bu arkadaşımızın haiKkmı ariyan bir 
arkadaşınız sıfatiyle bu yolda konuşmuştum ve 
bunu böyle sanarak bu kanun çıkmıştı. Fakat 
bilâhara muamelelerde, kanunda sarahaten maaş
larının verilmesi bildirilmediği için maaşları ve
rilemez şeklinde müracaatı reddedilmiş ve arka
daşımız da bu Af Kanunundan hiçbir istifade el
de edememiştir. Bendeniz Adalet Komisyonunun 
redde mütedair raporunu okudum. Esbabı rau-

. cibesinden birisi «affa mütedair kanamda maaş
larının tesviye edileceği hakkında bir kayıt bu
lunmadığı» dır. 

Arkadaşlarım, zaten Af Kanununda maaşla
rının verilmesi hakkında bir kayıt bulunmadığı 
için ve Af Kanunundan tam ve kâmil mânasiyle 
istifade edelbilmesi için biz bu ek kanun teklifini 
yapmış bulunduk. 

ikinci erbabı mucibe de «emekli generalin ma
aşlarının tesviyesine hukukan imkân olmadığı 
gibi, mahkûm olanlara kesilen maaşlarının tes
viye edilmiyeceği sarahatini ihtiva eden 1683 
sayılı Kanun hükümleri de yapılan teklifin ter
vicine müsait bulunmadığından» denilmektedir. 

Arkadaşlar, hususi Af Kanunu demek, diğer 
kanunlara dayanılarak yapılmış olan muamele
leri bir an için keenlemyekûn addedip bütün 
haklarını affedilen zata bahşetmek demektir. 
Binaenaleyh bendeniz bu iki esbabı mucibeyi çok 
zayıf, görüyorum ve Yüksek Meclisin lütuf ve 
atıfet ve hükümranlı'k haklarını kullanarak affa 
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mazhar olmuş bulunan bu arkadaşın kesilmiş 
olan maaşlarının da verilmesini rica ediyorum. 
* MUAMMER OBUZ (Konya) — Ne kadar tu
tuyor? 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Efendim 
bu hususi hale taallûk eden bir iştir. Mademki 
sordunuz arzedeyim: Bu arkadaş senelerce mü
zayaka içinde kalmıştır. Miktarını bilmiyorum 
ama zannederim 2 - 3 bin lira kadar birşeydir. 
Bu da şimdiye kadar yaptığı borçları ancak kar-
şılıyaJbilecektdr. Bu husustaki lûtfunuzu esirge
memenizi bilhassa rica ederim. (Çokluk yok ses
leri) . 

BAŞKAN — Arkadaşlar ekseriyet olmadığını 

8. — Sivas Milletvekili İbrahim Duygun'un, 
Erzurum-P. T. T. Başmüdürü Fuat'ın aldığı yev
miyelere, Ankara dışinda çalişan müfettişlerin 
yevmiyelerinin verilip verilmemesi hususundaki 
görüş farklarının izalesi için bir teşebbüse ge
çilip geçilmediği, Eskişehir Başmüdürü Hayri 
Oktay'ın aldığı harcıraha, Ankara Telefon Mü
dürü Sadi Alasgil'in yapmış olduğu söylenen 
usulsüz sarfiyata ve 14 Mayıs. 1950 tarihine ka
dar Ankara Telefon Müdürlüğünde tahsil olun
mayan telefon ücretleri miktarına dair olan so
rusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in yazılı 
cevabı (6/258) 

12 . IV . 1951 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Saym Ulaştırma Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
İbrahim Duygun 

1. Erzurum P. T. T. Başmüdürü Fuat'ın, 
kadrosunun izmir Telefon Müdürü olduğundan 
bahisle idare aleyhine dâva açarak on bin lira 
kadar yevmiye aldığı söylenmektedir. Doğru mu
dur?. Doğru ise, böyle yanlış muamele ile Hazine
yi zarara sokanlar hakkında ne yapılmıştır?. 

2. Sayıştay, Ankara dışında çalışan müfet
tişlerin yevmiyelerine itiraz etmekte ve bunların 
makarlarmm çalıştıkları ile naklinin gerektiği 
mütalâasında bulunurken, Seyhan Bölge Müfet
tişi Bekir Boran'm idare aleyhine dâva açarak 

. İÖKİ 6 : 1 
söylüyorlar. Reyleri toplıyarak neticeyi söyliye-
ceğim. 

Oylarını kullanmıyanlar lütfen oylarını kul
lansınlar. 

Oyverme muamelesi bitmiştir. 
Oyların neticesini arzediyorum: Oya iştirak 

edenler 178 dir. Kabul 50, ret 125 tir. 3 çekin-
ser vardır. Kanuni nisap bulunmadığından ge
lecek Birleşimde yeniden oya arzedilecektir. 

Şimdi ekseriyet bulunmadığı için 30 . IV . 
1951 Pazartesi saat 15 te toplanmak üzere Birle
şime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

Ankara dışında çalıştığı günler için yevmiye ta-, 
lebettiği ye Danıştayda hak kazandığı doğru mu
dur?. Doğru ise P. T. T. müfettişlerini ve idare
yi zor duruma sokan bu Sayıştay ve Danıştay 
görüş farklarının izâlesi için Bakanlıkça bir te-
teşebbüste bulunulmuş mudur?. 

3. Eskişehir P. T. T. Başmüdürü Hayri Ok
tay'ın idare otomobili ile teftişe çıktığı halde be
yannamesinde hususi vasıta ile çıkmış gibi göste
rerek harcırah aldığı müfettiş raporiyle tesbit 
edilmiştir. Böyle bir kimsenin halen aynı vazife
de tutulmasının sebebi nedir?. 

4. Ankara Telefon Müdürü Sadi Alasgil'in, 
lojmanına 35 bin liralık mefruşat aldığı usul
süz sarflar yaptığı söylenmektedir. Doğru mu
dur?. 

5. 14 Mayıs 1950 tarihine kadar Ankara Te
lefon Müdürlüğünde tahsil olunmıyan telefon 
ücretleri ne kadardır?. 

1901 sayılı Kanunun sarahatine rağmen bunu 
tatbik etmiyerek Hazineyi zarara sokanlar hak
kında ne muamele yapılmıştır?. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

P. T. T. işletme Genel Müdürlüğü 
Sayı : 5434 

26 . IV . 1951 
özeti : Yazılı soru hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
17 . IV . 1951 gün ve 6 /258 -1697 -3586 

31 

mmm 



fi : 69 27.4 
sayılı Y. K: 

Erzurum P. T. T. Başmüdürü Fuat Akkan'm 
aldığı yevmiyelere, Ankara dışında çalışan 
müfettişlerin yevmiyelerinin verilip verilme
mesi hususundaki görüş farklarının izalesi için 
bir teşebbüse geçilip geçilmediğine, Eskişehir 
Başmüdürü Hayri Oktay'ın aldığı harcıraha, 
Ankara Telefon Müdürü Sadi Alasgil'in yap
mış olduğu söylenen usulsüz sarfiyata ve 14 
Mayıs 1950 tarihine kadar Ankara Telefon Mü
dürlüğünde tahsil olunmıyan telefon ücretleri 
miktarına dair Sivas Milletvekili ibrahim Duy
gun tarafından verilen yazılı soru önergesine 
aşağıdaki cevaplar verilmiştir: 

1. 4454 sayılı P. T. T. Teşkilât Kanununun 
44 ncü maddesindeki (P. T. T. Teşkilâtının ma
aşlı ve ücretli memurları münhal vazife bulunup 
bulunmamasiyle mukayyet omaksızm P. T. T. 
Hizmetlerinde lüzum görülen yerlerde çalıştı
rılabilirler.) hükmüne müsteniden İzmir Telefon 
Müdürü Fuat Akkan Erzurum P. T. T. Bölge 
Başmüdürlüğünde çalıştırılmıştır. Adı geçenin 
açtığı idari dâva sonunda Erzurum'daki istih
damı Danıştayca muvakkat mahiyette görülmüş 
ve talebinde bulunduğu ikamet yevmiyelerinin 
tediyesine karar verilmiştir. 

Halbuki Sayıştay; mezkûr 44 ncü maddeye 
göre başka yerlerde istihdam edilen memurlara, 
daimî memurlar gibi aile harcırahı, infikâk-mu-
vasalat yevmiyesi ve 4178 sayılı Kânun gere
ğince Erzurum gibi yüksek mahallerde çalışan
lara yakacak zammı verilmesini kabul etmek 
suretiyle bu şekli istihdamı daimî mahiyette te
lâkki eylemektedir. 

Bu böyle olmakla beraber 4454 sayılı P. T. T. 
Teşkilât Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde (İz
mir Telefon Müdürlüğü) mahallen (İzmir) ola
rak hassaten gösterilmiş olmasına binaen kadro
su bidayette Erzurum'a nakledilmemiş idi. 

Fuat Akkan'm görülen idari lüzum üzerine 
Erzurum'da 44 ncü maddeye göre çalıştırılması 
18 . IV . 1946 tarihinde Ulaştırma Bakanı olan 
General Ali Fuad Cebesoy tarafından onaylan
mıştır. 

2.- P. T. T. Müfettiş kadroları (Fen, Mua
melât) idare teşkilâtında Fen Dairesi ve Teftiş 
Kurulu Başkanlığına toplu olarak verilmiş ve 
işletme icaplarına göre müfettişlerin de lüzum 
ye zaruret görülen yerlerde çalıştırılabilirleri 

.1901 Ö -: İ 
için aynı kanuna 44 ncü madde hükmü konul
muştur. Bu suretle iş icaplarına göre müfettiş
ler muhtelif yerlerde çalıştirılmatadırlar. 

Makarları haricinde çalışan müfettişlerin yev
miye ve zaruri masraflarım havi iş ve hesap cet
velleri ve bunlara ait verile emirleri Sayıştayca 
vize edilmiyerek iade olunmuşsa da her müfet
tişin ne gibi teftiş ve tahkik vazifeleriyle ma
karları haricinde görevlendirildikleri ayrı ayrı 
izah edilmek suretiyle mesbuk muamele Sayış
tayca kabul ve vize edilmiş, bir merkezde bir 
müfettiş varken başka yerlerden o merkeze 
müfettiş gönderilmesine katî zaruret hâsıl oldu
ğunda keyfiyetin tahakkuk evrakına ayrıca tas
rih ve tavzihi lâzımgeleceği Sayıştay Başkanlı
ğından bildirilmiş ve tatbikat da buna göre ya
pılmış ve ondan sonra müfettişlerin yevmiyeleri 
bakımından her hangi bir ihtilaflı durumla 
karşılaşılmamıştM.'. 

3. Eskişehir P. T. T. Bölge Müdürü Hayri 
Oktay'ın Kasım 1945 tarihinde Sivrihisar, Seyit
gazi ve Mahmudiye merkezlerine posta müta-
ahhitlerinin otomobiliyle parasız geldiği veya 
3-5 lira verildiği halde tahakkukatta bu ücret
lerin 40-80 lira verilmiş gibi gösterilerek suiisti
mal yapıldığı hakkındaki evrak üzerine, diğer 
birkaç memur ile birlikte vazifesi dolayısiyle 
yaptığı seyahatler için 1846 sayılı Harcırah Ka
nununun 1 nci maddesine dayanarak hüsnüni
yetle kilometre üzeriden harcırah tahakkuk et
tirip aldığı anlaşıldığından sorumluluğunu gös
teren bir hali görülmediğine Danıştayca 695/ 
1358 sayı ile 17 . V . 1947 tarihinde karar veril
miştir. Fazla aldığı (363) lira (10) kuruşun fai
ziyle birlikte kendisinden tahsiline de Eskişehir 
Asliye Hukuk Yargıçlığınca hükmolunmuştur. 
Mevcut mevzuat çerçevesi dâhilinde başkaca 
muamele yapılmasına imkân görülmemiştir. 

4. Ankara Telefon Müdürü Sadi Alasgil'in 
lojman mefruşatı ve usulsüz sarflar yaptığı hak
kındaki tahkikat evrakı üzerine, mubayaa olu
nan eşyanın demirbaş ve ayniyat kayıtlarına 
geçmiş olması itibariyle bu hareketin kasda 
makrun olmıyan usujlsüz bir sarfiyattan ibaret 
olduğu ve Sayıştay vizesinden geçerken zimmet 
çıkarılması tabiî bulunduğundan ayrıca cezai 
takibat yapılması gerekmediği cihetle hakkında 
son soruşturmanın açılmamasına Danıştayca 
49/247 - 248 sayı ile 5 . XII . 1949 tarihinde 
karar verilmiştir. 
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5. Ankara Telefon Müdürlüğünün 1 . I I I . 

1950 tarihine devreden telefon ücret bakayası 
479 325,59 lira olup bunun 80 873,45. lirası Ye
nişehir ve Bahçelievler, 101 548,25 lirası merkez 
santraline bağlı eşhasa, 277 606,05 lirası her üe 
santrale bağlı resmî daireler, sefarethaneler ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerine, 19 297,84 lirası 
da mukaveleleri feshedilip hükmen tahsili cihe
tine gidilen abonelere ait bulunmaktadır. 

Bu tahakkuklardan 31 . V . 1950 tarihine ka
dar 365 196,30 lirası tahsil edilmiş olup bu tarih
te tahsil edilemiyen 114 129,29 liradan hususi 
şahıslara ait olan 11 621,45 lirasının 7 263,99 
lirası 31 . V . 1950 tarihinden sonra tahsil elil-
miş ve borcunu vermiyen abonelerin mukaveleleri 
feshedilerek alacakların hükmen tahsili cihetine 
gidilmiştir. 

Resmî dairelere ait olan 83 816,86 liranın bir 
kısmı tahsil edilmiş ve bir kısmı da tahsil edil
mektedir. 

Mart ve Nisan 1950 aylarında tahakkuk eden 
ceman 569 762,62 liranın 31 . V . 1950 tarihine 
kadar 525 061,92 lirası tahsil edilmiş olup geri 
kalan 44 700,70 lirası tahsil süresi içinde bulun
ması dolayısiyle bu tarihten itibaren tahsiline 
tevessül olunmuştur. 

Keyfiyeti saygiyle arzederim. 
Ulaştırma Bakanı 

8. Kurtbek 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed 
Vezirağlu'nun, Afyon Karahisar İline bağlı ilçe
lerin hangilerinde imar plânı ve parselasyon ha
ritası yapılıp, hangilerinde yapılmadığına dair 
olan sorusun® İçişleri Bakanı Halil özyöryk'-
ün yazılı cevabı (6/190) 

Belediye Yapı ve Yollar Ka
nunu ile tüzüğü gereğince 
Afyon îline bağlı ilçelerin 
hangilerinde imar plânı ye 
parselasyon haritası yapıl
mıştır? İçişleri Sayın Baka
nı tarafından yazılı ola
rak cevablandırılması H. 

22 . X . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda yazılı sorularımın (İç tüzük gere-

. 195İ 6 : 1 
ğince) Sayın İçişleri Bakanı tararından yazıtı 
olarak cevablandırılmasını arz ve rica ederim. 

1. Yapı ve Yollar Kanunu gereğince, Afyon 
İline bağlı ilçelerde imar plânı yapıldıktan son
ra. (16 . VIII . 1947 tarihli Resmî Gazetede ya
yınlanmış olan) Belediye Yapı ve Yollar Tüzü
ğü hükümlerine tevfikan parselasyon haritaları
nı dahi yaptırmışlar mıdır? Yapılmış ise hangi 
tarihte tekemmül ettirilmiştir? 

2. Yukarda zikri geçen parselasyon harita
larını yaptırmamış olup da imar işlerine devam 
eden, ve bilhassa belediye eliyle belediyeye ait 
binalar yapılmakta mıdır? 1947 den bu tarafı 
yapılanlar nelerden ibarettir? Her biri için ne 
kadar masraf yapılmıştır ve bu yapıların bu
günkü durumu nedir? 

3. Parselasyon haritası yapılmadan (1947 
den bugüne kadar) belediyelerce istimlâk ve §ü-
yulandırma muamelesi yapılmış mıdır? Yapılmış 
ise ne gibi işlere tahsis edilmiştir? 

A) Parselasyon haritası yapılmadan ima t' 
işlerine devam edilemiyeceğine göre, bu kanuni 
mecburiyete riayet etmiyenler hakkında ne dü
şünülmektedir? 

4. Parselasyon haritası mevcut olmayıp da, 
bunu yeni yaptırmaya başlamış olanlar var ise. 
hangi tarihte1 başlanmıştır, ve bu muameleye baş
lanmanın mahiyeti ne gibi muamelelerden iba
dettir? 

5. Parselasyon haritasını yaptırmamış olan 
belediyelerce, bugün halen imar işlerine (yeni
den) bir teşebbüs varmıdır, nelerdir? 

6. Parselasyon haritasını yapmamış olan 
bir belediyenin kanunsuz olarak şüyulandıram 
muamelesi gerek belediyeye ye gerekse bakanlığa 
vâki şikâyetler neticesinde; verilmiş olan bir ce
vapta (yapman işte bir kanunsuzluk yoktur.) 
şeklinde cevaplar verilmiş midir? Bu takdirde 
bu husustaki mütalâanız nedir? 

Altı maddeden ibaret bulunan sorularımın 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

Afyan K. Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 
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T. C. j 
İçişleri Bakanlığı 

M. İ. G. M. 
2. ş. M:. '' 

Sayı: 621-309-31/7906 
25. IV. 1951 

Özü: Afyon ti ve ilçelerinin imar 
ve parselasyonuna ait bir önerge 
hakkında. 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına 
26 .1 . 1951 tarih, 13.15/2677 sayı ve Kanun

lar Md. lüğü ifadeli buyrukları karşılığıdır: 
Afyon İline bağlı ilçelerden - hangilerinin 

imar plânı ile parselasyon haritalarının ya
pıldığı ve hangilerinin yapılmadığı sorusunu 
ihtiva eden Afyon Milletvekili Ahmed Ve-
ziroğiu'nun yazılı sorusu üzerine yapılan in
celeme ve varılan sonuç aşağıda madde halinde 
zikredilmiştir: 

I - a) Afyon, Bolvadin, Dinar, Emirdağ, 
Sandıklı ve Şuhut belediyelerinin imar plânları 
yapılmıştır. 

• ,'b) Afyon'un meskûn ve gayrimeskûtı saha
sının bir kısmında bâzı kamulaştırmalarla be
raber kısmen x>arselâsyon yapılmıştım • Onlar da 
şunlardan ibarettir: Şuhut Caddesinde Devrana 
Mezarlığında iki ada üzerinde yapılan parselas
yon işine 27 . IX . 1943 te başlanılmış, 27 . X . 
1944 te bitirilmiştir, izmir istasyon Caddesin-
de metruk Dört Direkli Mezarlığın da beş adası 
üzerinde yapılan parselasyon işine 13 .1V . 1945 
te başlanılm-ış ve 1947 yılında bitirilmiştir. Ka
raman Bulvarı üzerinde metruk Kayadibi Me
zarlığında iki ada üzerindeki parselasyon işine 
5 . V . 1948 de başlanılmış ve halen devam edil
mektedir, Çavnşbaşı - Karakâtdp mahalleleri 
arasındaki belediyeye ait arsaların parselasyon 
işleri ile metrılk Devrana Mezarlığı civarında 
bulunan belediyeye ait arsaların parselasyon iş
lerine 1951 yılında başlanmıştır ve halen devanı 
ettirilmektedir. Dinar ilçesinin Camii Kebir Ma
hallesinin Nuriefendi Çıkmazı methalinde Meh
met Gürcan'la Osman'a ait arsaların bulunduğu 
adanın caddeye bakan kesiminin parselasyonu 
ile Şuhut ilçesinin parselasyonu yapılmış, Bol
vadin, Emirdağ ve Sandıklı ilçelerinin parse
lasyonu ise ikmal edilmemiştir. 

II - a) Afyon'da imar ve parselasyon ge
çen yerlerde özel ve tüzel kişilere ait bâzı inşa-
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atlarda bulunulmuştur. Ve halen devam eden 
de vardır. Belediyece 159 909 liraya bir elektrik 
santrali ile müştemilâtı inşa ettirilmiştir. 

b) Bolvadin'de parselasyon işi ikmal edil
meden imar plânına uygun olarak gerçek kişi
ler tarafından bina inşa ettirilmiş ve halen de 
inşa ettirilmektedir. Yalnız Çay Belediyesince 
730.1 liraya bir samanlıkla ahır, 13 868 liraya 
da bir değirmen binası inşa ettirilmiştir. 

c) Dinar'da özel kişiler tarafından nıu-
saddak imar plânında serbest inşaat mıntakası 
olarak gösterilen yerde ve Bahçeli Evler bö
lümünde kabul olunan tiplerde inşaat yapılmak
tadır. Belediyece 1947 den bu yana 26 000 liraya 
belediye hanı, Cumhuriyet Meydanında 32 000 
liraya üç ev ve altı mağaza, 7000 liraya dört 
ardiye halinde gazhane, 29 000 liraya belediye 
binasına bir ilâve, 1 300 liraya Felemenk tipi 
bir değirmen yaptırılmış ve 30 000 liraya .şehir 
gazino ve oteli, 931 500 liraya da 1600 beygirlik 
bir hidro - elektrik santrali yapılmaktadır. 

ç) Emirdağ'da ne belediyece ne de tüzel ve 
özel kişilerce her hangi bir inşaat yaptırılma
mıştır. 

d) Saidıklı'da 1947 den bu yana imar plâ-
ırııa uygun olarak bir jandarma karakol binası, 
bir otel ve halk tarafından mesken olarak kulla
nılmak üzere bâzı binalar inşa olunmuştur. Be
lediyece de 7 588 liraya bir umumi hela yap
tırılmıştır. 

e) Şuhut'ta 1938 yılında hitam bulan imar 
plânını mütaakıp parselasyon işi de yaptırılmış
tır. İmar plânına uygun olarak özel ve tüzel 
kişilere ait 14 bina inşa ettirilmiştir. Belediyece 
25 000 liraya yaptırılan bir değirmenle 10 000 
liraya inşa olunan bir mezbaha da bu adede 
dâhildir. 

111 - 1) Afyon'da ancak pek zaruri olan 
hallerde kısmî istimlâk yapılmıştır. 1947 yılın
dan beri yapılan istimlâkler hal, pazar yeri, 
park, yol ve Elektirik Santral binasına tahsis 
edilmiştir. İkisi şahıslara biri de belediyeye 
ait olmak üzere üç arsanın şüyulandırma işine 
1947 yılında başlanmış ise de, muhakemesi henüz 
bitmediğinden tahsis işi muhakeme hitamına bı
rakılmıştır. 

2. Bolvadin'de hiçbir istimlâk ve şüyulan
dırma işlemi yapılmamıştır. 

3; Dinar'da a) Cumhuriyet Alanı; b) Cum
huriyet Alanı ile Sebze Pazarı yolu; c) Denizli 
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Şosesi: ç) Zahire Pazarı; d) Zahire Pazarı -
Atpazarı yolu; e) Eski Hayvan Pazarı - Rasih 
Kaplan Caddesi ve yolu; f) Haydar Çerçel 
Caddesi - Atpazarı yolu; g) Belediye ilâve bi
nası yeri; k) otel binası yeri ve belediye arka
sından açılan yol; m) Cumhuriyet Meydanı 
ara yolu; n) Cebri boru güzergâhı; o) Elek
trik santral binası yerleri için; 6 . V I I I . 1947; 
17. X I I . 1947; 24. VI I . 1948; 23. X . 1948; 4 . 
X I . 1948; 16 . V . 1949; 26 . V . 1949; 26 . V . 1949; 
22. V I . 1949; 22. V I . 1949; 2 . V I I . 1949; 2 . 
VII 1949; 14 . VII . 1949; 14 . VII . 1949; 
26 . VII . 1949; 26 . VII . 1949; 26 . V I I . 1949; 
26 . VII . 1949; 26 . VII . 1949; 31 . XII . 1949 ; 
1 . III . 1950; 5 . VI . 1950; 30 . VI . 1950; 
2 1 . V I I . 1950; 33 . IX . 1950; 16 . IX . 195,0; 13 . 
I X . 1950 tarihlerinde, Ziraat Bankasına ait ar
sanın, Emeksizoğlu Hüseyin vereselerinin çarşı
daki dükkân ve evlerinin, Mehmet Ali Özgün'e 
ait bahçenin yola giden kısmının, Şefika Olgaç 
ve Mustafa Kaya'ya ait evin, M. Rasim Kitiş ve 
İsmail Atalay'a ait tarlaların, M. Salih ve Os
man Dönmez'in binasının, aksekili Abdurrah-
man vereselerine ait arsanın, İsmail Yangöz'e 
ait arsanın, Ayşe Çinekli'ye ait ev ve bahçenin, 
Ali Ülker'e ait bahçenin, ismail Atalay'a ait 60 
metre karelik arsanın, M. Rasim Kitiş'e ait 60 
metre karelik arsanın, Mehmet ve kardeşi Nuri 
Büyükselçuk'a ait arsanın, Şükrü Arısoy'a ait 
arsanın, Âşık Bülbül vereselerine ait iki dükkân 
ve bir mağazanın, Âşık Bülbüloğlu İsmail ve
reselerine ait ev ve avlunun, Osman Koç'a ait 
dükkânın Âşıkoğlu Mustafa vereselerine ait ev 
ve dükkânın, Mustafaoğlu Mehmet vereselerine 
ait ev ve avlunun, Ayşe Çinekli'ye ait gayrimen
kulun, Ali Emeksiz'e ait bahçenin, Hıdıroğlu 
Ramazan vereselerine ait evin, Zeynep, Şerife, 
Musa, Hüseyin, Şükrü, Vesile, Keziban, Feden 
Şahika, Kadir, İbrahim, Adile ve Mehmet Han
çer'e ait gayrimenkullerin, altı ev ve 17 arsanın, 
Mehanet Acar'ın dükkân arsasının, 7 ev ve 17 
arsanın istimlâkine, Sadık Acar'ın 6,5 metre 
karelik yol fazlasının şüyulandınlmasına beledi
ye encümenince karar alınmıştır. 

4. Emirdağ ilçesinde de hiçbir istimlâk ve 
şüyulandırma işlemi yapılmamıştır. 

5. Şuhut'ta 1938 yıllarında 400 dönümlük 
bir çayırlık istimlâk yolu ile belediyenin uhde
sine geçirilmiş, 1947 yılından bu yan^ 20 par
ça gayrimenkul istimlâk olunmuş, bunlar da 
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Ekim 1950 de başlanıp aynı yılın Aralık- ayında 
hitam bulan elektrik tesisatı ile Atatürk büstü 
için açılan yol ve sahaya tahsis olunmuştur. 

İmar plânı -tanzim edilip parselasyonu ikmal 
edilmiyen ve hattâ yapılmıyan yerlerde inşaata 
başlanamıyaeağına dair ne Yapı Yollar Kanu
nunda ne de Yapı ve Yollar Tüzüğünde bir ka
yıt bulunmadığından hiçbir belediye buma riaye
te icbar olunmamıştır. Esasen parselasyon plân
larının ne suretle yapılacağı Tüzüğün 4 ricü 
maddesinde gösterilmiştir. Bu hükme göre.par
selasyon Tapu ve Kadastrodan daha evvel' bir 
liste alınarak yapılır. Buna binaen o mahallin 
parselasyon plânı için kadastro plânının mevcu
diyeti şart bulun maktadır. Aynı zamanda Di
nar 'da yapılan ve soru sahibinin şikâyet ettiği 
bir muamele dolayısiyle Tüzükte şart koşulan 
parsellenme işine temas edilmiş ise de. Bayın
dırlık Bakanlığı icra kılman muamelede mevzu
ata aykırı bir cihet bulunmadığını bildirmiş bu 
suretle tüzüğün üçüncü maddesinde lüzum gös
terilen parselasyon plânı işine riayetin mecburi 
olmadığını tasvip etmiş bulunmaktadır. Bina
enaleyh parselasyon plânımı yaptırmıyanlar hak
kında herhangi bir muamele yapılmasına da 
kanuni imkân görülememektedir. 

IV - 1. Yukarda da temas olunduğu gibi 
Afyon Belediyesi parselasyon işini imar plânını 
mütaakıp ele almış ise de bütçesinin müsaitsiz-
liği yüzünden durumu mevziilikten kurtarama-
mıştır. 

2. Bolvadin'de parselasyonun yapılması için 
şimdilik hiçbir faaliyet yoktur. 

3. Dinar kasabasının parselasyonu yapılma
mıştır. Sebebi ise mezkûr ilçenin kadastrosu
nun henüz tanzim edilmemiş olmasıdır. 

4. Emirdağ'da 1948 de parselasyon işi ele 
alınmışsa da Bayındırlık Bakanlığının işlerinin 
çokluğundan bahisle cevap vermesi üzerine iş
lem durdurulmuştur. 

5. Sandıklı'da parselasyon işine 1951 yılın
da başlanmıştır. 

İmar plânları tanzim edilen kasabalarda par
selasyon işinin yapılması yukarda da arzolundu-
ğu gibi 2290 sayılı Kanunun muaddel 50 nci 
maddesine tevfikan hazırlanmış olan 2.8.1947 
gün ve 3/6300 sayılı tüzüğün 4ncü ve mütaakıp 
maddelerine göre o mahallin kadastro haritala
rının bitimine mütevakkıftır. Sair kısımlar tek-
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Hık bakımdan tamamen Bayındırlık Bakanlığına 
ait bulunmaktadır. 

V - Afyon, Dinar, Emirdağ, Sandıklı bele
diyelerince parselasyon işlerinin yapılmasına ve 
ikmaline teşebbüs edilmiştir, 

VI - Dinar Belediyesince Cumhuriyet Mey
danı tanzim edilirken aynı mahalde Nuriefendi 
Çıkmazı adiyle maruf çıkmazın medhalinde bu
lunan Mehmet Gürcan'la Ali Tuncay'a ait ve 
imar plânına göre bir kısmı yola giden ada ha
lindeki iki dükkânla bu dükkânları Lütfü Emek
linin evine birleştiren, belediyenin mülkiyet ve 
tasarrufunda bulunan 54.60 metre karelik bir 
arsa yukarda ismi geçen şahıslara istimlâk edi
len dükkân kesimlerine karşılık olarak 2555 sa
yılı Kanuna istinaden satılmıştır ve bu suretle 
8,5 metre genişliğinde olan çıkmaz 4,5 metreye 
indirilmiştir. 

Bu satış işleminden müşteki soru sahibi Ah-
ıned Veziroğlu ile tüccardan Ahmet Çağlar'm di
lekçesi üzerine gereken inceleme yapılmış ve dos
ya teknik bakımdan Bayındırlık Bakanlığının 
tetkikma sunulmuştur. 

Adı geçen Bakanlığın 18 Ekim 1950 tarih, 
20280/21953 sayılı ve tmar İşleri Reisliği ifadeli 
yazısında; yapılan muamelede imar plânına ve 
2290, 2555 sayılı kanunlara mugayir bir cihet 
bulunmadığı bildirilmiş olduğundan Bakanlığı
mızca bu konuda yapılacak başka bir işlem gö
rülmemiş .ve keyfiyetin tebliği cihetine gidilmiş
tir. Yeniden yapılan incelemede, bu husustaki 
muamelenin mevzuata uygun olduğu neticesine 
varılmıştır. 
- Saygılarımla arzederim. 

İçişleri Bakam 
H. özyörük 

10. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fah
ri Ağaoğtu'nun, Umumi Muvazeneye dâhil dai-
relerle bunun haricinde kalan bütün Devlet dm-
re ve müesseselerinin, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin ve sermâyesinin bir kısmı Devlete ait şir
ketlerin 1950 malî yılı içinde ödedikleri ve ödi-
yecekleri kira bedellerinin miktarı ile bu daire 
ve müesseselerin ,Devlete ait binalarda toplan
masının mümkün olup olmadığı hakkındaki so
rusuna Maliye. Bakanı Hasan Polatkan, îşletme-
'er Bakanı Muhlis Ete, Tarım Bakanı Nedim 
Ökmen, Ulaştırma Bakanı S ey fi Kurtbek, Ba
yındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu ve Çalışma 
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Bakanı Hulusi Köymen'in yazıh cevapları 
(6/153) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara Başbakan, Maliye, İşlet

meler, Ekonomi ve Ticaret, Ziraat, Ulaştırma, 
Bayındırlık ve Çalışma Bakanlarının yazılı ola
rak cevap vermelerini sayalarımla rica ederim. 

3 . 1 . 1951 
Konya Milletvekili 
A. Fahri Ağaoğlu 

1. 1950 malî yılı içinde umumi muvazeneye 
dâhil daireler için ödenmiş ve ödenecek kira be
delleri ne kadardır? 

Bundan yanlız Ankara ve İstanbul şehirle
rine düşen miktarlar nedir? 

2. Umumi muvazeneye dâhil daireler hari
cindeki bütün Devlet daire ve müesseselerinin, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin, sermayesinin 
bir kısmı Devlete ait şirketlerin, 1950 malî yijh 
içinde ödedikleri ve ödiyecekleri kira bedelleri 
ne kadardır? 

Bunlardan yanlız Ankara ve İstanbul şehir
lerine düşen miktarlar nedir? 

3. Ankara, İstanbul ve emsali büyük şehir
lerde Devlete ait pek çok binalar bulunduğuna 
göre, Millî Mücadele senelerinde ve Cumhuri
yetin ilk zamanlarında olduğu gibi feragat ve 
tasarruf zihniyetiyle hareket edilerek, bütün 
Devlet ve daire ve müesseselerinin Devlete ait 
binalarda toplanması ve kira ijle işgal edilen 
binaların boşaltılması mümkün değil midir? 

T. .C 
Maliye Bakanlığı 

Levazım ve K. K. Müdürlüğü 
Sayı : 1015 --3/676 

17 Ocak 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri x\ğa-

oğlu tarafından Yüksek Başkanlığa verilen yazı
lı soru önergesinde bahis mevzuu edilen husus
lardan Başbakanlığı ilgilendiren kısımlara da Ba-
kanlığ nıız tarafından cevap verilmesi Yüksek 
Başbakanlıktan alman 16 .1 .1951 gün ve 77 -
]458/6 - 130 sayılı yazıda bildirilmektedir. 

Başbakanlığa bağlı dairelerden acele kaydiyle 
malûmat istenilmiş olduğundan, yazdı soru öner
gesine verilecek cevabın takdiminde bir müddet 
gecikme olacağını ve adı geçen dairelerden gele-
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cek malûmata istinaden hazırlanacak cevabın der
hal takdim edileceğini saygılarımla arzederim. 

, Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

T. .C 
Maliye Bakanlığı 

Levazım ve K. K. Müdürlüğü 
Sayı : 1015 - 3/405 

17 Ocak 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6.1.1951 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 1181 -

2410 sayılı yazıları karşılığıdır.: 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-

oğlu tarafından Yüksek Başkanlığa verilip bir 
örneği gönderilen yazılı soru önergesinde bahis-
mevzu edilen hususlardan Bakanlığımızı ilgilen
diren kısımlar hakkında Bakanlığımıza bağlı da
ire ve müesseselerden acele kaydiyle malûmat 
istenilmiştir. Bu sebepten yazılı soru önergesine 
verilecek cevabın takdiminde bir müddet gecikme 
olacağını ve keyfiyet ehemmiyetle takip edilmek
te olup adı geçen daire ve müesseselerden gelecek 
malûmata istinaden hazırlanacak cevabın derhal 
takdim edileceğini arzederim. -

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Levazım ve K. K. Müdürlüğü 
Sayı: 1015 - 31 - 1721 

13. I I I . 1951 
Konya Milletvekili Abdür
rahman Fahri Ağaoğlu'nun 
yazılı soru önergesme dair 
olan cevabımızın sunulduğu 
H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
17/1, 25 . I . 1951 günlü ve 1015 - 3/405, 

1015 - 3/676 sayılı yazılarımıza ektir: 
1. Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 

Ağaoğlu tarafından Yüksek Başkanlığa verilip 
ilgili diğer bakanlıklarla beraber bir örneği Ba
kanlığımıza da gönderilmiş bulunan yazılı soru 
önergesinin birinci maddesi ile; Umumi Muvaze-
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neye dâhil dairelerin 1950 malî yılı içinde öden
miş ve «ödenecek kira bedelleri ve bunlardan yal
nız Ankara ve İstanbul şehirlerine düşen miktar 
sorulmaktadır. 

Umumi Muvazeneye dâhil daireler itibariyle 
ve bütçenin kira ve sair tertiplerinden kira be
deli olarak ödenen miktarı gösterir şekilde tan
zim olunan iki nüsha cetvel ilişik olarak sunul
muştur. 

2. Soru sahibi; Umumi Muvazeneye dâhil 
daireler haricinde kalan bütün Devlet daire ve 
müesseselerinin, İktisadi Devlet teşekküllerinin, 
sermayesinin bir kısmı Devlete ait şirketlerin, 
1950 malî yılı içinde ödedikleri ve ödiyecekleri 
kira bedelleriyle yalnız Ankara ve İstanbul şe
hirlerine düşen miktarın işarına dair olan soru
sunun ikinci maddesine; Bakanlığımızdan başka 
Başbakanlık ile diğer ilgili Bakanlıkların da ce
vap vermelerini istemekte olduğundan; mezkûr 
maddede bahsi geçen daire ve müesseselerden 
yalnız Başbakanlık ile bakanlığımıza bağlı bulu
nanların ödenmiş ve Ödenecek kira bedellerini 
ve bunlardan Ankara ve İstanbul şehirlerine dü
şen miktarı bildiren ikişer nüsha cetvel tanzim 
ve ilişikte takdim olunmuştur. 

3. Sorunun üçüncü maddesinde (Ankara, 
İstanbul ve emsali büyük şehirlerde Devlete ait 
pek çok binalar bulunduğuna göre, Millî Müca
dele senelerinde ve Cumhuriyetin ilk zamanla
rında olduğu gibi-feragat ve tasarruf zihniye
tiyle hareket edilerek, bütün Devlet daire 
ve müesseselerinin Devlete ait binalarda top
lanması ve kira ile işgal edilen binaların 
boşaltılması mümkün değil midir?) denilmek
tedir. 

Sorunun bu maddesi aşağıdaki şekilde cevap
landırılmıştır: 

Devlet dairelerinin mevcut imkânlardan is
tifade edilerek Devlete alt binalarda bir araya 
toplanması mevzuu üzerinde durulmakta ve bu 
hususun temini için çalışılmaktadır. Ancak; ge
niş tetkiklere ihtiyaç göstermesi dolayisiyle za
man ve imkân meselesi olan bu durumun derhal 
ıslâhı mümkün görülememektedir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 
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Umumi Muvazeneye dâhil dairelerin 1950 tmalî yılı içinde ödedikleri kira bedellerini 

gösterir cetveldir 

ödenmiş ve ödıe- Ankara'ya isabet İstanbul'a isabet 
necek miktar eden miktar eden miktar 

D a i r e s i Lira K. l i ra K. Lira K. Mülâhazat 

Başbakanlık 
Devlet Bakanlığı 
B. Yayın ve T. Gn. 
İstatistik Gn. Md. 
D; Meteoroloji Gn. 
Diyanet İşleri Bşk. 
Adalet Bakanlığı 
Ceza ve Tevkif Ev. 
Tapu ve K. Gn. Md 
Millî S. Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Gn. Md. 
Jandarma Gn. K. 

Md. 

Md. 

Dışişleri Bakanlığı 
Maliye 
Millî Eğitim 
Bayındırlık 
Eko. ve Ticaret 
Sağlık ve Sos. Y. 
Gümrük ve Tekel 
Tarım 
Ulaştırma 
Çalışma 
İşletmeler 

> 
> 
» 
» 

•» 
» 
» 
» 
» 
,» 

1 200 
8 040 

103 950 
14 712 
43 675 
17 138 

111 165 
102 325 
107 535 
547 277 
116 406 
144 000 
168 000 
574 400 
97 763 

202 965 
43 118 
33 317 

384 185 
91640 

243 671 
11 680 
23 308 

— 

00 
00 
00 
54 
16 
00 
00 
40 
00 
26 
00 
00 
00 
00 
96 
00 
00 
30 
51 
56 
00 
00 
00 

1 200 
— 

64 500 
14 712 
30 050 
3 000 

— 
— 

54 300 
129 502 

6 444 
30 581 

720 
8 400 

— 
74 002 

.— 
2 500 

38 330 
5 250 

39 470 
2 250 
2 485 

— 

00 

00 
54 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

50 

00 
07 
00 
00 
00 
00 

— 
__. 
— 
— 
— 
90 

10 443 
— 

9 405 
52 058 
13 939 
46 716 
2 000 

— 
12 100 
86 107 

— 
16 540 
15 519 
8 229 

15 637 
540 

7 200 
_~ 

00 
47 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
50 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

(1) Paris'teki İktisadi îş Birliği Türk Heyetine ait binanın senelik kira bedeli 
(2) 39 450 lirası yabancı memleketlerdeki Ataşeliklerle Haberler Bürosuna adt binalann kira 

bedelidir. 
(3) 566 000 lirası ecnebi memleketlerdeki teşkilâta ait binalann kira bedelidir. 
(4) 6 800 lirası Waşington maliye Müşavirliği binasının senelik kira bedelidir. 
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Maliye Bakanlığı teşkilâtına dâhil olup umumi muvazene haricinde kalan dairelerin 1950 malî 

yılı içinde ödedikleri kira bedellerini, gösterir cetveldir. 

Dairesi 

Millî Piyango İdaresi 
T. C. Emekli Sandığı Genel Müd. 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
T. C. Merkez Bankası 
Devlet Kâğıt ve Basım Genel Md. 

ödenmiş ve 
ödenecek 
miktar 

Lira K. 

18 979 50 
16 600 00 
9 622 38 

46 502 00 
11 980 00 

Ankara 'ya 
isabet eden 

miktar 
Lira K. 

5 151 50 
16 600 00 

44 377 00 

İstanbul'a 
isabet eden 

miktar 
Lira K. 

12 928 00 

1260 00 

5 000 00 

Mülâhazat 

Yekûn 103 683 88 66 128 50 146 188 00 

Başbakanlık teşkilâtına dâhil olup umumi muvazene haricinde kalan dairelerin 1950 yılı içinde 
ödedikleri kira bedellerini gösterir cetveldir. . 

Dairesi 

Umumi Murakabe heyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yekûn 

ödenmiş ve Ankara'ya 
Ödenecek isabet eden 
miktar miktar 

Lira K. Lira K. 

13 500 00 13 500 00 

Mülhak bütçe 
4 367 00 • — — 

17 867 00 13 500 00 

İstanbul'a 
isabet eden 

miktar 
Lira K. 

1 386 00 

1 386 00 

Mülâhazat 

T. C. 
İşletmeler Bakanlığı 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Sayı: 2/65 

25 Ocak 1951 

T. Bv M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunlar Md. 6.1.1961 tarih ve 1181/2410-1 

sayılı yazılarına: 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-

oğlu'nun bina kiraları hakkındaki yazılı soru 
önergesine Bakanlığımız yönünden verilen ce
vapları muhtevi not ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
İşletmeler Bakanı 

Muhlis Ete 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağaoğ-
lunun yazılı soru önergesi ve cevapları 

Birinci soru : 
1950 Malî yılı içinde Umumi Muvazeneye dâ

hil daireler için ödenmiş ve ödenecek kira bedel
leri ne kadardır? 

Bundan yalnız Ankara ve İstanbul şehirleri
ne düşen miktarlar nedir? 

Cevap : 
Bakanlığımız teşkilâtı için 1950 Malî yüi 

içinde kira ile tutulmuş bina yoktur. 
İkinci soru : 
Umumi Muvazeneye dâhil ,dairel-er haricin

deki bütün Devlet daire ve müesseselerinin, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin, sermayesinin bir 
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kısmı Devletee ait şirketlerin, 1950 Malî yılı 
içinde ödedikleri ve ödiyeeekleri kira bedelleri 
ne kadardır? 

Bunlardan yalnız Ankara ve İstanbul şehir
lerine düşen miktarlar nedir? 

Cevap : 
Bakanlığımızın ödevlendiriLdiği Sümerbank, 

Etibank, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Tür
kiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığınca 
1950 yılı içinde ödenen ve ödenecek kira bedel
leriyle bu kira bedellerinden Ankara ve İstan
bul şehirlerine düşen miktarlar aşağıda sırasiyle 
gösterilmiştir. 

I - Sümerbank : • • • ' • 
Çeşitli işlerin ifası ve ihtiyaçların karşılana

bilmesi için Sümerbank camiasmca kiralanmış 
olan büro, depo, mağaza, işçi ve memur lojman
ları gibi gayrimenkuller için 1950 Malî yılı için
de ödenmiş ve ödenecek kira bedeli yekûnu 
291 945,46 lira tutmaktadır. Bu miktarın, 

40 940, — lirası İstanbul'da, 
27 711, — lirası da Ankara'da kiralanan 

binalara aittir. 
II - Etibank: 
Çeşitli işlerin ifası ve ihtiyaçların karşılan

ması maksadiyle gerek Etibank merkeziyle şube 
ve büroları ve gerekse Bankaya bağlı müessese 
ve işletmelerce kiralanan büro, depo, işçi ve me
mur lojmanı gibi gayrimenkullere 1950 yılı için
de ceman yekûn 191 801,67 lira kira ödenmiştir. 
Bu miktarın, 

r 73 392, — lirası Ankara 'da, 
32 197, — lirası.da İstanbul'da kiralanan 

binalara aittir. 
III - Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü: 
Çeşitli iş ve hizmetler için M. T. A. Enstitü

sünce Adana, Raman, İstanbul ve Zonguhjak'ta 
kiralanan bina ve depolar için 1950 yılında top-
yekûn 11 538 lira kira ödenmişir. Bu miktarın 
808 lirası İstanbul'da kiralanan binaya aittir. 

1950 yılı içinde Enstitüce Ankara'da gayri
menkul kiralanmamıştır. 

IV - Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu: 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca, 

büro ve yazıhane olarak kiralanan binalara 
1950 yılı içinde topyekûn 1619,25 lira ödenmiş 
olup tamamı İstanbul'a ait bulunmaktadır. 

.1951 O : 1 
V - Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Or

taklığı : 
Çeşitli iş ve hizmetlerin ifası maksadiyle ki

ralanmış olan büro, depo, garaj, ambar, ahır, 
samanlık ve saire gibi binalar işin Türkiye Şe
ker Fabrikaları Anonim Ortaklığınca 1950 yı
lında topyekûn 91 079,41 lira kira bedeli öden
miştir. Bu miktarın, 

16 575,05 lirası Ankara'da 
25 160 » İstanbul'da kiralanan bina

lara aittir. 
üçüncü soru: 
Ankara, İstanbul ve emsali büyük şehirler

de Devlete ait pek çok binalar bulunduğuna gö
re, millî mücadele senelerinde ve Cumhuriyetin 
ilk zamanlarında olduğu gibi feragat ve tasar
ruf zihniyetiyle hareket edilerek bütün Devlet 
ve daire ve müesseselerinin Devlete ait binalar
da toplanması ve kira ile işgal edilen binaların 
boşaltılması mümkün değil midir? 

Cevap: 
Halen kısmen işgal edilmekte olan Bakanlık 

binası haricinde Bakanlığımız teşkilâtına tah
sis edilmiş başkaca Devlete ait bina bulunma
maktadır. 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret 

Bıaikanlığı 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : Genel : 20263 
özel : 1/254 

25. IV. 19151 
ÖZÜ : 6.1.1951 gün ve 1181/2410 
sayılı yazıya C. 

T. B, M. M. Başkanlığına 
Konya Milletvekili A. Fahri Ağaoğlu'nun 

1950 malî yılında Umumi Muvazeneye dâhil da
irelerle, Umumi Muvazene haricinde kalan daire 
ve müesseselerin ödedikleri kiralar hakkındaki 
yazılı soru önergesinde istediği malûmat ilişik 
cetvelde gösterilmiştir. 

ilgili milletvekiline duyurulmasına müsaade
lerinizi saygı ile rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

34 923.05 Umumi Muvazeneye dâhil Bakanlı
ğım teşkilâtının 1950 malî yılında 
ödediği kira olup bundan 

— 326 



6 : 69 
16 540 lirası İstanbul 
2 500 » Ankara 

15 883.05 > Taşra teşkilâtımız 
için ödenmiştir. 
Umumi Muvazene haricinde kalan 
Bakanlığıma bağlı daire müessese
lerden. 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürlüğü : 

€7 867.29 lira kira olarak ödenmiş olup bun
dan. . 
30 574.20 Ankara (On. Md. lük bi
nası içim.) 
37 293.09 Taşpa teşkilâtı için öden. 
mistir^ 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 

33 135.— lira kira olarak ödenmiş olup bun
dan. 
21 000.— Ankara (Gn, Md. lük.) 
12 135.— İstanbul için ödenmiştir. 
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdür
lüğünün 

260 377.31 lira olup bumdan 
14 705.88 Ankara 
66 733.47 İstanbul1 

178 937.96 Taşra teşkilâtı için öden
miştir. 
T. C. Ziraat Bankasına bağlı Emni
yet Sandığı 

34 388.00 İira olup bun4an 
14 588.00 lirası tatanbul 
18 000.00 » Ankara 
1 800.00 > Bursa için öden-

mistir. 

27.4.19Ö1 0 : 1 
T. C. Ziraat Bankasına bağlı Yerli 
Ürünler 
T. A. §. nin İzmir'deki depoları için 

37 997.— lira ödenmiştir. 
Halk Bankası T. A. Şirketi. 
4 800 lira ödenmiş olup bu para da 
merkez teşkilâtı için ödenmiştir. 

T. c. 
Tarım Bakanlığı 

Levazım Müdürlüğü 
U.No. 95 

H. No. 2178 
13.1*1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Başkanlığına 

Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı merker 
ve taşra teşMlâtiyle katma bütçeli ve İktisadi 
Devlet Teşekkülü dairelerimizin 1950 malî yı
lında ödedikleri kira bedellerini gösterir cetvel 
iki nüsha olarak ilişikte takdim kılınmıştır. 

1951 malî yılında dairelerimizin resmî bina
lara nakli hususu derpiş edilmiş, kirada oturan 
dairelerin Hükümet binalarına ve merkezlerde 
bulunan müesseselere yerleştirilmesi hususu va
liliklere 24.10.1950 tarih ve 4423/64260 saydı 
yazı ile tamim edilmiş olup kira masraflarının 
asgari hadde indirilmesine çalışılmaktadır. 

1951 Bütçesinde Murvazeniei Umumliyeye da
hil daire ve bürolar için şimdiden 16 000 liralık 
bir tasarruf yapılmıştır. 

Saygı ile yüksek bilgilerine arzolunur. 
Tarım Bakanı 
Ndhat EğrSboz 
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ryıİ£ içindi 
dâlpâl daireler i 
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teşkilâtı Anfc#ra 

Bakanlık merkez teşkilâtı 11 520 
Ziraat İş, Um. Md. » 9 260 
Veteriner îş. Um. Md. » 5 76$ 
Pamuk İşleri Md. —-
Zirai Mücadele teşkilâtı 1 500 
Toprak ve İs. İş. Um. Md. 11 430 
Devlet Ürt, ÇÎHUkTeş. Ö 350 
Orman Genel Md* teş&ÜJfc* 120 
Zirai Donatmı IÇu#* * 
AUtiWte<)rn^ft:Çiltv », — 

İstanbul 

- w -

- -.-—:.' 
. 7 677 

—.. 
4 OOft 
3 96(h 
1 320 
2 124 
— 

. ~— 

0-: 1 

e Umumi Mu-ya#şıa$jr-e. 
için ödenen kira 

X 

Başka iller. 

—_ 
53 740 
65 800. 
1 164 

34 239 
33 6$1 

—. 
8 406 
— 
— 

Yekûn, 

11 52a 
63 000 
79 237 
1 164 

39 739 
49 011 
10 67tt 
10 650 

— 
— 

Umumi Muvaz, 

Devlet;daire, ve müesse 

Ankara 

9 

— 

' : 
— 
— 

5 000 
— 
— 

(Mütedavil sermaye) 
A 

İstanbul Başka iller 

, . . 
*-*. -— 
— 1 44CM 
_ — 
—- — 
— *— 
—ir ' - . —— 
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— — 
— — 
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eneye dâbü daireler haricinde kalan 

•JJL 

selerde 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Gtenel ftkdn 

- "-* t - " •"'• ' K • " ' • ' ^^^'L^" I^' '\ t" • ' • - - • " • ' • • " " "-' • ' • • A " • •" •" ' - " ' . • • ' . — — • • • Uy 

Yekûn Ankara istanbul Başka iller Yekûn Ankara istanbul Başka iller Yekûn 

— — — — — 11 520 — — 11 520 
— — ' — — — 9 260 — 53 740 63 000 
1440 -- ~ — — 5 760 7 677 67 240 80 677 
— — — — --i- -, — 1 164 1164 
_ _~ — _ — 1 500 4 000. 34 239 39 739 
_ _ __ _ _ 11 430 3 960 33 621 49 011 
— • — — — — 9 350 1 320 — 10 670 

374 000 ••— — ' '— .— . 5 120 ' 30 987 348 543 384 650 
— — 3 600 87 530 91 130 — 3 600 87 530 91 130 
— 2 936 ' — — 2 93S 2 936 • — — 2 936 

375 440 2 936 3 600 87 530 94 Ö66 56 876 (£544 626 077 734 497 
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T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı f. ; 15 J. 1951 
özel Kalem Müdürlüğü • 

Scuyı : 61 4 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6.1.1951 tarih ve Genel Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü 1181 - 2410 sayılı yazı karşılığıdır : 
Kira miktarları hakkında 'Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağaoğlu taraf nidan verilen ya

zılı soru önergesine ait cevabın ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 
Ulaştırma Bakanı 

K. Z&ytinoğlu 

Ulaştırma Bakanlığı 

Muvazene! umumiyeye dâhil olarak ödenmiş ve ödenecek olan 1950 yılı kira bedelieri 

Bakanlık 
ödenmiş ödenecek 

kira kira Ankara istanbul Mülâhazat 
Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

9 430 00 2 250 00 2 250 00 540 00 Ankara'da 
2 250 lira D. D. Yollarına ödenmek
tedir. 

Mülhak bütçeler 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

38 309 91 — 20 133 32 7 260 18 10 133,32 D, Demiryollarına, 
1Q2,50 P. T. T. ye 7 260,18 Deni^ 
yollarına Ödenmektedir. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 
6 3Ş2 00 — — _ 3 0 0 lira Gümrük idaresine, 1995 lira 

Evkafa ödenmektedir. 

Devlet Denisyoliam Genel Müdürlüğü 
6 024 00 — — 2 812 00 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 
255 169 76 — 21 175 20 62 919 98 23 996 lira 81 kuruş D. Demiryolları, 

D. Denizyolları ve Evkaf idarelerine 
ödenmektedir. 

Not : 
Bakanlığıma bağlı işletmelerin hepsi tamamiyle âmme hizmeti görmekte olmasından daima halkla 

temas halinde bulunmakta ve bu hizmetilerin ifası için işgal edilmekte olan binaların mevki ve husu
siyetleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bu itibarla hizmetlerin aksaksız yapılabilmesi için (Dev
let binalarında boş yer bulunsa dahi) işgal edijen binaların bugün için boşaltılması mümkün görü
lememektedir. 
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T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 
Malzeme Müdürlüğü 

, Sayı: 28/192 
11 . I . 1951 

Büyük Millet* Meclisi Başkanlığına : 

6 . 1 . 1950 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
1181/2410 sayılı yazı cevabıdır. 

Konya Milletvekili Sayın Abdürrahman Fah
ri Ağaoğlu'nun yazılı sorusuna ait cevabın ekli 
olarak sunulduğunu saygı ile arzederim. 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

1. Bayındırlık Bakanlığı 1950 senesi için 
(38 318) lira kira bedeli ödemiştir. Malî yılı so
nuna kadar ödenecek başka kira bedeli yoktur. 

Bu paranın 150 lirası istanbul'a aittir. An
kara 'da kira bedelf ödenmemiştir. 

2. Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1950 malî yılı içinde (45 350) lira 
kira bedeli ödemiş, (19 000) lira da malî yıl so
nuna kadar ödeyecektir. 

Bu paranın (28 500) liram Ankara'da ve 
(3 000) lirası İstanbul'da ödenmiştir. 

3. Bayındırlık Bakanlığının ödediği kira 
bedellerinden (34 883) lirası Demiryolları, Li
manlar, su işlerinin kira bedellerine aittir. Bu 
teşkiller kira bedellerini inşaat durumlarına gö
re vermekte olduklarından ve daimî olarak bir 
mahalde kalmadıklarından bunlar için resmî bir 
daire bulmak veya yapmak mümkün değildir. 

(2 340). lirası Yapı İşleri Rs. nin Doğu Böl
gesi Yapı İşlerine aittir. İnşaat bitmek üzeredir. 
İnşaatın hitamından sonra kira bedeli devam et-
miyecektiî. 

Karayollarına ait (64 350) lira kira bedeline 
gelince: 1950 yılı başında teşekkül etmiş ve pey
derpey vücuda getirdiği tesislere nakletmek
tedir. 

Bu kira bedelleri her sene daha azalmış ola
caktı!. 

Teşkillerin başka binalara .nakline imkân 
yoktur. Çünki binaların muayyen yerlerde ku
rulması zaruridir. Ankara'da ödediği bedel için 
şimdilik resmî daire bulmak imkânı kalmamıştır. 

O : 1 
T. C. 

Çalışma Bakanlığı 
Levazım Müdürlüğü 
Sayı : 5120 - 1/114 

27 .1 .1951 

özet : Kira bedelleri
ne dair yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Başkanlığa 

6 .1 .1951 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 
ifadesiyle yazılan 1 - 81 - 2410 sayılı yazıları ce
vabıdır : 

Kira bedelleri hakkında Konya Milletvekili 
A. Fahri Ağaoğlu tarafından Yüksek Başkanlık
larına takdim kılman yazılı soru önergesine ha
zırlanan cevabın rapten takdim kılındığını saygı 
ile arzeylerim. 

Çalışma Bakanı 
H. Köymen 

Konya Milletvekili A. Fahri Ağaoğlu'nun ki
ra bedelleri hakkındaki 3 .1 .1951 tarihli yazılı 
soru önergesi cevabı : 

1. Bakanlığımız 1950 Malî yıli içinde jJmu-
mi Bütçeden 23 308 lira kira ödemiştir. Bundan 
başka ödiyecek kira yoktur. 

1950 Malî yılı içinde ödenen 23 308 liradan 
2 485 lira Ankaraya, 7 200 lirası ise İstanbul'a 
isabet etmektedir. 

Ankara ve istanbul 'dan maada 14 ilde ödenen 
kira bedelinin müfredatı merbut 1 numaralı cet
velde gösterilmiştir. 

2. Bakanlığımıza bağlı ve tüzel kişiliği haiz 
İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü ile iş 
ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 1950 
Malî yılı içinde 72 467,18 lira kira ödemiştir. 
Bundan başka ödenecek kira yoktur. 

1950 Mali yilı içinde ödenen 72 467,18 liradan 
32 471,43 lirası Ankara'ya 4 166 lirası ise istan
bul'a isabet etmektedir. 

Ankara ve istanbul'dan maada 20 il ve ilçede 
ödenen kira bedelinin müfredatı 2 numaralı cet
velde gösterilmiştir. 

3. Ankara, istanbul ve emsali büyük şehir
lerde Devlete ait binalar hakkında Bakanlığımız
da hiçbir malûmat mevcut olmadığından her 
hangi bir şekilde mütalâa dermeyanma imkân gö
rülememiştir. 

Çalışma Bakanı 
• H, Köymen 
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Cetvel - 1 

Ankara'da ödenen kira müfredatı 

Lira K. 

Bakanlık garajı 1 200 00 
Bölge Çalışma Müdürlüğü binası 1 285 75 

2 485 75 

. İstanbul'da ödenen kira müfredatı 
Bölge Çalışma Müdürlüğü binası 6 000 00 
Hizmet kamyonet garajı 1 200 00 

7 200 00 

Hükümet konaklarında vazife gören bölge 
çalışma müdürlükleri 

Edirne 
Erzurum 
Eskişehir 
Kayseri 

Ankara Îs İstanbul'dan maada illerde kira ile 
tutulan binalarda vazife gören bölge çalışma 

müdürlükleri ve ödenen kira bedeli 
Lira K. 

Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bursa 
Diyarbakır 
Gazianteb 
izmir 
Kocaeli 
Konya 
Samsun 
Seyhan 
Sivas 
Trabzon 
Zonguldak 

Ankara'da 
istanbul'da 

000 
300 
947 
750 
230 
720 
500 
200 

1 200 
1 225 
1 200 
1 000 

450 
900 

00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

13 622 50 
2 485 75 
7 200 00 

Cetvel - 2 
işçi Sigorta, iş ve işçi Bulma Kurumlarınca 

Ankara'da ödenen kira 
Lira K-

işçi Sigortaları K. Qt. Md. binası 16 440 00 
İşçi Sigortaları K. Ankara Md. 7 200 00 
İş ve İşçi Bulma K. G. Md. binası 6 431 43 
İş ve işçi Bulma K. Ankara Md. 2 400 00 

32 471 43 

istanbul'da ödenen kira 
İş ve İşçi Bulma K. istanbul Md. 
binası 4 166 00 

Ankara ve İstanbul'dan maada illerde ödenen 
kira bedeli 

işçi Si- i ş ve işçi 
gortaları Butaua Yekûn 

Lira Lira f£. Lira K. 

Seyhan 
Sivas 
Samsun 
Zonguldak 
izmir 
Diyarbakır 
Aydm 
Eskişehir 
Kütahya 
Kayseri 
Bursa 
Konya 
Trabzon 
Deînizli 
Manisa 
Tarsus 
Ceyhan. 
İskenderun 
Ulukışla 

2 000 
3 000 
1 200 
6 000 
6 000 
2 100 
•1 500 

600 
1 500 
1 700 

720 
1 200 

1 000 00 
160 00 

ı 200 oo 

1 500 00 

240 00 

900 00 
600 00 
840 00 
750 00 
216 00 
300 00 
300 00 
240 00 

63 75 

3 000 
3 160 
2 400 
6 000 
7 500 
2 100 
1 500 

840 
1 500 
1 700 
1 620 
1 800 

840 
750 
216 
300 
300 
240 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

63 75 

27 520 8 309 75 35 829 75 

23 640 8 831 43 32 471 43 
Ankara 'da 

Kİenen 
İstanbul'da 
ödenen — 4 166 00 4 166 00 

23 308 25 51 İBO 21 307 18 72 467 18 
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Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm, Masun Derneklerinin kapatılması bakkaldaki Ka»tm tek
lifinin kabul edilmesine dair olan Adalet Komisyonu raporunun reddine mütedair önergeye ve-

verilen oyların sonucu 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 

ANKARA 
Ömer Bilen 

BALIKESİR 
Ali Fahri îşeri 

BÎLECÎK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BOLU 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Osman Şevki Çitjekdağ 
Ramiz Eren 
Hâmid Şevket İnce 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılm tyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
178 

50 
125 

3 
291 

18 

[Kabul edenler] 
ÇORUH 

Meeit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktüğ 
Mustafa Ekinci 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Cevdet San 

tSPARTA 
Tahsin T:ola 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 

İbrahim Kirazoğlu 
KOCAELİ 

Haindi Başak 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ali Rıza Ercan 
Murad Ali Ülgen 

MALATYA 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıpğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

NİĞDE 
Süreyya DellaJoğlu 
Halil Nuri Y*r*aafcul 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğln 
Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcııoğlu 

BOLÜ 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
AH Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

(Çokluk yoktur) 

. • • ^ i ' - . " 

SAMSUN 
Haşim Alişatı 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Arif Nihat Aaya 

SÖRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Malp 
Cemil Yardın» 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcbğlü 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlı oğlu 

Ömer Mart 
ÇANKIRI 

Celâl Otman 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Ahimet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Saîp özer 

EDİRN1S 
Arif Altmabnaz 
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Hâmit Ali Yöney 
ERZİNCAN 

Cemal Gönenç 
ESKİŞEHİR 

Kemal Zeytinoğlu 
OAZIANTEB 

Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Kaymen 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Bayburt 
Halis Tokdemir 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Goknil 
Ahilya Moşhos 
Mükerrem Şarol 
Celll Türkgeldi 

B : 69 27,4 
Andre Valiram Bayar 

İZMİR 
Cihad Baban 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Ömer Rıza Doğrul 
Tarık Kozbek 

1951 O : 1 
Muammer Obuz 
Ümran Nazif Yiğitcr 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

RtZE 
izzet Akçal 

SAMSUN 
tsmail Işın 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Tevfik Coşkun 
Cezmi Türk 

StlRD 
Şefik Türkdoğan 

SINOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperçn 
Cemal Reşit Eyüboğlıı 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URPA 
Feridun Ergin 

VAN 
îzzet Akın 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Avni Yurdabayrak 

BOLU 
Mahmut Güçbitmez 

SİVAS 
ilhan Dizdar 

[Çekinserler] 
TEKİRDAĞ 

tsmail Hakkı Akyüz 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHISAB 
Abdullah Güler (I.) 
Bekir Oynaganh (I.) 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli = 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi (1.) 

Halis öztürk (1.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 

Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
Seyfi Ivıırthek (Bakan) 
Talât Vasfi öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (t.) 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıöğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

Ahmet Tokuş 
AYDIN 

Namık Gedik •(!..)• 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes (1.) 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu (1, 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
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Muharrem Tuncay (î.) 
BÎLECÎK 

İsmail Aşkın (İ.) 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Brtan 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

BURSA 
Agâh Er ozan (I.) 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen (Ba
kan) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat tyriboz' (I.) 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Böynuk 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Âkşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu (î.) 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

B : 69 27 . 4 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma (t.) 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
(Bakan) 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren -(Bş. V.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan (Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamııkoglu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğhı 

GUMÜŞANE 
Vasfı Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (î.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (1.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

.19öl 6 : İ 
İÇEL 

Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Ahmet Ham di Başar . 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar (î.) 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay (I.) 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran (I.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mtihto 
( D i 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Baş
kan V.) 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
.Kâmil Gündeş (1. Ü.) 
Mehmet özdem ir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Aka» 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon (1.) 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin (!.)• 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Nasuh 
oğlu 
ihsan Şerif özgen 

d. o 
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»KJüLATYA 
Esat üftğan 
Hüseyin Boğan (1.) 

* Mehmet >&adık İEti 
tİsraetitoöntt 
Mahaöet? Kartal \ 

«AM&ltoadir. özbay 
Şefik Tugay 

nMAKiflA 
ilaoteiAğsaoğlu (Bakan) 
£va3raakıİlker (I.) 
Fevzi Lûtfi i Karaosnan-
oğlu 

tilftutelfe* KurMnoğlu 

/ 

tUamdulkh Suphi Tan-
"'.'Jiraiver.;(!.) 
1 Kazam /Taşkent (I. 

HJKARAŞ 
Ahmet Bozdağ 

^JSİlİtoaltin Hüdayioglu 
(t) 
Ahmet Kadoğlu 
îNfedim^ökmen ^Bakan) 

i JfcftnuEİ:>öksüz 
/ Maahap özsoy 

MARDİN 
*• -Abdürrahman • Bayar 
t iRızaüErten 

C«wdet öztürk 
A m Uf as -

* MUĞLA 
Yavııa ̂ Başar 

GemaHHünai 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Madi 
Nuri özsan (Bakan) 

JİMUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit'.;Kıbçlar (î.) 

NÎĞDE 
Nejoip BPge 
Asım D,oğanay 
Fahın Köşkeroğlu (1.) 

ORDU 
i.Rei'et Akşoy (I.) 
iMüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Haşit feat 
Yusuf Zya' Ortaç 
•Zeki- Mesut >\£ezer 
Hiamdi> Şarlan 
Atıf Topaioğlu 

RÎZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Mprgil 
Zeki Bıza Sporel 

,SAMBUN 
Naci[?8erkman (î.) 

>Tevfik-'İleri (Bakan) 
i Muhittin özkeieli (1.) 
Hadi üzer 

.İ95İ TÖ : İ 
SEYHAN 

Zeki Akçalı 
Remzi 0ğuz< Arık 
Sedat Ban 
Yusuf /Ziya »Eker i 
Beşad Güçlü 
tMatautı Kibaröğlu 
Salim Serçe 
ı Binan Tekelioğlu 

SİNOB 
Gmûe%.Kerim İnceday ı 
Server/Sorauacuoğlu 

^AlfcŞöfcrü Şavk 
Muhit Tümerkan (1.) 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil ıtmre(î.) 
Rilat;öçten.(l.) ı 
.Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bkıgül 
Zeki Erataman 
^Şevket Hocan 

* TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik. Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 

) "Mahmut Goloğlu 

Süleyman Fehmi Kv-
layciûğlu 
Tevsiki Koral 
Hamdl 4)rhon 

KHaaani&aka 
Cahid Zamangil 

TONOELÎ 
Hasan' Remzi Kulu 

URFA 
Necdet. Açanal 
»Feridun A.yalp 
ifömer «Oeviheri 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

JRe§i& K«mal Timuroğlu 

VAN 
Ferid #Ielen 
Kâzım* Özalp 

ı YOZGAD 
Niyazi Üiual Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf* Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunuö Muammer Ala-
kant (1.) ' 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza îneealemdar-
JB»lu:(î.) 
GemaL Kıpçak 

..Bifat Sivifo^lu 

i#thn 

Bilecik 
Buysa 

[Açtkl MületveküUMeri] 
Çagakfcftle 
Denizli 
Eekişeihir 
Qünw*§ane 

İstanbul 

Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Zonguldak 
1 
1 

I I 

T. B. il. M. Battnmi 



üSiyısı: 
Zonguldak Milletvekilleri Fehmi Açıfcsöz ve Rifat Sivişoiğlu'nun, 
bâzı suç ve cezaların af fi hakkındaki 5677 sayılı Kanuna ek kanun 

teklifi ve Adalet Komisyonu ıraporu (2/170) 

T. B. M. M. Başkanlığına 

Orman tazminat dâvalarının affıbakkmda^haz^lâtfcçğtınız kanun teklifini ve gerekçesini ili
şik olarak takdim ediyoruz. 

Gerekli, jmuamelenin yapılmasına müsaadelerinizi arzederiz. 
5 M I 'I 1951 

Zongulkak Milletvekilleri 
Fehmi Açıksöz Rifat Sivişöğlu 

GEREKÇE 
v ;Uzun--seö:e*ler umumi inr* af kanunu sıkmamış olması vê  l#^feyı»ı>demokrasi s zafegnnin imill«tçe 

ba^rdmış*xjiması gibi ^sebeplerle'• Büyük;i Millet ^Meclisinin kabule buyurduğu 5'677»4sayıl;i*Af «Ka
nununun ehemmiyeti ve riıHîetimizde uyandırdığıbüyük memnuniyet saym milletvekili arkadaşları-
mızea malûm olduğundan bu husus-üzerinde durmıyacağız, yalnız affın tamaB^a«masp; 2»ruı»etini 
duyduk,"çünkü armahlık-mm'takalardaM'orman köylülerinin iftediMeri suçlardan'»h^aen«hemen % 90 
ınrormaır suçlarr teşkil* eder*: Bu- sebeple Af Kanun undan' istif âdeieri'birkaçr günlük^ faapi& ve>para ce
falarından ibaret" kahmştır.J' Hukuki^cihetten1 ise fakittik^-ve»perişanlıkları sebebiyle Mebiri-zaman 

ı* ödemeye iktıdari&niomaıyaeağr y^ tazminatlar için icra* takiplerine ̂ mâruz* kalmakta*-* ve
ya henüz mahkemelere gidip gelmektedirler.Yani Af 'Kanunuıran^t)^ 
olmuştur. Orman, idareleri; yününden ise mahkeme masraflarını' kurtaracak1 kadar t dahi ımetieei ala
mamalarının ve <buna rağmen hukuk dâvalarını açmak- ve ^takip1'etmek "zar»T©tinde .i bulunmalarının 
Orman "Unrani' Müdürlüğü ;Büt^esine menfi tesirleri' «-©laeağı tabiîdir. 

Bu sebeple hemJifakir^rmani'köyîülerî'-ve hem€eiiDevlet< ySnüiMİen'iaydah: «olacak ormanutazmi-
natlarmıu affı hakkmttaki ilişikte bulunan kanun» teklifimizi hazırladık. -K«bul *. buyurubnsasını 
saygiyle ̂ arzederiz. 

5 I I I H951 
* ''>i§e®guMak îMiüetı«ek^leriaden 

F*hm& Agıksöz ıMisfatuBimşoğlu 

ZONGUDBAK* MlLLEfOTKtLI^Illi ^EH-
Mî AÇM8ĞZ -VE RÎFAT SÎVÎŞOĞLU'NUN 

KANUN TEKLİFİ 

5677. sayılı Bâzı Suç ve, Cezaların Af fi.hakkın
daki Kanuna ek, kanun, teklif i 

MADDE 1. — 15 . V . 1950 tarihinden önce 
işlenmiş 3116 sayılı Kanunda ve bunu tadil eden 
diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ceza 
mahkemelerinde ceza ile birlikte veya hukuk 
mahkemelerinde şahıslar aleyhine hükcbfeâilmiş 

tazminatlardan, henüz tahsil edilmemiş bulunan
lar af f edilmiştir. 

Yukariki fıkrada yazılı şartlara uygun taz
minat dâvaları açılamaz ve açılmış olanlara da 

^bakılamaz. 

# 



MADDE 2. — Birinci maddede yazılı suç
lar ve tazminat dâvaları sebebiyle müsadere 
edilmiş bilûmum vasıtalar ve mallardan mevcut 
«lanlar aynen satılmış bulunanların bedellerin
den henüz, mahkemeden irat kaydına dair ka
rar alınmamış olanlar, bir sene içinde talep et
tikleri ve bilûmum masraflarını ödedikleri tak
dirde sahiplerine geri verilir. 

MADDE 3. — Yukarıki maddeler gereğin
ce lehlerine durum hâsıl olanlar zarara uğra
dıklarından bahisle Orman idaresi aleyhine taz
minat dâvası açamazlar. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Adalet ve Tarım 
BakanlaTi yürütür. 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 2/170 
Karar No. 28 

19. IV. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekilleri Fehmi Açıksöz ve 
Eifat Sivişoğlu'nun, Bâzı Suç ve Cezaların Affı 
hakkındaki 5677 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
Komisyonumuza havale edilmekle teklif sahip
leri ve Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır oldu
ğu halde incelendi. 

Yapılan kanun teklifi 3116 sayılı Kanunla 
bunun tadillerinin şümulü içine giren ve 15.V. 
1950 tarihinden evvel işlenen suçlardan dolayı 
ceza ve hukuk mahkemelerince hükmedilmiş ve 
edilecek olan şahsi hak mahiyetindeki tazminat 
hükümlerinin affını istihdaf etmektedir. 

Türk Ceza Kanununun umumi ve hususi af
lara mütedair 97 ve 98 nci maddeleri hüküm
lerine göre yapılan aflar cezayı bütün neti
celeriyle birlikte ıskat ederse de suçtan zarar 
görenlerin şahsi haklarına asla tesir etmez. Di
ğer taraftan Borçlar Kanununun 53 ncü madde
si gereğince suçtan zarar gören şahısların bun
dan mütevellit zararlarını, zararı ika edenden 
her zaman talep ve dâvaya hakları vardır. Bu 
itibarla Af Kanununa eklenecek bir hükümle 
devlet dairelerinin şahsi haklarının affedilme
sine hukukan imkân yoktur. 

5677 sayılı Af Kanununun 4 ncü maddesin
de kaçak sanılan orman mahsullerinin alınacak 
rüsumu mukabilinde sahiplerine iade edileceği
ne dair açık bir hüküm mevcut olduğundan 

kanun teklifinin 2 nci madesiyle sevkedilmek 
istenilen hüküm de mevcut bir kanun hükmünün 
tekrar edilmiş olması bakımından lüzumsuzdur. 

Kanun teklifinin 3 ncü madesindeki zarara 
•uğrayanların Orman İdaresi aleyhine dâva aça-
mıyacaklarına mütedair olan hükme gelince; 
ıbu kayıtta vatandaşlara Medeni Kanunun 24 
ncü madesiyle tanınan dâva hakkını nezeder, 
mahiyette olması ve hukuki esasa da mugayir bu
lunması dolayısiyle kabule şayan görülememiş
tir. 

Bu sebeplere binaen bü kanun teklifinin red
dine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 

0. T. îltekin 
Ankara 

0. Ş. Çiçekdağ 
Edirne 

M. Enginün 
İstanbul 

A. Moshos 
Kütahya 

Sözcü 
Balıkesir 

M. Erkuyumcu 
Çoruh 

M. Güney 
Elâzığ 

H. A. Yöney 
Kars 

A. Çetin 

S. 8. Nasuhoğlu 
Seyhan 
8. Serçe N 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 
Çorum 

H. Ortakctoğlu 
Erzurum 
E. Karan 
Konya 
M. Obuz 

Samsun 
F. Tüzel 
Yoızgad 
. Ü. Alcü% 

»*B-<I 
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S.Sayısı: 136 
Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun, genel ve katma bütçeler
le özel idare ve belediyeler bütçelerinden ve iktisadi Devlet Te
şekküllerinden aylık ve ücret alan memur ve hizmetlilerin siyasetle 
uğraşamıyacaklarına dair kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komis

yonları raporları (2/33) [*] 

18.X. 1950 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet memurlariyle, İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel ve belediyeler memur ve müstahdem
lerinin siyasetle uğraşamıyacaklarına dair hazırlamış olduğum kanun teklifini gerekçesiyle bir
likte ilişik olarak sunuyorum. Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Ordu Milletvekili 
Refet Aksoy 

GEREKÇE 

Devlet memurlarının politika işleriyle uğraşmalarından zaman zaman memleket ve halk hizmet
leri mühim »rarlar görmektedir. Memur, âmme hizmetinde çalışan, vazife gören mesul bir şahsi
yet olduğuna göre memurun siyasi cereyanlara katılması, memleketin iç politika havasına kendisini 
kaptırması âmme hizmetinde takibi ve sadakati zaruri olan tarafsızlığı bozmakla kalmayıp kanunla
rın tatbikmda ve vatandaş hakkının korunmasında, tevziinde de birçok tarafgirliğin doğmasına ve 
halkın haklı şikâyetlerine sebep olmaktadır. 

Memurlar, 788 sayılı Memurin Kanununun 9 ncu maddesiyle siyasetle uğraşmaktan menedilmiş 
iseler de, tek parti nizamının hâkim ve cari olduğu dünkü devirde mezkûr kanunun bu hükmü bir 
tarafa bırakılarak memurlara parti hizmetinde aktif vazifeler verilmek suretiyle 788 sayılı Ka

nunun 9 ncu maddesi tamamen dondurulmuş, hükümsüz bir halde bırakılmıştır. 
Aynı zamanda sözü geçen 9 ncu madde pek mücerred bir mânada olduğundan tatbikmda birçok 

indî tefsir, tahlil ve tesamuha yol açmaktadır. Memurlarımızın kanun karşısında âmme hizmetiyle 
baş başa kalmaları, tarafsız hareketleriyle siyasi hâdiselerin değişme ve çarpışmalarından şahsan 
masum bulunmaiarındaki zaruret son siyasi hâdiselerle bir kat daha tezahür ve tebarüz etmiştir. 

Esasen partimiz programının (11) nci maddesiyle de, «Devlet memurlarının, seçimlere iştirak 
d'şmda, hiçbir siyasi faaliyette bulunmamaları ve siyasi partilere girmemeleri lüzumuna» inandı
ğımız için, Devlet memurlariyle, Devlet hizmetinde bulunan müstahdemlerin siyasetle uğraşmama
ları, siyasi partilere girmemeleri ve vazife almamaları hakkında sarih hüküm ve müeyyideleri havi 
müstakil bir kanun tedvinine hâsıl olan zaruret kendisini göstermektedir. 

Yurdun ve vatandaşın menfaat, emniyet ve selâmetine matuf kanun hükümlerini tam bir 
tarafsızlıkla tatbik mecburiyet ve mesuliyetini nefsinde duymıyan bir memur, ne kadar 2eki ve liya
katli olursa olsun siyasi duygularına kurban olarak zekâ ve ilim kudretini politikaya kaptırdığı 
anda âmme hizmetinden uzak kalacağı açık bir hakikattir. 

I*] Ordu Milletvekili Refet Aksoy tarafından verilmiş olan bu kanun teklifi Kamutayın, 35 nci 
Birle§iminde Zonguldak Milletvekili Rif at Sivişoylu tarafından kabullenmiştir, 
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Memurlarımızı kesin bir surette siyasetten tecrit etmediğimiz takdirde siyasi hâdiselerin tesadü-

münden doğacak vakıalar karşısında memurun istikrazsız durumu hem memurun §ahsı hem halk 
hizmeti bakımından da birçok mahzurları mucip olacağından Devlet kadrosunda vazife almış bulu
nanların siyasetle uğraşmalarını menedici bir kanun hükmü içine, Memurin Kanununun hüküm 
ve şümulüne girmiyen ve vasıflarını haiz olmıyan fakat, resmî bir sıfatı haiz olup da kendilerine 
(memur) ismi verilen ve memur salâhiyetlerini taşıyan daimî ücretle veya geçici maaşla istih
dam edilen ve Genel, katma, iktisadi devlet kurumlariyle özel idare ve belediyeler bütçelerinden 
maaş ve ücret alan her sınıf müstahdemlerin de bu kanun hükmüne tâbi tutulması bir zaruret 
icabıdır. Bu zaruretin mucip sebebi ise, devlet dairelerine siyaset havası sokmamaktır. 

Belediyeler, halk iradesiyle teşekkül etmiş muhtar birer müessese olduklarına göre belediye 
reis ve üyeleriyle il genel meclis daimî encümeni üyelerini bu kanun hükümleri içine almak 
hukukan imkânsız ve mesnetsiz bir hüküm olacağından bunlar kanunun dışında serbest sayılmıştır. 

Keza genel, özel, katma bütçelerle belediyeler bütçelerinde ücretle veya geçici mukavelelerle 
çalıştırılan hukuk müşavirleri, avukatlar, doktorlar, baytarlar, mühendisler gibi serbest meslek 
erbabını bu kanunun şümulü dışında mütalâa etmek zaruridir. Bu açık zarurete binaendir ki ka
nunun umumi hükümleri içinde bu gibiler hakkında ayrıca tasrih edici bir maddeye lüzum görül
memiştir. 

Memurlarımız terfi, terfih ve tecziyelerini siyasi hâdiselerin tezahürlerinde aramayıp, kendi 
liyakat ve taksirlerine göre kanun ahkâm ve teminatında aramaları lüzumuna ihtiyaç bulundu
ğundan bu zarurete binaen bu kanun lâyihasını teklif etmiş bulunuyorum. 18 . X . 1950 

Ordu Milletvekili 
Refet Altsoy 

Devlet memurlarının siyasetle uğraşmıyacakla-
rına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Devlet kadrosunda vazife al
mış olanlarla Genel, Katma, iktisadi Devlet Ku
rumları, Özel İdare ve Belediyeler bütçelerin
den maaş ve ücret alan her sınıf memurlar ve 
müstahdemler siyasi partilere, derneklere üye 
olamazlar, vazife alamazlar. 

MADDE 2. — Birinci madde hükmüne giren 
memur ve müstahdemlerin siyasi beyanlarda 
bulunmaları, siyasi gazete ve dergilerde neşri
yat yapmaları, açık veya kapalı mahallerde si
yasi nutuk vermeleri yasaktır. Yüksek öğretim 
mensupları mesleklerinin mahiyeti itibariyle, 
bu hükümden müstesnadırlar. 

MADDE 3. — Bakanlar, lüzum gördükleri 
hal ve zamanda Hükümetin iç ve dış ' politikası 
üzerinde bir memura açıklama ve beyan salâhi
yeti verebilirler. Ancak, bu salâhiyet muayyen 
bir konuya münhasırdır, geçicidir. 

MADDE 4. — Bütün elçiler, temsilciler ve 
beyanatta bulunmalarına izin verilmiş valiler 
üçüncü madde hükmüne bağlı değillerdir. 

MADDE 5. — Memurlar ve müstahdemler, 
siyası haklarını bir seçim sırasında ancak oy san
dığına atacakları oyla kullanabilirler. 

Her hangi bir parti listesiyle veya serbest 
olarak milletvekilliğine adaylığını koymuş olan 
bir memur, seçim tarihinden 10 gün evvel başla
mak üzere 10 gün için seçim çevresi içinde şah
sına ait seçim propagandası ve konuşmaları ya
pabilir. 

MADDE 6. — Birinci ve ikinci madde hü
kümlerine riayet etmiyen memurlar hakkında 
derhal tahkikat açılır, suç tahakkuk edince bağlı 
olduğu inzibat komisyonu karariyle hemen işten 
el çektirilir. 

MADDE 7. — Bu kanuna aykırı hareket et
tiği sabit olan memurun tahkik evrakı bir fez
leke ile birlikte ve inzibat komisyonu karariyle 
üç gün içinde O. savcılığına verilir. 

Suçun yargılanması asliye ceza mahkemesinde 
yapılır ve en çok bir ay içinde hükme bağlanır. 

MADDE 8. — Memur ve müstahdemin siya-
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setle uğraştığı, partizanlık yaptığı yargılanması 
sonunda sabit olursa, bir daha devlet hizmetinde 
kullanılmamak üzere vazifesine son verilir. 

MADDE 9. — ikinci madde hükümlerine 
aykırı hareket edenler, bir yıl müddetle maaşsız 
olarak açıkta bırakılır ve memuriyet yeri değişti
rilir. 

Bu ecza ile uslanmadığı takdirde o memur 
hakkında yedi ve sekizinci maddeler hükümleri 

tatbik olunur. 

MADDE 10. — 788 sayılı Memurin Kanunu
nun 9 ncu maddesiyle, diğer kanunların bu ka
nuna umıyan hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 11. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 12. 
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

îçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. 2/33 
Karar No. 12 

28 . XII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, umumi 
mülhak bütçeler ile Özel İdare, Belediye bütçe
lerinden ve İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
ücret alan memur ve hizmetlilerin siyasetle uğ-
raşamıyacaklarma dair kanun teklifi, Yüksek 
Başkanlıkça Komisyonumuza havale buyrulmuş 
olmakla, teklif sahibi ile Adalet Bakanlığı mü
messili ve İçişleri Bakanının iştirakiyle müzakere 
olundu. 

Teklif sahibi yazılı gerekçesindeki mucip se
bepleri şifahen tekrar ile, umumi, hususi, mül
hak olsun, Belediye, Özel İdare ve İktisadi Dev
let teşekküllerinde bulunan bütün maaş ve üc
retli eşhasın mensup oldukları dairede hizmetli 
bulundukları müddetçe siyasetle uğraşmaktan 
memnu bulunmaları, aksi takdirde alâkalarının 
derecesi nispetinde ceza görmelerini ve bu yol
daki teklifinin kabulünü istemiştir. 

Komisyonda cereyan eden münakaşalarda, 
Adalet Bakanlığı temsilcisi ile bizzat İçişleri 
Bakanının talebin reddine mütaallik mütalâa-
larınlan sonra keyfiyet tezekkür olunlu. 

Umumi bütçeden maaş alan ve Memurin Ka
nununun tarifine göre memur bulunanlar ile 
Yargıçlar Kanununda, yargıçlar hakkındaki ah
kâm ve memurları siyasetle iştigalden meneden, 
hattâ meslekten (tart) gibi ağır hükmü muhte
vi bulunan Memurin Kanununun dokuzuncu 
maddesinin sarahati karşısında bu teklifin, he

nüz erken ve mevsimsiz bulunduğu, keza de
mokrasi sistemine bizden asırlarca evvel girmiş 
bulunan sair Garp memleketlerde dahi teklif 
olunduğu şekilde ağır kayıtlar bulunmadığı; bu 
gibi bir kanunu ıstar etmek ile demokrasinin 
şartlarından bulunan tefekkür ve söz hürriyeti
ne tahditler konmuş olacağı ve nihayet icabe-
derse Memurin Kanununun dokuzuncu madde
sindeki mevcut hükmü tevsi etmek ve esaslıca 
gözden geçirerek formüle eylemek suretiyle 
teklife esas olan hususların temini mümkün bu
lunduğu düşüncesi ve arzolunan mucip sebepler 
muvacehesinde, teklifin reddine ekseriyetle ka
rar verildi. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

içişleri Ko. Başkanı 
Kırklareli 

A, 

F. Üstün 
Sözcü 

Zonguldak 
Y^urdabayrak 

Bitlis 
M. Ertan 

Diyarbakır 
Nâzım önen 

imzada bulunmadı 

Başkan V. 
Bursa 

N. Yılmaz 
Kâtip 
Amasya 
K. Eren 

imzada bulunmadı 
Çoruh Çorum 
Z. TJral s B. Koldaş 

Elâzığ 
A. Demirtaş 

( S. Saywı : 136 ) 



— 4 - -
Kütahya Manisa 

Muhalifim F. îlker 
Y. A&sal 

Niğde 
Teklif ehemmiyetlidir. Ayrı bir kanun ted
vini suretiyle değil fakat belediye ve özel 
idare memurlarının da behemehal siyasi faa
liyetten menedimueleri hususunun Memurin 

Kanununun çerçevesi içine alınması lâzımgel-
diği kanaatindeyim 

F. Ecer 
Ordu Trabzon 

Feyzi Boztepe / / . Orhon 
İmzada bulunmadı 

Van 
/ . Akın 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/33 
Karar No. 23 

19 . IV . 1951 

I 
Yüksek Başkanlığa 

Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un genel ve 
katma bütçelerle özel idare ve belediyeler büt
çelerinden ve İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
aylık ve ücret alan memur ve hizmetlilerin si
yasetle uğraşamıyaeftklarma dair olan kanun 
teklifi Komisyonumuza havale edilmekle teklif 
sahibi ile Adalet ve İbişleri Bakanlıkları temsil
cileri hazır olduğu halde incelendi. 

Gerekçenin okunmasından ve teklif sahibin
den alman tamamlayıcı izahattan sonra işbu 
teklifin, 

Memurların «politika işleriyle uğraşmaların
dan memleket ve halk işlerinin zarargörmekte 
ve âmme hizmetinde çalışan meraarîarın siyasi 
cereyanlara katılması ile zaruri olan tarafsız
lık bozulmakta ve kanunların tatbikında Te va
tandaş haklarının korunmasında tarafsızlığın 
doğmasına sebep teşkil etmekte olup, her ne 
kadar 788 sayılı Memurin Kanunu, memurları 
siyasetle uğraşmaktan menetmiş ise de tek 
parti nizamının cari olduğu devirde kanunun 
bu hükünıünün mücerret mâna ifade etmesinden 
dolayı indi tefsir, tahlil ve fesamüha da yol aç
tığı, 

Ve yine Memurin Kanunu hüküm ve şümu
lüne girmiy en ve memur vasfını da haiz olmı-
yan fakat resmî bir sıfatı olduğu için kendileri
ne memur denen ve memur salâhiyetlerini taşı
yan daimî ücret veya geçici maaşla müstahdem, 
genel, katma, İktisadi Devlet Teşekkülleriyle, 
özel idare ve belediyeler bütçelerinden maaş ve 

ücret alanların da bu kanun hükmüne tâbi tu
tulmasının bir zaruret olduğu; 

Halk iradesi ile iş başına gelen belediye 
başkan ve azaları ile, il genel meclisi ve daimî 
komisyon azalarını bu kanun hükümleri içine 
almanın hukukan imkânsız olacağı; 

Mülâhaza ve mucip sebepleriyle hazırlandı
ğı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda cereyan, eden uzun. görüş
meler neticesinde : 

A) Halen yürürlükte bulunan 788 sayılı 
Memurin Kanununun, memurları siyasi cemiyet 
ve kulüplere intisap ve devamdan ve her nevi 
intihabata müdahaleden ve siyasi neşriyat ve 
beyanatta bulunmaktan menettiği ve bu mem-
nuiyeltlere riayet etımiyıenlere tard cezası il© ver
diği; 

B) Ceza Kanununun tatbikatında ise me
mur tarifine, belediye ve devlet murakabesine 
tâbi veya Devletin iştiraki bulunan teşekkül
lere dâhil olan müesseselerde çalışanlar da it
hal edildiği; 

C) Kanun teklifinin ihtiva ettiği hüküm
lerin, Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile Beledi-
ve ti Genel Meclisleri Seçimi kanunları ile sağ
lanmış olduğu; 

D) işbu kanun teklifinin Anayasa hüküm
leriyle de kabili telif bulunmadığı; 

Müşahede edilerek teklifin reddine ittifakla 
karar verilmiştir. 

Komisvonca ret kararının alınmasını müta-
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akıp Ordu Milletvekili Refet Aksoy feklifini 
geri almışsa da bu husustaki önerge Yüksek 
Kamutayın 26 . I . 1951 tarihli 35 nci Birleşi
minde okunduğu sırada, geri alınmakta olan iş
bu kanun teklifini Zonguldak Milletvekili Rifat 
Sivişoğlu kendisinin kabullendiğini beyan et
miştir. Ancak teklife yeni sahibi tarafından 
başkaca bir hüküm ilâve edilmemiş olduğundan 
Komisyonun kanaat ve kararını değiştirecek 
bir durum tahaddüs eylememiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Ankara Balıkesir Balıkesir 

O. T. îltekin V. Asena V. Asena 

Ankara 
0. Ş. Çiçekdağ 

Çoruh 
M. Güney 

Elâzığ 
H. A. Yöney 

Kars 
L. Aküzüm 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

Ankara 
H. Ş. İnce 

Çorum 
H. Ortakctoğlu 

Erzurum 
E. Karan 

Kars 
A. Çetin 

Mardin 
M. K. Boran 

ÇJankıri 
C. Boynuk 

Edirne 
M. Enginün 

istanbul 
A. Moshos 

Konya 
M. Obuz 

Samsun 
F. Tüzel 

Seyhan Yozgad 
S. Serçç N. Ü. Alvcı 
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S. Sayısı: 139 
Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'ın, 1 Kasım 1339 tarihli 
ve 367 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tek

lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/79) 

367 »ayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin sunulduğuna dair 

V 11 • XII. 1950 
, T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

367 sayı ve 1 Teşrinisani 1339 tarihli Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun teklifimle gerek
çesi ilişikte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygı ile rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
, , . , , , . , , . , . M. K. Boran 

l/T. Sani./1339. T. ve 367 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin gerekçesi 

Bîriııci Dünya Harbinde yargıç ve diğer adliye memurları silâh altına »alınmış, memleketin 
Ibir kısmı düşman tarafından işgal olunmuş, bu yüzden birçok dâvaların görülmesi ve adlî mu
amelelerin icrası imkânsız kalmıştır. Bu hal karşısında zamanın Hükümeti Milletin kısman dahi 
olsa adaletsizlik içerisinde yuvarlanmaması için Ibir tedbir araştırmış ve 25/Tem!muz/1332 tarihli 
muvakkat 'bir kanun ile Adliye Vekâletime bâzı haklar tanımıştı. Bu haklar o kanunda şöyle 
ifade 'edilmekte idi: 

(Rüyeti bir unaihal veya dairei adliyesine ait olan deavi ve masalihi diğer mahal mahkeme 
veya dairei adliyesine muvakkaten rüyet ve hükkâm ve müstantikler ve hâkim muavinleriyle 
müMenmumilere vazifei asliyeıLerine ilâveten ve zaifi sairei Adliyeyi dahi kezalik muvakkaten ifa 
ettirmeye Adliye Vekili mezundur.) 

Aynen arzettiğilm metinden anlaşılacağı veçhile: 
Adiliye "VteikiH veya Nazırı kadrosuzluk ve elemansızlık yüzünden yargıcı, savcısı veya adlî 

memuru oûmıyan Ibir mmtakaya elindeki kararname hükümlerinle dayanarak bir 'başka yerden ele
man temin 'edebilecektir. 

Fakat Adliye Vekilinin veya Nazırının ıbu salâhiyeti harbin sona erdiği güne kadar devam 
edecektir. , 

Nitekim bu hıal yazılı şekildie devam etmiş, harb bitince kararnamenin de kaldırılması tema
yülleri peyda olmuştur. Ancak har!bde askere alınmış birçok hukukçuyu kaybetmemiz ve öğü
nün şartlarınla göre adliye meslekinin rağbet görmemesi yüzünden bu kararnameyi bir müddet 
dıaiha yürürlükte tutînak icabetmiştir. Bunun üzerine <o vakitki Adliye Vekili Seyit bey bu işle 
İlgili 367 sayılı Kanunu Meclise getirmiş ve müs tacelen müzakeresini rica etmiştir. 

Seyit Bey Ibu kanun için dsbabı mucilbe olarak da şunları dermeyan eylemiştir: (Dünkü gün 
kabul edilen kanunla seferberlik hitam bulmuştur. Harbin ilân olunduğu' günden beri birtakım 
devairi adliyenin işleri diğer bir daireye havale edilmiş, bir hâkimin vazifesi diğer bir hâkime 
havale olunmuşur. Muamelât bugüne kadar bu suretle devam edip gelmektedir. 

Dün kabul ettiğiniz kanun gereğince Seferberlik hitam bulduğundan derdesti rüyet olan dâ
valar ve bütün diğer işlerin derlhal durması lâzımıgelir, 

Bu ise büyük teşevvüşü mucip olacaktır. Bugünkü fiilî vaziyetin muvakkaten devamı zaruri
dir. Müstacelen kabulünü rica ederim.) demiş ve Adalet Komisyonu Sözcüsü Samban Milletve
kili Abicüu. Bey de «Teklif bugün müzakere ve kabul edilmezse kaza hakkı kullamlamıyacak, v ^ 



riiİen hükümler intica/oa saMı oıltmıyaeak» diyerek Balkanın fikrini defcteikİemiştir. Meclis r e Ad
liye tarühimüzde yer isjgal eden ve çok iyi niyetle çıkarılmış Ibulunan 367 sayılı Kanun artık dev
rini yapmış (bulunmaktadır. 

Bugün adliye mesleki, vatansever Türk gençliği için en cazip mesleklerden 'biri halime gelmiş 
bulunmaktadır. Kazancı az, meşakkati ç'ok, vicdani mesuliyeti dalba çok olan adliye meslekine 
Ibugün hak ve adalet duytgularını her şeyden üstün tutan idealist hukukçularımız akın etmekte
dir. Hukukçularımız dışarda yuz yerine, Adalet Bakanlığı emrinde bire razı olmaktadırlar. Yu-
kardaki akın tâlbriımin arkadaşlarım tarafından mübalâğalı Ibulunmanıasını rica ederim. Sözlerim 
İbir ha'kikattır. Hukukçu yetiştiren Ankara ye tstanlbul Üniversitesine 'bağlı fakültelerin çok 
rağbet gören ilim müessesemiz halindedir. Adalet Bakanlığı teşkilâtına girebilmek için sıra bek-
liyen yüzlerce gencimiz vardır ve bunların hepsi Üniversiteyi orta ve iyi derece ile bitirenler de
ğdi pek iyi derece ile (bitirenler, hattâ doktora yapanlarıdır. 

Demek ki arkadaşlar vatanda adalet tevzi edecek oku müesseselerimizin artık eleonansızlıktan 
şikâyete hakları kalmamıştır. 

iBinıaenaleylh artık Adalet Bakanlığı teşkilâtını elindeki elemanlara göre ayar etmeli, adalet me
kanizmasını İbir kronometre gilbi işler hale getirmeli, 367 sayılı Kanunun tatbikiyle işleri yürüt
meye çalışmamalıdır. • 

Çünkü 367 sayılı Kanun Adliyemize mensup kıymetli hukuk arkadaşlarımız arasında lüzum
suz yere huzursuzluk yaratmaktadır. Hiçbir Hâkim bu kanun durdukça yarınından emin değildir. 

Sadece bir hukukçu olarak arzetmek isterim ki, 376 sayılı Kanunla Hâkimlere teminat veren ka
nun bugün tam bir tezat halindedir. Yapılacak iş vardır; İm kanunlardan birini kaldırmak. 

Hâkimlerimiz teminata lâyık üstün vasıflı arkadaşlar olduğuna göre onlardan teminatı almak 
hak ve adalet kaidelerine uymaz. O halde birbirine zıt iki kanunu , yaşatmamak için tekrar soyuyo
rum, bugün bulunmasına katiyen lüzum olmıyan 367 sayılı Kanunun kaldırılması elzemdir. 

İlk bakışta hastalık veya her hangi bir mazeretle ani bir ayrılma vukuunda yeri boş kalan hâ
kim veya savcının işlerinin bir anda duracağı akla gelebilir. Halbuki Sayın Adalet Bakanının ve 
aramızda bulunan değerli hukukçu arkadaşlarımın da benim kadar ve belki benden de iyi bilecekleri 
birşey vardır. 

O da büyük şehirlerde yargıç ve savcı muavinlerinin bu boşluğu kapatmaları mümkündür. 
Adalet Bakanlığı bunları az görürse elindeki elemanlarla o kadroları takviyeye salahiyetlidir. 
Küçük il ve ilçelere gelince; buralarda yurdun ayrılmaz bir parçasıdır..Vatanın hiçbir köşesini 

ihmal etmeye veya ihmal ettirmeye hakkımız ve salâhiyetimiz yoktur. Oralarda kadroları kuvvet
lendirmek, Adalet Bakanlığının en tabiî en kaçınılmaz vazifesidir. Bu suretle her sene binlerce 
dosyanın içerisinde insan mukavemetinin, sabır ve tahammülünün, üstünde bir gayretle çalışan, hiç
bir zaman mesaisinden şikâyet etmiyen hâkim arkadaşlarımız biraz rahat nefes alma imkânı veril-
mi;j olur. 

Hukukta esas olan adaletin çabuk tecellisi prensibidir. Bu realiteye erişebilmek için de adalet 
müesseselerimizdeki kadroların dolgun bulunması şarttı?. 

Say m Adalet Bakanının kadro veya tahsiat yokluğu yüzünden bu hakikati tahakkuk ettirmeye 
imkân bulunmadığını söyliyeeeğini zannetmiyorum. Çünkü bir memleketin askerî kuvveti nekadar 
mühim ise, adalet ordusu da onun kadar mühim ve zaruridir. Ordusundan bir tek santim esirgemiyen 
bu Millet ve bu Meclisin Adalet yolunda da tasarnıf cihetine gitmiyeceğine emin bulunuyorum. 

Mardin Milletvekili 
,- '• *••• •• ••,.;;'*;•••:. >-; M. Kâmü Boran 

1. T. Bani 1339 T. U ve 367 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanım teklifi 

MADDE 1. — 1. T. Sani 1339 tarihli ve 367 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Adalet Bakam yürütür. 

( S. Sayısı : 139 ) 



Adalflft Komisyonu ütpöisı ] 

Adalet Komisyonu îi . tf t iMi 
Esas No. 2/79 
Karar No, 27 

Yüksek Başkanlığa . 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'm, 
1 Kasım 1339 tarih ve 367 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifi Komisyonumuza havale edilmekle teklif sa
hibi ve Adalet Bakanı ile Bakanlık temsilcileri 
hazır olduğu halde incelendi. 

Gerekçenin okunmasından ve teklif sahibin
den alman tamamlayıcı «izahattan sonra işbu 
teklifin; 

Birinci Dünya Harbi sırasında hâkim ve di
ğer adliye memurlarının silâh altına alınması 
dolayışiyle dâvaların görülmesinde ve adlî mua
melelerin yürütülmesinde müşkülâta mâruz ka
lındığı, bu halin hükümeti bir tedbir almaya 
sevkettiği bu cümleden olarak muvakkat Mv 
kanun ile Adliye Vekâletine bâzı yetkiler veril
diği, bu yetkinin Adliye Vekilinin hâkim, müd
deiumumi ve diğer adliye memurlarını, adlî me
muru bulunmayan mıntakalara başka bir ma
halden memur gönderebilmekten ibaret bulun
duğu, 

Bugün ise durumun değiştiği, adliye mesle
kinin cazip mesleklerden biri halice gelmiş ol
masından dolayı hukuk mezunlarının adliye 
meslekine alınmak için sıra dahi bekledikleri ve 
binaenaleyh 367 sayılı Kanunun yürürlükte 
kalmasına bir gûna lüzum ve zaruret kalmadı
ğı; 

Mülâhaza ve mucip sebepleriyle hazırlandığı 
anlaşılmıştır. 

Komisyonda yapılan uzun görüşmelerden 
sonra, 

A) 'Bugünkü adalet teşkilâtının hukuk ve 
ceza işlerini tedvir eden 1008 mahkemeden iba
ret bulunduğu bunun da, 

D 
II) 

III) 
no 
V) 

VI) 
vn) 

Müstakil ağır ceza; 
Mürettep ağır ceza; 
Asliye hukuk; 
Asliye ceza; 
Münferit mahkeme; 
Sulh mahkemesi; 
Ticaret mahkemesi; 

VIII) İcra yargıçlığı; 
IX) Kadastro mahkemesinden teşekkül et* 

tiği-
B) Bu mahkemelerin ancak yirmisinde ye

dek âzanm mevcut olduğu, yedek âzam bu ta -
mryan mahkemelerin her hangi birisinde husu
le gelecek bir kadro noksanlığının ,367 sayılı Ka
nunun bahsettiği yetkiye dayanıkrak, noksan
lığın hâsıl olduğu mahalde veya civarda mer* 
cut yargıçlara verilen munzam salâhiyetlerle 
işlerin muattal kalmaması temin ©dilmekte oîdu-

C) 367 sayılı Kanan ilga edildiği takdirde 
vtfkutbulacak noksanları karşılamak üs»re 1335 
yedek yargıcın kadroya ilâvesi ,l|i&ımgeleee|fci, 
bu ilâvenin de masraf bütçesine; 

5 396 400 lira maaş, 
1 763 400 lira ödenek olarak kx, ceman, 

7 159 800 liralık bir yük taihmfl ettiği, 
D) Bakanlıkça yeniden hamr%Mnakta o t a 

Teşkilât Kanununa, hastalık, izin, emeklilik, 
bakanlık emrine alınma, işten meni, istifa, nakil, 
ölüm gibi ve diğer sebeplerle vâki olacak açık
lıkları asılları gelinceye kadar bf | bırakmamak 
için gerekli müeyyideler vaz'olunÖîiğu, 

E) Kanun teklifinin kaWü halinde yedek 
1335 yargıcın ve bunlara taihsisi kebeden yedi 
küsur milyon liranın -derhal temininin hemen 
gayrimümkün olduğu, ve bu inansızlığın t>el-
ki de uzun seneler devam edeceği ye temin edi
linceye kadar da adliye cihazının mefluç bir ha* 
le geleceği» 

Müşahede edilerek bu mu$p sebeplere isti
naden kanun teklifinin reddine çoğunlukla ka* 
rar verilmiştir* 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek iteere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu rapor Sozeifasrü Kâtip 
Ankara Balıkesir Balıkesir 

O. T, îltekin 7. Asena V. Asma 

( S. Bayı®.: 139) 
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S. Sayısı: |4Q 
Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, Mason Derneklerinin kapatıl 

ması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
raporları (2 /156) 

29.1.1951 
B. M. M. Başkanlığına 

Mason Derneklerinin Kapatılması hakkndaki Kanun teklifimi ekli gerekçesiyle takdim ediyo
rum. 

ilgili komisyona havalesiyle kanuniyet kespetmesini az ve teklif ederim.. 
Tokad Milletvekili 
Ahmet Gürhan 

MASONLUĞUN SEDDÎNÎ ÎCABETTİREN SEBEPLERE MÜSTENİT GEREKÇE 

Türk Milletinin kurulduğundan beri daima şüpheli nazarlarını üzerine çeken, hattâ daima 
sinsi ve muzır hareketleriyle milliyetçilik şuurumuzu zedelemekte devam eden bir cemiyet vardır. 
İsim verilmeden dahi bu ifade tarzından kolayca anlaşılır ki bu cemiyet, (Mason) derneğidir. 
Şüphe yoktur ki mason derneklerinin çalışma tarzını hâlâ ondan olmıyanlarin hakkiyle bilmesine 
ve anlamasına imkân yoktur. Ancak bunun gayet muzır bir teşekkül olduğunu, gizli çalışmasın
dan ve programlarını açıklamasından tevahhuş edercesine çekinmesinden anlamak zor değildir. 
Çünkü Türk Milletinin benimsemesine imkân olabileceği bir lâhza masonların aklından geçse 
hemen onun programlarını açıklamakta ne kadar gayret edeceklerini ve üye adetlerini her cemi
yet gibi artırmaya ne derece tehalük göstereceklerini zannederim tarife hacet yoktur. 

Her tarafını bilmemekle beraber Mason cemiyetinin Garp memleketlerinde ve mahza îslâm di
ni ile mücadele suretiyle hiristiyanlık din ve mezheplerini yaymak için kurulduğunu ve sonra da 
asıl gayeleri olan îslâm dini ile mücadelelerinde muvaffakiyet sağlamak için yurdumuzda Türk 
teali cemiyeti ad ve maskesi altında bir cemiyet kurduğunu pek çok münevverlerimiz bilirler. 

Kökü dışarda olan bu cemiyetin vasıf, gaye ve maksatları hakkında birazcık olsun bilgi vere
bilmek için onun anayasasından bâzı madde ve fıkraları misal olarak sıraladıktan sonra bu ge
rekçe ve kanun teklifimin çok haklı bir sebep tahtında hazırlandığını da bu suretle ifade et
inin olacağıma kani bulunmaktayım. 

Mason anayasasından bâzı maddeleri vermezden evvel şunu bilhassa nazarı dikkatinize arze-
derim ki Masonlar kendi teşkküllerine (tarikat) derle?-. Bunun tam ifadesini aşağıda sıralanacak 
olan maddeler içindeki (tarikat) kelimelerinde bulmak çok basit bir hakikattir. 

Türkiye Maşrıkı Âzam Kavanini Esasiye Kitabı: 
Birinci bap — Tarikatın teşekkülü: 
Madde 7. — Tarikatın cetvelinden. 
Madde 10. — Tarikatta vukubulan taahhüdatm. 
Madde 25. —• Tarikatın idaresi. 
Madde 34. —• Tarikatın masrafları. 
Madde 65. — ikinci ve üçüncü dereceler, ancak tarikatın kendisine mahsus suveri rumuziye 

dairesinde tevcih olunur. 
Madde 38. —• Derecatı selâsiyei rumuziyenin hâkimi müstakilli olan ve bütün Türkiye'ye isa-

lei nur ve ziyaya mecbur ve memur olan maşrıkı âzam. 



Madde 92. — Bir mahfel tesisi maşnkı âzaınca îskoçya tarikatine muvafık olarak tanzim olu
nacak talimatname mucibince icra olunur. 

Madde 3. — Maşrıkı âzam birinci dereceden üçüncü dereceye kadar îskoçya masonluğunun 
bilcümle salâhiyetlerini cami olup ilk üç. derecenin idaresi hususunda Türkiye'de kendine mua
dil veya mafevk hiçbir kuvvet tanımaz. Üstad derecesi fevkindeki derecat, îskoçya şûrayi âlisi
ne ait bulunmak hasebiyle maşnkı azamın salâhiyeti ilk üç dereceye münhasır olup bu dereceleri 
geçemez. ' 

Madde 121. — Maşnkı âzam masonluk ittihadının kuvveden fiile çıkmasına müttehiden çalış
mak üzere dünyanın her tarafındaki mason heyeti muazzamasiyle tesis ve idamei münasebet ey
ler. 

Madde 122. — Kuvayı muazzamayı ecnebiye i'e cari münasebeti resmiye... 
Madde 26. — Maşnkı âzam, meşarıkı muazzamayı ecnebiye ile münasebetini ve sureti umu-

ıniyede tarikatin süveri icraiyesini tesbit eder. 
Türkiye Maşrıkı Âzami Dahilî Nizamnamesi : 
Madde 37. — Maşrıkı âzamm murahhaslariyle muvazzafini esasiyesi bir önlük ile bir de sadra 

muallâk bir kordonu hâmildirler. 
Madde 38. •— Önlükler îskoçya tarikatında müstamel olduğu veçhile kenarı kırmızı mavi 

hareli renktedir. 
Madde 39. — Kordon dahi aynı renk ve şekilce bulunacaktır. 
Madde 39. — Üstadı âzamin kordonu, önünde sırf madenden menkuş bir (Güneş) timsali bulu

nacaktır. Üstadi âzam muavininin kordonu önünde bir (Sakakuşu) tasviri ve muvazzaf ini sairenin 
kordonlarında heyeti mecmuası bir (Müselles) teşkil eder surette maşrıkı âzam hurufu ile fev
kinde bir çeşmi basiret mürtesem bulunacak ve Azayı sairenin kordonları da ikişer (Akasya dau 
ile müzeyyen) olacaktır. 

İşte yukardaki maddeler, tetkik edildikten sonra görülür ki, mason dernekleri, hem tarikat 
ve hem de beynelmileldir. -Yani Cemiyetler Kanununun 9 ve 10 ncu maddeleri hilâfına kurul
muş, daha doğrusu kapatılması zaruri bir cemiyettir. 

Masonlar için din, ırk, mezhep ve hattâ millet diye hiçbir fark gözetilmez. Onlar mason kar
deşlerinin menfaatine bütün bu mukaddesatı ayak 1:ir altına almaktan asla çekinmezler. Daha doğ
rusu beynelmilel olan bu dernek mensupları, han i milletin içinde olursa olsun, birer zümre 
halinde millî menfaatlerinin üstünde ve aleyhinde de olsa yekdiğerlerini himaye etmek mecburiye
tindedirler. îş bununla da bitmemektedir. Ma "'onlar, daima yaşadıkları milletlerin idarelerini 
eline almak için daha çok devlet adamlarını veya devlet makamlarını yedi icraatına alması 
muhtemel siyasileri kendi derneklerine almak için cansiparane çalışırlar. Bu sebepledir ki, onlar, 
bir zümre ve cemiyet olarak gizli yollarla ve gayet sinsi hareket ederek milletleri idareye yelten
diklerine hükmedebiliriz. 

Devlet ve milletlerin yaşıyabilmelerini yegâne mânevi şartı, onların sıkı bir surette milliyet
çilik his ve şuuruna bağlı kalmaları ve daima beynelmilelcilik hareketleriyle mücadele etmeleridir. 
Aksi takdirde milliyet hisleri gevşer ve nihayet başka milletlerin esiri ve oyuncağı derekesine düşer. 

Merhum Atatürk bu dernekleri haklı olarak kapatma emrini verirken hiç şüphe yoktur ki, 
milliyetçilik hislerinden aldığı ilhamla hareket etmiştir, Nitekim Türk maşrıkı âzami ve hâlâ 
da aynı dereceyi muhafaza eden mason dernekleri Başkam M. Kemal, Atatürkle yaptığı konuşmada 
cevap olarak Atatürk'e şöyle demişti: 

— Evet memleket dâhilinde realize etmek istediğiniz yüksek ideal ile masonluğun tahayyül ve 
realize etmek istediği ideal aynı olabilir. Halk lırkasının umdeleri memleket hudutları dâhilinde 
caridir. îşte masonluk bu ideali memleket hudutları haricine intişarına vasıta olan rasyonel hissî 
bir teşekküldür. Bu bakımdan hikmeti vücudu reddedilemez. 

M. Kemal'in bu itirafıdır ki, Atatürk, açık olarak ve Türk maşrıkı âzaminin ağızmdan ma
sonluğu hariçle münasebet tesis eden bir teşekkül oldulunu işitir işitmez bu teşekkülün hemen kapa-
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tılmasmı emretmiştir. Özaman bu karar Türk efkârında derin bir ferahlık uyandırmış ve sonsuz 
bir tasviple karşılanmıştı. 

Merhumun üfulünden sonra onun inkılâplarını sarsılmaz bir azimle müdafaa ve muhafaza 
edeceklerini her vesile ile ilân den eski iktidar, Cemiyetler Kanununun açık hükümlerini ihlâl 
ederek Ata'nm bu yoldaki inkılâbını baltalama bahasına Mason Teşkilâtının kurulmasına müsaade 
etmiştir. Şüphesiz ki bu hareket, en koyu bir irticadı*. 

Sırası gelmişken şunu da hatırlatmak icabeder ki, eski iktidar zamanında bu mevzuda bir sual 
takriri veren milletvekili Sinan Tekelioğlu'na cevap veren zaamnın Hükümeti, Mason dernekleri
nin beynelmilel olmadığı hususunu müdafaadan âciz kalmış, bunu Mason derneklerine sormakla 
anlamak mümkün olabileceğini ifade etmiştir. 

Masonlar, derneklerinin Türkiye'de idamesinin demokrasi icabı olduğunu ve bunların kapatıl
masının antidemokratik olabileceğini müdafaa sadedinde bir tez olarak ileri sürerlerse onlara veri
lecek cevap gayet basittir. 

Demokrasi idaresi, her milletin kendi bünyesine göre ve ancak halkın, halkı, halk için idare et
mek tarzında işliyen bir Devlet idare şeklidir. Bu tarzı idare Amerika'da, İngiltere'de Fransa ve İs
viçre'de başka başka kurulmuş şekillere bağlı olduğu bariz bir hakikattir. Bu memleketlerde resmen ku
rulmuş, komünist ve kralcılık esaslarına dayanan partiler olduğu gibi buralarda keza Mason teşek
külleri de faaliyet halindedirler diye biz onları numune alarak hiçbir zaman, yurdumuzda bu kabü 
partilerin kurulmasına müsaade edebileceğimizi vatansever bir Türk'ün düşüneceğine asla ihtimal 
verilemez. Çünkü o memleketlerde yapılan inkılâp yar, 1776 ve 1789 tarihi gibi eski bir maziye da
yanmakta olmasına mukabil, bizdeki inkilâplar, çok yakın bir maziye dayanmak suretiyle gayet kor* 
pe bir durumdadır. Şüphesiz ki, o körpeyi beynelmilelcilik ejderinin kucağına atmaya asla müsa
ade edemeyiz. 

Gerçi Cemiyetler Kanununun 9 ve 10 neu maddeleri Mason demeklerinin kapatılmasına kâfi ise» 
ler de: Bu kanunu mer'i olduğu bir devirde bu derneklerin teşekkül ve hattâ taazzuv etmiş olması ve 
bugüne kadar da müsamaha görmesi onlara, bir nevi müruruzaman gibi bir defi hakkı verebilir. 
İşte bu bakımdandır ki, Mason derneklerinin kapatılması için yeni bir kanunun tedvinine ihtiyaç 
olduğu kanaatiyle işbu (Mason derneklerinin şeddi kanunu) teklifimi hazırladımr 

29 . I . 1951 

29 . I . 1951 

Masun derneklerinin kapatılmasını âmir kanun teklifi 

MADDE 1. — Ne namda olursa olsun bir daha açılmamak üzere Mason dernekleri kapatıl
mıştı?. 

MADDE 2. — Kapatma işi kanunun neşrinden 15 gün içinde bitirilir. 
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütül. 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/156 
Karar No. 28 

Yüksek 

Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm Mason 
derneklerinin kapatılması hakkındaki kanun 

teklifi Komisyonumuza havale edilmekle, teklif 
sahibi ve Hükümet sözcüsünün iştirakiyle mü
zakere olundu : 

Teklif sahibi, Komisyonda teklifinin gerek
çesini tekrar ederek keyfiyetin politik ve hu
kuki cepheden tetkik olunması lâzımgeldiğini 
ve mevcut derneklerin her iki bakımdan da ga
yelerini gizliyerek dahili nizamnameleri hari
cinde ve zararlı faaliyetlerde bulunduklarını, bu 
itibarla Cemiyetler Kanununun 9 ve 10 nçu mad
delerine mugayir harekette bulunduklarından, 
bunların kapatılmasını istihdaf eden kanun tek
lifinin kabulünü istemiştir. 

Hükümet sözcüsü teklifin mevzuunu teşkil 
eden Mason derneklerinin Cemiyetler Kanunu 
hükünderi dairesinde birer fikrî teşekkül olduk
larını, halen kanunsuz faaliyetlerine tesadüf 
olunmadığı gibi böyle bir ihbar da vâki bulun
madığını beyan ile teklif aleyhinde mütalâa ser-
deyl emiştir. 

Komisyonda yapılan etraflı ve uzun müza
kere ve münakaşalardan sonra • 

Mason veya Farmason derneklerinin mevcut 
ve yürürlükte bulunan 3512 sayılı Cemiyetler 
Kanununa göre vücut bulmuş fikrî "birer hükmi 
şahsiyet, oldukları, gayeleri beşeriyet arasında? 
ümanizmi temin ve yaymaktan ibaret olup faa
liyetlerinin bu gayeye matuf ve hudutlançlırıl-
mış bulundukları anlaşılmış; bu cihet teklif sa
hibinin mucip sebeplerinin tetkikinden de teza-, 
hür eylemekte olup talep kabul edildiğ takdirde, 
Anayasanın 69, 70, 75 nci maddelerine aykırı 
hareket edilmiş olunacağı kanaatine varılmıştır. 
Keza teklif sahibinin esbabı mucibe lâyihasında 
zikreylediği üzere, isteği bir kanun teklifine 
mevzu olmaktan da uzaktır. 

Şöyle ki : Mason dernekleri kanuni olsun 
veya kanunsuz bulunsun halen usulüne göre te
şekkül etmiş ve hükmi şahsiyet iktisap eylemiş 

( S. Siyi 

1 . III. 1951 

Başkanlığa 

varlıklar halinde faaliyette bulunduklarına na
zaran, bunların bir kanun ile setlerine gidilmesi 
bizzat Cemiyetler Kanununa aykrı bir hareket
tir. 

Çünkü usulüne tevfikan ve kanun hükümle
rine göre kurulan bu gibi teşekküllerin ve cemi
yetlerin ne şekilde kapatılacağı bahse konu ka
nunun muaddel 30 ncıı maddesinde tasrih olun
muştur. , 

Netice : Mevcut kanuna göre teşekkül etmiş 
bir cemiyetin tanzim eylediği ana nizamname-
sindeki gayesinden uzaklaşarak faaliyete baş
ladığı takdirde kapatılması her şeyden evvel 
mahkemeye verilen bir salâhiyet bulunduğun
dan teklifin gerek Anayasa Kanununun yu
karda gösterilen mugayereti; gerekse bir kanun 
;oıevzuu bulunmayışı bakımlarından reddine ekse
riyetle karar verildi. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa arzolu-
nur. 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı 

Kırklareli 
F. Üstün 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Yıı.rdabayrak 
Balıkesir 

ti. Başkan 
İsparta 

K. Demiralay 

Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
F. Boztepe 

Tokad 
N. T. Topcoğhı 

Urfa 
R. K. Timur oğlu 

Başkanvekili 
Bursa 

İV. Yılmaz 
Bu rapor kâtibi 

Niğde 
F. E cer . 
Elâzığ 

A. D emir t aş 
İsparta 

Muhalifim 
T. Tolâ 
Manisa 
F. İlker 
Seyhan 

M. Kibaroğhı 
Trabzon 
H. Orhon 

Van 
/. Akın 
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Adalet Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/156 
Karar No. 30 

19. IV .1951 

Yüksek Başkanlığa 

Tokad Milletvekilli Ahmet Gürkan'ın Mason 
demeklerinin kapatılması hakkımdaki kanun 
teküM içişleri Komisyonunda görüşüldükten 
sonra Komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
teklif sahilbi ile Adalet ve İçişleri Bakanlıkları 
temsilcileri hazır olduğu halde incelendi. 

Teklif sahibi Aflimet Gürkan teklifinin ge
rekçelerini izah ederek keyfiyetin politik ve 
hukuki cepheden tetkik olunması lâzımgeldi-
ğini ve mevcut derneklerin her iki (bakımdan 
gayelerini gizliyerek dahilî nizamnameleri hari
cinde zararlı faaliyetlerde (bulunduklarını ve bu 
itdlbarla Cemiyetler Kanununun 9 ve 10 ncu 
maddeleri mucilbinee kapatılmaları gerektiğini; 
ileri sürerek bu noktayı istihdaf eden kanun 
teklifinin kalbulünü istemiştir. 

Hükümet sözcüsü ise Mason derneklerinin 
Cemiyjetler Kanunu hükümleri dairesinde teşek
kül eden Ibirer fikrî dernek olduklarını, halen 
kanunsuz faaliyetlerine tesadüf olunmadığını 
(beyan ederek teklifin aleyhinde (bulunmuştur. 

Komisyonumuizda söz alan muhtelif hatiple
rin mütalâaları dinlendikten, işin maddi ve hu
kuki cepheleri uzun "boylu incelendikten sonra 
teklitfân kabule şayian olmadığı neticesine vanl-
mııştır. Çünkü: 

1. Mason dernekleri 3512 sayılı Oemiyetler 
Kanununa göre teşekkül eden birer fikrî, hük
mi şahsiyettirler. Gayelerinin beşeriyet arasın
da ümanizmi temin etmek ve yaymaktan ibaret 
olduğu nazara alınarak idari makamlarca te
şekküllerinle ve faaliyetlerine müsaade edilmiş
tir. Cemiyetler Kanunu geerğüınce teşekkül eden 
(bu derneklerin çıkarılacak hıer hıamgi ibir ka
nunla kapatılmalarına imkân yoktur. 

2. Anayasamızın 70 nci maddesinde (Vic
dan, düşünme, söz, yayım, yolculuk, bağıt, ça
lışma, mülk edinme, malını ve hakkını kullan
ma, dermek ve ortaklık kurma,) hak ve hürri-
yetlerinin Türklerin talbü haklarından olduk
ları siaralhaten yazılıdır. Ayını kanunun 75 nci 
maddesinde hiç kimsenin felsefe vıe inanından 

din ve medheibinden dolayı muaheze edilemiye-
ceği tasrih edilmiştir. 

Anıayasamıızın hu açık hükümleri karşısın
da teklif sahihinin Cemiyetliler Kanunu hüküm
leri dairesinde teşekkül etmiş olan Mason der
neklerinin kapatılmasını istihdaf eden kanun 
teklifi kabule şayan değildir. 

3. Her me kadar teklif sahihi Ahmet Gur
kan kökü dışarda olan Mason derneOderinin res
mî gayeleri hilâfına memleket aleyhine muzır 
faaliyette bulunduklarını ileri sürerek bunların 
kapatılması hakkındaki kanun teklifinde ısrar 
etmiş ise de gayelerine aykırı olarak faaliyette 
bulunan derneklerin kapatılmaları için hususi 
bir kanun çıkarmaya lüzum ve mahal yoktur. 
Cemiyetler Kanununa göre teşekkül eden bir 
cemiyetin ana nizamnamesindeki gayesinden 
uzaklaşarak faaliyette bulunması halinde mez
kûr kanunun muaddel 30 ncu maddesi gereğin
ce mahkeme kararı ile her zaman kapatılması 
kabildir. Bu itibarla teklif sahibinin bu noktaya 
mütaallik mütalâası da yerinde görülmemiştir. 

Bu sebeplere binaen yerinde görülm-iyen tek
lifin reddine çoğunlukla karar verilmiştir. 
Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Balıkesir Balıkesir 

O. T. îltekin M. Erkuyumcu V. Asena 
Ankara Ankara 

O. Ş. Çiçekdağ H. Ş. İnce 
Çoruh Çorum 

Komisyon kararına muhalifim H. Ortakcıoğlu 
M. Güney 

Edirne Elâzığ * Erzurum 
M. Enginün H. A. Yöney E. Karan 

tstanbsul Kars Konya 
A. Moshos A. Çetin M. Obuz 

Kütahya Samsun* 
8. 8. Nasuhoğlu F. Tüzel 

Seyhan Yozgad 
8. Serçe N. Ü. Alcth 

» • - « 
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S. Sayısı: |4I 
Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban ve 44 arkadaşının, 2 0 . 
II . 1948 tarih ve 5189 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2 /135) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına ' 

Ek kanun tasarısının gerekçesi 
s 

5189 sayılı ve 21 . II . 1948 tarihli olup bir sureti ilişik bulunan kanunun birinci maddesi muci
bince İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesince verilmiş olan mahkûmiyet kararı hukuki neticeleriyle 
affedilmişti; ancak bu kanun 25 . I I . 1948 tarihinde Resmî Gazete ile yayınlanarak ogün yürürlüğe 
girmiş olduğundan mahkûmiyet sebebiyle evvelce, 30 . VI . 1947 tarihinde kesilmiş olan emekli 
aylıkları, kanunun yayım tarihinden sonrası için tekrar verilmeye başlanmış ve arada 1 . VII . 1947 
tarihinden 25 . U . 1948 tarihine kadar geçen sekiz aylık müddete ait kesilmiş emekli aylıklarının 
verilmediği Dilekçe Komisyonundaki müracaat ve tahkikattan anlaşılmaktadır. 

Evvelce mahkûm olup hususi af kanunu ile Büyük Millet Meclisinin atıfetine mazhar olmuş 
bulunan Ali İhsan Sâbis, on beş aylık mahkûmiyet cezasını mevkuf en ve mahkûmen tamamiyle çek
miş olduğundan 5189 sayılı Af Kanunu ile maddi olarak evvelce uğradığı zararların hiçbirisinden 
kurtulamamıştır. On beş aylık mahkûmiyeti tevkifhanede tamamiyle ikmal etmiş olması hasebiyle 
hiç olmazsa (hukuki neticeleriyle af) muamelesinin kesilmiş olan sıekiz aylık emekli maaşlarının 
kendisine iadesi suretiyle ikmali ve ihsanın tamamlanması ve bu suretle esasen senelerce memle
kete hizmetinden dolayı evvelce bağlanmış olan ve çoluk çocuğunun infakını temin eyliyen ve mük
tesep bir hak olan tekaüt aylıklarından kesilmiş bulunan sekiz aylık kısmın kendisine iadesi şek
linde maddi zararlarından bir kısmının telâfisine imkân verilmesi munsifane ve âdilâne olup. İade 
edilecek sekiz aylık emekli maaşı bir tzminat değil, keza on beş aylık mevkufluğu ve mahpusluğu 
telâfi edecek bir mükâfat da değil, ancak ve sadece kesilmiş bir hakkın iadesidir. Esasen Büyük 
Millet Meclisinin (Hukuki neticeleriyle af) etmek kararında da bu maksat mevcut ise de kanunun 
neşri tarihinden sekiz aylık maaşın kesilmiş bulunması ve kanunun yayım tarihinden yürürlüğe 
girmiş olması, kanunu tatbika memur olanları, kanuni imkânsızlık karşısında bulundurmuştur. 
Bu sebeple evvelce kabul ve neşredilmiş olan 5189 sayılı Af Kanununun birinci maddesinin sonu
na bu hususta yeniden bir sarahat ilâve etmek zarureti hâsıl olmuştur. Büyük Meclisin evvelce 
yapmış olduğu atıfet ve ihsanı bu suretle tamamhyacağmdân şüphe edilemez. 

25 . II . 1948 tarihli Resmî Gazete ile neşredilmiş olan 5189 sayılı Af Kanununun metni : Kabul 
tarihi, 20 . I I . 1948. ,*?**: " (' : "": 

1. — istanbul Şişli Ihlamur Caddesi 4 numarada oturan, Cemaloğlu 1882 doğumlu Ali İhsan 
Sâbis'in İstanbul Birinci Sıkıyönetim Mahkemesinin 10 Şubat 1947 tarih ve 629/771 sayılı karariyle 
mahkûm edildiği bir sene üç ay ağır hapis cezası hukuki neticeleriyle affedilmiştir. 

2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
3. — Bu kanunu Adalet, Millî Savunma ve Maliye, Bakanları yürütür. 

21 . I I . 1948 
Afyon Ağrı Denizli Konya Erzurum Erzurum 

K. özçoban C. Yardımcı H. Akşit V. N. Yiğiter M. Yazıcı E. Nutku 
Ordu Afyon Gümüşane Kocaeli Diyarbakır Erzurum 

F. Boztepe B. Oynaganlı « C. Baybura Z. Atığ Y. K. Aktuğ A. TopÇuoğlu 
Erzurum Erzurum Erzurum Erzurum Erzurum Afyon 
E. Karan R. S. Burçak F. Çobanoğlu S. Erduman S. Başak A. Güler 



Afyon 
A. Tan 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Konya 

S. 8. Burçak 
İstanbul 
F. Tekil 
Seyhan 
C. Türk 

Afyon 
A. Veziroğlu 

Denizli 
M. Gûlcügil 

Konya 
Z. Ebüzziya 

Bilecik 
T. Oran 
Çoruh 

A. R. Sağlar 

Afyon 
S. Kerman 

Denizli 
F. Karabudak 

İzmir 
C. Tuna 
istanbul 

A". Benker 
Erzurum 
M.'Zeren 

Afyon 
8. Torfilli 

Denizli 
E. Şahin 

Burdur 
M. özbey 
İstanbul 
M. Sarol 

Afyon 
G. Yiğitbaşı 

Denizli 
R. Tavaslıoğlu 

Kastamonu 
Ş. Kerimzade 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Denizli 
F. Başaran 

Niğde 
II. N. Yurdakul 

İstanbul 
S. Yaver 
Antalya 

A. Tokuş 

Ek kanun tasarısı teklifi 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisinin Adalet Komisyonu tarafından tanzim edilerek 5189 sayı 
ile 2 1 . I I . 1948 tarihinde neşredilmiş olan hususi Af Kanununun birinci maddesinin sonuna şu 
cümle ilâve edilmiştir : 

(Mahkûmiyet sebebiyle 30 . VI . 1947 tarihinde kesinleşmiş olan emekli aylıkları da kendisine 
taımamiyle iade olunur.) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde uygulanır. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet, Millî Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/135 
Karar No. 24 

19 .IV . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özço-
ban ve 44 arkadşımn 20 . I I . 1948 tarih ve 5189 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifi Adalet ve Millî 
Savunma Bakanlıkları temsilcileri hazır oldu
ğu halde incelendi. 

Gerekçenin okunmasından sonra: Teklifin, 
5189 sayılı ve 20 . II . 1948 tarihli Kanunun 1 
ııci maddesiyle Cemaloğlu Ali İhsan Sâbis'in 
hukuki neticeleriyle affedildiği, bu kanun 
25 . II . 1948 tarihinde Resmî Gazete ile yayın
lanarak yürürlüğe girmiş" olduğundan mahkû
miyet sebebiyle evvelce, 30 . VI . 1947 tarihinde 
kesilmiş olan emekli aylıkları, kanunun yayım 
tarihinden sonrası için tekrar verilmeye başlan
mış ve arada 1 . VII . 1947 tarihinden 25 . II . 
1948 tarihine kadar geçen 8 aylık müddete ait 
kesilmiş emekli aylıklarının verilmediği, evvel
ce mahkûm olup hususi Af Kanunu ile Büyük 

Millet Meclisinin atıfetine mazhar olmuş bulu
nan Ali İhsan Sâbis, on beş aylık mahkûmiyet 
cezasını mevkufen ve mahkûmen tamamiyle 
çekmiş olduğundan 5189 sayılı Af Kanunu ile 
maddi olarak uğradığı zarrlardan kurtulamadı
ğı on beş aylık mahkûmiyeti tevkifhanede ta
mamiyle ikmal etmiş olması hasebiyle hiç ol
mazsa (Hukuki neticeleriyle af) muamelesinin 
kesilmiş olan sekiz aylık emekli maaşlarının 
kendisine iadesi suretiyle ikmali ve ihsanın ta
mamlanması ve bu suretle esasen senelerce 
memlekete hizmetinden dolayı evvelce bağlan
mış olan ve çoluk çocuğunun infakını temin 
eyliyen ve, müktesep bir hak olan tekaüt aylık
larından kesilmiş bulunan sekiz aylık kısmın 
kendisine iadesi şeklinde maddi zararından bir 
kısmının telâfisine imkân verilmesi münsifane 
ve âdilâne olacağı, iade edilecek sekiz aylık 
emekli maaşının bir tazminat olmadığı gibi on 
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beş aylık mevkufluğu ve mahsupluğıı telâfi ede
cek bir mükâfat da olmadığı ancak ve sadece 
kesilmiş bir hakkın iadesinden ibaret olduğu 
esasen Büyük Millet Meclisinin (hukuki neti
celeriyle af) etmek kararında da bu maksat 
mevcut ise de kanunun neşri tarihinde sekiz 
aylık maaşın kesilmiş bulunması ve kanunun ya
yım tarihinden yürürlüğe girmiş olması, kanu
nu tatbika memur olanları^ kanuni imkânsızlık 
karşısında bulundurduğu, bu sebeple evvelce 
kabul ve neşredilmiş olan 5189 sayılı Af Kanu
nunun 1 nci maddesinin sonuna bu hususta ye
niden bir sarahat ilâve etmek zarureti hâsıl 
olduğu, Büyük Meclisin evvelce yapmış oldu
ğu atıfet ve ihsanın bu suretle tamamlanacağı; 

Mülâhaza ve mucip sebepleriyle hazırlandı
ğı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan uzun görüşmeler
den sonra işin esası incelenerek yapılan teklifin 
kabule şayan olmadığı neticesine varılmıştır. 
Çünkü: İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi ta
rafından Emekli General Ali İhsan Sâbis hak
kında verilen mahkûmiyet hükmü 20 . II . 1948 
tarih ve 5189 sayılı hususi Af Kanunu ile affe-
dilmiştir. Bu itibarla yapılan kanun teklifinin 
yerinde olup olmadığıtnın tesıbiti için olayda Türk 
Ceza Kanununun hususi affa mütaallik 98 nci 
maddesi hükmünün gözden geçirilmesi lâzım-
gelir. Sözü geçen 98 nci maddede (Hususi af 
havi olduğu sarahate göre cezayı ortadan kaldı
rır veya azaltır veya değiştirir. Ancak kanun 
veya kararnamesinde hilafı yazılı olmadıkça 
fer'î ve mütemmim cezalara tesir etmez. Husu
si affı tazammun eden kararnamede sarahat bu
lunan ahval müstesnadır.) denilmektedir. 

Bu maddenin açık hükümlerine göre Emekli 
General Ali İhsan Sâbig'in kesilen emekli aylık
larının tesviyesine kanunen imkân yoktur. Zira 
mahkûm olduğu ceza bütün hukuki neticeleriyle 
birlikte hususi bir kanunla affedilmiş ise de 
çıkarılan Af Kanununda kesilen maaşlarının 
tesviye edileceği tasrih edilmemiştir. Hu
susi al hükmünün çıkarılacak yeni bir kanunla 
affedilen lehine genişletilmesi caiz görülme
miştir. Affa mütedair kanunda, maaşlarının 
tesviye edileceği hakkında bir kayıt bulunmıyan 
Emekli Generalin maaşlarının tesviyesine hu-
kukan imkân olmadığı gibi mahkûm olanlara 
kesilen maaşlarının tesviye edilmiyeceği sara
hatini ihtiva eden 1683 sayılı Kanun hüküm
leri de yapılan tekKifin tervicine (müsait bu
lunmadığından bu sebepler muvacehesinde ka
bule şayan görülemiyen kanun teklifinin reddi
ne oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Balıkesir Balıkesir 

Ö. T. îltekin M. Erkuyumcu V. Asena 
, Ankara Ankara Çoruh 
O. Ş. Çiçekdag H. Ş. înce M. Güney 

Çorum Edirne Elâzığ 
H. Ortakcıoğlu M. Enginün H. A. Yöney 

Erzurum İstanbul Kars 
E. Karan A. Moshos A. Çetin 

Konya Kütahya Mardin 
M. Obuz 8. 8. Nasuhoğlu M. K. Boram, 

Samsun Seyhan Yozgad 
T. Tüzel 8. Serçe N. Ü. Alçılı 
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