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Andre 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kağıtlar 
3. — Başkanlık Divanının 

taya sunuşları 
1. — İstanbul Milletvekili 

Vahram Bayar'm, İhtiyarlık Sigortası hak
kındaki 5417 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin geri verilmesine 
dadır lömergeöi (4/149) 

4. — Sorular ve cevaplar 
1. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 

Tuntaş'm, ziraat işlerinde kullanılan mo-
törlere muktazi akaryakıt ihtiyacının 
miktarına, stoklarının nerelerde yapılma
sının düşünüldüğüne ve Marshall Yardı
mından ayrılan tahsisatın yedek parça
ların getirilmesine tahsis edilmiş olup ol
madığına dair, Tarım Bakanlığından sözlü 
Sorusu (6/293) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'm, ziraat teşkilâtımızın ne durum
da olduğuna ve Ziraat mektepleri program
larının ıslahına dair, Tarım Bakanlığm-
tdian BÖZÎIÜ Borusu (6/294) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'm, 1950 yılında Marmara'nın bâzı 

içindekiler 
Sayfa 
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Sayfa 
havalisinde zuhur eden zeytin sineği ha
şeresinin yaptığı zararların nispet ve mik
tarlarına ve 1951 yılında bu haşere ile 
mücadele için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tarım Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/295) 360 

4. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Türk Hava Kurumu, 
Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Türk 
Eğitim Demelinin hangi tarihlerde ne 
suretle kurulduklarına yıllık gelirlerine 
ve sahip oldukları menkul ve gayrimenkul 
mallarının maliyetleriyle bugünkü kıy
metlerine dair sorusuna İçişleri Bakanı 
adma Müsteşar Osman Şahinbaş'm yazılı 
Wvıalbı (6/247) 391:407 

5. — Görüşülen işler 361 
1. — Hayvanlar Vergisi Kanununun * 

4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı 
Yırcalı'nm, Hayvanlar Vergisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi 
ve Erzurum Milletvekili Sabri Erduman 
ve Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, 
Hayvanlar Vergisi Kanununun yürürlük-



Sayfa 
ten kaldırılması hakkında kanun teklifleri 
ve Maliye, Tarım ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/117) 361:373 

2. — Vakfa ait tarihî ve mimari kıy
meti haiz olan eserlerin korunma, bakım 
ve restorasyon işlerinde uyulacak pren
sipleri kararlaştırmak üzere bir Danışma 
Kurulu kurulması hakkında kanun tasa-

1. — GEÇEN TU1 

Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil'in, Mil- I 
lî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadrolariyle Mer
kez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sayı
lı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 
sayılı Kanunun 5 nei maddesinin yürürlükten | 
kaldırılmasına, I 

1757 sayılı Kanuna ek 5142 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifleri talebi üzerine geri verildi. 

Gündemdeki soruların bu birleşime münhasır 
olmak üzere diğer maddelerden sonra görüşülme
si, kabul edildi. 

5484 sayılı Kanunun geçici 65 ve 68 nci mad
delerinde yazılı müracaat için yeniden üç aylık 
müddet verilmesine, 

Millî Piyango teşkiline dair olan 3670 sayılı 
Kanununun 7 ve 10 ncu maddelerinin değiştiril- | 
meşine dair olan kanun tasarılarının birinci gö- I 
rüşülmeleri bitirildi. 

Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti haiz olan 
eserlerin korunma, bakım ve restorasyon işlerinde t 
uyulacak prensipleri kararlaştırmak üzere bir 
JDanışma Kurulu kurulması hakkındaki kanun 
tasarısının 6 ncı maddesi dikkate alman önerge 
ile birlikte Bütçe Komisyonuna verildi. ' 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu- ; 
nunun 99 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ile, : 

2292 say lı Kanun mucibince Hazineye intikal 
eden bankmotlar muadili altınların Amortisman ' 
Sandığına devri hakkındaki kanun tasarısının bi
rinci görüşülmeleri bitirildi. : 

Hastane, okul, park, meydan, cadde, stadyum | i 

— 358 

Sayfa 
rısı ve İçişleri ve Bayındırlık Komisyon
ları raporları (1/14) 373 

3. •— Ağrı Milletvekili Celâl Yardım-
eı'ıım, hastane, okul, park, meydan, cadde, 
stadyum ve emsali müessese ve yapılara 
yaşıyan kişi adlarının konmaması hakkın
da kanun teklifi ve içişleri ve Adalet Ko
misyonları roparları (2/14) 373:391,391 

ÖZETİ 

ve emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi ad
larının konmamasına, 

Edebiyat ve sanat eserlerini koruma için ku
rulan Berne Birliğine katılmak hususunda Hükü
mete yetki verilmesine, 

Türk - Macar Tasfiye Protokolüne ek Protoko
lün onanmasına, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
malarına dair Anlaşma ile ekinin onanmasına 
dair plan kanun teklif ve tasarılarının görüşül
mesi, ilgili Bakanlar oturumda hazır bulunma
dıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Kayseri Milletvekili ibrahim Kirazoğlu'nun, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 7 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi, bu hususta komisyonda bulunan 
diğer kanun teklifleri ve Hükümetçe hazırlan
makta bulunan kanun tasarısı ile birlikte gö
rüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna verildi. 

Denizli Milletvekili Fikret Başaran'm, Mil
lî Savunma ihtiyacını sağlamak ve yağ fiyatla
rında bir istikrar yaratmak için 1949 yılı son
larında Diyarbakır'dan mubayaa edilen sade
yağın bugünkü maliyet ve evsafı ile miktarına 
ve yüksek fiyatla mubayaasından mütevellit 
maddi zarar hasebiyle suçlular hakkında tahki
kata tevessül edilip edilmediğine dair sorusu
na, Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap verdi. 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'ın. 
ziraat işlerinde kullanılan motörlere muktazi 
akar yakıt ihracının miktarına, stoklarının nere-
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lerde yapılmasının düşünüldüğüne ve Marshall 
Yardımından ayrılan tahsisatın yedek parçala
rın getirilmesine tahsis edilmiş olup olmadığına, 

Ziraat teşkilâtımızın ne durumda olduğuna 
ve Ziraat mektepleri programlarının ıslahına, 

1950 yılında Marmara'nın bazı havalisinde 
zuhur eden zeytin sineği haşeresinin yaptığı za
rarların nispet ve miktarına ve 1951 yılında hu 
haşere ile mücadele için ne gibi tedbirler alın
dığına dair olan soruları, kendisi oturumda ha
zır bulunmadığından gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, 
âmme hizmetlerinde kullanılan her türlü nakil 
vasıtalarının suiistimalini önlemek için Hükü
metçe ne gibi tedbirler alındığının ve alınmakta 
olduğunun açıklanmasına, 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 

Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'-
nin, halı transitinin ihyası imkânlarının düşü
nülüp düşünülmediğine, Tekel mamulâtı ve bil
hassa tütün ve sigara için verilen beyiyenin 
mâkul hadde yükseltilmesinin mümkün olup ol
madığına dair, sözlü soru önergesi, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. (6/300) 

Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'-
nin, Petrol ve Toprak ofislerinin bugünkü te
şekkül şekilleri ile faaliyetlerine, teşkilât ve 
kadrolarının ıslahı hakkında ne düşünüldüğü
ne dair, sözlü soru önergesi Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir. (G/301) 

Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'-
nin, ithalâtta menşe şahadetnamelerinin konso
losluklarımıza tasdik ettirilmesi mecburiyetinin 
ne gibi bir sebebe istinat ettiğine ve bu usulün de
vam ettirilip ettirilmiyeceğine dair, sözlü soru 

Teklifler 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'

in, 5210 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (b) 
fıkrasiyle 5, 6 ve 7 nci maddelerinin yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun teklifi, (2/231) 
(Millî Eğitim, Çalışma ve içişleri Komisyonla
rına) ; 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 

bâzı mücevherat; altın ve kıymetli eşyanın hangi 
tarihlerde ve ne gibi bir karara istinadne Top-
kapı Sarayından Ankara'ya nakledildiğine, kıy
met, cins ve miktarlarının zabıtla tesbit edilip 
edilmediğine, kıymet takdiri için Holânda'ya 
gönderildiği söylenen bu mücevherat hakkındaki 
mütehassıs raporuna ve açılamıyan kasalar muh
teviyatına dair sözlü soruları Maliye Bakanının 
teklifi üzerine 25 ve 28 Mayıs Birleşimlerine 
bırakıldı. 

21 . V . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Kayseri Milletvekili 

S. Yırcalı 1. Kirazoğlu 
Kâtip 

Tokad Milletvekili 
M. önal 

önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/302) 

Manisa Milletvekili Faruk ilker'in, Kasım 
1950 tarihindeki hububat, miktarları ile muba
yaa fiyatlarına, ekmekte paçal yapılmaya ne 
zaman başlanacağına, hariçten alınan hububa
tın miktar, fiyat ve mubayaa şartlariyle dahilî 
piyasaya arz fiyatına, Kasım 1950 tarihindeki 
iç ve dış piyasa fiyatlariyle bugünkü fiyatlar 
arasındaki farka dair, yazılı soru önergesi, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/303) 

Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, Vak
fıkebir Belediye Başkanı Ömer Kulein'in işten 
menedilmesi sebebine ve bu hususta Bakanlıkça 
ne gibi bir karar alındığına dair, sözlü soru öner
gesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir (6/304) 

Köy Kanununa bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/232) (içişleri ve Adalet Ko
misyonlarına) ; 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
ormanlar içindeki işletme binalarının Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına devri hakkında 
kanun teklifi (2/233) (Tarım, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

— 359 — 
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4. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, | 

Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki 3458 sa
yılı Kanunun 9 neu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/234) (İçişleri ve Bayın
dırlık Komisyonlarına); 

5. —• Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 567 ve 568 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/235) (Adalet Komisyonuna) ; 

1951 O : 1 
fi. _ Tokad Milletvekili Halûk ökeren'in, 

Memurların muhakeme usulleri hakkında kanun 
teklifi (2/236) ([çişleri ve Adalet Komisyonla
rına). 

Rapor 
7. ——- Limanları inşa, tevsi, ıslah ve teçhi

ze dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, Maliye 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/169) 
(Gündeme). 

» © • « 

B Î R Î N C t O T U R U M 
Açılma saati : 15,07 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Fünızan Tekil (tstanbtd) 

BAŞKAN — Çokluk var. Oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Andre Vahram 
Bay ar'm, İhtiyarlık Sigortası hakkındaki 5417 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin ge
ri •verilmesine dair önergesi (4/149) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5417 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) 

fıkrasının değiştirilmesine dair olan ve Çalış

ma Komisyonunda bulunan kanun teklifimi, ko
misyonda tebellür eden kanaatlere göre lü
zumlu tadilâtı yapmak üzere geri aldım. 

Gerekli muamelenin yapılmasını arz ve rica 
ederim. 

18 . V . 1951 
İstanbul Milletvekili 

Andre Vahram Bayar 
BAŞKAN — Greri verilmiştir. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
taş'ın, ziraat işlerinde kullanılan motörlere 
muktazi akaryakıt ihtiyacının miktarına, stok
larının nerelerde yapılmasının düşünüldüğüne 
ve Marshall yardımından ayrılan tahsisatın ye
dek parçaların getirilmesine tahsis edilmiş olup 
olmadığına dair. Tarım Bakanlığından eözlü 
sorusu (6/293) 

BAŞKAN 
İkinci defa 
müştür. 

— Yusuf Ziya Tuntaş hurdalar mı ? 
bulunmadıkları için soru düş-

2. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
taş'ın, ziraat teşkilâtımızın ne durumda oldu

ğuna ve Ziraat Mektepleri programlarının ısla
hına dair Tarım Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/294) 

3. —• Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
taş'ın, 1950 yılında Marmara'nın bâzı havali
sinde zuhur eden zeytin sineği haşeresinin yap
tığı zararların nispet ve miktarına ve 1951 yı
lında bu haşere ile mücadele için ne gibi ted
birler alındığına dair, Tarım Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/295) 

BAŞKAN — Bu, ikinci ve üçüncü maddeler 
de aynı arkadaşa ait olduğu ve geçen oturumda 
da bulunmadıkları iein o sorular da düşmüştür, 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226 
sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Sıtkı Yifippk'nvty Hayvanlar 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve aynı kanuna geçici bir madde eklen
mesi ve Erzurum Milletvekili Sabri Erduman 
ve Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, Hayvan
lar Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun teklifleri ve Maliye, Ta
rım ve Bütçe Komisyonları raporları (1/117, 
2/103, 143) [1] 

BAŞKAN — Efendim, bu kanun tasarısı 
için evvelce öncelikle görüşülmesine heyeti ce-
lilenizce karar verilmişti. Tümünün müzake
resi sırasında yine kararı âlinize ittiba ederek 
tasarıyı komisyona iade etmiştik. Bu itibarla 
öncelikle görüşülmesi için yeniden karar al
maya lüzum yoktur. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Söz 
istiyenler lütfen isimlerini kaydettirsinler. 

Söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum: 
Sabri Erduman, Abbas Çetin, Mecit Bumin, 
Nurettin Ertürk, Daim Süalp. 

Söz Sabri Erduman'm. 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, 4226 sayılı Hayvanlar Yergisi 
Kanununun kaldırılması hakkında bir kanun 
teklifinde bulunmuştuk. Bu kanun teklifimiz 
Yüksek Heyetinizce tetkik edildi. Üzerinde 
birçok tartışmalar oldu. Bu tartışmalar sonun
da Bütçe Komisyonu bu kanun teklifinin tek
rar incelenmek üzere komisyona iadesi tekli
finde bulunmuştu ve iade edildi. Fakat Bütçe 
Komisyonu tekrar aynı mahiyette olmak üzere 
bu defa da yalnız inek ve mandayı dâhil etmek 
suretiyle kanunu yüksek huzurunuza getirmiş 
bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, geri kalan hayvanlar 
koyun ile keçi bir de domuzdur. Diğer Hay
vanların hepsi muafiyete giriyor. Bizim dâva
mız şudur: Madem ki bir hukuk devletiyiz, 
yapacağımız kanunlar daima hukuk esasları
na dayanmalı, aynı zamanda âdil bir kanun 

[1] 147 ye ek sayılı basmayazı tutanağın so-
7iundadır, 

olmalıdır. Burada 3 - 5 ineği veya 10 -15 devesi 
olan vatandaşlar bu vergiden kurtuluyorlar, 
bir keçisi olan vatandaş bundan faydalanamı
yor. Eğer bu kanunu böyle istisnai hükümleri 
havi olarak çıkarırsak elbette ki bunun âdilâ
ne olmıyacağını Yüksek Heyetiniz takdir buyu
rur. Onun için başlaması noktasından bizim 
teklifimiz her ne kadar 1951 yılı idi isede esas 
itibariyle biz bu kanunu 1952 Martından iti
baren yürürlüğe geçmek üzere teklif etmiştik. 
Binaenaleyh, yapılan her hangi bir kanunla, 
tatbikat sırasında bâzı vatandaşlara istisnai 
hükümler kabul etmek ve bâzılarını da vergi 
mükellefiyeti altında bulundurmak her halde 
âdilâne bir iş olmıyacaktır. 

Biz esas itibariyle Hayvanlar Vergisi Ka
nununun vatandaş üzerinde ağır bir yük teşkil 
ettiğinden şikâyetçi değiliz. Kanunu Yüksek 
Huzurunuza getirmekten maksadımız; vatan
daşlar içinde huzursuzluk yaratan, vatandaş
ları hırsızlığa alıştıran, biribirlerine karşı nef
ret hislerinin uyanmasına sebep olan, âdilâne 
olmıyan ve hiçbir tarafta tatbiki mümkün ol-
mıyan bu kanunun tamamen kaldırılmasıdır. 
Teklifimizde, 1952 Martından itibaren kaldırıl
ması istenmekte idi. Bunu Yüksek tasvibinize. 
arzediyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

ABBAS ÇETÎN (Kars) — Arkadaşlar, ver
gi adaletine uymadığı maliyeci arkadaşlar tara
fın d an belagatle izah edilmiş bulunan Sayım 
Vergisinden bâzı indirmeler yapılması ve bir 
kısım hayvanların tamamen vergiden istisna 
edilmiş bulunmasını şahsan hürmetle karşıla
maktayım. Ancak, bu şekil dâhilinde dahi Büt
çe Komisyonunun son değiştirişinde, evvelâ 
vergi nispeti üzerinde bir adaletsizlik bulmak
tayım, sonra da vatandaşlar arasında bir tefrik, 
fiilî bir ayrılık yarattığına ve tatmin edici ol
madığına kaniim. Lâyiha önünüzdedir, merinos 
koyunu için 40, tiftik keçi için 45, kıl keçi ve 
koyun için 80 kuruş vergi münasip görülmüş
tür. Bunda dokuma sanayiinin inkişafı ve bu 
suretle tiftik keçi, merinos koyunu yetiştirmeyi 
himaye esası hâkim olduğu aşikârdır. Bu itibar
la tiftik keçi ile, merinosa az vergi konmasın
dan müşteki değilim. Kabul etmek lâzımdır ki, 
Şark illerimizde ne tiftik keçiler ne merinos 
yetiştirilir ve ne de buralarda ziraat yapılır. 
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îklim şartlarına göre burada yalnız ve yalnız 
koyun ve kıl keçi beslenir. 

Kilkeçinin ormana zararı bakımından ağır 
vergiye tâbi tutulması ve bu suretle ırkının kül
liyen Türkiye'den silinmesi gibi bir yol tutul
ması bence de muvafıktır. Ancak koyun üzerin
de böyle değildir. Yani şark illeri tabiatın kah
rına uğramış, diğer taraftan en çok himaye ve 
yardıma, muhtaç bir hale gelmiştir. Üstelik de 
merinos ve tiftik keçiye nazaran çok az verim 
veren koyundan, diğerlerinin iki misli bir vergi 
alınması bence uygun değildir. Bu şekilde yük
sek vergiye tâbi tutulması, Şark illerimizde ko
yunculukla hayatını idame eden, geçinen vatan
daşlarımızın durumunu güçleştirir. Bu itibarla 
koyuna ait verginin 50 kuruşa indirilmesini 
teklif ve buna dair bir de önerge takdim edi
yorum. 

BAŞKAN — Mecit Bumin. 

MECÎT BUMİN (Çoruh) — Muhterem ar
kadaşlar, parti programımızın kabul ettiği ver
gi sistemi ile Hayvanlar Vergisini müsaadeniz
le mukayese edelim. 

Demokrat Part i programımızın 75 nei mad
desi gereğince vergilerin içtimai adalet kaide
lerine uygun olacağına göre, Hayvanlar Vergi
si bu adalet kaidelerinden tamamen uzaktadır. 
Köylümüzün % 50 sinden fazlasını teşkil eden 
fakir çiftçi vatandaşlarımız hayvan diye besle
diği tek keçi tek koyun veya tek inektir. Bunun 
yanında bâzı köylerimizde sürülere malik va
tandaşlarımız da vardır. Bunların ikisi de Hay
vanlar Vergisine tâbidir. Tek hayvanı bulunan 
fakir vatandaşın hayvan mahsulünden kazanç 
temin edemiyeceği herkesin malûmudur. Hal
buki sürü sahibi vatandaşlarımız sürülerinden 
gelirlerini sağlamaktadırlar. Bir iki hayvanı 
olan ve gelir temin etmiyen binbir müşkülâtla 
geçinen fakir vatandaşlardan Hayvanlar Vergi
sini almak kadar gayriâdil ne olabilir? 

Parti programımızın 76 ncı maddesi muci
bince vergi cibayet usullerinin sadeleştirilerek 
az masraflı hale getirilmesi istenildiğine göre 
bu Hayvanlar Vergisinin tahakkuku ve eibaye-
ti tamamen maddi ve mânevi külfetlerle dolu
dur. Hayvan sahibi vatandaşlarımız beyanna
melerini verdikten sonra bu beyannamelere ina-
nılmıyarak kontrol için memur ekiplerinin çıkı
şı vatandaşları gayrimuayyen zamanlarda âde-
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I ta zaptiye şeklinde takip edişi hepinizin yüksek 

malûmlarıdır. Bu kontrola her sene çıkan me-
I mur ekiplerinin bütçeye külfeti şöyle dursun, 
I fajrir köylü vatandaşlarımızın bir ay müddetle 
I huturlarını bozmalarına hiçbir maddi ve mâne

vi lölçü bulunamaz. Tahsilatı yapacak tahsildar
ların da hayvan sayısından ziyade köy adedin© 

I gö*e tâyin edilişleri, yapacakları tahsilat, masa-
I rifini korutmamaktadır, 
I Muhterem arkadaşlar; 

Part i programımızın 77 nci maddesi de Hay-
I vanlar Vergisinin birden veya tedricî olarak 

kaldırılmasını âmirdir. Bu pragramımıza daya-
I narak Başbakanımız ile Hükümet beyannamesin-
I de Hayvanlar Vergisinin ceste ceste kaidırılaca-
I gına, Sayın Reisicumhurumuz Meclisi açış nu-
I tuklarmda: Hayvanlar Vergisinin kaldırılacağı-
I na, ;Muhterem Başbakanımız ikinci Hükümet be-
I yanmam esinde de Hayvanlar Vergisinin kısaca 
I kaldjırılaeağma işaret buyurmuşlardır. Malû-
I munbz veçhile bir evvelki müzakerelerde de 
I Yüksek Meclisimiz 1952 yılımdan itibaren Hay-
I vanlar Vergisinin kaldırılmasiyle hayvanlardan 
I dişi inanda ile ineğin de bu sene diğer affa tâbi 

hayvanlar gibi muamele görmesini istiyerek ra-
I porun tanzimi için Bütçe Komisyonuna iade 
I edilniişti. Bütçe Komisyonu da dişi manda ile 
I ineğin diğer vergiden muaf hayvanlar gilbi istis-
I na ediildiğmi kabul etmiştir. 
I Hayvanlar Vergisinin 1952 Martından itiba-
I ren kaldırılacağına şimdiden kanaat yürütüle

mez dümlesinden evvel Gelir Vergisinin ıslahın-
I da bu meyanda toprak mahsulleri gelirleri ile 
I hayvandan gelir temin eden sürü sahiplerinin 
I de aynı Gelir Vergisine tâbi tutulmaları hakkın

da filtir beyan etmişlerdir. Şimdi elimizdeki 
/ Bütçei Komisyonu raporuna göre büyükbaş hay-
I vanlar vergiden muaf, keçi ve koyun vergiden 
I muaf fleğildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Büyükbaş hayvanların memleketimizde umu

miyetim beslendiği yerler şüphesiz düz ve geniş 
arazisi' bulunan köylerimizdİT. Bu geniş köyle
rimizde büyükbaş hayvan besliyen vatandaşla
rımız l^oyun ve keçi sürülerini de kolaylıkla bes
lemektedirler. Halbuki arızalı dağlarla çevrili 
birçok Söylerimizde böyle keçi ve koyun sürüle
rine rastlanmadığı gibi büyükbaş hayvanlara 
da rastlanmaması hakikattir. Çünkü böyle arı-

J zalı arazide vatandaşlar ancak araziyi kendi iaşe-
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lerine hasretmektedirler. Arızalı köylerimizde 
arazinin kuvvei inbatiyesini yağmur suları aşa
ğı vadilere götürerek yok etmektedir. Bu arızalı 
köylerimizde oturan vatandaşların gayet küçük 
parçalar halinde arazileri bulunduğundan besle
dikleri birkaç keçi ve koyundan elde edilen güb
re bu arazilere eklenmektedir. Zaten bu köy
lerde beslenen keçi veya koyunun cesametleri de 
on kiloyu gelemediği gibi sütü, kıl ve yünü de 
mevcut değildir. Böyle mahrumiyet yerlerinde 
yaşıyaın fakir köylümüzün yağmuria yıkanan 
sırf dağlık ve çorak araziyi gübrelemek için bir
kaç koyun veya keçiyi beslemekte olduklarım 
arzedersem mübalâğa yapmamış olurum. 

Bu kısım hayvanların vergi affından yukar
da arzettiğim birçok köylerimizde, büyükbaş 
hayvanların bulunmamasından farkında bile 
olunmıyaeak; birkaç keçi ve koyunu bulunan 
fakir vatandaşlarımız yime eski vergi ile karşı 
karşıyadır. Bu vergiden ziyade umumiyetle va
tandaşlarımızı üzen kontrol memurlarının zapti
ye gibi takibidir. Böyle büyükbaş hayvanların 
affiyle bu kontrol muameleleri kalksa iyi, ma
alesef kontrol memurları yine durmaktadır. Bu 
vergi kalkmayınca duracaktır da. 

Vatandaşların huzurunu sağlamak için gay-
riâdil olan Hayvanlar Vergisinin 1952 yılı Mar
tında kaldırılmasiyle ancak hayvan kontrol 
memur ekiplerinden halkımızı kurtarmış olu
ruz. Mademki, büyükbaş hayvanlar memleke
timizin her tarafında bulunmadığından bütün 
halkımızın menfaatine uygun olma bakımından 
bu yıl Bütçe Komisyonunun büyükbaş hayvan
ların vergiden affı yerine seyyanen bütün hay
vanların % 20 vergiden tenzilât1, daha uygun 
olacağı kanaati ile Maliye Komisyonunun rapo
runun kabulünü arzediyorum. Bunun için bir 
önerge de takdim edeceğim. 

Zaten yaklaşmakta bulunan Ağustos ayın
dan sonra Hükümet 1952 yılı Bütçesini tasarlar
ken Hayvanlar Vergisi yerine sürü sahiplerinin 
Gelir Vergisine ithal edilmesi başka devletlere 
ihraç edilen hayvanlardan veya mezbahalarda 
kesilen hayvanlardan bir miktar vergi alınmak
la daha parti programımıza uygun ve tasarru-
fi yo1 dan bütçemizde yer alan 30 milyon lira 
sağlanmış olur. 

Yüksek Meclisten, vatandaşların huzurunu 
bozan memur ekiplerinin takibinden kurtarmak 
için ve tahakkuku da Devlete külfet teşkil eden 
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ve haddi zatında gayriâdil ve iptidai olan:Hay
vanlar vergisinin 1952 Martından itibaren kal
dırılmasına bugünden karar verilmesini istir
ham ederim. Takdir, Yüksek Meclisindir. 

NUREETTİN ERTÜRK (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlar; 

Hayvanlar Vergisi Kanununun iptidai bir 
vergi sistemine dayandığı ve bilhassa tahakkuk 
usulünün bugünkü zihniyetimize uymadığı yo
lundaki fikirlerimi bu tasarının bundan önce
ki müzakeresi sırasında etraflıca izah etmiş ve 
bu verginin kaldırılması temennisinde bulun
muştum, bu maruzatımı tekrar etmiyeeeğim, 
yalnız; bu verginin 1 Mart 1952 tarihinden iti
baren kaldırılması teklifi Büyük Meclisçe tas
vip edilmiş ve bunun üzerine Bütçe Komisyo
nu Sözcüsü tasarıyı geri istemişti. Bugün müza
keresine başladığımız yeni tasarıda verginin 
1952 yılından itibaren kaldırılması derpiş edil
miş ve zirai gelirlerin modern vergi prensipleri
ne uygun şekilde vergilendirilmesi suretiyle bu 
sahada bir reform tahakkuk etmeden ve 1952 
Bütçesinin hangi usul ve şartlar altında tanzim 
edilmek imkânı sağlanacağı henüz malûm olma
dan Devlet gelirinden 30 milyon lira gibi bir 
miktarın tenzilini mucip olacak şekilde ve Hay
vanlar Vergisinin 1952 yılından itibaren kal
dırılmasına dair komisyonca şimdiden bir ka
rara varılması mümkün görülmemiş olduğu be
yan edilmiştir. 

Komisyon Hayvanlar Vergisinin miktarını 
yüksek göstermek suretiyle tezine kuvvetli bir 
mesnet bulmak istemiştir. Hayvanlar Vrgisinin 
30 milyon lira olmadığı açıktır. Ayrıca tahak
kuk ve tahsil masraflarının da 4 milyon lira 
,olduğu kabul edilince verginin 20 milyona düşe
ceği anlaşılır. 

Mecliste görüşülmesine başlanan bir tasarı 
komisyona gidince komisyonun da Meclisin 
Temayülünü göz önünde bulundurarak tetkikatı-
nı buna göre yapmayı icabeder. 

Sayın komisyon sözcüsü bu verginin 1952 yı
lından itibaren kaldırılması hakkındaki mahzur
larını ilk müzakeresi sırasında dermeyan etmeli 
ve Meclisin temayülünü daha açık bir şekilde öğ
renmeli idi. 

Müzakeresine başlanan tasarılar geri istenir 
ve yine aynı mahiyeti muhafaza ederek gelirse 
bu hal işlerin çoğalmasını ve kıymetli vakitlerin 
heder olmasını intaç eder. 

— 363 



B : 79 21. 
Bu verginin kaldırılması zirai gelirlerden alı

nacak bir verginin vücuduna vabeste ise - ki ko
misyon bunu ima etmiştir - o takdirde bu tasarı
nın da zirai gelirlerden alınacak vergiye ait tasa
rı ile birlikte müzakeresi icabeder. 

Bu verginin tedricen de olsa kadırılacağı par
ti ve Hükümet programlarında yer almış oldu
ğundan yalınız zirai gelirlerden alınacak vergiye 
ait tasarının bundan sonra müzakeresi daha ye
rinde olur. Bu verginin 1952 yılından itibaren 
kaldırılması kanun tekniği bakımından da mah
zurlu değildir. 

Gelir Yergisinin hizmetlilere ait hükümleri de 
bir yıl sonra meriyete girmişti. 

Âdil bir vergi olmadığında ittifak ettiğimiz 
bu verginin yerini dolduracak bir menbaı Bü
yük Meclis her zaman bulabilir. Bu itibarla ben
deniz Hayvanlar Vergisinin 1 Mart 1952 tarihin
den itibaren kaldırılmasının yerinde olacağı ka
naatindeyim. 

Bu esaslar dairesinde tasarının hazırlanması 
için tekrar komisyona iadesini rica ediyorum. 

Bu hususta bir de önerge takdim ediyorum. 
Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Komisyon adma Emin Kala

fat. 
BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ EMÎN KALAFAT 

(Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar; Hay
vanlar Vergisi üzerinde değişiklik yapılması 

ihakkmda geçen oturumda olan konuşmaları iki 
noktada toplamak mümkündür. 

1. Hayvanlar Vergisinin 1952 den itibaren 
tamamen kaldırılması; 

2. Büyükbaş hayvan olan inek ve mandala-
larm da vergi mevzuu dışında bırakılması. 

îzhar edilen arzuları tekrar gözden geçir
mek ve bunların is'afi imkânının bulunup bu
lunmadığını tetkik etmek üzere komisyona ge
ri verilmesini istemiş ve sizler de kabul etmiş 
idiniz. Verginin 1952 den itibaren tamamen kal
dırılması üzerinde yaptığımız tetkiklerde elde 
ettiğimiz netice; buna imkân olmadığı merke
zindedir. Bütçemizin vaziyeti hepimizce malûm
dur. Nihayet iki aylık bir müddete takaddüm 
eden bir zaman içerisinde huzurunuzdan geç
miş, her kalemi üzerinde lâzımgelen hassasiyeti 
göstermiş bulunuyorsunuz. 1952 den itibaren 
verginin tamamen kaldırılması için bugünden 
bir karar vermek isabetli olmaz. Her şeyin üze
rinde hâkim bulunan Meclisin huzuruna 1952 
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yılı bütçesi geldiği zaman, o vaktin malî vazi
yetine göre bu hususta katı bir karar almak 
yetkisi de mevcuttur. Bu itibarla bütçenin bu
günkü darlığı karşısında bunu 1952 de de olsa 
şimdiden tamamen kaldırmaya imkân bulama
dık. Kaldı ki Hayvanlar Vergisi, bu verginin 
lehinde söz söyliyen arkadaşlarımızın da yegân 
yegân tebarüz ettirdikleri veçhile, köylümüz ta
rafından şikâyet edilen ve ağırlığı hissedilen 
bjr vergi değildir. Koyunun, keçinin, yünün, 
yapağının ve sütün bugünkü kıymetlerinden 
çok daha aşağı bulunduğu 1947 ve 1948 senele
rinde memleketimizi teşkil eden 9 ziraat bölge
sinde yaptırılmış olan tetkiklardan elde edilen 
neticelere göre; bugün için vergi mevzuu içinde 
kalmış ulan merinos koyunu, tiftik keçisi ve ko
yunun senelik gelirleri ile bunların vergi nis
petleri şudur: 

Merinos koyununun senelik geliri 20,5 lira, 
vergisi 40 kuruştur. Nispeti binde 20 dir. 

Tiftiğin on lira 78 olarak tesbit edilmiş, ver
gisi 45 kuruştur, nispeti binde yirmidir. 

Koyun ve kılkeçinin 15 olarak tesbit edil
miş, vergisi 80 kuruştur, nispeti binde 50 dir. 

Vergi mevzuları içerisinde hiçbir vergi yok
tur ki gelirine nazaran nispeti bu kadar düşük 
olsun. Bu itibarla bunun köylü üzerinde ağırlı
ğını iddia etmek mavakadan uzaklaşmak de
mektir. 

Bu verginin tamamen kaldırılmasını istiyen 
arkadaşlar bu verginin kaldırılmasının gerek 
parti ve gerek Hükümet programlarında yer al
dığını iddia etmişlerdir. Faka:; gerek parti ve 
gerek Hükümet programında bu verginin kal
dırılacağı mevzuubahis edilirken bunun yanın
da bir de «tedricen» kelimesi mevcuttur. Bu 
verginin iptidai bir karakteri olduğunda hiçbi
rimizin şüphesi yoktur. Fakat ne yapalım ki, 
bugün çeşitli şekilde açıkları bulunan fakir büt
çemiz içinde karınca kararınca binde 20 ile, bin
ek 50 arasında birtakım iştiraklerle elde edilen 
miktar 30 milyon gibi istisgar edilmiyecek bir 
yekûn teşkil etmektedir. Bu itibarla Hüküme
tin ilk teklifinde bütün hayvanların vergisi üze
rinden yüzde 20 şeklinde bir tenzilât teklif edil
mişken, arkadaşlarımızın işaret ettikleri gibi, 
gerek parti ve gerekse Hükümet programındaki1 

esaslara göre bu verginin tedricen ve tamamen 
kaldırılması hakkındaki ilk adımlarımızı bâzı 
muayyen hayvanları tamamen vergi dışı bira-
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kılması suretiyle Bütçe Komisyonunuz olarak 
atmış bulunmaytayız. Buma takaddüm edıen ko
nuşmalar sırasında dişi inekle mandanın dahi 
fakir çiftçilerce çekici vasıtası olarak kullanıldı
ğı ileri sürülmüştür. Bu vakıa Bütçe Komisyo
numuz tarafından da kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü olmam itibariyle 
nazarı dikkatinize arzetm'eyi kendime vazife bil
diğim bir noktayı tebarüz ettireceğim. 1951 
Martından Mayıs on beşe kadar 2,5 aylık bir 
müddet zarfında arkadaşlarımız tarafından mün
feriden yapılan teklifler ile Hükümet tarafından 
gelmiş olan bir teklif karşısında daima atıfete 
kaçan bir düşünce ile alâkalı vatandaşların lehi
ne kararlar almak suretiyle Hazineye tahmil et
miş olduğumuz külfet 40 milyon lirayı geçmek
tedir. Arzedeyim : Hükümet tarafından 100 000 
ton buğdayın ithali sırasında Gümrük Resmi ile 
buğdayın maliyeti ve satış fiyatı arasındaki Ha
zine tarafından ödenecek fark miktarı 25 mil
yonu geçmektedir. Hayvanlar Vergisinden ilk 
defa at, eşek ve katırın vergi dışarısında bırakıl
ması ve bu defa büyükbaş hayvanlardan inek 
ve mandaların vergiden istisna edilmesi suretiyle 
ihtiyar ettiğimiz fedakârlık 6 milyon liradır. 
Yine arkadaşlarımız tarafından getirilen ve pren
sip itibariyle Bütçe Komisyonu tarafından ka
bul edilen ve tetkiki için su komisyona havale 
edilmiş bulunan iktisadi Devlet Teşekkülleriyle 
Devlet baremi arasındaki adaletsizliği kaldırmak 
için ihtiyar edilecek olan fedakârlık 10 milyon 
lirayı geçmektedir. 

Geçen gün Tezer Taşkıran arkadaşımızın, 
Emekli Kanununa göre bir kısım dul kadınlara 
25 yaşını geçtiği halde evlenmemiş olan kızların 
Emekli Kanunundan istifade etmesi için Komis
yona getirmiş olduğu teklif bütçeye iki buçuk 
milyon liralık bir külfet tahmil edecektir. 

Yine su komisyona havale edilmiş olan ve 
Sivas Kongresine iştirak etmiş bulunan Birinci 
Büyük Millet Meclisi azalarına verilecek para 
ile yekûn 45 - 46 milyon lirayı bulmaktadır. Vâ
ki olan teklifler daima Hazineden bir fedakâr
lığı ihtiyar ettirecek mahiyettedir. 

Bunlar arasında biraz olsun mevcut vari
datı artıracak her hangi bir teklifle karşılaş
mış bulunmamaktayız. Kaldı ki Hayvanlar Ver
gisinin tedricen kaldırılması için birbirini mü-
taakıp atılmış muhtelif adımlar vardır. Zi
raat gelirlerinin Gelir Vergisine tâbi tutulması 
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prensibi kabul edilip topraktan elde edilen ka
zançların da modern bir vergi sistemi olan Ge
lir Vergisine tâbi tutulması tahakkuk ederse 
Hayvanlar Vergisi de tamamen ve kendiliğin
den kalkacaktır. Bunun gecikmesi halinde, 1952 
yılı bütçesi huzurunuza geldiği zaman, o günün 
vaziyetine ve vereceği imkânlara göre bunu 
tamamlayıcı kararlarla bu vergi ile mükellef 
vatandaşların huzuruna gönül ferahlığı ile çık
mak ve zaten kazanılmış olan gönüllerindeki 
sevgiyi fazlalaştırmak pekâlâ mümkündür. Bu 
itibarla Hayvanlar Vergisinin 1952 de dahi ol
sa şimdiden tamamen kaldırılması için vâki 
olan teklifin reddini rica ediyorum. 

Arkadaşların bir kısmı bu verginin mühim 
kısmının tahsil mahraflarına gittiğini ifade et
tiler. Rakamlar en beliğ ifadedir. Bendeniz si
ze neticeleri alınmış olan 1949 senesinin Hay
van Vergisinin tahakkuk ve tahsilâtiyle bu 
vergi için ihtiyar edilmiş olan masrafları ka
lem kalem ifade edeyim: 

Yoklama memurlarına (881 475) lira, ihtiyar 
1949 Hayvanlar Vergisi 3 939 739 liradır. 

heyetlerine 442 802 lira, okur yazar olmıyan 
bölgelerde okur yazar memurlar için sarfedil-
miş olan miktar 23 903 lira ve kontrolcülere 
verilen miktar da 18 143 liradır. Bütün masraf
ların yekûnu ise 1 165 000 liradır. Bu masraf
ların tahakkuk yekûnuna nazaran nispeti de 
c/c 3,76 dır. Yani ileri sürülen iddialar izam 
edildiği şekilde değildir. Binaenaleyh bugün 
için Bütçe Komisyonundan tâdilen gelmiş olan 
kanunun aynen kabulünü rica ederim. Bu hu
susta söyliyecek başka bir sözüm yoktur. 

TARIM KOMtSYONU ADINA SUDİ MTH-
ÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, 
Sabri Erduman ve Mecit Bumin arkadaşlarımı
zın müştereken verdikleri, aynı zamanda Sıtkı 
Yırcalı arkadaşımızın teklifi ile birlikte Ko
misyonumuza havale buyurudan bu mevzu biz-

I ce de inceden inceye tetkik edilmiştir. Komis
yonumuz her şeyden evvel bu tekliflerin, Büt
çe Kanunundan evvel Komisyonumuza gelme-

I meşinden dolayı onu ancak kanundan sonra 
tetkik etmek mecburiyetinde idi. Bu noktadan 
teklifleri en âdilâne bir zihniyetle ve Bütçenin 
tâyin ve tesbit eylediği hudutlar dâhilinde kal
mak üzere ele aldık ve bilhassa gücünden isti-

I fade edilen hayvanların vergiden muafiyeti 
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hususundaki teklifi bir kanun halinde alâkalı 
Bütçe Komisyonuna sunmayı vazife bildi. 

Muhterem arkadaşlar, bir verginin ortadan 
kaldırılması için Bütçe Komisyonundan sonra 
diğer komisyonların da, ona karşılık bulması 
vazife cümlesindendir. Biz meseleyi inceden in
ceye tetkik ettiğimiz zaman memleketin geniş 
bir vatandaş topluluğunu memnun edecek o-
lan, gücünden istifade edilmekte olan hay
vanların vergiden muafiyetini kabul etmiştik. 
Yün, kıl, süt, yağ ve saire gibi mahsul veren 
hayvanları bu sene için vergiden muaf tutma
nın mümkün olmıyacağı mütalâasına varmıştık. 
Yüksek Meclisin isteğine uygun olarak geri alı
nan teklife Bütçe Komisyonu tarafından inek 
ve mandanın vergiden muafiyeti hususundaki 
hüküm ilâve olundu ve rapor bu suretle huzuru
nuza geldi. Bütçe Komisyonu, bu tadil tekli
fine tamamen iştirak ettiğini ve bu şekilde tek
lifin kabul edilmesini Yüksek Meclisten istir
ham eylemektedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Daim Süalp, siz şahsan konu

şacaksınız değil mi? 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Hayır, 

Komisyon namına konuşacağım. 
BAŞKAN — Muhalif değil misiniz? 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Bazı 

noktalara muhalifim. O halde müsaade ederse
niz şahsan konuşayım. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanun teklifi ta
sarısı üç komisyondan geçmiş, bu komisyonlar
dan ayrı noktai nazar ve ayrı kanaatlerle huzu
runuza gelmiştir. Yani komisyonların görüşü 
arasında bir vahdet yoktur. Onun için bunla
rın tevhidi lâzımdır. Burada bütün komisyon
ların noktai nazarı belirtilmelidir. 

Müsaade buyurursanız bu teklif ve tasarı
nın mahiyeti hakkında biraz mâruzâtta bulu
nayım : 

Teklifler iki noktada temerküz ediyor. Tek
lifin birine göre Hayvanlar Vergisinin tamamen 
kaldırılması isteniyor, diğer teklif ise; muafi
yet sistemine dayanıyor. 

Hükümet tarafından gelen tasarıda Hay
vanlar Vergisinden tenzilât yapılması sureti ile 
seyyaniyet prensibi aranmıştır. Biz, Maliye Ko
misyonunda bunları inceledik. îki bağla kendi
mizi mukayyet gördük: 

1. Bütçe mülâhazası; yani bütçeye yükle-
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j diği fedakârlık çerçevesi içinde kalmak; 

2. Adaleti temin etmek. 
Biz Maliye Komisyonunda bunların mahzur

larını ve iyi taraflarını tartarak aynı zamanda 
adaleti temin edecek bir şık bulduğumuz kanaa
tine vardık. 

Muhterem arkadaşlar, eğer muafiyet siste-
j mine gidilecek olursa, şu mahzuru vardır: Böl

gecilik zihniyeti gütmüş oluruz. Zira, coğrafi, 
zirai, iktisadi sebepler dolayısiyle bu muafiyete 
soktuğumuz hayvan çeşitleri memleketin muay
yen bölgelerinde yetişmektedir. Eğer biz bu sis
temi kabul edersek yalnız bir bölge mükellefle
ri bundan istifade edecektir. Bu bakımdan biz 
muafiyet sistemini mahzurlu gördük. 

I Diğer taraftan, Hayvan Vergisi Kanununun 
adaletsiz ve iptidai bir baş vergisi kanunu ol
duğu, binaenaleyh tamamen kaldırılması gerek
tiği iddiasında olan arkadaşların kanaatlerine 

j de bütçe mülâhazasiyle iştirak edemedik. Çün
kü bütçe bize ancak 6 milyonluk bir imkân ver
mektedir, bu itibarla bunu da reddettik. 

Hükümetin teklifine gelince: Bu, seyyaniyet 
prensibine dayanmaktadır ki, biz bunu esas ola
rak kabul etmekle beraber ufak bir tadil yap
tık, safi verimleri nispetinde hayvanlar üzerin
deki indirme miktarlarını da değiştirdik. Yani 
verimi fazla olan hayvandan fazla vergi aldık, 
az olan hayvandan az vergi aldık. 

Kan atimi zce en âdil ve bütün mükellefleri 
I içerisine alabilecek bir tenzilât ancak bu şekil-
j de kabildir. Binaenaleyh sizden istirhamım Hü

kümet tasarısını tadil eden Maliye Komisyonu 
raporunun kabulünü rica etmekten ibarettir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BA ŞKAN — Emin Kalafat. 

i SÖZCÜ EMİN KALAFAT (Çanakkale) — 
Efendim; vakit nakittir sözünün ifade ettiği 
mânaya inanarak kısa konuşacağım. Zaten mâ
ruzâtım kısadır. Sayın arkadaşımızın işaret et-

j miş olduğa veçhile bendeniz tarafından vâki 
olan konuşmanın meçhul, kalmış bir tarafı ve 
Meclisçe de kavranmamış bir ciheti olmadığı 
kanatindeyim. Hükümet tarafından gelmiş olan 
ilk tasarının bütün hayvanlar üzerinde yüzde 

I 20 tenzilât şeklinde gelmiş olduğunu söylemiş
tim. Bütçenin kabulünden evvel gelmiş olan bu 
teklif üzerinde bütçenin ihzarı sırasında muay-

I yen hayvanları tamamen vergi dışı bırakmak 
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şeklinde karar aldık. Ve 1951 yılı Bütçesinde, 
Hayvanlar Vergisi muhammenatı bu esasa göre 
yapılmış ve Hükümet de muvafakatini bildir
miştir. Binaenaleyh bugün elimizde bulunan 
1951 Bütçesinin Hayvanlar Vergisine ait bulu
nan miktarları - ineklerle dişi mandalar hariç 
olmak üzere - mükellefiyet harici bırakılmış 
olan hayvanlara göre tesbit edilmiş bulunmak
tadır. Bu itibarla Bütçe Komisyonunun huzuru
nuza gelmiş olan teklifinin kabulü ancak fiilî 
bir vaziyeti taknin etmiş olacaktır. Büyükbaş 
hayvan olan inekle dişi mandanın vergi tutarı 
2 milyon lirayı geçmektedir, fakat 195] senesi
nin Hayvanlar Vergisi: 

Koyundan bir küsur milyon, ve kılkeçiden 
900 küsur bin lira fazla alınmak suretiyle bu iki 
baş hayvanın vergi dışı bırakılması suretiyle 
ihtiyar edilecek fedakârlık telâfi edilmektedir. 
Bu itibarla Hükümetle aramızda her hangi bir 
ayrılık mevcut değildir. 

Arkadaşlar tarafından anlaşılmamış bir ta
raf varsa lütfen sual sorulmasını rica ederim ki 
tavzih edeyim. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Milletvekili 
milletvekilinden sual sormaz. Bakan cevap ver
sin. 

EMÎN KALAFAT (Çanakkale) — Zatıâli-
niz benden soracaksınız. 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Bakan
dan soracağız. 

BAŞKAN — Sudi Mıhçıoğlu. 
TARIM KOMİSYONU ADINA SUDİ MIH

ÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, 
huzurunuza tekrar geldiğim için özür dilerim. 
Vaktinizi çok almıyacağım efendim. 

Bu mesele alâkalı ana komisyonda uzun uza-
dıya tetkik edildi. Yüksek Meclisin itimat bu
yurduğu ve yaptığı işleri tetkktan sonra bir 
neticeye varan Tarım Komisyonunun aldığı 
kararda, elbetteki memleketin neresinde hangi 
hayvanların yaşadığı da mütalâa edilmiştir. 

Bir arkadaşımız burada komisyonlar ara
sında anlaşma yoktur, fikirlerde mübayenet 
vardır buyurdular. İşte Tarım ve Bütçe Ko
misyonları görüşlerinde mutabıktırlar. Şu nok
tadan ki, Maliye Komisyonunun Hükümetin 
teklifi dâhilinde tenzilât teklifi her iki komis
yonda da iltifat görmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bir hayvandan 25 
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I kuruş vergi alınırken % 20 tenzilât yapılırsa, 

ancak o vatandaş beş kuruş kazanmış olur. Hal
buki biz; memleketin % 63 baş hayvanını teş
kil eden hayvanlarının vergiden tamamen muaf 
tutulması ile bütün vatandaşlar için âdilâne 
bir vergi sistemi getirmiş bulunuyoruz. Gele
cek sene için elbette ki, Yüce Meclisin kanaat
lerine, isteklerine uygun şekilde hareket et
mek vazifelerimizin en azizidir. Komisyonlara 
her hangi bir milletvekili-tarafmdan gelecek 
teklif ile diğer hayvanların da vergiden muafi
yetine doğru gidilecektir. Programımız budur. 
Bendenizin ricam; Bütçe Komisyonunun sun
duğu teklifin Yüksek Merlisçe kabulüdür. 

BAŞKAN — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Arka

daşlar, benim de noktai nazarımı izah ettiler. 
FAHRİ AĞAOĞLU (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, Bütçe Komisyonunun esbabı muci
be raporundaki bir fıkraya ilişeceğim. O fıkra 
beni tatmin etmedi, yanlışlık da var. Nitekim 
kıymetli arkadaşımız Emin Kalafat'm izahatı 
da ayni mahiyettedir. O fıkra şudur: 

«Ancak zirai gelirlerin modern vergi pren
siplerine uygun şekilde vergilendirilmesi sure
tiyle bu sahada bir reform tahakkuk etmeden 
ve 1952 bütçesinin hangi şartlar altında tanzim 
edileceği imkânı henüz malûm olmadan devlet 
gelirlerinden 30 milyon lira gibi..» raporun de
vamını okumuyorum. 

Programımız gayet açıktır, programımızın 
77 nci maddesinde: Hayvanlar Vergisinin bir
den veya tedricî surette kaldırılacağı yazılıdır. 
Nitekim burada da Emin Kalafat arkadaşımız 
«Birden» i unutmuşlardır, yalnız ikinci kısım 
olan tedriçten bahsettiler. Halbuki evvelâ 
«birden» vardır Bu verginin kaldırılması taah
hüt edilirken yine aynı programın diğer mad
delerinde' yeni bir vergi ihdası asla mevzuubahis 
değildir. Demokrat Parti yeni bir vergi ihdas 
etmemeği katî surette vadetmiştir. Gelir Vergi
sinin zirai gelirlere teşmilinin doğru. olup ol
madığı bu teklif Büyük Millet Meclisine geldiği 

| zaman tafsilen görüşülecektir. Benim kanaa-
[ tim şudur: Şimdiye kadar köylü üzerinde Gelir 

Vergisi meselesi mevzuubahis olmadığına ve 
esasen de programımıza muhalif bulunduğuna 
göre, Gelir Vergisi tasavvuriyle Hayvanlar Ver
gisini alâkalı göstermek tamamen hatalıdır* 

i doğru değildir, 
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Diğer kısımlara geçiyorum; raporda 30 mil

yon lira deniyor. Emin Kalafat arkadaşımız 
1949 tahsilatının 30 milyon liradan az fazla ol
duğunu söylediler. 1951 bütçesinde Hayvan
lar Vergisi davar ve domuzdan 23 500 000 lira
dır, diğer hayvanlar 2,5 milyon liradır. 

Arkadaşlar; bu 23 500 000 lirayı Bütçe Ko
misyonu kabul etmiştir. Hükümetin teklifinde, 
rakam tam olarak hatırımda değil ama, 18 mil
yon küsur lira idi. 1949 senesinde fazla tahsilat 
yapıldığı halde ne için Hükümet tarafından böy
le teklif edildi?. Hatıra şu geliyor; 1949 yılın
dan sonra belki her kış mevsiminden fazla hay
van zayiatı oldu. Çünkü arkadaşlar yakından ta
nıdığım bâzı kimselerin 800 koyunundan bir kış
ta ancak 3 - 5 tanesi kurtulabilmiş, geri kalanı 

tamamen telef olmuştur. Bu itibarla bizim için vesi -
ka 1949 yılı değil, 1951 senesindeki rakamlar olma
lıdır ve bu da 23 milyon küsurdur. Hükümetin 

tahmini 18 milyon küsurdur. Bunun masrafları ne 
olabilir?. Yine Emin Kalafat arkadaşımız, müf
redat beyan ederek, bir milyondan bir az fazla ol
duğunu zikretti. Bütçeyi tetkik ettim, bütçede 
Hayvanlar Vergisinin hakiki masraf karşılığı ka
tı olarak anlaşılmıyor. Tahmin etmek mümkün : 
Meselâ : 405 nci bölümde, atlı tahsildarlara ve
rilen hayvan yem bedeli 204 360 lira. 407 nci bö
lüm nispeti belirtilecek ikramiyeler için 1 400 000 
lira. Bunların mühim bir kısmı Hayvanlar Ver
gisine ait olmak icabeder. Bunların içerisine Ma
liye memurlarının, diğer memurların harcırahk-
rmı, yoklama zamanı yol masrafları, ayrıca tah
sildarların aylıklarını ve sair masraflarını ilâv<> 
edersek bir arkadaşımızın haklı olarak söylediği 
gibi 4 milyon liraya yaklaşıyor. 4 milyon lirayı 23 
küsur milyondan çıkarırsak 20 milyon kalır. Bu 
bir buçuk milyarlık bütçede çok birşey değildir, 
yüzde biridir. 

Yine kıymetli arkadaşım, bütçe dardır, dedi. 
Hakikaten dardır. Fakat bu darlık varidat azlı
ğından mıdırf. Hayır. Fuzuli masraf, lüzumsuz 
teşkilâttandır.. Onun için eğer 1952 Bütçesini de 
böyle yapacaksak beyhude uğraşıyoruz demektir. 
(Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 1952 Bütçesinin, yine 
bir arkadaşımızın söylediği gibi, Ağustos ayı 
içinde hazırlığı başlar. Büyük Millet Meclisi kısa 
bir zaman sonra tatil devresine girecektir. Bir 
Hayvan Vergisini bugünden tamamen ilga eder
sek Hükümet buna nazaran 1952 senesi Bütçesi 
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için hazırlığını yapacaktır. (Bravo sesleri). 

O hade bu mevzuu şimdiden halletmek hem 
faydalı, hem isabetlidir; hem de programımızın 
vergiyi tamamen kaldırma kaydına uygun düşer. 

Bu münasebetle bir iki noktaya da cevap ver
mek istiyorum : Emin Kalafat arkadaşımız şim
diye kadar bütçeden yapılan tenzillerin mükellef
lerin lehinde olduğunu söylediler. Meselâ buğday 
ithftl edilmiştir, bu Hazineye 25 milyona mal ol
muştur dediler. Fakat arkadaşlar, buğday ithali 
köylünün lehinde değil, aleyhindedir. 

İkincisi; iktisadi Devlet Teşekkülleri baremi 
de köylüyü alâkadar etmez, Emekli Kanununda 
yapılan tadiller de köylüyü zerre kadar alâkadar 
etmez. 

Diğer bii' mühim kanun daha var, Sivas 
Kongresinde bulunanlarla Birinci Büyük Mil
let Meclisinde bulunanlara da ödenek verile
cekmiş. Bilmiyorum bunu Büyük Millet Meclisi 
kabul eder mi? Ben şahsan kabul etmem, bu da 
köylüyü alâkadar etmez. Biz köylüye yükleyo-
î'iız, başkalarını istifade ettiriyoruz. (Bravo 
sesleri) 

Burada birden hatıra gelmiyen, zımnen anla
şılan bir mesele var: Zannediliyor ve bâzı arka-
daşlarca deniliyor ki, köylü vergi ile mükellef 
değildir. Habuki bugün Türkiye'de en büyük 
müstahsil köylü olduğu gibi en büyük müsteh
lik de köylüdür. 21 milyondan yüzde 70 den 
fazlası köylüdür. Köylü ise bir taraftan istih
sal ettiği gibi diğer taraftan istihlâk eder. Büt-
çemizdeki Muamele ve istihlâk vergileri tutarı 
591 milyon liradır. En büyük müstehlik köylü 
olduğuna göre demek ki, köylü farkında olma
dan bu verginin büyük bir kısmını ödemekte
dir. Tekel gelirleri 200 milyondur, bunun da 
en büyük müstehliki yine köylüdür. Diğer vergi 
ve harçlar 90 milyondur,bunu da köylü ödemek
tedir ki, 1 344 000 000 lira olan varidattan -
borçlar, istikrazlar hariç 879 milyon lira tut
makta olan Vasıtalı vergilerin en büyük kıs
mının mükellefi köylüdür. Diğer vergiler, Vasıta
sız vergiler de 400 küsur milyon liradır, bun
lar da Gelir vergisi ve sairedir bunlar da köy
lüye intikal eder. 

Hepinize soruyorum, avukat, doktor, tüc-
,caı\. Bu vergileri binnetice kim ödeyor? Bizde 
mi kalıyor? Hayır arkadaşlar, hepsi köylüde ka
lıyor. Türkiye'de istihsal, hakiki gelir köylünün 
geliridir. verg<iyi köylü öder. Buna mukabil biz 
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köylü vatandaşlara ne yapıyoruz? Köylü yolu
nu kendisi yapıyor. Düne kadar da kırbaçla 
mektebini yapıyordu. Köylüye ne yaptık ve ne 
yapıyoruz? Takdirinize arzediyorum. Bugün bu 
Terginin kaldırılması lâzınıgelir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı, buyurun. 
MALÎYE BAKANI HASAN PPOLATKAN 

(Eskişehir) —• Muhterem arkadaşlar, mevzu 
hissî konuşmaya müsaittir ama, rakamlar maal
esef bizim tasvirlerimizle hissî konuşmalarımız
la ne azalırlar, ne de çoğalırlar. 

Burada bâzı arkadaşlarımız âdeta yeni bir 
vergi konuyormuş gibi bir mevzua temas ettiler. 
Müzakere mevzuumuz ne yeniden ihdas olunan 
bir vergi ve ne de onun fenalıklarını saymak 
değildir; senelerden beri tatbik dilmekte olan 
ve bütün arkadaşlarımızın üzerinde birleştiği 
kusurları hepimizce bilinen bir verginin parti ve 
Hükümet programına sadık kalarak ilgası için 
ilk adımın atılması mevzuudur. Onun için hâ
diseleri kanaatimce şu veya bu cepheye sürük
leyip götürmektense, karşısında bulunduğumuz 
mevzuu mücerret olarak mütalâa etmek bizi daha 
isabetli karara sevkeder. 

Bundan önceki müzakerede verginin tamamı
nın ilgası cihetine gitmek üzere Bütçe Komisyo
nu meseleyi tekrar gözden geçirmek için tasarıyı 
geri istedi. Uzun müzakerelerden sonra komis
yon sığır ve erkek mandaları tahdide tâbi olma
dan- müstesna olanlar meyanına ithal etti. 
6 226 908 liralık bir fedakârlığı, bütçe geliri
nin azalması kabul edilmiştir. Fahri Ağaoğlu 
arkadaşım zühul etmektedir. Çünkü, 1951 Büt
çesinde, Hayvanlar Vergisinin 23 500 000 oldu
ğunu söylüyorlar, Hakikaten 23 milyon 500 bin 
rakamı vardır. Yalnız Ağaoğlü arkadaşım ikin
ci maddeye bakmayı unutmuşlardır, çünkü o-
rada da 2 500 000 lira olarak diğer Hayvanlar 
Vergisi gösterilmiş ve bu suretle 1951 Bütçesin
de Hayvanlar Vergisi 26 milyon lira olarak yer 
işgal etmiştir. Bu yıl sayımda zuhur edecek 
fazla hayvan mevcudu ile beraber bunun 32 mil
yon olması icabediyordu. 

Hükümet, demin arzettiğim, parti ve Hü-
feümet programına sadık kalarak bu verginin il
gası üzerinde ilk adımı atmış, bütçeden altı 
•milyonluk bir fedakârlığa razı olmuş bu suretle 
bu tasarıyı Yüksek Huzurunuza getirmiştir. 

Arkadaşlarım, hepiniz seçim bölgelerinizde 
muhtelif talepler neticesinde; yol, su, hastane, 
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okul gibi binbir ihtiyaç için taleplerde bulun
maktasınız. Bütün bu, .hakikaten vatandaşın. 
derdine deva olacak olan ihtiyaçların giderilmesi 
ancak ve ancak Hazine geliri ile mümkündür. 
Bizim Hazinemiz maalesef bir kısım zengin mil
letlerin hazinesi gibi ne dünya üzerine dağılmış 
olan sigorta şirketlerinin, ne deniz nakliyat şir
ketlerinin ve ne de petrol şirketlerinin hisse se
netlerini elinde tutmaktadır. Bizim Hazinemi
zin varidatını vergiler teşkil eder. Biz adaletli 
yeni vergiler sistemine giderken 1952 senesinin 
bütçesini bugünden kayıt altma alırsak yarm 
bunun hayli mahzurları ortaya çıkar. Hükümet 
pragraanında bunu vMetaniş ve kaldıra
cağız, demiştir. Bunun adaletsizliğinde hepi
miz müttefikiz ve zaten ilk adım da atılmıştır. 
Ancak bugünden kanuna ilâve edilecek bir mad
de ile yarın ne olacağı belli olmıyan gelirler kar
şısında, bilhassa bugünden tatbikatının ne ola
cağı meçhul olan gelir vergisi karşısında, ken
dimizi 26 milyon liralık mühim bir gelirle bağ
lanmış hissetmememiz, 1952 Bütçesinin hazır
lanması ve Yüksek Heyetinizce müzakeresi sı
rasında bizi bâzı müşkül noktalara getirebilir. 
Onun için bendeniz önergelerin reddi ile Bütçe 
Komisyonu raporunun aynen kabulünü rica edi
yorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır, son söz milletvekilinin olduğu için Bahadır 
Dülger arkadaşımıza söz veriyorum. 

CÎHAD BABAN (İzmir) — Vazgeç, yeter. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Yetmez 

Cihad Baban, yetmez; bizim mıntaka koyun 
mıntakasıdıı1. 

Efendim, ben komisyon sözcüsü arkadaşı
mızın verginin olduğu şekilde bırakılması hu
susundaki müdafaalarında ileriye sürdüğü bir 
takım noktalara huzurunuzda temas etmekle 
sözüme başlıyacağım. Evvelâ sözcü arkadaşı
mız dediler ki, Hasan Polatkan da aynı şeyi 
tekrar etti, 1952 bütçesine sirayet edecek bir 
kararı Büyük Meclis şimdiden alamaz. Maama-
fih Büyük Meclis daima bütçeyi tanzime sala
hiyetlidir ve bütçeye de hâkimdir. Yalnız böyle 
salâhiyet ve hâkimiyet fikrini ifade ettikten 
sonra muayyen bir zaman geçmesi fikrini de 
arkadaşlarımız ileriye sürmüş oluyarlar ve de
mek ki bütçe üzerindeki Büyük Meclisin hâki
miyet ve salâhiyetini bir nevi zaman kaydına 
tâbi tutmak istiyorlar. (Öyle şey yok sesleri). 
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SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Hatibin sö

zü kesilmez. 
BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Bravo 

Suat Başol. 
Eğer Büyük Meclis hakikaten bütçesine hâ-

kimse 1952 senesine sâri olarak bir takım ka
rarları şimdiden alabilir ve Hükümete o ka
rarlar dairesinde bütçeyi tanzim direktifini şim
diden verebilir. 

Arkadaşlar, Emin Kalafat arkadaşımız ver
gi nispetinin çok düşük olduğu noktasını ileri
ye sürerken koyunun senede 15,5 lira bir gelir 
temin ettiği hususunu da ifade etmişlerdir. 
Bilmiyorum bu hesabı neye istinaden yapmış
lardır? Bizim mmtakamızda koyun müstahsili
nin bir koyundan senede 15,5 lira istihsal et
mesi hali fevkalâde büyük bir zenginliğin ve 
refahın alâmeti olarak büyük bir gelir telâkki 
edilmektedir. 

Arkadaşlar, koyun ve keçi en ziyade fakir 
olan vatandaşın, hiçbir istihsal vasıtasına ma
lik olmıyan vatandaşın ekmek parasını kaza
nıp geçinmesine vasıta hayvanlardır. İstihsâl 
vasıtası hayvanları vergiden istisna etmeyi dü
şünecek kadar adalet sahibi görünen Bütçe 
Komisyonumuz elinde hiçbir istihsâl imkânı ol
mıyan insanların sahip oldukları koyun ve ke
çiyi vergiye tâbi tutmakla zannediyorum ki, 
adalet hislerimizi rencide etmiş oluyor. 

Ağaoğlu arkadaşımızın, işaret ettikleri gi
bi, Hazineye 1952 bütçe yılı için yükliyecek kül
fetle hep Devlet mensuplarının bir nevi terfih 
edilmesine veyahut şehirlinin terfihine matuf 
bir takım masraflardır. 

Arkadaşlar, en büyük mükellef en ağır mad
di yük altında bulunan köylüden alınacak ver
gilerle bütçe yükünün tahfifini düşünmek, Dev
let masraflarını yalnız onlara yükliyecek umu
mi nüfusa göre nispetleri çok az olan şehirlileri 
terfih etmek prensibini, içtimai adalet fikir ve 
mefhumu ile ne suretle kabilitelif gördüğümüzü 
anlamak mümkün değildir. 

Arkadaşlar, şayanı hayret olan bir nokta 
daha var, büyük zirai gelir dediğimiz ve haki- I 
katen Devlet Bütçesine büyük menfaatler te
min edecek olan membaı senelerden ve seneler
den beri metruk bir halde, kullanılmaz bir hal
de kenarda bırakıyoruz. Bunun karşısında çok 
küçük bir varlık ve en fakir bir zümrenin mes
nedi, maddi dayanağı olan keçi ve koyun gibi | 
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I küçükbaş hayvanları vergiye tâbi tutuyoruz. 

Ve hepimiz diyoruz ki; büyük geliri vergiye tâ
bi tutmamak adaletsizliktir, küçükbaş hayvanı 
vergiye tâbi tutmak adaletsizliktir. Fakat bir 
türlü bu iki adaletsizliği bertaraf etmiyoruz. Bü-

, yük geliri vergiye tâbi tutmamak suretiyle olan 
adaletsizliğimizde ısrar ettiğimiz gibi küçük 
gelirli hayvanı, Hayvanlar Vergisi vasıtasiyle 
vergiye tâbi tutmak yolundaki adaletsizliğimize 
devam ediyoruz. Bu çıkar yol değildir. Eğer 
adaletsizliği, kabul ediyorsak Hayvanlar Vergi
sini. kaldırırız. Gelecek senelere sari olmak üze
re büyük ziraat gelirinin vergiye tâbi tutulma
sı esasına şimdiden bu suretle bir adım atmış 
oluruz. Onun için biz katî surette bu Hayvanlar 
Vergisinin 1952 senesinde kaldırılması fikrini 
müdafaa ediyoruz ve böyle istiyoruz. (Alkış
lar) 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KAUAFAT (Çanakkale) — Bir noktayı tavzih 
için müsaadenizi rica edeceğim. 

Sayın Maliye Bakanının dediği gibi, mevzu 
hakikaten herkesi taraftar edecek şekilde hissî 
konuşmaya çok müsaittir. Fakat bendeniz yine 
realitelere sadık kalarak az konuşacağım: 

Bahadır Dülger arkadaşımız, Meclisin her 
mevzudaki mutlak hâkimiyetini ifade eden söz
lerim arasında yer bulan bir ifademi yanlış tef
sir ettiler. Dedim ki bütçenin vaziyeti malûm. 
1952 bütçesinin tanzimi sırasındaki şartların ise 
ne olacağı bugün için meçhulümüzdür. Her ka
rarda hâkimi mutlak olan Meclis, şartları mü
sait gördüğü takdirde 1952 Bütçesinin tanzimi 
sırasında da bu mevzuda ileriye sürülen talep
leri is'af etmek imkânına sahiptir. 

Müsaade ederseniz bu sözüm içerisinde Mec
lisin mutlak hâkimiyetini her hangi bir zaman 
kaydiyle, takyit eder bir cihet mevcut değildir. 
Her hangi bir konuşmayı, çeşitli şekilde kelime 
oyunları ile istediğimiz şekilde ifade etmeye 
kalkarsak o zaman konuşmak müşkülleşir. Fer
den ferda, hepinizin ayrı ayrı hürmetkarı olan 
arkadaşınızım. Umumi heyetin kuvvet ve kud
retinden şüphe edecek durumda da değilim. 
Bu itibarla sözlerim arasında tekrar ifade ede
yim, Meclis hâkimiyetini her hangi bir ifade ile 
takyit eder bir sözüm mevcut değildir. Bunu 

! bilhassa tavzih etmek isterim. (Bravo sesleri) 
Bugün için vergi mevzuu içinde kalan hay

vanların 1947 senesinde 9 ziraat bölgesinde 
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yapılan istatistikle elde edilen senelik gelir- I 
leri ifade etmiştim Bunu nereden çıkardığımı 
sordular ben de cevaben 9 bölgede yapılan is
tatistiklerde elde edilen neticelere göre dedim. 
Binaenaleyh kendileri söze başlarken bizim 
Şark Bölgesinde böyle idi dediler. Ben her 
hangi bir mıntakayı misal getirmedim. Dokuz 
bölgede elde edilen rakamların vasatisini söy
ledim. Bu itibarla kendilerinin bölgelerindeki 
miktar bundan daha düşük olabilir. 

Sayın arkadaşlar; gerek Demokrat Parti 
programında gerek hükümet programında yer 
alan ve Ağaoğlu arkadaşımızın mesnet ittihaz 
edip de dayandığı «birden» kelimesine karşılık 
söyleyeyim ki bu verginin mükelleflerinden 
% 40 mm vergisi toptan ve birden kaldırıl
mıştır. Yüzde yüzle ifade edildiği zaman yüzde 
40 (Birden) kaldırılmıştır. Bu itibarla Ağaoğlu 
arkadaşımızın (Birden) sözü de tatbikatta 
yer bulmuştur. Bunun istisgar edilmemesi lâ
zımdır. Her iki programda belirtildiği şekilde 
tahakkuku vâdedilen şeylerin (Birden) tahak
kuku için kuvvetli adımlar atılmış olduğunu 
kabul etmek icabeder. 

Çok muhterem arkadaşlarım, çeşitli teklif
lerle bütçeye yükletilmiş olan fedakârlıkları 
demin ifade ettiğim zaman buna verilen cevap
larda bunların köylüyü alâkadar etmediği ifa
de edildi. 

Bir bütçe, heyeti umumiyesi itibariyle, 
bütün milletin malıdır. Onun bir kısmını köy
lüye, bir kısmını kasabalıya, şehirliye mal et
mek yanlış bir hareket olur ve isabetsiz neti
celer verir. İhtiyar edilecek fedakârlıklar aba
sında hissesi bulunan köylünün, bütçeden bek
lemiş olduğu yardım ve imkânlar diğer mü
kelleflere nazaran çok daha galiptir. Bütçenin 
tanzimi sırasında, gerek Mecliste, ve gerekse 
Bütçe Komisyonunda vâki olan müzakereler 
sırasında bu geniş kitlenin haklı taleplerini 
âzami şekilde yerine getirebilmek için her ar
kadaşınız gibi Bütçe Komisyonunu teşkil eden 
arkadaşlarınız da âzami gayret ve fedakârlık 
göstermişlerdir. Buna emin olmalısınız. Bir bu
çuk milyarı bulan devlet bütçesi içinden bugün 
için 30 milyon lirayı bulmıyan Hayvanlar Ver
gisinin 16-17 milyonunu köylüye nispet etti
ğimiz zaman umumi bütçe içindeki nispeti alt-
mışda birdir. Bu itibarla muhterem arkadaşla
rım, bu kadar ağır şartlar içinde ve malûm | 
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olan şekilde hazırlanmış olan bir bütçeye köylü 
vatandaşlarımızın da altmışta bir iştiraklerini 
fazla görmemek lâzımgelir. Hattâ içinde bu
lunduğumuz şartlara göre bunu onlar için bir 
külfet değil bir vazife olarak kabul etmek lâ
zımgelir, sözlerim bundan ibarettir. (Bravo 
sesleri) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 
vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Zonguldak Milletvekili 

Muammer Alakant 

BAŞKAN — Tüzük gereğince kifayeti mü
zakere aleyhinde bir kişiye söz vermek lâzım
dır, daha evvel sözü Celâl Yardımcı almıştır. 
Söz onundur. Buyurun. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, hu
zurunuzda her zaman arzettiğim gibi, nerede 
kifayeti müzakere teklifi varsa ben oradayım. 
Ya kifayeti müzakere takririnin kahrından öle
ceğim, yahutta inşallah kifayeti müzakere tak
riri bu Meclisten kalkar. 

Arkadaşlar, kifayeti müzakere takririni ve
ren arkadaş bu kifayeti müzakere takririni ne
den verdiğini açıklamıyor. Bu noktadan kabulü 
caiz değildir. 

Saniyen kifayeti müzakere takririnin şu nok
tadan da reddi icabeder: 

Söylenmedik şeyler vardır. Bu partinin ik
tidarı yüzde seksen köylünün malıdır. Bir se
neyi mütecaviz zamandan beri köylünün menfa
atine mevzuatımıza tek bir kayıt koymadık. 

Muhterem arkadaşlar, takrir aleyhinde ko
nuşuyorum, elbette niçin aleyhinde olduğumu 
açıklıyacağım. 

Maliye Bakanı mevzu hissî konuşmaya çok 
müsaittir buyurdular, tş köylünün sırtına yük
lemeye gelince o zaman mevzu çok hissî konuş
maya müsait oluyor.. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, Gelir Vergisinin memurlara tat
bikiyle 170 milyonu bu milletin sırtına yükle
dik, o mevzu hissî konuşulmaya müsait değil-
miydi? O işte rakamlar konuşmuyor mu idi? 
Daha dün un işindeki bir tedbirsizlik yüzün
den badema ithal edilecek unlardan Gümrük 
Resmi alınmaması karar altına alındı. Bu, büt-
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çeye asıgari 10 000 000 lira bir açığa mal ola
caktır. Bunlar rakam değil mi, bu mevzu hissi 
konuşmaya müsait bir mevzu değil mi idi? O 
zaman Maliye Bakanını; bugün köy]ünün men
faati bahsinde olduğu gibi titiz ve muktesit ola
rak görmedik. Hem şurasını açıklamak gerek
tir ki ; gümrüksüz gelecek bu unlardan köylü
ye ne? Onu yine şehirli yiyecek. Köylüye kalan 
şey yine arpa, yine çavdar, yine mısırdır. (Da
rı sesleri) 

Binaenaleyh arkadaşımız Ağaoğlu'nun izah 
ettiği gibi bir milyar küsur liraya varan bir 
bütçede köylüden alınacak 20 milyon kadar bir 
parayı köylüden esirgemek doğru değildir. 
Başka türlü köylüyü nasıl kalkındıracağız? 
Köylüyü otomobile mi bindireceğiz, ipek kumaş
ını giydireceğiz? Köylünün boynundaki ağır 
vergileri kaldırmakla köylü kalkınacaktır, ev
velâ maneviyatı kalkınacak, sonra kesesi kal
kınacak, sonra da kendisi kalkınacaktır, o za
man da millet kalkınmış olacaktır. 

Bu suretle kifayeti müzakerenin aleyhinde-
yim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Tüzükte kifayeti müzakere takriri verme 

salâhiyeti Milletvekiline kabul edildiği müddet
çe bu hakkı istimal edecek arkadaşlarımız ola
caktır. 104 ncü maddeyi okuyorum: 

«Görüşmenin yeterliğine karşı söz istyenler 
bulunursa içlerinden yalnız birine izin verilir. 
Ondan sonra gösterme oyuna baş vururlar.» 

Buna dayanarak Celâl Yardımcı arkadaşımı
za söz verdim, önergeyi reyinize arzetmek mec
buriyeti vardır. Bu itibarla müzakerenin kifa
yetini kabul edenler lütfen işaret buyursun.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — önergeleri okuyacağız efendim. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Büyükbaş hayvanlar memleketimizin her ta

rafında bulunmadığından bütün fakir vatandaş
larımızı ilgilendirme bakımından Bütçe Komis
yonu raporunu değil, Maliye Komisyonu rapo
runda bütün hayvanlar seyanen % 20 nispetin
de vergi tenzilâtına tâbi tutulduğundan halkı
mız için daha âdil olacağına inanarak bu Maliye 
Komisyonu raporunun kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Çoruh Milletvekili 
Mecit Bümin 
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Yüksek Başkanlığa 

Arzettiğim gibi 1952 yılından itibaren bu 
verginin kaldırılması için tasarının yine komis
yona iadesini arz ve teklif eylerim. 

21 . V . 1951 
Sivas Milletvekili 
Nurettin Ertürk 

Yüksek Başkanlığa 
2897 sayılı Hayvanlar Vergisi Kanununun 

1 . TI1 . 1952 den itibaren tamamen kaldırılması 
ve Bütçe Komisyonu raporunun 4 ncü madde
sindeki koyun ve kıl keçiden alınması derpiş 
olunan 80 kuruşun da 50 kuruşa indirilmesi 
maksadiyle tasarının Komisyona iadesini arz ve 
teklif ederiz. 

Sivas Milletvekili Sivas Milletvekili 
Şevki Ecevit Hüseyin Yüksel 

Sivas Milletvekili 
İbrahim Duygun 

21 . V . 1951 
B. M. M. Başkanlığına 

Müzakere edilmekte olan Hayvanlar Vergi
sinin 1952 malî yılı başından itibaren tamamen 
kaldırılmasını sağlıyacak şekilde tasarının iş
lenmesi maksadiyle Komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Suat Başol 

BAŞKAN — Mevcut önergeler içerisinde en 
aykırısı Nurettin Ertürk 'ün önergesidir. 

MALİYE BAKANİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Bir noktayı tavzihi için çıktım. 
(Gürültüler, kifayeti müzakere var sesleri). 

BAŞKAN — Bir noktayı tavzih edecektir. 
HASAN POLATKAN (Devamla) — Maliye 

Encümeni adma verilen önergede, Hükümetle 
Büt^e Komisyonunun ayrı mütalâalarda bulun
duğu gibi bir vaziyet sezinsenmektedir. Hükü
metin teklifi bidayette hakikaten seyyanen % 20 
nispetinde bir vergi tenzilâtıdır. Bütçe Encü
meninde ise, az hayvan sahiplerine % 20 tenzilâ
tın bir şey ifade etmiyeceği, sürü sahiplerine ise 
bir prim mahiyetinde olduğu ileri sürüldü. 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — İnek sü
rüsü de var, manda sürüsü de var. 

HASAN POLATKAN (Devamla) — Bu nok
ta Hükümetçe kabul edildiği için Hükümet Büt
çe Komisyonunun noktai nazarlarına iltihak et-

| mistir Bu noktayi tavzih etmek isterim. 
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BAŞKAN — Efendini, Sivas Milletvekili 

Nurettin Ertürk, Zonguldak Milletvekili Suat 
Ba§ol, ve Sivas Milletvekili Şevki Ecevit ve Hü
seyin Yüksel arkadaşlarımızın, önergeleri, ma
hiyeti itibariyle aynıdır. 1952 yılından itibaren 
verginin kaldırılmasını ve tasarının komisyona 
iadesini tazammun etmektedir. Bu itibarla bu 
isteği yüksek oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
önergelerin reddini iltizam buyuranlar., öner
geler kabul edilmiştir. Tasarı komisyona tevdi 
edilmiştir. (Alkışlar) 

2. — Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti haiz 
olan eserlerin korunma, bakım ve restorasyon 
işlerinde uyulacak prensipleri kararlaştırmak 
üzere bir Danışma Kurulu kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Bayındırlık Komis
yonları raporları (1/14) 

BAŞKAN — Bu tasarının altıncı maddesi 
tensibi âlinizle komisyona iade edilmişti, henüz 
komisyondan gelmediği için bu tasarının müza
keresini geçiyoruz efendim. 

3. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın, 
hastane, okul, park, meydan, cadde, stadyum ve 
emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi adları
nın konmaması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Adalet Komisyonları raporları (2/14) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı?.. Remzi Bucak. 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Efen
dim,, her kanun teklifi, muhterem Maliye Baka
nı arkadaşımızın dediği gibi, filhakika hissi ko
nuşmaya müsait ise de biz hiçbir vakit hissi ko
nuşmamak azmindeyiz. Bu itibarla da arkada
şımız Celâl Yardımcı'nın getirmiş olduğu tek
lifin tamamen aleyhinde konuşarak reddini is-
tiyeceğim. 

Şöyle ki ; arkadaşımızın getirmiş olduğu tek
lif; hastane, okul, park, meydan, cadde, stad
yum ve emsali müesese ve yapılara yaşıyan kişi 
adlarının konmaması hakkındadır. Buna ceva
bımı arzetmeden evvel, Ankara Belediyesine, 
bir caddeye bir hemşehrimizin adını koymuş ol
duğundan dolayı bilhassa teşekkürlerimi, ken
dim ve hemşehrilerim adına arzetmeyi bir va-

[1] 71 e ek sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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zife bilirim. Bu sözümle de arkadaşımızın tek
lifinin lüzumsuz olduğuna işaret etmiş bulunu
yorum. Çünkü bu gibi isim koyma veya kaldır
ma salâhiyeti bu Meclisin değildir. Daha küçük 
Meclislerin salâhiyet ve vazifesi içerisindedir. 
Böyle olunca Büyük Millet Meclisinin diğer kü
çük meclislerin vazife ve salâhiyetine müdahale 
etmemesi lâzımdır. 

Yine şu noktayı tebarüz ettirmek isterim ki, 
biz faraza bu teklifi kabul edecek olursak netice 
ne olacaktır? Netice bizi şöyle meçhul bir nok
taya götürecektir. Meselâ İstanbul'da Claude 
Farere'e izafeten konmuş bir sokak ismi vardır. 
Biz bu kanunu kabul ettiğimiz zaman halen ya
şamakta bulunan bu adamın ismini çıkarmak 
mecburiyetinde kalacağız. 

MURAT ALÎ ÜLGEN (Konya) — Çıkarırız. 
M. REMZÎ BUCAK (Devamla) — Çıkarırız 

diyen arkadaşıma şunu hatırlatmak Merim ki, 
Paris'te bir köprü vardır, bunun ismi eski bir 
tarihte Paris'i ziyaret eden Oar'lardan birisinin 
ismine izafeten verilmiştir. O Çar hanedaniyle be
raber gitti, fakat ismi orada durmaktadır. 
(Kim bu Çar? sesleri). Ben biliyorum, siz de 
öğrenebilirsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım; .evvelki gün bura
ya gelen, bugün de istanbul'da bulunan bir 
Devlet Reisi vardır. Bilmiyorum, belki günün 
birinde, İstanbul şehri sırf bu dostluk ziyareti
ni canlandırmak vesilesiyle sokakların birisine 
onun ismini vermiş olabilir. Bu kanunu kabul 
ettiğimiz zaman biz, bir cemilekâr hareketi şim
diden önlemiş oluruz. Bu itibarla benim istir
hamım, bilhassa şehir ve belediye meclislerinin 
salâhiyeti dâhilinde olan bir işe Büyük Meclisin 
müdahale etmemesinin esas olarak kabul edil
mesidir. Her Meclisin kendi vazifesini bilmesi, 
o vazifesinin salâhiyeti çerçevesi içinde kalarak 
vakfesine devam etmesi lâzımdır. Bu itibarla 
bu kanun teklifinin reddi lâzırmgeldiği kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 

arkadaşlar, Remzi Bucak arkadaşımızın ileri 
sürdüğü hususlara cevap vermiyeceğim. Heye
ti Celilenize takdim ettiğim kanunun lehinde ve
ya aleyhinde ne söylenirse söylensin gerekçede 
yazılı hususlara bir tek kelime ilâve etmek ve söz 
almak niyetinde değilim. 

Müzakere neticesi; kabul veya ret hususunda 
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tecelli edecek kararınızı kendime bir irşat vesi
lesi kılacak ve müstakbel çalışmalarım için bir 
hareket noktası olarak alacaktım. Fakat bir 
nokta sebebi ile huzurunuza çıkmak zaruretini 
hissettim. 

Kanun teklifimde; bu kanunun makabline 
teşmili hakkındaki maddenin kaldırılması mese
lesidir. 

Arkadaşlar; 
Kanunun makabline teşmil edilmesi aleyhin

de ileri sürülen hukuki mütalâalar iltifata şayan 
olamaz. 

Kanunların mkabline teşmil olunmaması ka
idesi mutlak değildir. Kaidenin aslı teşmil ol
mayıp, izrar ve idlâli badi teşmildir. Yani, bir 
kanun makabline teşmil edilirken, onda hürri
yet ve hakları tahdit eden bir hüküm varsa, fer
dî izrar bakımından teşmil olunmaz. Fakat bir 
kanun ki, hükümleriyle, ferde, cemiyete fayda ve 
menfaat sağlar, o kanunun makabline teşmiine 
mâni hiçbir hukuki esas yoktur. Bu kanunun 
umumi menfaata hizmet ettiği kadar, şahsın, ma
lına, canına, hayatına ve ırzına tearuz teşkil eder 
bir ciheti de bulunmamakla makabline teşmiline 
mâni hiçbir meselei hukukiye mevcut değildir. 

Makabline teşmil mevzuunda, bir iddia karşı
sında bulunmaktayım. 

Deniyor ki; efendim, bu yola gidilirse, vatana 
hizmeti dokunanların bu emekleriyle nevama tea
ruz edilmiş olur. Ve şahısları hedef tutan bir mâ
nayı işrap eder. 

Arkadaşlar, huzurunuza getirdiğim kanunun 
taşıdığı niyet ve mâna, gerekçesinde açıklanmış
tır Orada kısaca diyorum ki; Halk Partisi ikti
dar,nm yarattığı ve milleti geniş ölçüde maddi 
ve mânevi zararlara duçar eden ananelerden biri 
de; heykel dikmek, yaşıy ani arın isimlerini türlü 
türlü yollarla devam ettirmek, siyasi bir atmosfer 
yaşatmak, adlarına dergiler çıkarmak,armağanlar 
tesis etmek, sözlerini vecize diye halka yuttur
mak için her matbuanın başına papiye kuşelere sa-
hifeler ilâve etmek ve saire. 

Bu işler milleti maddeten mutazarrır etmiştir. 
Burada tekrar tekrar tâdata lüzum yoktur. 

Bir misa vereyim. Klâsikler. 
Bu işler milleti manen mutazarrır etmiştir. 

Vatan çocuklarını millet üstü, millet hâmi
liği hüviyetine bürünmüştür. Bu kanunu; bu 
iki zarureti önlemek için getirdim. Kanunun me
tin ve matlabmda ne hizmetleri münkir bir ruiı, 
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ne de bâzı kimselerin dediği gibi şahısları hedef 
tutan bir gaye vardır. 

Ben; kahvenin hatır ma kırk yıl saygı gösteren 
kadirşinas bir milletin evlâdıyım. Hizmet ve fe
dakarlıkları inkâr etmeme, bu millî maya ve has
let nlânidir. 

^ u kanunla; milletin kalbini sevgisi ile dol-
dunjmş, viedanmı takdir ve tahsine boğmuş va
tan bvlâtlarmm bu kazançlarını ağır ihtilâllere 
martız tutmayı düşünmek asla mevzuu bahis de
ğildir. 

l£u iddiaya karşı derim ki; sevgi o sevgidir ki, 
takdjir o takdir ki, ölümlerinden sonra bile in
sanların ayrılmıyan yegâne dostları olarak kalsın. 

IjJğer, vatan hizmeti ifa edenlerin; milletin 
içinde müstesna değerde varlık gösterenlerin ya
rattıkları sevgi ve takdir isimli üstleri o derece 
kuvtetli olur da; onlara ölümlerinde bile refa
kat f derse; 

0 ölümden sonra, heykel de dikilir, büst de 
yapıdır; isimlerini ve hizmetlerini ebediyete kadar 
götüjren âbideler meydana getirilebilir. 

-Şğer bu kanunun makabline teşmilinden, 
înönu gibi şahsiyetleri hedef tuttuğum iddiası 
varşja onların bu fikirden uzak ve münezzeh 
kalntalarmı temenni ederim. 

Ijnönü'nün siyasi zühullerinin zaman zaman 
münjekkidi olabilirim belki. Fakat millî hizmet
lerinin münkiri asla değilim. O hizmetlerin 
şakiyiyim. Ben inkâr etmediğim gibi bu kanu
nun |makabline teşmili de bu hizmetleri ihlâl et
mez.! Eğeri înönü gibi vatan evlâtları bu mille
tin gaibinde ve tarihinde yerini almış ise; bıra-
kmıi benim ivaz diyebileceğim. 

Türlü, türlü sebep ve âmillerle sağlığında 
"konip, bu kanunun kaldıracağı heykelini, ge
lecek nesiller ivazı sadece sevgi ve takdirden iba
ret I olan duygularla ölümünden sonra yerine 
iadet etsinler. Müsaade edin bu mâruzâtıma şahsi 
dâvi gütmediğimi; hizmet, fedakârlık ve fera-
gatkjarlıkları münkir olmadığımı sizin gibi bü
yük İve muhteşem bir kudretin önünde ikrar ve 
aynî zamanda ispat etmiş olduğumu tahmin 
ediyorum. 

I^en sadece milleti zarardan kurtarmak ve 
bilhassa sakim bir zihniyetin artık yıkılmış ol
duğunu millete göstermek emeliyle bu kanunu 
sunuluş bulunuyorum. Dalkavukluğun artık 
ölmüjş olduğunu (Soldan bravo sesleri) ve dikta-
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torluğun hayat membaınm artık kurumuş ol
duğunu tebarüz ettirmek emeliyle, arkadaşlar! 
Sunmuş bulunuyorum. 

Diktatörlerin yapı ve vücut malzemesi iki 
kaynaktan gelir. 

Birisi hırs, istibdat ve tahakküm mayası ile 
yuğrulmuş bizzat iç âlemleri. 

Diğeri de cemiyetin, daha doğrusu onun et
rafım saranların sunuşları. 

Eğer Marküs, Antonyüs ve bütün etrafını 
saranlar Jül Sezar'a her Lüperkalya yortusun
da bir defa kırallık tacı sunmaya kalkmasalardı 
Jül Sezar'm tarihte şöhret bulan diktatöryal 
rejimi teessüs edecek mi idi1? 

Müstebidlerin bütün iç âlemine rağmen, ce
miyet ona tahakküm niyetlerinin tohumuna 
müsait bir toprak olmazsa o tohum filiz vere
bilir mi? (Alkışlar). 

Herkesin anası gibi sadece bir tabiat ka
nununun icrasını vasıta olarak, mûtat sancısını 
çekerek çocuğu doğuran bir ananın diğer ana
lardan farklı olarak, doğurduğu çacuğa, çekti
ği sancıya ve doğurduğu yere bir kudsiyet iza
fe edilirse; o yer bir ziyaretgâh, o yer bir ma
bet, o yer bir müze haline getirilirse o doğan 
çocuk, günün birinde kendisini insanlar üstü 
bir kuvvet ve meselâ bir peygamber ve meselâ 
bir Allah vasfında görmeye yeltenmez mi? 

îşte arkadaşlar, benim görüşüm budur her 
türlü ivazdan, her türlü gayeden ayrı ve mü
nezzehtir. Düşündüklerimi size sundum. Niye
tim bundan ibarettir. 

Size gelinre: nasıl isterseniz öyle yaparsı
nız temennisinde bulunuyorum, neylerseniz gü
zel eylersiniz. (Alkışlar). 

ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU ADINA AVNÎ 
YURDABAYRAK (Zonguldak) — îyi bir ha
tip arkadaştan sonra söz almış bulunmaklı-
ğım bir talihsizlik eseri olacak. Ancak mensup 
olduğum komisyonun noktai nazarını huzuru
nuzda arzetmek mecburiyetindeyim. 

Biz içişleri Komisyonunda bu teklif geldiği 
zaman bugünkü kanuni mevzuat karşısında ve 
bilhassa 14 Mayıstan sonra içine girdiğimiz 
hava şartları içinde böyle bir kanuna lüzum 
bulunmadığı kanaatine vardık ve bu teklifin 
reddi mütalâasında bulunmuştuk. Muhterem ar
kadaşım Celâl Yardımcı hakikaten, teklif ettiği 
kanunu, gerek maziye ve gerekse hale ait ola-
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i rak ve tarih kısımlarını kendine has üslûbu ile 

izah buyurdular. Fakat kendisinin teklif ettiği 
şekilde dahi olsa, Adalet Komisyonunun değiş
tirdiği şekilde de olsa, bu kanun hem mevua-
tımıza aykırıdır, hem de bugün buna lüzıvm 
yoktur. Eğer mevcut heykellerin veya mümasil
lerinin ortadan kaldırılması murat ediliyorsa 
bunlar, buradan alman kanunlara göre rekze-
dilmediklerine göre, elimizdeki kanunlar çerçe
vesi dâhilinde bunları, belediyelere, şehir mec
lislerine bırakmışızdır. Pekâlâ bir heykel dik-

I inişler ve bir isim vermişlerdir. Şimdi 14 Mayıs
tan sonra bu şekilde heykelini diktirecek bir ar
kadaş veya bu şekilde heykelini dikmeyi her 
hangi bir sebeple kendisine şiar edinecek ve 
bundan medet umacak veya her hangi bir hu-
lûskâr heyet teşekkülü, hükmi şahıs olsun, mec-
]\r, halinde bulunsun, bu memleket içerisinde bir 
arkadaş bulunmadığına şahsan kaaniim. Key
fiyet böyle olduğuna göre, eğer geçmiş bir zih
niyetin tasfiyesi zımnında ise, o, tasfiye edil
miştir. Onun, şu anda, geriye döneceğine hiçbi
rimiz, milyonda bir zerre kadar dahi olsa ihti
mal vermiyoruz. Fakat günün birinde böyle bir 
zihniyet, Allah göstermesin, bu memleketin 
ufuklarında belirirse, veya bu Meclis böyle bir 
zihniyet içinde bulunursa bu kanunun kıymeti 
nedir arkadaşlar? Başka bir kanunla bu kanu
nu derhal ortadan kaldırırlar. 

Arkadaşlar; biz memlekete büyük vaitlerde 
bulunduk, millet bizden büyük işler bekliyor. 
Bu itibarla bu ufacık işlerle vakit öldürmekte 
mâna yoktur. Bunu geçmiş zihniyetin tashihi 
mahiyetinde olarak nazara alırsak, pekâlâ bilir
siniz ki, âdemimerkeziyet usulü bulunan mem
leketimizde, her hangi bir müessese ve hükmi-
şahıslar bütün memleketin sevgisini kazanmış 
bir kimsenin adını bir yere vermek mecburiye
tinde kalırlarsa, o muhitte yaşıyanlarm arzula
rı hilâfına buna niçin mâni olalım. Memleketten 
binlerce kilometre uzakta ecdadımızdan kalan 
kahramanlıkları yaratan ve yaşatan Kore kah
ramanlarından buraya dönüp gelenler için, bir 
şehir Meclisi veya bir Belediye meclisi bir hey
kel dikmek istese, bir kitabe yazmak istese, ni
çin buna kanunla mâni oluyoruz? Bu, demokra
siye aykırıdır. Şu halde bence her iki bakımdan 
bu kanun yersizdir. Memlekette hakikaten geç
miş zihniyete uyarak, kitabe, vazacak, pul çıka-

1 racak, şuraya buraya kendi heykelini hakketti-
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recek bir arkadaş burada bulunmadığına göre 
bu kanun yersizdir. 

Takdir sizindir arkadaşlar. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, kanun, umumi ihtiyaç ve za
ruretlere cevap versin diye tedvin edilir. Bugün 
bu kamuna ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Bir 
nebze bunun üzerinde durmak lâzımdır. 

Arkadaşlar, muhterem arkadaşımız Celâl 
Yardımcı'nın teklifi hislerimize hitap ediyor. 
Biz hislerimize mağlup olursak bunu çok cazip 
görür. Hiç düşünmeden tasvip ederiz. Fakat 
hukuk kaidelerine sadık kalmak, hukukçu olma
mız bes'abilo ve hukuk devleti namı altında bir 
Devlet kurduğumuzdan hislerimize mağlup ol
mamak için gayret sarf etmek mecburiyetindeyiz. 
Bu kanunu kabul edecek olursak şu mahzurları 
vardır. Evvelâ Remzi Bucak arkadaşımızın 
ifade ettikleri gibi küçük Meclislerin yani şah ir 
ve belediye meclislerinin vazife ve salâhiyetleri
ne müdahale etmiş oluruz. Parklara, caddelere, 
okullara isim vermek onların hak ve salâhiyet
leri dahilindedir. Binaenaleyh biz bu kanunla 
onların hakkını ihlâl etmiş oluruz. 

İkincisi dostluk nişanesi olarak bâzı siyaset 
icaplarına göre bir takım yabancı kimselerin da
hi isimleri verilebilir ve bu hal memleket ve 
millet nef 'ine iyi neticeler verebilir. 

Üçüncüsü ise, bu kanunun makabline teşmil 
edilmesi veya edilmemesi. Keyfiyeti, makabli
ne teşmil etmezsek esasen iktidarda biz olduğu
muza göre arzumuz hilâfına istemediğimiz bir 
hareket vukubulamaz. İstediğimiz bir şeyi ka
nun halinde çıkarsak da bu kanun biz iktidarda 
kaldıkça yaşar, biz iktidardan ayrılır ayrılmaz, 
bunun yaşaması geleceklerin niyet ve arzularına 
bağlı kalır, bizim gibi düşünürlerse mer'i kalır, 
dokunmazlar. Aksini düşünürlerse bugün biz 
bir kanun yapmak da ikindi bir kanunla lâğveder
ler ve itedikleri gibi kanun çıkarırlar, Hedik
leri gibi hareket ederler. Binaenaleyh, arzetti-
ğim sebeplerden dolayı faydalı olduğunu ummu
yorum. 

Makabline teşmil edilirse şu mahzur da do
ğar, bir kaidei hukukiye olarak hukukçuların 
riayet etmek mecburiyetinde oldukları bir cihet 
vardır, o da kanun makabline teşmil edilemez, 
kaidesidir. Aksi hakikaten nahoş bir hareket olur. 
Bendeniz bunun zaruretine de kaaıni değilim ve 
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j faydası da yoktur. Bu itibarla arkadaşımız gü-
I cenmesinler, teklifin reddini rica ediyorum. 
i BAŞKAN — Hamdullah Suphi Tanrıöver. 
I HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (Ma-
; nisa) — Muhterem arkadaşlar, hizmetleri çok 
i büyük olanların tebcili bir şekilde olmuyor, 
I yüz şekilde oluyor. Hepiniz memleket gazetele

rinde okudunuz,, Mae Arthur New - York'a 
! ayak bastığı gün kendisini yedi milyon insan 
i karşılamıştı. Acaba bu kabul, bir adamın hey-
! kelini dikmekten çok daha mühim olan bir nü

mayiş değil midir? 
j Milletlerin büyük hizmet adamlarını mükâ-
' fat!andırmak şaşılacak kadar çoktur, nişan, rüt-
| be, para, nama izafe edilmiş binalar, fahri un-
! vanlar, resim, heykel ve saire. Mevki vermek 
i 
! suretiyle ve bazan da resmini yapmak. Şimdi 

bu kanun maziye teşmil edilirse bâzı heykeller 
: kalkacak, bâzı isimler silinecek. Hatırıma bir 
! şey geldi: 
I Pier Loti isminde ölmüş bir Fransız muhar-
I riri var o, memleketimize âşık bir adamdı. Ben 
! ki biraz yazı yazmış bir kimseyim, onun yazıla-
| rını okuduğum vakit emin olunuz kendi kendi-
j nıe, kaç defa keşke onun gibi ben de yazılar 
! yazsa idim ve altına imzamı koysaydım, demi-
• simdir. Bu adamın ismini bir sokağımıza ver-
i dik; o, hayatta iken.. Fena mı yaptık? Hayır 

elbet doğru yaptık. 
| O]od Farrer ismindeki diğer bir Fransız 
I yazarının adını başka bir sokağımıza verdik. 
! Yanlış mı yaptık? Bu hareket çok doğru idi. 
j Arkadaşlar, dalkavuklukla hizmet takdirini 
; fark ve temyiz edebilecek bir millete mensubuz. 
! Dalkavukluktan korkarak nankörlüğe düşme-
j meliyiz. Mevkii iktidarda iken isimleri sokak

lara, mekteplere meydanlara verilmiş birtakım 
J kimseler tanıyoruz. Onlar iktidarda iken yapı-
I lan dalkavukluğu memleket temyiz etti, mâna

sını anladı. Bunlar bâzı küçük şahsiyetlerdir. 
j Fakat bir ölüm dirim muharebesi yaptığı-
ı mız zaman vatana şerefle hizmet etmiş, bir so-
I nıı başlangıç, haline getirmiş, muhali mümkün 
i kılmış, mağlûbiyeti şereflerle dolu bir zafere 
| çevirmiş insanlar; hayatta iken Türk Milletinin 
I eğer bir heykelle minnettarlığını görmüşse, 
I şimdi bu heykeli nasıl kaldıracağız?.. Bu hal ne 
j kadar devam edecek, her parti iktidara geldik-
j çe, eski partinin kıymet sahibi insanlarına, hiz-
i metlerine karşılık gösterilen sevgi ve takdir 
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nişanelerini onların hayatta bulundukları za- i 
man ortaya konmuştur diye kaldırırsak memle
ketin manzarası ne kadar hazin olacaktır? Bu, 
çok perişan bir manzaradır. 

Aziz arkadaşlarım; şimdi konuşurken her
kesten. evvel bir kimseyi hatırlıyorum, o, mem
lekete çok hizmet etmiştir. Bütün Devlet adam
larının kusurları vardır, Ben bilebildiğim tarih 
parçalarını göz önünde tutarak söylüyorum. 
Devlet adamlarnun zaman zaman büyük kusur iş
lemediği vâki değildir. Büyük olmak büyük kusur- I 
lar sebebidir. Bir bakkalın yalanı küçük, bir 
devlet adamının yalanı büyüktür. İnönü demin 
yaşlanmış bir insan olarak şu karşı sırada oturu
yordu; ben onu Ankara'dan çok evvel tanırım. 
Millî Mücadeleden çok evvel bir gün İstanbul'da 
Türk Ocağında karşı karşıya oturduk ve ko
nuştuk. O Lozan'dan döndüğü zaman bizim için 
neydi? Viran Anadolu'muzda onun başladığı 
ümran hareketini seyrettiğimiz vakit o nazarı
mızda ne idi? Dünkü bakımsız, perişan iki taşı 
üst üste koyan el mübarektir. Türk toprakları 
üzerinde, vatan toprakları üzerinde bir tek kilo
metre türk şimendiferi yoktu. Çok şükür bin
lerce kilometre yaptık, ve bütün yabancı şimen
diferleri satın, aldık. Yalnız bu hareketi müta
lâa ediniz, tamamen onun lehine bir karar verme
nize kâfidir. 

Bir gün gazeteleri okuyorum, İzmir'de bir 
belediye reisi onu memleketten kovalım diyor, bir 
gazete de cezayi müzayedeye çıkarmış idamını 
talebediyor. Bir Kalkınma Partisi Reisi hapse
delim diyor. 

Elbet burada bir itham vardır. Ona müte
veccih değil, Türk Milleti itham edilmiştir. Bir ı 
genci mektepten çıktıktan sonra, alırsınız, yer 
yer tutuşan harb meydanlarına sevkedersiniz, 
bir gün Erkânı Harbiye Reisiniz olur, bir gün 
Başkumandandır. Size Birinci ve İkinci İnönü 
zaferlerini verir. Bir gün Birinci Cihan Harbini 
kazanan devlerle mücadeleye göndeririz, elinde 
bir zafer âbidesi ile, kurtuluş beratımızla mem
leketine döner. Bu Lozan dönüşüdür. Türk Mil
letinin istiklâli temin edilmiştir. 

Dâhilde, hariçteki hizmetlerinden dolayı onu ı 
Türk Milleti senelerce Başvekil ve Devlet Reisi 
olarak başının üstünde tutmuştur. Fakat bir 
gün hiç bir kıymeti olmadığını anlamışız, hey- j 
kellerini resimlerini indiriyoruz, isimlerini si- j 
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liyoruz... Bu çok hazindir, memleekt aleyhine
dir. 

Bu kabili tasavvur değildir (Gürültüler). 
Arkadaşlar, sizden istikrar rica ediyorum. 

ibzal etmiyelim. Kolay kolay mükâfat vermiye-
lim. Fakat hizmetlerine karşılık vaktiyle mü
kâfat verdiğimiz kimseleri ise kanunlar yaparak 
yere vurmaya çalışmryalım. Çünkü bu hareket 
bundan sonra gelenler için kötü bir misal olur, 
onlar da yıkarlar. Başkaları tekrar yaparlar. 

Benim temennim, bu kanunun maziye ait 
kısmını tamamen lâğvetmektir. Çünkü o, mu-
zırdır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, bendeniz şahsan bu kanun teklifinin 
aleyhinde olmadığımı arzetmek isterim. Ancak 
gerek, teklifte ve gerekse Adalet Komisyonunun 
kabul ettiği raporda yazış itibariyle, tedvin iti
bariyle noksanlar olduğu için heyeti umumiye-
sine itiraz edeceğim. 

Arkadaşlar, eğer bu kanun teklifi kanuni-
yet kesbederse, misal olarak arzedeceğim, İs
tanbul'daki Taksim âbidesi ve Afyon'daki Za
fer âbidesinde halen yaşayıp o zaman ki zafer
leri temsil eden, yahut İstiklâl Harbinde Ata
türk'le arkadaşlık yapmış olanların heykelleri 
hiç olmazsa kısmen kırılıp atılması icap edecek. 
(Maddelere taallûk eder sesleri) 

BAŞKAN — Sözünü kesmeyiniz. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Maddele

re ait değil, heyeti umumiyesine aittir. Bâzıla
rında bundan sonra dahi, meselâ memlekete bü
yük hizmetler yapan, kahramanlıklar yaratan, 
harbde büyük yararlıklar gösteren kimse için 
memleketin içinden gelen bir arzu ile onun hey
kelinin hayatta iken yapılması gibi bir arzu 
doğabilir. Bence eskiye dönmiyelim. Celâl Yar
dımcı arkadaşımızın dediği gibi ne dalkavukluk 
yollarına, şuna veya buna yaranma yollarına 
sapalım, ne de onun aksine olarak kahramanlık
lar göstermiş bu memleketin sevgisini kazanmış 
olup da vaktiyle ad almış olan birtakım şahsi
yetlerin heykel veya isimlerini gelişi güzel at
ma yollarına sapalım. Bendenizin arzetmek is
tediğim kısım budur. Bu iki noktayı telif etmek 
lâzımdır bendeniz bir önerge takdim ediyorum 
maddelerin müzakeresi geldiği zaman üzerinde 
işleriz fakat kül halinde ele alarak şu veçheyi 
belli edelim. Eskiye tatbik edelim, fakat han
gilerinin kaldırılması lâzımgeleceğini, hangileri-
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nin kaldırılmaması icabettiği hususunu tâyinde I 
Hükümeti veya belediyeleri serbest bırakalım, 
bilâhara maddelerde arzederim. 

BAŞKAN — Abbas Çetin. 
ABBAS ÇETÎN (Kars) — Arkadaşlar, bu 

Kanun Komisyonda görüşüldüğü vakit de ve 
birinici müzakeresinde de Kanunun aleyhinde 
bulunmuştum. Benden evvel konuşan arkadaş- I 
lar gayet heyecanlı konuştu. Bilhassa Ham
dullah Suphi Beyefendi arkadaşımız çocuklu
ğumun sevinçli, heyecanlı hâtıralarını canlan
dırdı, burada o hâtıraları hissetmekteyim. Hey- ı 
kel dikmek, isim yazmak, büst dikmek kanun 
mevzuuna girmez. Milletin heyecanını, takdiri
ni, sevgisini bu kadar daraltmaya hakkımız 
olmadığı kanatindeyim. Bugün canım ister 
günün aktüalitesine göre millî heyecanı, millî | 
takdiri ifade eder ve işaret koyarım. Eğer bu I 
işaret yerinde konmuşsa ilelebet yaşar. Yerin
de konmamışsa zaman onu siler, götürür. Bu, 
milletin takdiri meselesidir. 

Bütün bunların dışında Anayasanın 91 nci 
maddesini okumamız icabediyor: «illerin işleri 
yetki genişliği ve görev ayrılığı esaslarına gö- l 
re idare olunur.» Anayasa ve bu madde yaşa
maktadır. Ve bu maddeye istinaden müstakil ı 
çalışan iller vaktiyle kanunun ve Anayasanın 
kendilerine verdiği yetki ile heykel dikmişler, | 
büst yapmışlar ve hakler yapmışlar. Biz bu 
kanunla onlara siz bunları diktiniz, biz bu ka
nunla sökeceğiz mi diyeceğiz? Bırakınız onlar 
nasıl yapmışlarsa, millet istemiyorsa yine on
lar söksünler. Anayasanın bu maddesini Fu- | 
zuli'nin Beratı gibi bir tarafa bırakıp bu ka- | 
nunu çıkartamayız. 

Celâl Yardımcı arkadaşımız buyurdular ki; 
efendim, İnönü'nün heykellerini kaldıralım. 
Millet hakikaten onun hizmetlerini takdir edi
yorsa öldükten sonra heykelini diksin. Niçin? 
Millet eğer istiyorsa heykelini yapar, istemi
yorsa kaldırır. Meclis niçin böyle şeylere alet | 
olsun? I 

I 
Arkadaşar, kısaca kanaatim şudur ki ; bu I 

kanunla bu iş olmaz. Vatandaşların takdirini 
kanunların dar metinleri içerisine sokmaya, j 
heyecan ve sevinçlerimizi bu kanunla kenet- I 
lemeye ve kösteklemeye hakkımız yoktur, j 
Kaldı ki bu Anayasaya da aykırıdır. Anayasa- | 
ya karşı aykırı hareket etmiş oluyoruz. | 

.ıysı o : ı 
Takdir yüksek heyetinizindir. Fazla mâru

zâtta bulunmayı zait görüyorum. 
BAŞKAN - - Remzi Oğuz Arık. 
REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar; eğer bizim çocukluğumuzu da
hi elinde bir hamur gibi yoğuran büyük hatip 
Hamdullah Suphi konuşmasaydı belki söz almı-
yacaktım. Beni affetsinler. Fakat şunu tesbit 
etmek mecburiyetindeyim: İstikrar diye üzerin
de kendisiyle beraber elbette duracağım büyük 
âmili, bir milletin hayatında elbette müessir 
olan bir âmili, zannetmiyorum ki, böyle bir âbi
de kanunu münasebetiyle çiğnemiş olalım. 

Sait Paşa öldüğü zaman Mizan muharriri 
Murat Beyin bir yazısını hatırlarım. Diyordu 
ki; Sait Paşa ölmüştür. Şimdi onun hakkında 
hüküm vermek icabediyor. Nasıl hüküm verece
ğiz? Kendisi hakkında hüküm vermek için şu 
şekilde hareket etmek mecburiyetindeyim: İn
san kusursuz olmaz. Fakat yaptığı iş, yaptığı 
iyilik kusurdan fazla ise bu insana iyi demek 
mecburiyetindeyiz. Fakat Murat Bey gibi bir 
müverrih Sait Paşanın ölümünü beklemiştir. 
Muhterem üstadımız pek iyi bilirler, bir insanın 
muhasebesi hayatının sonunda yapılır, bugün 
taptığımız insanın yarın boynunu kesmiyeceği-
mizi kim temin edebilir? (Bravo sesleri, alkış
lar) Biz bütün insanlık tarihi boyunca bunun 
böyle olduğunu gördük, bugün alkışladığımız 
insan hakkında yarınki hükmümüz başk,ı türlü 
oluyor. Muhterem üstat ve hatip şunu bilirler-
ki, alkışlar, nümayişler, hattâ günlük gazete 
sayfalarında yazılan yazılar bir âbide değildir. 
Âbide ne demektir onu bilirler, âbide denen ve 
ebediyete giden eseri vermek için elimizde, ona 
mevzu olan adam hakkında, bizim, katı olarak 
hükmümüzü vermemiz icabeder. 

Atatürk Kanunu münasebetiyle Adalet Ko
misyonunda söylediğim ve maalesef matbuata 
yanlış akseden ve (Lâilâhe illallah) in (lâilâhe) 
si gibi yayılan konuşmamda da söylediğim veç
hile, tarihin, üzerinde hükmünü henüz vermedi
ği insanlar hakkında başka suretle durmak 
mecburiyetindeyiz. Biz fâni insanlar, geçici he
yecanların tesiri ile şu ve bu hükümleri verebi
liriz. Fakat insanların ömrü müsavi değildir. 
Onun için, af buyursunlar, kendilerine çocuklu
ğumdan beri devam eden tazimimle beraber, 
söylemek mecburiyetindeyim, hakikaten bu âbi
de fikri üzerinde millet hayatımızın istikrarı 
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bakımından durmanın tam zamanıdır. Yani bu I 
istikrarı böyle bir kanun getirmekle verebiliriz. 

Arkadaşlar (Bu kanunun geçmişe şümulü 
yoktur.) dediler; kendileri ile beraberim ve bu
nun üzerinde durmak niyetinde değilim. Fakat 
milletlerin, hayatında bazan kendi kendilerine 
durup şöylece düşünmeleri yaptıkları ve yapa
cakları üzerinde durmaları icabetmektedir. Biz 
bu milletin kendi kendine ne yaptıklarını ve ne 
düşündüklerini candan takibeden nesilleriz. 

Biz bundan sonra böyle yanlış hareketlere 
mâni olmak istiyoruz. Abbas Bey arkadaşımız 
«İllerin yaptıklarını bozmıyalım, tecavüz et-
miyelim.» dediler. 

Böyle bir tecavüz mesele mevzuubahis de
ğildir ; mesele bir ikaz bir tavsiyedir. Biz bütün 
memleket çocuklarına diyoruz ki ; tarihe mal 
olmıyan, gününün sonuna gelmiyenler için Al
lah aşkına acele etmeyin! Diğer bir arkadaşımız 
da «Kore'den gelenler için bir âbide yapacak 
olursak bunu bize çok mu göreceksiniz?» dedi. 

Çok rica ederim, aradaki farkı arkadaşımız 
elbette düşünecektir. Kore'deki şehitlere ve ga
zilere yapılacak olan âbide yani anıt, bir mâne
vi şahsiyete yapılacak anıttır. Yoksa bir tek ki
şiye yapılan anıt değildir. (Alkışlar) Biz bu-
milleti, bu tarihi temsil eden mânevi şahsiyetle
re elbette en güzel anıtları hayatımızda yapa
biliriz. Kakat kişiler için, affetsinler, onların 
sonunu beklemek mecburiyetindeyiz. Bu itibar
la bunları şimdi bu kanunla memleketimizin 
noktai nazarı halinde tavsiye etmezsek yaptığı
mız inkılâbın hakiki nesli olduğumuzu biraz da 
belli etmemiş oluruz. 

Heykeller dikildiği zaman görüyoruz ki, 
heykellerin dikilmesini icabettiren şartlar, ümi
din fevkinde, menfi olabiliyor. O heykeller di
kilirken hiç de gönül rızası ile dikilmemiş ola
bilir. Bu itibarla bu şartları unutmuş olanlara I 
karşı, bir inkılâp neslinin, bir inkılâp anında I 
âtiye, sesini yükseltmesini doğru bulmaktayım. | 
Ve bu kanunun, makabline şâmil olmamak şar-
tiyle, kabulünü rica ederim arkadaşlar (Alkış
lar) . 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı. (Vazgeçti 
sesleri) 

Hamdullah Suphi Tanrıöver. 
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (Ma

nisa) — Arkadaşlar; kanuna hiçbir itirazım 
yoktur. Bundan sonrası için alınan tedbirler 
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benim de tamamen tasvip ettiğim şeylerdir. 
Yalnız maziye ait olan kısma itiraz ediyorsun. 
(Doğrudur sesleri) 

Muhterem arkadaşlarıma ufak birşey ha
tırlatmama müsaade etmelerini rioa edeceğim. 

Bizans tarihinde ikonoklazm ve ikonolatsiı 
diye anılan ve bu tarihi başından sonuna ka
dar takip eden bir buhran vardır. Bunu suret-
şikenlik ve suretperestlik diye tercüme ederiz. 
Dinî suretler yapılır, takdis edilir. Ba$fcaları 
gelir bu suretleri yırtarlar, yakarlar. Bu buh
ran Bizans tarihinin en esaslı zarflarından bi
ridir. 

Konya'da Alâettin camimin tamiri mevzuu
bahis olduğu vakit Evkaf Müdürü Selçuk 
Sultan'ı Alâettin camii diyemezdi. Niçin bilir-
misiniz? Çünkü Osmanlı Hanedanı, kendinden 
evvel Anadolu'yu Türkleştirmiş muazzam üm
rana kavuşturmuş yabancı tarihçilerin, müs
teşriklerin bir cümlesini söylüyorum : Onu, 
yani Anadolu'yu eski firavunlar ve Romalılar 
devrine gitmeksizin eşini göremiyeceğiniz bir 
ümrana kavuşturmuş olan Selçuk Hanedanı 
amlsız istemezlerdi. 

Millî tarihimizin açık bir yarası vardır. 
Kıskançlık. Bu feci bir hastalığımızdır. Bizim 
bütün kabiliyetlerimize musallat olmuş bir be
lâdır. (Doğru sesleri) 

Bir zamanlar, birinci büyük reisimiz zama
nında, bâzı âbideler üzerindeki yazıları silmeye 
başladılar, Benim, duvarları içinde tahsil gör
düğüm Galatasaray'ın kapısı üzerinde İzzet 
Efendinin harikulade yazısı ile mektebin mü-
essisi olan Sultan Aziz'in ismini taşıyan kitabe 
baştan başa kazıldı. Bu hareket, tarihin, mazi
nin inkârıdır. Mazi inkâr edilmez. Milletler 
devam eden bir maziden ibarettir. 

Şimdi bu kürsünün üzerinde size hitabeden 
naçiz arkadaşınız aynı düşünce ile aynı hisle, 
bir gün Celâl Bayar ' ı müdafaa etti. Şimdiki 
Devlet Reisimizi 9 -10 hatip sıra ile günahla
rını söylüyorlardı. Memlekette geniş bir yol
suzluk şebekesi olan bir teşkilâtın başmda se
nelerce çalışmış. Bu ihtiyar arkadaşınız onu, 
kendi namusunu müdafaa eder gibi müdafaa 
etti. 

Çünkü bir gün pek mahdut olan Devlet 
adamlarımızı boşuna yıpratmaktan, harcamak
tan mütevellit zıyaımızın elemini çekeceğimize 
kaani idim. 
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Beni o gün dinliyenlerin bir kısmı hoşnut- I 

suzluk içinde idi. Fakat ben, zamanla hak ka
zanacağıma kaani idim. Fikrimi söylemekten 
çekinmedim. 

Şimdi ayni hisle, ayni fikirle kanunun ma
ziye teşmilinden hâsıl olacak hata üzerine dik
katinizi çekiyorum. Yakın mazimizde büyük 
hizmetlerde bulunmuş adamlar vardır. Bu mazi | 
mevzubahs olduğu zaman bilhassa bir kişiyi I 
hatırladım. İsmet İnönü'yü. Şu hatası var- I 
dır, bu hatası vardır, diyebilirsiniz. Fakat 
ne büyük hizmetleri de vardır. Ben, bu mem
leket tarihini dakika dakika 50 sene yaşamış 
olan bir adam sıfatiyle, hatalarını bir tarafa, 
sevaplarını bir tarafa koyarak, onun için kal
bimde mevcut hissi nihayetsiz bir minnettarlık 
diye tarif ediyorum. Dün Celâl Bayar'ı müda
faa ettiğim gibi, bugün de onu müdafaa ediyi-
rum. Çünkü bu namus borcumdur. (Sağdan 
sürekli alkışlar) Heykelleri kırılacaksa hata
dır, sonra geleceklerde aynı şeyi yapar. Bu ne 
bitmez tükenmez bir yapma ve yıkma devri 
olacaktır, tasarının istikbale ait olan kısmını 
doğru buluyorum. Çünkü isim vermeler çok 
suiistimal edilmiştir, onda sizinle beraberim. 
Yalnız maziye ait olan kısım çıkarılmalıdır. 
(Alkışlar) 

EİFAT ÖÇTEN (Sivas) — Çok aziz arkadaş
larım; komisyona iade edilmeden evvel bu kanun 
mevzuunda konuştuğum için tekrar kürsüye çık
mak mecburiyetini hissettim. Dada ziyade beni 
söz almaya tahrik eden, Muhterem Üsdadımız 
Hamdullah Suphi'nin ileri sürdüğü fikirler ol
du. Muhterem üstadımız Hamdullah Suphi'nin 
ileri sürdüğü fikir ve tez itibariyle gönül arzu 
ederdi ki, bu kanunun reddini istemiş olsun. Bu 
Kanun makabline şâmil olmamak kaydiyle çık
ması arzu edildiğine göre mutlaka maşerî vicdana 
mal olmamış, temsil ettikleri durum itibariyle 
hakikatları ifade etmemiş ve bu zavallı milletin 
milyonlarca parası birkaç dalkavuğun, keyfine ve 
arzusuna sarf edilmiş olduğu bir hakikattir. Aziz 
arkadaşlarım, bu kanunu teklif etmekle, bu ka
nunu burada görüşmekle mutalaka mahzurları 
görülen hâdiseleri önlemek istiyoruz. Hiç şüp- j 
hesiz ki, böyle bir kanunu maşerî vicdana mal-
ediyoruz ve diyoruz ki, Türk Milleti tesir al- J 
tında bulunmıyan şuuru ve iradesiyle hatalara I 
düşebilir. Bu hataları önlemek için böyle bir 
kanunu kabul etmek lâzımdır. Değerli arkada,ş- ! 
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larım, Millî şuur tahakkuk ettikten sonra ma
şerî vicdan böyle bir hataya düşmüş müdür ki, 
böyle bir hataya tekrar düşmemek için tedbir
ler alıyoruz? Dolayısiyle Türk Milletine haka
ret ediyoruz? Türk Milletine hakaret etmeye 
hiç kimsenin hakkı yoktur. Böyle bir hata, ma
şerî vicdandan ve Türk Milletinden sâdır olma
mıştır. Arkadaşlar; maşeri vicdan, iradesine 
zincir vurularak, ona kıymet verilmeden ona 
izafeten yapılan tasarruflar, ve icraatı bugün ve 
yarın tasfiye edecektir. Buna hiç kimse mâni 
olamıyacaktır. Binaenaleyh, böyle bir tasfiye 
mevcutken, onu tasfiye bu milletin hakkı iken 
0 tasfiyenin önüne niçin set çekiyoruz? Bu hare
ketimizle, maşerî vicdana malolmıyan hareket
leri niçin meşrulaştırıyoruz ? Muhterem Ham
dullah Suphi Bey şahsa temasla bu millete iyilik 
etmiş ve bu millete mühim yardımlarda bulun
muş kimselerden bahsettiler. Bunu inkâr etmi
yoruz. Hakikatları ve hizmetleri bihakkin temsil 
eden heykelleri, âbideleri kalır, elbette ki kala
caktır. Muhterem üstadım bilirler, Erzincan'da 
dikilen bir heykel vardır. 

Onun temsil ettiği, izafe ettiği mâna acaba 
heykelin duruşunda ve rekzedilişinde mevcut mu
dur?. Katiyen mevcut değildir. Binaenaleyh bu 
heykel, hakikatları temsil etmiyen, milletin bağ
rına sokulan iyilikleri ve fenalıkları temsil etmi
yen bu heykelin elbetteki bu memlekette bir gün 
tasfiyesi mukarrer-ve muhakkaktır. Erzincanlılar 
Devletin sinesine alınmış, hakikaten bağrına ba
sılmış mıdır?. Biz böye bir heykeli nasıl meşru-
1 aştıracağız?. 

Arkadaşlar; bu kanunla millî şuura, maşerî 
vicdana set çekiyoruz. Bu itibarla bu kanunu, 
bundan evvelkilere şâmil olsun olmasın, çıkarmı-
yalım. Millî şuur ve maşerî vicdana bırakalım, o 
kendi tasarrufuna doğru yürüyecektir. Bu kanu
nu çıkartmak hakikaten hatalı olur. Çünkü ma
şeri vicdan böyle bir hata görmedi. Mevcut hata
ları önlüyoruz, set çekiyoruz. Hata varsa eskiye 
aittir. Millî iradenin zincirlendiği zamanlara ait
tir. O halde bu kanunu kabul etmiyelim, ret ede
lim. İşi maşerî vicdana bırakalım. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
ADALET KOMİSYONU ADINA OSMAON 

ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — Sayın arka
daşlarım, Celâl Yardımcı-arkadaşımızın daha ka
nunun, esası, tümü hakkında konuşulmaya baş-
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landığı sırada kanun tasarısının metni sanki bu
nun makable şümulü gerekir diye bir madde 
imiş gibi hareket ederek bu mevzuu tasarının tü
mü üzerinde ele alması münakaşanın istikametini 
başka veçheye götürmüştür. Halbuki evvelâ ka
nunun tümü üzerinde konuşacaktık. Maddeler gel
diği vakit bunun makabline teşmil edildiğini gö
rürsek o zaman arkadaşlarımız tezlerini ortaya 
atarlar ve aksi tezi iltizam eden arkadaşlarımız 
da fikirlerini savunurlardı. Halbuki şimdi tama
men kanunun tümü üzerinde konuşmaktayız. Ka
nun tasarısında makabline teşmil edileceğine dair 
her hangi bir hüküm mevcut değildir. Filhakika 
arkadaşımızın teklifinde böyle bir hüküm mev
cut idi. Fakat Adalet 'Komisyonunda uzun uza-
dıya münakaşa edildi ve bu noktai nazar kabul 
edilmedi. Hattâ bendeniz bu işin esaslı bir suret
te tertip ve tanzimi için kanunun kabulü halinde 
kabineye yetki verilmesini iltizam etmiştim. En
cümenimiz bunu da kabul etmemiştir. Fakat bu 
da ayrıca burada münakaşa edilecek bir mevzu
dur. 

Şimdi böyle bir kanuna lüzum var mıdır, yok 
mudur?. Adalet Komisyonunda böyle bir kanu
nun lüzumu üzerinde durulmuştur. Bu, kanuna 
lüzum vardır. 

Bu bir kanun mevzuu olamaz diyorlar, kanun 
mevzuunun ta kendisidir. Bu kanun memlekette 
Türk çocuğunun alın terinin, Türk Çocuğu eme
ğinin heba ve tebah olmamasını istihdaf etmek
tedir. Bu kanun bir istikrar âmili de olacaktır. 

Bundan sonra hayatta iken bir kimsenin 
adına, daha hizmetleri haddei tetkikten geçme
miş iken, bitaraf tarihçiler, hakkında söz söyle
memiş iken, ^bitaraf müşahitler hakkında duy
gularını göstermemiş iken asla heykel dikilmi-
yecektir. Bu kanun, bilhassa bu hedefi güt
mektedir. 

Arkadaşlar endişe buyurdular, Halk Partisi 
iktidara gelecek olursa çıkardığımız bu kanunu 
ortadan kaldırabilir. Biz, Demokrat Parti ikti
darı olarak, ekseriyeti elinde tutan Meclis ola
rak arkadaşlar, ensale, ahlâfa temiz karekter, 
temiz ruh, temiz iman müeyyidelerimizi gös
termek, ve onun meşalesini • buradan tutmak 
mecburiyetindeyiz. 

HÜSAMETTIN TUĞAÇ (Kars) — Halk 
Partisi de öyle... 

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Devamla) — 
Kore meselesinden bahsettiler. 
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Arkadaşlar, hayatta yaşıyan kimseler için 

böyle bir âbide, heykel, büst dikilmesinin ya-
saklığmı kabul ediyoruz. 

Kore'de ahzi mevki etmiş, kahramanlık ya
ratmış olan kardeşlerimizin hâtırasını, mânevi 
varlıklarını tebit etmeyi, teyit etmeyi bu ka
nun yasak etmiyor. 

Yine bu Meclis, Celâl Doralar, Yazıcılar, 
Mehmetçikler adına, heykel dikilmesini caiz gö
rürse, Büyük Meclis lâyık olduğu şekilde bunu 
yapacaktır. Bu bütün milletin şükranını, irnti-
nanının aksettirilmesi itibariyle daha ziyade 
şeref ve itibarı mucip olacaktır. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Hiç 
kimse için yapamayız. 

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Devemla) — 
Bir heykel niçin dikilir? Ne zaman dikilmeli
dir? Asıl meseleye buradan girmek lâzımdır. 
Gerekçemizde bunu olduğu gibi belirtmiş bulu
nuyoruz. Bir kere daha tasdiime müsaadenizi 
rica ederim. 

Büyük bir adam, büyük bir insan var; eşsiz 
eserleriyle bir memlekete büyük hizmetler ifa 
etmiştir. O memleketi, o milleti karanlıktan ay
dınlığa götürmüştür. O milleti elindeki meşale ile 
terakkiye, medeniyete doğru götürmüştü böyle 
bir adamın ölümünden sonra hâtırasına tunç
tan, mermerden bir sanat eseri ile ebedileştir
mek bir şükran borcudur. Bu tamamiyle yerin
dedir. Fakat bu ne zaman dikilmelidir? O adam 
tarihe intikal edecek, fâni hayat sahnesinden 
çekilecek, vatandaş, bitaraf müşahit, bitaraf 
tarihçi bütün hayatını süzgeçten geçirecek. 
eğer onun seyyiatı, onun hasenatı tartıldıktan 
sonra eğer hasenatı fazla gelir ve onun namına 
mutlaka bir âbide dikilmesi gerekirse bu mil
let minnet ve şükran borcunu ödemek için onun 
namını elbette ebedileştirecektir. .Heykellerin 
böyle dikilmesi lâzımgelecektir. Yoksa daha 
hayatında iken; şu kaymakamm, şu valinin, şu 
nahiye müdürünün, şu zümrenin dar zihniyeti, 
yaranma nişanesi olarak bir heykel dikilecek 
olursa o heykelin ifade ettiği mâna her halde 
Türk Milletinin arzu ettiği mâna olamaz. (Sol
dan, bravo sesleri) 

Bu, yaranmanın, hoş görünmenin bir ifade
sidir. Bu, millî ve maşerî vicdanın ifadesi 
olamaz. Biz bu gibi âbidelerin bu gibi eserlerin 
millî ve maşerî vicdanın eseri olmasını istiyo-
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ruz. (Alkışlar) Sayın üstadım gayet beliğ ola- I 
rak ifade ettiler; İnönü'den bahsettiler. Lozan'
dan elinde kitapla gelirken biz ona minnettar
dık. Tren yollarını yaparken şükranla meşbu 
idik. Eğer İnönü Lozan'dan geldiği vakit de 
onun namına bir âbide dikilmiş olsa idi sevi
nirdim. Fakat Reisicumhur olduğu vakit ona 
yaranmak için bir valinin kendi cüssesinin 
birkaç misli heykel dikmesini asla hoş göremez
dik. (Alkışlar) Biz1 yerinde ve zamanında tak
dir etmesini bilmeliyiz. Bu kanun tasarısı yerin
de ve zamanında takdir etmesini bi'hassa ifade 
ve işaret etmektedir. Bu kanun tamamen ye
rindedir ve bizi bundan sonra yaranma, göze 
hoş görünme, riya ve hulûs illetinden berî kıl
mak gayesini istihdaf etmektedir. (Soldan bra
vo sesleri) 

Sonra, bu tasarı vatandaşların mutlak ta
sarruflarını asla tahdit etmemektedir. Hayır-
kâr, hayırperver bir vatandaşımız /bir eser 
vücuda getirirse, o esere kendi isminin veril
mesi için tasan ona imkân ve yer vermiştir. 
Onun adını yâdetmek için hali hayatında onun 
ismini eserine izafe edebiliriz. Tasarının metni 
lâyıkiyle tetkik edilecek olursa görülecektir ki, 
bu, cihet asla bir engel değildir, bir hastane 
yapmış, bir çeşme yapmış, bir köprü yapmış 
bir vatandaşın ismini o hastaneye, o köprüye, o ! 
esere izafe tamamen yerindedir. Bu tamamen 
metinde olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Dr. AZtZ UR AS (Mardin) — Ama meydan 
muharebesi kazanmış olanların yok. 

OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Devamla) — 
Aziz arkadaşlarım, meydan muharebesi kazan
mış, hürmet ederim. Fakat millî iradeyi tahdit 
etmiş, bu memlekette hürriyeti engellemiş ise el
bette takdir ve tebcil edecek değiliz. (Soldan al
kışlar) (Sağdan gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, hrddet buyurmayın. 
Biz sizin kadar maziye hürmeti, hizmeti, tak
diri de bilenlerdeniz. 

BAŞKAN — Efendim muhavere sekine sok
mayın rica ederim, devam ediniz. 

OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEKDAĞ (Devamla) 
—• Biz de istiyoruz ki, dünkü tarihî menakip ha
maset, hizmet bir yanı, hayatı boyunca da tak
dire seza olmıyan tenkid edilecek hareketler de 
bir yana. Fakat bunu yarının tarihçisi ölçsün, 
biçsin işaret etsin ve Türk MiUeti ona göre yapa
cağını yapsın, 
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B:z bunu işaret etmek istiyoruz. 
BAŞKAN — Suat Başol. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Benim söy-

liyeceklerimi Osman Şevki Çiçekdağ arkadaşım 
aynen söyledi. Ona iştirak ediyor ve söz söyle
mekten vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Avni Yurdabayrak. 
AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 

Arkadaşlar, tekrar söz almak mecburiyetinde 
kaldığım için özür dilerim. 

Dikkat ediyorum, tam bir saat 45 dakikadan 
beri bu konu üzerinde konuşuyoruz. Şu müna
kaşa da gösterdi k i ; az evvel de işaret ettiğim 
gibi, biz, bu hava içinde yaşadığımız müddet 
zarfında Yüksek Meclis, bu memlekette hakkı 
olmıyan bir adama ne heykel, ne de büst dike
cek ve ne de kitabe yazdıracak, pullara, para
lara remini bastıracaktır. O halde, böyle bir 
durum mevcut iken; bu kanuna lüzum yoktur. 
Bundan başka; mademki, kanunu teklif eden 
arkadaşımın noktai nazarı, kanuniyet kesbet-
miyecektir, bu takdirde bir şık vardır. Adalet 
Komisyonunun teklif ettiği şekildeki, kanun 
makabline teşmil edilmediğine göre, bugünkü 
durumu muhafaza edecektir. Bu durum muhafa
za olununca da, dikilen heykeller, iddia edildi
ği! gibi, yersiz ve yolsuz dikilen heykel ve âbi
delerin müdafaasını bu Meclis yapacak değildir. 
Bu heykellerin müdafaasını tarih yapacaktır. 
Biz niçin bu müdafaayı yapmış olalım? Sonra 
bir arkadaş daha burada, Remzi Oğuz arkadaş, 
şahsıma hitap ettiği için isim zikretmek mecbu
riyetinde kaldım, temennide bulunuyoruz, di-
ypı*. Hayır arkadaşlar, burası temenni yeri de
ğildi)', kanun yapılan yerdir. Burada kanun ya
pı1, ny temenni yapılmaz. Temenni başka, kanun 
bjaşka şeydir. 

Sonra Kore meselesinden, ben Zonguldak'lı 
okluğum için, Tahsin Yazıcı'dan bahsettim. Tah
sin Yazıcı, Karadeniz Ereğli'sinin bir evlâdıdır. 
rf aradeniz Ereğlisi halkı eğer günün birinde 
onun şahsı adına bir kitabe yakmak, yahut şah-
fjjınp, bir büst dikmek isterse niçin bir vatandaş 
kütlesini bugün hukukan sahip olduğu bir hak-
tjan mahrum etmek, hakkından sakıt etmek is
tiyoruz? Demokraside böyle bir kanun olmaz. 
Takdii' yine sizindir. 

BAŞKAN — Ömer Bilen. 
ÖMER BİLEN (Ankara) — Arkadaşlar, ben-

| dnıi." bu işin esasına muarız olaraktan, çıktım, 
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Ne ölü ne sağ. (Gülüşmeler) Malûm ya fırsat I 
düştükçe bir irticadan tevahhuştan bahsediyo
ruz. İrtica vardır diyoruz, feryat edyoruz. Hey
kel dikmeyi istiyenler, ona ilâhi kudsiyet atfe
denler... (Gürültüler, öyle şey yok sesleri) Mü
saade edin, ta eskiden beri vardır. (Yoktur ses
leri) Onun için biz sevgileri doğrudan doğruya 
kalblere aşıhyalım. Abdülhak Hâmit'in, Fatih I 
hakkında yazdığı bir şiir vardır: 

Emsar bahşişindir, ebhar yadigârın. 
Onun için Kore kahramanlarından bahsedi

yoruz. Kore kahramanları hiçbir heykel istemez. 
Çünkü onlar ölmeden o muhitte heykellerini dik
mişlerdir, tarihe şanlarını kaydettirmişlerdir. 
Tarih onların ebediyen kudsiyet ye kahraman
lıklarını anacaktır. Kezalik Türk milletine hiz
met edenler, gerek sağ gerek ölmüş olsunlar, 
tarih onlara payını vermiştir ve verecektir. 0-
nun için biz birbirimizi incitmeye kalkışmıyalım. 
öyle her parti kendi sevdiğine bir heykel diker
se, yazık, bu milletin buna ne bütçesi, ne de fik
ri müsaittir. Çok rica ederim, zararın nere
sinden dönersek kârdır, derler. Binaenaleyh bu I 
sevkedilen kanun her hangi bir zararı önlemesi I 
için sevkedilmiştir. Bu kanunu kabul etmek 
daha doğru olur. Hayatta olmak bir suç mudur, 
kusur mudur? Hayatta olana heykel dikmiye- I 
lim, fakat onu tebcil edelim. Bu vatanın ev
lâdı onu takdir eder. Biz heykelini yıksaik da 
'tarih onu takdir eder. Binaenaleyh yapılmış 
olan heykelleri yıkmak bir israftan başka bir şey 
değildir. Fakat heykel yapmak, kime olursa I 
olsun, bir israftır. Tarihin vazifesi bu ilim 
devrinde, insanları heykeli ile, gözü kulağı ile I 
mi anlatmaktır, yoksa yaptıkları iyiklerle mi? 
Bütün Türk milleti iyiliği seven, iyiliği tebcil 
eden büyük bir millettir. Onun için vatana hiz- I 
met eden kimselerin hizmetlerini millî vicdana I 
terkedelim. Gençlik isterse onu takdis etsin, I 
isterse tel'in etsin. Bugün memlekette yapıla
cak iş pek çoktur. Biz günlerimizi, saatlerimi- I 
zi filânın heykelini difceüm, filânın heykelini I 
yıkalım diye geçirmiyelim. Böyle vakit geçir- I 
mek bence milletin işlerini görmemek, milletin 
vakitlerini ziyan etmek demektir. Millet bizden 
iş bekliyor. Yoksa geçmişe küfür etmek, istik- I 
hali tel'in etmek değil. Bunlar insanlıkla ölçü- I 
lemiyecek derecede küçük fikirler olsa gerektir. 
Binaenaleyh arzettiğim gibi zararın neresinden 
ödnersek kârdır. Böyle israfa giden her hangi | 
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bir yolu kapıyalım, evet millî menfaati göz 
önünde tutaraktan hareket edelim, kendimizi 
heykel yaparak, âbide dikerek millete sevdire-
ceksek buna imkân yoktur. ' Biz kendimizi iyi 
hizmetlerimizle sevdireceğiz, eserler meydanda
dır. Hulâsa arzetmek istediğim şudur ki, bu ka
nunu kabul edelim, israfa müeddi olmıyaİım. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 
'kanunun muhtelif cepheleri hakkında küçük, 
Iküçük itirazdıa bulunan arkadaşların bâzı endi
şelerine cevap vermek isterim. 

Bir arkadalş, isimler değinirse bunu beledi
yelerin elinden nasıl alacağız, dediler. Gerek
çemde tafsilât var, Türk ölüsü adına her türlü 
âlbide, hattâ Kalbe daihi dikmek için bu millet 
kaadirdir. ve kadirşinastır. Onlar adına her ne
vi âbide dikilebilir. Buıgün değilşje'eek olan 
Mmler Türk ölülerinin adına izalfe edilebilir. 

Hamdullah Suphi Beyefendi, inönü'nün hiz
metlerinden bahsettiler. Zannederim, ben bu
rada inönü'nün hizmetlerini inlkâr etmeditm, si
yasi zühullerinin münekkiidi olaMlirim, dedim. 
Fakat hizmetlerinin münkiri değilim. 

Aziz aksaçlı Hamdullah Suphi Beyefendi, 
beni siz tanımazsınız, fakat ben sizi küçük yaş
tan beri takip ederim, hitabetinizin hayranıyım, 
fakat o hitabetiniz asîl, doğru ve hakiki fikirler 
içinde kaldığı müddetçe. 

Muhterem arkadaşım Kemal özçoban'a şunu 
arzetmek isterim, bu milletin evlâtları içinde 
hiçbir Celâl Yardımcı bu milletin anıt ve âbi
deleri aleyhinde kötü bir şey düşünemez. Tak
sim âbidesi bir anıttır. Bir hizmetin anıtıdır. 
Ne inönü'nün, ne rahmetli Atatürk'ün, ne de 
Fevzi Çakmak'in değildir. Bütün bir milletin 
fedakârlık ve hizmetlerini mezceden bir anıttır. 
Bunun kaldırılması düşünülebilir mi? Keza Af
yon Karahisar'mda dikilen anıt, gerçi ben gör
medim, bu mahiyette bir anıt olsa gerektir. Ke
za onun da bekası asıldır. 

Kore şehitlerine sözü intikal ettireceğim. Tah
sin Yazıcı bu memleketin evlâdıdır. Onun gibi 
bir arkadaşım Tahsin Yazıcı'dan bahsettiler. 
Evet, o Tahsin Yazıcı bu milletin evlâdıdır. Ka
rargâhını bu toprağın altına nakleden aziz şe
hit evlâtlar da bu memleketin evlâtlarıdır. (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar,, bugün dünya kabul etmiştir ki, 
Eerd yok millet vardır. (Bravo sesleri). 



B : 79 21.5 
Arkadaşlar, dünya kabul etmiştir ki, mil

letin umumi zaferi vardır. Bugün tarih, tarih
çiler, hey'keltıraslar, sanatkârlar, şunun veya 
bunun adına değil bütün toprak altına karargâ
hını nakledenler adıma «Meçhul Asker Anıtı» 
dikmek icabettiğinde birleşmişlerdir. (Bravo 
sesleri). 

Memlekette böyle yüzlerce kahramanlar var
dır. (Binlerce sesleri)! Evet binlerce kalhraıman-
lar vardır, Kore kahramanları, Çanakkale kah
ramanları memleketin içinde ve dışında kan
larını dökmüşlerdir. İşte İstiklâl Harbi. Bun
lar için Meçhul Asker Âbidesi dikilirse bu hem 
onun, hem de bu milletin âbidesi olur. Bu iti
barla benim bu tasarımda asla hakikatları, hiz
metleri inkâr eden bir cihet mevzuııbahis değil
dir. İnönü heykeli hakkında yıkılsın demedim. 
Bir müzede muhafaza edilsin, yarınki nesil tak
dir ediyorsa diksin, dedim. Yanlış tereddüt
lere ve zehaplara meydan verilmesin. Makabli
ne 'teşmili hakkında mâruzâtım şu idi; istisna 
kabul etmiyorum. İstisna kaidesini bozmak iste
miyorum. Bir İnönü, bir Bayar, gibi memleke
tin evlâtları bulunabilir. Birinin kalması, biri
nin kalkması doğru değildir. Gelelim Avni 
Bayraktar arkadaşımın görüşüne. 

Avni Bey arkadaşımız, madem ki biz parti 
olarak bu zihniyete hizmet ediyoruz ve böyle 
kalacaktır, bir kanun yapmaya ne lüzum vardır? 
Benim gerekçemde bunun hakkımda da tafsilât 
mevcuttur. 

Ben diyorum ki, D. P., D. P. olarak kaldık
ça bu gibi işler görülmiyecektir. Fakat bunlar 
hiçbir zeman müeyyide değildir. 

Arkadaşlar; kanunlar müeyyide olduğu ka
dar aynı zamanda cemiyete terbiyevi ve tehzip-
kâr kaideler vazederler. 

Ben şunu istiyorum: Bu memleketin kanun
ları arasında D. P. nin bu şekildeki bir zihniyeti 
taknin etmiş olduğunu misali olarak gözükmüş 
olsun. 

İşte benim sizden istediğim budur. Yine tak
dir Heyeti Celilenindir. (Soldan alkışlar). 

1>AŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen arkadaş yok. Ancak, bir önerge' 
mevcuttur. Onu okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Hastane, okul, park, meydan ve benzeri mü-: 

çssese ile yaşıyan kişi adlarının korunması hak-

Ö :*İ 
kırçla kanun tasarısı maşerî vicdana mal oima-
dah dikilmiş heykel ve konmuş isimleri meşru
laştırılacak ve maşerî vicdana mal olacak tasar
ruflar bir hakaret teşkil edecektir bu itibarla 
kajıun tasarısının reddini arz ve teklif eyleriz. 

Sivas Sivas 
llifat öçten Nurettin Ertürk 

BAŞKAN — önerge tasarının reddi mahi
yetindedir. Kabul edenler lütfen işaret versin
ler!.. (Anlaşılmadı sesleri) 

| Efendim, tekrar arzedeyim: Sivas Millet
vekili Rifat öçten 'le Nurettin Ertürk 'ün bir 
önergeleri vardır. Tasarının reddini teklif edi
yorlar. Bu önergeyi yüksek tasvibinize arzedi-
yo^um: Kabul edenler... Aksini iltizam eden
leri.. önerge reddedilmiştir. 

(Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar 
lûttfen işaret buyursunlar... Aksini iltizam bu
yuranlar... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Hastane, Okul, Park, Meydan, Cadde, Stadyum 
ve I Emsali Müessese ve Yapılara Yaşıyan Kişi 

| Adlarının Konmaması hakkında Kanun 

[MADDE 1. — Şehir, kasaba ve köy mey
danlarına; okul, hastane, park, cadde, stadyum 
ve (emsali yerlere veya bunların müştemilâtına, 
hiçjbir suretle; yaşıyan kişilerin heykel ve büst
leri dik ilemez ve namlarına anıt ve kitabe ya
pılamaz. 

JYukarıki fıkrada geçen yerlerle âmme hiz
metlerine tahsis edilmiş bina ve tesislere de ya
şıyan kişilerin adı takılamaz. 

[Para ve pullarla benzeri şeylere dahi yaşı-
yaıi kişilerin ad ve resimleri veya bunların 
özelliklerini belirten yazı ve sair işaretler ko
nulamaz. 

JBAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen1? 
İMUAMMEE ALAKAND (Zonguldak) — 

Saym arkadaşlar, kanunun müzakeresi esnasın
da bu kanunun makabline şâmil olmıyacağı 
meyzuubahis edildi. Bendeniz bunu hayretle 
katşıladım. Aynı hayreti birçok arkadaşlarda 
da görmek isterdim. Etrafımdaki arkadaşla
rımda bunu müşahede ettim. Fakat bu fikir 
karşısındaki reaksiyon, acaba bizim telâkkimi
ze jekseri arkadaşlar iştirak etmemelerinden mi 
ileıfi geliyor, yoksa bu makabline şâmil olma 
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hükmünün iyi tavzih edilmemesinden mi ileri 
geliyor ? 

Şimdi arkadaşlar, bu kanun tasarısı niçin 
geldi? 

BAŞKAN — Madde hakkında mı tümü hak
kında mı konuşuyorsunuz? 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — 
Madde hakkında konuşuyorum Reis P>ey, bunu 
siz takdir buyurursunuz. 

fiıı kanun tasarısı niçin geldi? Demokrat 
Pai'ti iktidara geldiği zaman millî irade, B. M. 
Meclisi, iller ve belediye seçimlerinde tecelli 
ettiği zaman, memleketin birçok yerlerinde, 
millî büyükler listesine girmemiş olan ve bel
ki de şimdiden isimleri etrafında büyük müna
kaşalar toplamış bulunan insanların isimleri; 
sokaklara, parklara verilmiş, namlarına âbide
ler dikilmiş bulunuyordu, yer yer belediyeler 
karar alıyor, sokaklardan bu isimler kalksın 
diyor. Hükümet bir kararname çıkarıyor, 
Atatürk'ten başka kimsenin resimleri ve büst
leri dairelerde buhınmıyacak diyor. Halk Par-
1İ.Sİ ekseriyetini ihraz etmiş olan bir belediye 
hayır diyor, bu, gayrikanunidir, ben buna 
itliba edemem. Memlekette türlü politik mese
leler çıkıyor. İşte bütün bu mahzurları önle
mek, içtimaî, maşerî vicdanda hâsıl olan teşev
vüşü bertaraf etmek ve bundan sonra, falan 
yerde falan belediyeyi Demokrat Parti kazandı, 
falan belediyeyi de Halk Partisi kazandı diye, 
her yerde, her belediye ve meclisi umumiler 
kendi münasip gördükleri adamların heykelle-
rini dikmek imkânından mahrum bırakılmak 
içindir ki, Büyük Millet Meclisine bu teklif 
sevk edilmiş bulunuyor. Hakikaten madde 
müphemdir, makable teşmil edileceği hakkın'da 
bir hüküm yoktur. O halde bu kanunun hik
meti vücudu çok zaif kalır. Demokrat Parti 
iktidarı ve bizzat bugünkü Cumhurbaşkanı, bu
gün yaşıyanlar için âbideler dikilmesini iste
memektedirler. Bu husus izhar edilen bâzı ar
zular karşısında sabit olmuştur. Şimdi bu 
kanunu çıkarmakla yalnız Demokrat Parti 
iktidarı mı men istiyor? Madde müphem
dir, Bu kanunu teklif eden Celâl Yardım
cı arkadaşımız, öyle tahmin ediyorum ki, 
bu kanunu teklif ederken sade bundan sonra 
bu zatların ismine izafeten isim verilmemesini 
değil, aynı zamanda konmuş olan isimlerin de 
ka'dırılmasmı istihdaf etmektedir. 
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Şimdi arkadaşlar; bunu bu şekilde ya zabıtla 

tavzih edelim veyahut da bunu bir fıkra ilâve
siyle maddede tavzih edelim. Adalet Komisyonu 
sözcüsü arkadaşımız, eğer bundan evvelki ko
nuşmasında, kanunun makabline şâmil olmıyaca-
ğı hükmünü başka şekilde ifade etmişlerse lüt
fen tavzih etsinler. Bu maddeden maksat, veril
miş olan isimler, eğer sahipleri yaşıyorsa, ister 
Demokrat Parti büyüklerine, ister bizzat Celâl 
Bayar'a, isterse Halk Partisi büyüklerine ait 

' olsun, kaldırılmalıdır. Bu hususları Adalet Ko
misyonunun ve tasarıyı teklif eden Celâl Yar
dımcı arkadaşımızın tavzih etmelerini ve iltiba
sa mahal verilmemek üzere maddeye bir fıkra 
ilâvesini arzediyorum. 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
CELAL YARDMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 

mâruzâtımın mukaddemesinde demiştim ki: 
Eğer bu maddenin teklif ettiğim tasarıdan çıka
rılması meselesi olmasaydı ben huzurunuzda 
söz söylemiyecektim. Lehde ve aleyhte bir hük
me varırdınız. Kanun tasarısında kanunun ma
kabline teşmili var idi, komisyon bunu çıkardı, 
tevzi edilen suretlerde müşahede buyuracaksınız. 
Bunun içindir ki ben şimdi komisyonun çıkar
mış olması sebebiyle biraz evvel mütalâa etmiş 
olduğunuz birinci maddeye «işbu kanun hü
kümleri makabline şâmildir» şeklinde bir fıkra 
eklenmesi için bir teklif yaptım. Tasvibinize ar
zediyorum. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaşlar; 
bu kanun teklifi dolayısiyle şimdiye kadar konu-

I şulanları hepiniz gibi derin bir heyecan ve has-
! sasiyet içinde dinedim. 
I Sayın üstadımız Hamdullah Suphi ve Remzi 

oğuz arkadaşlarımızın kanunun ileriye ait hüküm
ler taşıması icabettiğini ve makabline teşmil edil 
memesini haklı olarak istiyen görüşleri hissiya
tıma tercüman olduğu için, şimdiye kadar sus
tum. Sayın komisyon sözcüsü kanunun makabli
ne teşmili teklifinin Adalet Komisyonu tarafın
dan tasarıdan çıkarıldığını, bunun hukuki ahkâ
ma uygun olmadığ m tebarüz ettirdiler onu da 
tasvip ile dinledim. 

Sayın Celâl Yardımcı, kanunun Meclisçe tas
vip yolunda olduğunu gördükten sonra; eski esba
bı mucibesini nüksettirmek istiyor gibi geldi ba
na. 

I Bendeniz hukukçu değilim. Ama eskiden beri 
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bildiğim birşey vardır, kanunlar makabline şâ
mil olmaz, derler. Fakat şimdi teklif ettikleri mad
de ile bu kanun makabline şâmil olacaktır. 

Şunu da arzedeyim ki; bir taraftan memleket
te bugüne kadar gelmiş geçmiş, bilhassa içinde 
yaşadığımız ve henüz tamamlanmamış olan inkı
lâplar içinde çalışmış insanlar hakkında tarih ka
rarını versin diyoruz, diğer taraftan hemen şu 
kanunla şu andan itibaren hüküm yazmıya kal
kıyoruz. Hem de menfi bir hüküm. Yani tarihe 
terketmek istediğimiz hükmü bugün oturup ya
za! m diyoruz, tezat içindeyiz. Bu, mantık bakı
mından, hukuk bakımından tezatlıdır. Kaldı ki, 
hiçbir şahsa temas etmeden, sadece tarihte gelip 
geçmiş Türk büyüklerinin bir bahts zlığı olarak 
tcsbit ettiğim bir noktayı şimdilik, şu kadarcık; 
huzurunuzda, miletin huzurunda arzedeyim, 
Türk büyükleri, Türklere hizmet eden insanlar 
bilhassa son iki asır içinde gelip geçenler, harar
larının son demlerinde, ne olmuşsa olmuş, yere 
çalınmışlardır. 

Bunda çeşitli haricî tesirlerin büyük rolü 
olmuş, çeşitli dahilî kıskançlıklar rol oynamış
tır. Fakat b'r dâva olarak arzediyorum, icabe-
.derse münakaşasını uzun uzun yaparız. Son iki 
asır içinde gelmiş, Türk Milletine hizmet etmiş 
büyük insanlar hayatlarının sonunda daima yere 
çalınmışlardır. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Bu millet öy-
lo şey yapmaz. 

CEZMt TÜRK (Devamla) — Bu millet değil
dir. Celâl Bey bana fazla açıklattırma... Onun için 
bu millete mal etmemesini Celâl Yardımcı'dan 
rica ederim. Bu millet gözleri önünde, kendi bü
yüklerinin yere çalınmasının hazin 'manzarası 
ile karşılaştırılmıştır. 

ikincisi, bâzı şahısların isimlerin^ ^saydılar, 
şahısların yüzüne karşı medih etmek dalkavuk
luk olduğu gibi, devirleri geçtikten sonra zem
metmek de iyi bir ahlak değildir. İktidarda 
bulunarak, bâlâda oldukları zaman insanlara 
kafa tutmak büyük bir karakterdir. Fakat ik
tidarlarını kaybettikten sonra onları tehzile 
kalkarsak bu iyi bir karakter değildir. Niha-
hayet bir çift sözüm daha var: Düşenlere do-
kunmıyalım. 

Arkadaşlar, tnönü ile fazla uğraşmıyalım. 
Milletin hoşuna gitmiyor. Hoşuna gitmiyor, is
temiyor arkadaşlar. (Alkışlar) 
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MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Saym ar

kadaşlar; küçük bir mühim noktaya işaret 
edeceğim. 

Maddede hastane, okul, park, meydan, stad
yum gibi yerlere de yaşıyan kimselerin adları
nın konulmaması hakkında bir kayıt vardır. 

Sayın arkadaşlar; bu maddeyi kabul eder
ken şu noktaya dikkat nazarlarınızı çekmek 
istiyorum. Birçok vatandaşlar var ki, bilhassa 
hastane yaptırmak için varlarını yoklarını ba
ğışlıyorlar, buna hepimiz şahidiz. Binaenaleyh 
mümkünse bu kelimenin çıkarılmasını rica ede
ceğim. Bunun için de bir önerge veriyorum. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar; hepiniz biliyorsunuz ki, 30 seneden. 
beri iktidarda bulunan Halk Partisi, ki, o par
tinin içinde biz de bulunduk, kimin gönlünü 
yapmak istiyorlarsa bir yere onun ismini ver
miştir, Millet onun isminden nefret ettiği, üze
rine tükürdüğü halde onu orada ipka etmiştir 
ve milletin nefretini kazana kazana bugünkü 
vaziyete düşmüştür. 

Sayın arkadaşlar; insanlar ta'kdirkâr bir va
ziyette yollara, mekteplere, hastanelere bâzı 
isimler vermişlerdir, meselâ Adana'ya varırsa
nız memleketin her hangi bir şehrine giderseniz, 
paşalı, paşasız olarak falanın mektebi, falanın 
caddesi gibi 20 - 30 tane mektep ve cadde gö
rürsünüz. 

Arkadaşlarımızın .bâzıları takdinsizlik olur, 
dediler. Bu milletin o kadar takdirkâr vaziyeti 
vardır ki, herkesin hizmeti, onun sinesinde çiz
miş olduğu haritasında tamamiyle ayarlanmıştır. 
Hiçbir zaman Türk milleti kendisi1"- hizmet 
edenleri unutmamıştır. Ama hizmı etmediği 
hakle veya hizmeti kadar kötülük etmiş olanları 
da hizmet edenlerden ayırmıştır. Bendeniz hiç 
kimseyi zikretmemek şartiyle söyleyebilirim ki, 
Demokrat Parti seçim propagandalarında meselâ 
inönü meydanı diye bir meydanda konuşurken, 
Türk milletine bu meydanın isminin millet mey
danı diye değiştireceğimizi söylemiştik. Bilhas
sa Adana namzetleri. 

Aradan zaman geçti; biz inönü'nün hizmet
lerini, inönü'nün kusurlarını, inönü'nün ka-
bahatlarını ne kadar biliyorsak, tarih de o ka
dar bilmektedir. 

Hiç şüphe yok ki, bugüne kadar tarihe ait -
hepiniz biliyorsunuz - en mühim vesika yalnız ve 
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yalnız Halk Partisinin Kongresinde söylenmiş 
olan Mustafa Kemal'in Atatürk'ün nutkudur. Biz 
elimizdeki bu fermana göre bugün karar veri
yoruz. 

Meselâ Kâzım Karabekir Paşa hizmet etme
miş midir? Soruyorum size. Bütün Şarkı baş
tan başa istilâ eden Ermenistan'ı ortadan kaldı
ran o değil midir? Acaba Kâzım Karabekir Pa
şanın ismini o eserde görüyor musunuz? Biz bu 
işi tarihe bırakacağız. Tarihe bırakacağız da ne 
yapacağız? Bekliyeceğiz. Sağ olanların isim
lerine izafe edilen yol ve müessese isimlerini de 
kaldıracağız. 

Eğer bu kanunun makable şâmil olmadığını 
ileri sürer ve o suretle kabul edersek, belediye
lerin değiştirmiş olduğu isimler tekrar geri gele
cek. Böylelikle Milletle Meclisi tezada düşecek
tir. Bendeniz bu kanunun makable şâmil olma
sı kanaatindeyim. Türk milleti de bunu istiyor. 
Ma/kamble teşmil etmezsek milletle temas dahi 
edemiyeceksiniz. Bunu da hatırlamanızı hepini
ze arzederim. Yine karar, yüksek mefkureniz
den çıkacak karardır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

KEMATı ÖZÇO.RAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, bu birinci madde hemen mevzulunu
zun büyük bir kısmını içine aldığı için heyeti 
umumiyesi hakkında görüşür gibi bir eda ile 
görüşeceğim, afffmızı istirham ederim. 

Şimdi arkadaşımız Cezmi Türk bilhassa ma
kabline teşmil edilmemesi yolundaki fikirlerini 
serdettikten sonra söz almak zaruretinde kal
dım. Esasen Adalet Komisyonu sözcüsü de ay
nı fikirde idiler. 

Arkadaşlar, bir kanun makabline ne zaman 
şâmil olur, ne zman olmaz? Nazariyeeiler bu 
prensibi vaz 'ederken iktisap edilmiş hakları 
bertaraf etmemek endişesiyle bu prensibi koy
muşlardır. Şimdi biz mevzuumuzu ele alalım; 
ben şahsan bu kanun teklifinin lehindeyim ama, 
tedvin şek1 i ve esbabı mucibesi üzerinde birta
kım muarız olduğum kısımlar da var. 

Bir defa arkadaşlar, biz makabline teşmil 
idersek ne gibi hakları ihlâl etmiş oluyoruz, bu
nu düşünelim. Namına heykel dikilmiş, namına 
köy isimleri verilmiş olan yaşıyan kimselerden 
pir kaçını hatırhyalım: Bu yaşıyanlarm, bu ka
nunla hakları kaldırılıyor mu? Veya bunları ber
taraf edersek haklarına ha1 el vermiş olacak mı-
Uz; (Hayır sesleri) O halde, bu telifi kanuni ka
bul edildiği takdirde heykelleri dikilmiş olan 
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insanlarla, isimleri meydan veya parklara veril
miş olan kimselerin haklarına hiçbir halel gel
miyor. Çünkü hak sahibi onlar değildir. 

Aksine olarak, Celâl Yardımcı arkadaşımızın 
dediği gibi, makabline teşmil edersek hak sahip
lerinin haklarını ihlâl etmiş olacağız. Bu hak 
sahipleri kimlerdir? Bunlar şahıslar değil, bele
diyeler, şehirler ve köylerdir. Bir belediyeyi ele 
alalım, kendi hududu dahilinde bir park içeri
sinde dikilmiş bir heykelin oraya konmasını ve 
memlekette o şahsın sevilip sevilmediğini tâyin 
ve takdir belediyeye aittir. Size biran için şu 
noktayı tebarüz ettirmek isterim: Sevilmiyen 
bir adamın heykeli bir şehir veya bir köy içine 
dikilmiştir; eğer bu kanun makabline teşmil 
edilmezse; sevilmiyen o adamın heykelini ora
dan belediye kaldıramıyacak demektir. Bu su
retle belediyenin hakkını ihlâl etmiş oluyoruz. 

. Sevilmiyen adamın heykeli, o adam yaşadığı 
müddetçe yerinde kalacaksa, onun hakkındaki 
halkın hissiyatı nefret ise, ruhları üzerine fena 
tesirleri hâsıl olacaktır. Binaenaleyh bir taraf
tan makabline teşmil edelim diyorum, bir taraf
tan da makabline teşmil ederken kayıtlar koya
lım diyorum. Cezmi Türk arkadaşım af buyur
sun sevilmiyen bir adamın büstünün dikilmesi 
nasıl nahoş bir tesir bırakırsa, sevilmiyen insa
nın büstüne bakmak nasıl azap veriyorsa işte 
o azabı kaldırmak sizin vezifenizdir. Bunu iste
mek işe yatandasın hakkıdır. Ben buna muhali
fim, işte ikisini telif ederek dördüncü bir madde 
halinde eklenmesi icabeden bu noktaları arzet-
tim. 

BAŞKAN — Süreyya Endik. 
SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, takdir buyurursunuz ki, söz al
mak niyetinde değildim. Ancak Cezmi Bey ar
kadaşımızın bif konuşması beni huzurunuza çık
maya icbar etti. Arkadaşlar Cezmi Türk arka
daşımız aşağı yukarı şöyle bir cümle kullandı
lar; bu iktidar el değiştirmesi vaziyeti dış te
sirler ve iç kıskançlıklardan olmaktadır. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — öyle değil, yan
lış anlaşılmıştır. 

SÜREYYA ENDÎK (Devamla) — Öyledir, 
benim ve ekseriyetin anladığı budur. 

BAŞKAN — Böyle değildir diye tasrih et
tiklerine göre mesele kalmamıştır. 

SÜREYYA ENDÎK (Devamla) — Çok rica 
ederim Sayın Başkan, tasrih etmek başkadır, 
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anlaşılan mâna başkadır. Onun için arzediyo- i 
mm ki, kıskançlık deyince bu seçimi onun bu
nun kaprislerine alet olarak kazandığımız mâ
nası çıkar. Halbuki bu dâvaya kıskançlık dola-
yısiyle değil, Celâl Bayar ve arkadaşları bu 
memlekete olan sevgileri ve bağları dolayısiyle 
atılmışlardır. 'Bir Türk olmak itibariyle konu
şurken sözün hor cephesini düşünmek mecburi
yetindeyiz ve memleketin eski kıymetlerini de I 
her ne sebeple olıırsf olsun hakir görecek vazi
yette değiliz. Bu itibarla herkes mevkiini bil
melidir. 1940 tan 1950 ye kadar bu memleketi 
bir çete gibi idare edenlerin heykellerine ve 
büstlerine bu memleket ve millet tahammül ede- I 
miyecektir arkadaşlar. 

BAŞKAN — Mumınıer Alakand 
MUAMMER ALAKANI) (Zonguldak) — 

Sayın arkadaşlarını, mâruzâtıma verilen cevap
lardan, iki noktanın yanlış anlaşıldığının ifade 
ed'ldiğini gördüm. Bunların birisi sanki âdeta 
maksadımız İnönü imiş gibi.... 

AVNÎ. DOĞAN (Yozgad) - - Gayet tabiî. 
Başka niçin konuşuyorsun. 

MUAMMER ALAKANI) (Devamla) — Av-
ni Doğan Bey, biz bütün hayatımızda açık ko
nuştuk, bizim vasfımız, acık konuşmaktır. 
Uğer İnönü'ye müteveccih bir hareket olsaydı 
şimdi ben burada ne İnönü'yü ıııedhü sena ede
cek vazivetfevini, ne de onun aleyhinde konu-
şacak vaz:yetteyim. 14 Mayıstan evvel İnönü 
ve İnönü İdaresi ile şiddetle mücadele eden 
arkadaşlarınızdan biriyim. Demokrat Parti 
içersinde de şiddetçi addedilenlerdenim. Vak-
1a ki. Demokrat Parti iktidarı aldı, bir daha bir 
yerde İnönü hakkında bir sözü ağzıma alma
dım. Onun içm bu tekliften maksat, yalnız tnö*-
nü değildir. Bu memlekette 'yalnız İnönü 
için âbideler . dikilmemiştir. Yalnız onun 
isimleri sokaklara verilmemiştir. Bizzat İnö
nü'nün bir daha âmme hizmetlerinde kullanma
dığı ve parti namzedi olarak milletvekili nam
zedi göstermediği adamların isimleri hâlâ mey
danlarda, caddelerde durmaktadır. İzmir'de 
hâlâ Mareşal Yoroşilof caddesi vardır. Bir ada
mın namına heykel dikilip dikilmiyeceği ölü
münden evvel belli olmaz. Ege'nin bir ovasında I 
bulunan Şart Kıratlığına vaktiyle Yunan hakî- I 
mi Solon geldiği zaman, bir adam hakkında öl-

" meden hüküm vermem demiştir. j 
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Bugün, başka bir milletin vaktiyle birer millî 

kahramanı oldukları halde son hayatlarını millî 
hain olarak tamamlamış olanlar vardır. (Peten 
gibi sesleri) Hayatlarında onlar için âbide dikil
mez, onların adları sokaklara verilmez. Binaen
aleyh hedefimiz İnönü değildir. Umumi bir pren
sip vaz'ed'yoruz, bundan sonra memleket içinde 
huzur ve sükûnunu temin etmek, hâdiseleri ön
lemek için bunu yapmak istiyoruz. 

İkincisi; makabline teşmil olunması meselesi; 
bu bîr hukuki mefhumdur, burada makabline 
teşmil gibi yeni bir hüküm ihdas etmiyoruz. Yal
nız yeni bir hüküm koyuyoruz, diyoruz ki : Mem
lekette yaşıyan insanlar,n adları, verilmiş olduk
ları yerlerden kaldırılır, oralara başka isimler 
verilir, bunlar olduğu yerden kaldırılır ise o*u 
bir müktesep hakkın ihlâli değildir. Eskiden ya
pılmış olan bir kanunla, bir vatandaşa, bir fer
de bahşedilmiş bir hakkın ortadan kaldırılması 
mevzuubahis değildir ki, bu kanuna koyacağımız 
hükmün makabline şümulü olup olmadığı gibi 
bir mesele çıks n. Âmme nizamı için bir hüküm 
vaz'ediyoruz ki, yaşıyan kişilerin adları kaldırı
lır. Makable şâmil diye birşey mevzuubahis 
değildir. 

Onun için bendeniz bir takrir hzırlad m, tak
dim ediyorum ve diyorum ki : 1 nci maddenin bi
rinci fıkrasından sonra aşağıdaki fıkranın ilâ
vesini teklif ederim: 

«Yukarda yazılı isimler, bu kanunun neşri ta
rihlinde yaşıyan adlara izafe edilmişse bunlar kal
dırılır.» 

Bunu tensibinize arzediyorum, bu metin ka
bul edildikten sonra yine Adalet Komisyonuna 
gidecek, komisyon derhal müzakere edip, rötuşu
nu yaptıktan sonra, redaksiyon bakım ndan mü
talâasını bildirecektir. 

BAŞKAN — Ümran Nazif, buyurun. 
ÜMRAN NAZİF YİĞİTER (Konyak — 

Muhterem arkadaşlar; esasen şedit bir ihtiya
ca cevap vereceğini ummadığım, bu kanun tek
lifinin •birinci maddesine ilâve edilmek istenen 
makabline teşmil, cümlesi cidden üzerinde du
rulmaya değer bir cümledir. 

Bir kere bu madde hükümlerini makabline 
teşmil edilmesini kabul ettiğimiz takdirde umu
mi kanun tedvin usullerine mugayerette bulun
muş olacağız. 

Arkadaşlarım; hepiniz hatırlarsınız ki bir 
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kanunun; umumiyet, daimîlik ve samimiyet pi-
rensipleri içerisinde ıstan icabeder. 

Muammer Alakant arkadaşımıza bendeniz 
de soruyorum, buyurdular ki buradaki maksa
dımız sadece inönü değildir. Şu halde kimdir? 

Ben de kendilerine şu, cevabı veririm. Bu 
memlekette birçok kimselere ait mahalle ve köy 
isimleri vardır, fakat dikilmiş İnönü'nün hey
kelinden başka heykel hatırlamıyorum. Bina
enaleyh böylece makabline teşmil hükmü ile 
kazma ve küreği ele alarak yıkılması emrini 
vereceğimiz heykel İnönü'nün heykeli olacak
tır. Bugün zaten belediyeler mahalle isimleri
nin tebdili işini ikmal ediyorlar İzmir'
deki Celâlbayar Bulvarı Talâtpaşa bulva
rı haline gelmiştir. Ankara'daki Saraçoğlu 
Mahallesi Namık Kemal Mahallesi haline gel
miştir. Binaenaleyh bendeniz bir kere bu şekil
deki teşmilin, nasıl ki geçenlerde Atatürk ta
sarısı münasebetiyle Anayasanın 90 ncı madde
sine istinaden bir imtiyaz mahiyetinde kanun 
çıkarılamıyacağı mütalâasını izhar eden Meclise 
şunu hatırlatayım ki bu bir imtiyaz değildir 
ama bir şahsın dikilmiş heykellerinin yıkılması 
yolunda bir kanun maddesinin kabulüne gidi
yoruz. Yani binnetice bir şahıs hakkında ka
nun çıkarmış oluyoruz. 

İkinci bir noktayı da müsaadenizle arzede-
yim. 

Yıkılacak veya kaldırılacak olan heykel bir 
sanat eseridir arkadaşlar. Bugün Garb memle
ketlerinde şu veya bu suretle himaye ve teşvik 
edilen sanat eserlerinin, bir heykelin kaldırıl
ması yolundaki bir hükme bendeniz maattees
süf rey vermeyi kendi telâkkilerime mugayir 
hissetmekteyim. Bu noktayı da yüksek nazar
larınıza arzetmek isterim arkadaşlar. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Abdürrahman Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar, biz bu kanun
la bir usul kabul etmiş olacağız. Senelerce sui
istimal edilmiş, israfa sebep olmuş, birtakım 
ahlâksızlıklara sebep olmuş, birçok maddi ve mâ
nevi kötülükleri önliyeeeğiz. Memleket harap, 
bakımsız; halk fakir; dış ticaretimiz - biraz son
ra göreceğiz, bugünkü ruznamemizdedir; - dış 
ticaretimiz bizi utandıracak vaziyetedir. Belçi
ka gibi Türkiye'nin yirmide biri, otuzda biri 
olan bir devletten dahi dış ticaretimiz düşüktür. 
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I Böyle suiistimal edilmiş bir işi şimdi sağlam bir 

usule bağlıyacağız. İsrafa meydan veraıiyece-
ğiz. riyaya meydan vermiyeceğiz. 

Bu gibi usul kanunlarında daima mevcut 
vaziyet geçici maddelerle telif edilir, ıslah edi
lir. Aksi takdirde bu usulün kıymeti yarı yarı
ya düşmüş olur. 

Burada müktesep hak, makable şâmil olur 
olmaz hususunda endişeye mahal yoktur. Çün
kü müktesep hak yoktur. Eğer mevcut heykel
ler temsil ettikleri kimselerin malı ise, istedik-
leri yere götürsünler. Heykeller Devletin ma
lıdır. Madem ki, Devletindir, ona istediği gibi 
tasarruf eder. Buna kim karışabilir? 

Onun için arkadaşlar bu tasarının bir geçici 
madde ile ikmâli ve halkın arzusuna göre düzel
tilmesi lâzımdır. Arkadaşlar da bunun için tek-

I liflerde bulunmuşlardır. (Bravo sesleri). 
f BAŞKAN — Cezmi Türk. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim demin
ki maruzatım başta Süreyya Endik arkada
şım' olmak üzere, bâzı arkadaşlar tarafından 
yanlış anlaşıldı. Ben zannediyorum ki, şunu te
barüz ettirdim. Son iki asırda yetişen Türk bü
yükleri bin bir türlü şekilde yere serilmiştir. 
Bunu hatırda tutmamız lâzımdır, dedim. O bü
yükler ki, hayatlarını feda edecek şekilde istih
kar edercesine bu memlekete yüksek hizmetler 
ifa tmişlerdir. Yine; Süreyya Endik arkadaşım
dan rica ederim ki; Süleyman Paşa isminde bir 
Türk büyüğü vardır. Bütün hayatı kahramanlık 
ve her türlü sahada, edebiyatta, tarihte büyük 
hizmetlerle geçmiş ve nihayet genç yaşta en bü
yük düşmanımız olan Ruslar'a karşı Serdarı Ek
rem olarak savaşmış muzaffer olmuş bir komu
tandır. Bu savaş bitmeden Bağdat'a sürgün 
edilmiş orada ölmüş; bugün mezarı dahi meç
huldür. Süreyya Endik arkadaşımdan tekrar 
rica ederim bunu bir misal olarak arzettim. 
Daha benzerleri çoktur. Onları düşünsünler. 

Arkadaşlar, şuradaki müzakeremizde dahi 
ayrı ayrı fikirlerde bulunmamız, kanunun ma
kabline teşmil edilmesi halinde milletimiz ata
sında nasıl bir mücadeleye sevkedeceğini gös-
termektdir. Bilhassa Fahri Ağaoğlu arkadaşı
mızın dikkatini çekerim. Memleketimizde istik
rarı bozmak, dünyanın tehlike içinde ve mem
leketimizin harbe girmesi mevzuubahis olan 
şu önümüzdeki aylarda bir sükûn bozukluğu, 

I bir istikrarsızlık ve bir kördöğüşü yaratmak 
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istiyorsak bundan daha iyi bir şey yoktur. Şunu J 
kabul ve tasdik etmek lâzımdır 'ki; ' İnönü'nün 
heykellerini kaldıralım diyenler olabileceği gi
bi, kaldırmıyalım diyenler' de olacaktır. Hattâ 
meydanlardan ismini silelim, diyen olacağı gibi 
silindikten sonra da gidip tebeşirle tekrar o is-

f mi yazanlar zuhur edecektir. O vakit yeni yeni 
kanunlarla tebeşirle yazanlara boya ile yazan
lara, levha asanlara şu şu cezaler verilir diye 
mi uğraşacağız? Ve böylece inkılâbımızı kari-
katürize edecek ve milletimizi birbirine düşü
recek bundan daha esaslı bir buluş ve daha 
esaslı bir madde tedvin edilemez. Bizim 
üzerimize aldığımız vekâlet; bizi bu resimle, 
hekyelle geçmiş isimlerle uğraştıracak vekâlet 
değildir. Milletimize manen vadettiğimiz bü
yük işler vardır. Bu büyük işlerle uğraşalım! 
Bir nevi şahsa taallûk eden ve şahıslarla alâka
lı işlerden vazgeçelim. (Alkışlar) 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Usul 
hakkında söz istiyorum. (Şu usulü bırak ses
leri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurum usule dair 
söz istiyorlar. Buyurun. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Arka
daşlar; ben usul için huzurunuza çıkmak iste
miyorum ama mecbur kalıyorum. Müsaade 
ederseniz evvelâ Içtüzük'ün 77 nci maddesini 
okuyayım ve ondan sonra da ufak bir izahta 
bulunayım. Maddeyi arzediyorum: «Kamutay
ca retlenen tasarı veya teklifler aynı toplan
tıda bir daha Meclise sunulamaz.» Şimdi de 
elimizdeki teklifin birinci maddesinin son fık
rasını okuyayım: «para ve pullarla benzeri 
şeylere dahi yaşıyan kişilerin ad ve resimleri 
veya bunların özelliklerini belirten yazı ve 
sair işaretler konulamaz.» Bundan iki ay evvel 
bu konuda bir teklif Sahi 'Yaver tarafından 
yapılmıştı. Komisyonlar ve yüksek Meclis bu
nu reddetti. (Meclise gelmedi sesleri) Meclise 
geldi ve reddedildi. Bendeniz bunun esasını ' 
tetkik ettim ve öğrendim,' ondan sonra huzuru
nuza çıktım. Içtüzük'ün bu maddesi karşısında 
bu fıkranın buradan çıkarılması lâzımdır. Bunu 
hatırlatmak için kürsüye geldim. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

SANI YAVER (İstanbul) — Kardeşlerim, 
Para, pul hakkındaki teklifim Maliye encüme
ninde. gerçi ret edilmişse de, bu ret şu suretle I 
vâki oldu; «Hükümet zaten bu meselenin üze-
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rindedir. Bugün yeni paralar Londra'da tabe
diliyor.» Arzum buraya aksetmemiştir, yani 
Meclis tarafından ret edilmemiştir. Tashih edil
mesini rica ederim. 

İZZET AKÇAL (Rize). — Efendim, bu mev
zu üzerinde Sani Yaver arkadaşımızın teklifi 
Maliye Komisyonunda tetkik edildi. Medenî 
memleketlerdeki usul ve teamüller inceden in
ceye gözden geçirildi. Ve dendi ki ; bunun için 
bir kanuna lüzum yoktur. Bu, Meclise arzedildi, 
Meclisi âli tasvip etti. Binaenaleyh arkadaşı
mızın usul hakkındaki dileği yerindedir. Son 
fiıkranm tasarıdan çıkarılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Tetkik ederiz efendim. Söz 
Avni Doğan arkadaşımındır. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar ; bu mevzu üzerinde konuşmak niye
tinde değildim. Esasen.... (geçmişte bir gün 
sesleri) Bâzı arkadaşlarımız mizaha meyyal
dirler. Lûtuflarmdan istifade ediyorum. 

Halk Partili olup bu mevzuda samimî de 
dlsa konuşmak bir sanatkâr işi olacaktır. O iti
barla konuşmayı arzu etmiyordum. Yalnız 
Muammer bey arkadaşımız «açık olarak konu
şalım» sözümü başka manada aldılar. Ben bu 
sözü söylerken bunun mefhumu muhalifi olan 
Demokratlar açık konuşmaz diye birşey söyle
medim. Bilâkis bu mevzuda en güzel sözleri 
Demokrat arkadaşlar söyledi, biz söylemedik. 
Böyle bir mânaya almamalarını rica ederim. 
Yani acık konuşmuyoruz dediğim nokta şura-
sidir: Kanunun maziye teşmil edilmesinden 
kastedilen hedef İnönü heykelidir. Burada İnö
nü'yü müdafaa etmeyi arzu etmiyorum. Arka
daşlar da söyledi. Bunu tarih ve millet yapmak
tadır. 

Arkadaşlar, bu mevzuu bir taraftan tarihe bı
rakırken diğer taraftan hüküm koyuyorsunuz. Bu 
hüküm müspet veya menfi memleket içindeki re
aksiyonunu arkadaşlar tebarüz ettirdiler. Ben 
Halk Partili olarak bu nokta üzerinde durmıya'-

' ^ağ;m. Bilhassa siz, bir mücadele ile İsmet İnönü'
nün mensup olduğu parti İK4 mık.Tİele ile iş baş^ 
jıa gelmiş insanlarsınız. Bu sebeple bu meseled' 
hükmü tarihe bırakmamız yerinde olur.» 

BAŞKAN — Efendim, usule mütaallik olarak 
zikredilen ve evvelce Kamutayda reddedildiği 
bildirilen, bu defa bu teklifin birinci maddesinde 
yer alan nokta hakkında komisyonun nolçtai na
zarını anlamak iyi olacaktır, 
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OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEKDAÖ (Ankara) — 

Tetkik edilmek üzere 'birinci maddenin komisyo
na iadesini rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, şehir cereyanı kesil
miştir, tahmin ediyorum ki, sesimi heyeti âliyeye 
işittirebilirim. 

Birinci maddenin komisyona iadesi hakkında 
bir önerge var. önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Usule mütaallik hususun tetkiki için madde-
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nin Adalet Komisyonuna iadesini rica ederiz. 

Bursa Bursa Trabzon 
N. Yılmaz H. Ayan S. F . Kalaycıoğlu 

BAŞKAN — Tasvibinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler.. Birinci madde 
komisyona iade edilmiştir.' 

Ceryanm gelmesini beklemek üzere 15 dakika 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,44 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 18,55 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Füruzan Tekil (İstanbul) 

mmm 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Arkadaşlar, 
komisyona verdiğimiz birinci madde hakkında 
elimizde iki değiştirge vardır. Onları da Adalet 
Komisyonuna veriyorum. 

Şehir cereyanı hâlâ gelmemiştir. Ne zaman 

geleceği de belli değildir. Esasen çokluk da yok
tur. 23 . V . 1951 Çarşamba günü saat 15 te top
lanmak üzere oturumu kapatıyorum. , 

Kapanış saati : 18,58 

4 M ı 

4. —• Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Türk Hava Kurumu, Kızılay, Ço
cuk Esirgeme Kurumu ve Türk Eğitim Derne
ğinin hangi tarihlerde nt suretle kuruldukları
na yıllık gelirlerine ve sahip oldukları menkul 
ve gayrimenkul mallarının maliyetleriyle bugün
kü kıymetlerine dair sorusuna İçişleri Bakanı adı
na Müsteşar Osman Şahinbaş'ın yazılı cevabı 
(6/247) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevap verilmesini dilerim. 
12 . IV . 1951 

* Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

1. Türk Hava Kurumu, Kızılay, Çocuk Esir-
gem€ Kurumu ve Türk Eğitim Derneği hangi 
tarihte ve ner suretle kurulmuşlardır? 

2. Bu derneklerin, son bir senelik gayrisâ-
fi ve safi gelirleri kaçar liradır, gelir memba -
an nelerdir1? . . 

3. Bu derneklerin, sahip oldukları menkul 
ve gayrimenkul malların maliyetleri ve bugün
kü kıymetleri kaçar liradır, gayrimenkuller ne
relerdedir ve ne gibi bir hizmete yaramaktadır1? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 23 Nisan 1951 

Emniyet Genel Müdürlijğji,. 
Şube D. I. Dosya U. 18 

Numara : 23828 

özeti: Milletvekili A. F . Ağaoğ
lu'nun yazılı soru önergesi hak-
hakkmda; 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
17 . IV . 1951 günlü ve Kanunlar Müdürlüğü 
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6/247 - 1684, 3566 sayılı yazıları karşılığıdır: 

Bakanlığımızda, Türk Hava Kurumu, Kızıl
ay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Türk Eğitim 
Derneği hakkında Konya Milletvekili Abdür-
rahman Fahri Ağaoğlu tarafından verilen ya
zılı önergedeki soruları cevaplandıracak yeter
likte bilgi bulunmadığından noksan malûmat 
sözü geçen teşekküllerin merkez başkanlıkların
dan istenmiştir. 

Alınacak cevabın gelince hemen takdim edi
leceğini saygı ile arzederim. 

İçişleri Bakanı Y. 
O. Şahinbaş 

T. C. ' 
İçişleri Bakanlığı 18 Mayıs 1051 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : D. I. Dosya: U. 18. 

Numara 29091 
özeti : Dört cemiyet hakkındaki 
yazılı soru cevaplarının takdim 
edildiği hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Ek : 23 . IV . 1951 tarihli ve 23828 sayılı ya
zıya. 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa
oğlu tarafından verilen yazılı soru önergesinde 
bahis konusu Türk Hava Kurumu, Kızılay Der
neği, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Türk Eğitim 
Derneğinin hangi tarihte ve ne suretle kurul
dukları, bu derneklerin son bir senelik gayrisâf i ^e 
safi gelirlerinin kaçar lira olduğu, gelir memba-
ları, sahip oldukları menkul ve gayrimenkulle-
rin bulunduğu yer ve ne hizmete yaradığı, maliye
ti, bugünkü kıymeti hakkında adı geçen der
neklerin merkez başkanlıklarından alman bilgi
ler ayrı ayrı dört zarf içinde ve müfredatı dizi 
puslalarmda yazılı olarak takdim edilmiştir. 

Keyfiyeti saygı ile arzederim. 
İçişleri Bakanı Y. 

O. Şahinbaş 

2 sayılı zarfın dizi puslası 
1. Türkiye Kızılay Derneğinin 30 . IV . 

1951 gün ve 5841 sayılı yazısı örneği. 
2. Derneğin tarihçesi. 
3. Derneğin 15 . V . 1951 gün ve 4667 sa

yılı yazısı örneği. 
4. Derneğin sahip olduğu menkul ve gayri-
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menkul malları bugünkü değerleri ile yerlerini 
vö hizmetlerini gösterir malûmat. 

! 5. Derneğin sabit kıymetler listesi. 

(örnek) 
Türkiye Kızılay Derneği 

; Genel Melez i 
I No. Muhasebe 5841 

M. 2 

30. Nisan. 1951 

2 .V.1951 
İçişleri Bakanlığına 

24. IV . 1951 tarih ve Emniyet Genel Müdür
lümü şube I. D. U. 18 işaretli 23897 sayılı yazı
lanı karşılığıdır. 

I Kojıya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa
oğlu 'nun, yazılı soru önergesinde Derneğimizi 
ilgilendiren hususlar hakkındaki izahatımız ekM 
kâğıtla sunulmuştur. 

I Derin saygılarımızla. 

Efrn. G. Md. 

Ş. 1. Büro 
2.V.1951 

82994 
Em. 1. U. M. D. 

43748 2.V.1951 

Türkiye Kızılay Derneği 
Genel Merkezi Başkanı V. 

1. Hakkı Akyüz 
Tekirdağ Milletvekili 
İsmail Hakkı Akyüz 

(örnek) 
•İ. 22 Ağustos 1864 tarihli Cenevre Muka

velenamesi 5 Temmuz 1865 te Osmanlı Hükü
meti tarafından imza olunmakla beraber an-
eaki 14 Nisan 1877 de (Osmanlı Hilâliahmer 
Cemiyeti) namiyle bir cemiyet kurulabilmiş
tir. [ Derneğin resmen kuruluşu bu tarihtedir. 
Aniak uzun yıllar hiçbir faaliyet göstermiyen 
Hilâliahmer Cemiyetinin tekrar faaliyete geçi
rilebilmesi maksadiyle 100 kişilik müessislerin 
teşejbbüsleri sayesinde 21 Nisan 1911 tarihinde 
Derjnek ihya edilmiştir. Adı 1923 te (Türkiye 
Hilâliahmer Cemiyeti) 1935 te (Türkiye Kı
zıla^ Cemiyeti) ve 1947 de (Türkiye Kızılay 
Dermeği) olan bu teşekkül çalışmalarına ara-
hksjz devam etmiştir. 

%. Türkiye Kızılay Derneğinin, hesabı ka
panmış bulunan son 1949 yılındaki gayrisâfi 

— 392 — 



.1961 Ö : £ 
imtiyazlı iktisadi işletmelerine tefrik edilmiş 
sermayelerle şubelerimizin cari hesap bakiye
lerinden ibarettir. 

Dernek malı 70 binanın büyük kısmı Genel 
Merkez, işletmeler ve şubelerin çalışma yerleri 
olarak kullanılmakta, cüzi bir kısmı da kiraya 
verilmektedir. 48 parçadan ibaret bulunan ar
salarla, binalardan elden çıkarılması muhafa
zasından daha isabetli olduğu' anlaşılanlar en 
müsait şartlarla satılmaktadır. 

Gayrimenkullerle kadrodaki malzeme ve 
yardım eşyasının arz olunan değerleri, defter 
kayıt kıymetleridir. Bununla beraber bugünkü 
kıymetlerinin tesbiti için yaptırılacak eksper
tizlerin büyük bir fark çıkarmıyacağı yapılan 
sondajlardan anlaşılmıştır. 

%:% 21.8 
geliri 3 762 598,71 liradır. Bu paradan 
1 397 719,48 lirası aynı yıl içinde Genel Merkez 
ve Şubelerdeki yardım mevzularma harcan
mıştır. Bu gelirin sanğlanması, yardımların 
yapılması ve dernek mevcutlarının hüsnü su
retle muhafazası için de aynı yıl zarfında Ge
nel Merkez ve Şubelerin yaptığı her türlü yö
netim ve personel masrafı 1 152 750,93 liradan 
ibarettir. 

Yardım ve masraflardan artan 1 212 128,30 
lira ise safi gelir olarak ihtiyatlara intikal ey
lemiştir. Bu suretle gayrisâfi gelirin % 37.17 
si yardımlara % 30.62 si masraflara ve % 32.21 
de ihtiyatlara isabet eylemektedir. 

Derneğin gelir membaları : 
Teberrular 
Âza aidatı 
Şefkat pulu geliri 
Kurban derisi, fitre zekât net hasılatının 

•% 30 u 
Faiz ve kupon bedelleri 
Monopollerden mütehassıl gelir 
Madensuyu geliri 
Kira gelirleri 
Müsamere V. S. hasılatından ibarettir. 
3. Türkiye' Kızılay Derneğinin yedek ak

çaları 28 096 459,13 lira olup bunun 8 052 050,54 
lirası nakit, altın, esham ve tahvilât 2 244 960,22 
lirası amortismanları kısmen yapılmış bina, 
demirbaş eşya, nakil vasıtaları, makine ve te
sisat ile arsalar; 14 455 569,24 lirası savaş 
kadrosu malzeme ile yardım eşyası, monopol 
emteasi; bakiye 3 343 879,13 lira da derneğin 

Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi Baş
kanlığının 15 . V . 1951 günlü ve Muhasebe 

6467 sayılı yazısının örneğidir 

içişleri Bakanlığına 
Ankara 

9 Mayıs 1951 gün ve Emniyet Genel Müdür
lüğü ifadeli 26908 sayılı yazıları karşılığıdır: 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun vâki sözlü önergesinin 3 ncü madde
sine göre Bakanlıklarınca talep olunan bilgi, 
cetvel halinde ilişik olarak sunulmuştur. 

Derin saygılarımızla. 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi 

Başkanı V. 
Tekirdağ Milletvekili 
İsmail Hakkı Akyüz 
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Derneğin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malların bu
günkü değerleri ile yerlerini ve hizmetlerini gösterir hesap 

hulâsası 

49 

Nakit: 
Esham ve tahvilât 
Altın 
Harb kadrosu malzeme 
(Savaşta açılacak hastaneler • 
malzemesi) 
Serbest malzeme 
((lerek hastane gerekse ecza
nelere bedeli mukabilinde ve 
her çeşit âfette yardım olarak 
veril eeek ilâç, çadır, giyecek 
ve sair malzeme) 
Binalar 
(Müfredatı ilişik listede) 
Arsalar 
(Müfredatı ilişik listede) 
Nakil vasıtaları 
(Otobüs, nakliye, kamyonları 
madensuyu tevzi kamyonu ve 
posta bisikleti) 
Demirbaş eşya 
Makine, tesisat ve alât 
(Afyon Karahisar Madensuyu 
işletmesi tesisatı) 

3 026 029 
4 774' 092 

232 548 
1 971 885 

12 483 683 

1 943 102 

402 746 

43 847 

168 346 
165 047 

60 
— 
89 
29 

95 

55 

03 

84 

87 
43 

8 032 670 

14 455 569 

2 723 090 

24 

72 

25 211 330 45 

ilişik: bir 
Not: Binalar ve arsalar defter kayıt kıymetleridir. Bununla 

beraber bugünkü kıymetlerin tesbiti iein, yaptırılacak ekspertizle
rin büyük bir fark çıkarmayacağı yapılan sondajlardan anlaşılmış 
bulunmaktadır. 
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Sabit kıymetler 
M . <B 

Binalar * ? .. 

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Bulunduğu yer 

Gen«l merkez binası 
Memurlar apartmanı 
Etimesgut depoları 
E^ki merkez binası 
Kızılay Hanı 
Malatya Hanı 
Şerif paşa Hanı 
Hastabakıcı okulu 
Gfebeei Hastanesindeki ev 
Çankaya'daki köşk 
Ayrancı'da bina 
Kasımpaşa aşocağı 2/3 
Beyoğlu Piyango Evi 
Adana şube binası 
Artova » » 
Alaca » » 
Balya'da dükkân 
^Bandırma şube binası 
•Bergama'da ev 
Biga'da dükkân 
Bolu'da » 

» » 
Bucak'ta ev 
Bursa'da şube binası 
Çatalca'da 1 bina, 3 Dük. 
Çeşme plaj gazinosu 
Demirci'de bina 
Diyarbakır şube binası 
Düzce'de hamam 
Elâzığ şube binası 
Erbaa » » 
Fatih » » 
Fatih Edirnekapı'da Dük. 
Geyve şube binası 
Giresun » » 
Hadim'da bina 
İnegöl'de ev 

» dükkân 
» ev 

• 
Ne gibi hizmette kullanıldığı 

Dernek hizmetinde 
Kirada 
Dernek hizmetinde 
Kirada 
Dernek hizmetinde 

» » 
Kirada 
Dernek hizmetinde 

» » 
Kirada 
tntifaı muteberîde 
Dernek hizmetinde 
Satış nıuam<etesindedir 
Dernek hizmetinde 

» » 
» , » 

Kirada 
Dernek hizmetinde 
Kirada 

» 
» 
» 
» 

Dernek hizmetinde 
Kirada 

» 
Dernek hizmetinde 

» » 
Kirada 
Dernek 'hizmetinde 

» » 
» » 

Kirada 
Dernek hizmetinde 

» » 
Kirada 
Dernek hizmetinde 
Kirada 

» 

Eaas değeri 
Lira 

276 531 
56 881 

425 468 
21 016 
69 507 
13 341 
81 605 

146 075 
33 000 
2 560 

246 549 
3 000 

2i mo 
7 783 

772 
4 500 

192 
11 900 

180 
2 200 
1 561 
4 000 
3 000 
5 439 
2 097 

12 000 
8.568 
2 695 
9 000 
3 144 
6 525 

16 895 
250 

2 400 
699 
480 

2 400 
1 500 
1 500 

K. 

80 
02 
49 
34 
63 
96 

•62 
57 
00 
00 
94 
00 
00 
76 
44 
00 
00 
27 
00 
00 

*00 
00 
00 
86 
35 
00 
56 
82 
00 
80 
73 
27 
00 
00 
14 
00 
00 
00 
00 



No. 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

OJ . IV 

Bulunduğu yer 

İzmir şube binası 
Karaisalı Bürtieeik ev 
Karamülser'de dükkân 
Konya'da bina 

» dükkân 
» » 
» » 
» » 

Kütahya 3 Dük., ev 
Malatya şube binası 
Malatya kagir bina 
Milas'ta kahvehane 
Bozkır'da Disp. binası 
Pendik kaımp binası 
Samsun şube binası 
Tekirdağ'da ev 
Torbalı'da ev 
Trabzon'da şube binası 
Uşak'ta ev 
Van'da dükkân ve arsa 
Anta'kya 1 ev 18/24 

» ev ve bahçe 
» » » 

Adapazarı şube binası 
Eminönü - Bayazıt salon 
Salihli'de 2 dükkân 
Bayındır şube binası 
Mudanya'da şube binası 
Akşehir'de 4Dük., 1 ambar 
Mersin Trahom Hst. Bi. 
Mersin şube binası 
Diyarbakır Hast. Depo. 
Kütahya'da 1 ev 

» 1 evin 2/24 his. 
A. Karahisar M. S. I. 

Z l . 0 

Ne gibi 

. ıvo± 

hizmette 

Dernek hizmetinde 
» 
» 
» 

Kirada 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Derne hizmetinde 
Kirada 

» 
Dernek hizmetinde 

» 
» 
» 

Kirada 

» 
» 
» 

Dernek hizmetinde 
Kirada 

» 
» 

Dernek hizmetinde 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Satışta 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dernek hizmetinde 

u : 2 
Esas değeri 
Lira 

33 765 
108 

1 800 
15 800 

1 750 
1 750 
5 250 
7 000 

900 
8 912 
2 400 
2 500 

19 372 
54 025 
23 163 

536 
160 

1 560 
144 

1 119 
42 
28 

]70 
30 470 
38 899 

1 056 
2 496 
1 520 

22 012 
2 145 

38 827 
19 909 

1 
1 

94 782 

1 943 102 

K. 

54 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
23 
00 
00 
24 
50 
95 
37 
09 
00 
00 
11 
00 
00 
00 
34 
20 
00 
00 
00 
74 
41 
61 
19 
00 
00 
66 

55 
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No 

1 
2 
3 
4 
6 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 £t 1 

28 

Bulunduğu yer 

B : 

Büyüikesat'ta iki hektar bağ 
Cebeci'de hastane arsası 
Büyükada'da bir arsa 
Kuruçeşme'de kömür deposu 
Firuzağa'da arsa 
Üsküdar'da Gerede Mah. 
Fatih ' te arsa 
Pendik'te kamp yeri 
Çeşme plajı 
Antakya'da arsa 
Antakya'da arsa 

arsa 

Altınözü'nde tarla 1/2 hissesi 

79 21.5 

Esas değ 
Lira 

495 
212 507 

1 638 
9 630 

1 
600 
312 

53 693 
33 498 

843 
766 

2 081 
Altınözü'nde zeytinlik 1/2 hissesi 2 050 
Aydın'da bahçe 
Aydın'da transit deposu 
Aydın'da arsa 
Bayındır'da tarla 
Bayındır'da Kuleli tarla 
Beylikahır'da tarla 
Buea kamp yeri 
Burdur 'da bahçe 
Burdur 'da arsa 
Bursa'da arsa 
Bürücük'te kamp yeri 

yeri 
312 
250 
400 

1 000 
280 
60 

28 231 
1 000 
2 000 

336 
8 420 

.1951 0 : 2 
Arsalar 

eri 
K. 

00 
10 
00 
00 
00 
00 
00 
96 
65 
00 
50 
30 
00 

No. 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

00 43 
93 44 
00J45 
00 
00 
00 
98 
00 
00 
00 \J\J 

00 

46 

47 

48 

Bulunduğu yer 

Çeşme'de bağ 
Çeşme'd'e arsa 
Düzce'de arsa 
Edirne'de arsa 
Edirne'de beş bağ 
Eskişehir'de arsa 
İzmit'te arsa 
Karaman'da bahçe 
Kütahya'da 
Menemen'de dört tarla 
ödemiş Dispanseri arsası 
Pazarcık'ta tarla 
Torbalı'da arsa 
Karaman'da hastane arsası 
Sındırgı'da tarla 7/16 hissesi 
Sındırgı'da tarla 7/16 hissesi 
Üsküdar'da M. Kâmil înkaya 
bağışı 3 P. Ar. 
Menemen'de Hacı Rüştü 
ğışı 45 P. Ar. 
Hatay - Antakya'da M. 
betçi 18 parça 

Ba-

Şer-

Esas değeri 
Lira 

42 
180 

2 000 
250 
261 
277 

2 450 
300 
570 

3 568 
52 
10 

157 
500 
160 
256 

831 

29 680 

793 

402 746 

K. 

00 
00 
00 
00 
31 
16 
09 
00 
00 
00 
85 
00 
00 
00 
00 
20 

00 

00 

00 

03 

3. sayılı zarfın dizi puslası 

1. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 12 . V . 1951 gün ve 1861 sayılı yazısının örneği. 
2. Kurumun kuruluş tarihçe örneği. 
3. Kurumun genel merkezinin 1949 ve 1950 yılları gelir ve giderini gösterir liste. 
4. Genel merkezin gayrimenkullerini ve kıymetlerini hâvi liste. 
5. Mahallî şube ve kolların istifade ettikleri gayrimenkullerin bulundukları ve tapu senet

lerine göre cins ve kıymetleri, gösterir (Üç) sayfalık liste. 
Türkiye Çocuk Esirge Kurumu Genel Merkezinin 12 . V . 1951 günlü ve 1861 sayılı yazısının 
örneğidir. 

Emniyet Genel Müdürlüküne 
Ankara 

24 . IV . 1951 ve 9 . V . 1951 tarihli, 23897, - 26907 sayılı tezkereleri karşılığıdır: 
Kurumumuzun kuruluş tarih ve şekliyle senelik geliri, emlâki hakkında istenilen malûmat 

ilişik 8 liste ile takdim edilmiştir. Kurumumuzun çalışma konularmı gösteren tüzükten bir nüs
hasının ilâve edildiğini arzeyler, saygılarımı sunarım. 

Genel Merkez Müdürü 
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Çocuk Esirgeme Kurumunun Kuruluş tarihi ile şekli : 
30 Haziran 1921 de Ankara'da «Hâkimiyeti Millîye» Matbaasının üstündeki basit bir odada on ki

şinin bir araya gelerek ikişer lira vermesiyle işe başlıyan kurum bilâhara Hacıbayram Caddesin
deki mektep binasında hasta çocukları muayene ve tedaviye başlamış ve kimsesiz çocuklar için küçük 
bir misafirane tesis etmiştir. 

Birkaç mürüvvetkâr vatandaşın kimsesiz çocuklar için yaptığı aynı yardım genişliyerek millî mü
cadele sahası olan köylerden gelen şehit çocukları için az zamanda Ankara'da bin beş yüz çocuku 
barındıracak imkânlar temin eylemiştir. 

Bundan sonra kurum süt çocuklarını korumak ve çocuk ölümü denilen âfetle uğraşmak zaruretini 
duymuş, annelerin korunmasiyle çocuk bakımı içiafazla bilgiye sahip olmalarını temin makşadiyle kız 
mekteplerine çocuk bakımı dersinin de programlarakonmasmı sağlamıştır. 

Otuz yıldan beri aralıksız çalışmalariyle 63 vilâyette merkez şubeleri, mülhakatta ve köylerde 
690 şube açmıştır. Anadolu ve Trakya'nın muhtelif yerlerinde 1950 senesinde 447 yardım ve koruma 
müessesesi yoksul ve öksüz çocuklara muhtelif şekillerde yardım yapmıştır. 

Kurumun maksadı, tüzüğünün 3 ncü maddesinde tasrih edidiği veçhile, «çocukların memlekete 
yararlı olacak şekilde yetişmelerini temin etmek, sağlık ve haklarını korumak makşadiyle kurulmuş
tur Bu koruma 12 yaşına kadar çocuklar için maddi. ve mânevi, daha yukarı yaştakiler için yalnız 
mânevidir.» 

Kurum bu maksadına erişmek için başarmrya çalıştığı işler, tüzüğün 4 ncü maddesinde tasrih 
edilen 27. fıkrada tesbit edilmiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinin 1949 ve 1950 yılları gelir ve gideri 

Gelir Gider 
Lira K. Senesi Lira K. Senesi 

825 180 82 1949 823 548 13 1949 
900 900 91 1950 912 062 48 1950 

Gelir membaları 
1. Gayrimenkullerimizin kiralarından 
2. Hükümet yardımından 
3. Türk Hava Kurumu tarafından toplanan zekât, fitre ve deri gelirinden % 25 hissemizden 
4. Bağışlardan 
5. Şefkat pullarımızla Madenî rozetlerimizin satışından 
6. Eşya piyangosundan 
7. Ücretle alman çocukların bakım ücretinden 
8. Otomatik insan tartan basküllerimizin gelirinden 
9. Şubelerimizin gelirlerinden gönderdikleri % 5 hissemizden 

10. Banka faizinden 
11. Mecmua ve kitaplarımızın satışından 
12. Kavacık suyunun satışından 
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Genel Merkez gayrimenkulleri vıe kıymetlerini gösterir liste 

1. Çocuk Sarayı apartmanı 
2. Genel Merkez ile sağ ve solundaki iki bina 
3. Mermerli apartman, sinemalar, Bekârlar apartmanı kreş ve garaj (Garaj 

halen matbaadır) 
4. Yenişehir'deki apartman 
5. Keçiören Çocuk Yuvası Umay Pavyonu 
6. » » » iki kagir pavyon 
7. » » » ââki bina ve çamagırhk 
8. » » » ahır binaları 
9. Ziraat Enstitüsü civarında Naşit Toygar'dan alman 44,000 metre kare 

arazi 
10. Ziraat Enstitüsü civarında Hazineden alman 26,340 metre kare arazi 
11. Ziraat Enstitüsü civarında Hazineden alınan 3,000 metre kare arazi 
12. Abdülhalik Renda'nm hibe ettiği Hacıkadın'daki 37,691 metre kare arazi 

(halen bademliktir) 
13. Hacıkadın'daki bademliğe yaptırılan kulübe 
14. Naşit Toygar'ın bağışladığı Telsizler'deki 2,095 metre kare arazi 
15. Naşit Toygar'ın bağışladığı Telsizler'deki arazi üzerinde yaptırılmış olan 

4 kulübe için ödenen 
16. Bayan Makbule Boysan 'dan satınaiman Erzurum'daki köşk (halen Ço

cuk Yuvası olarak kullanılıyor) 
17. Mehmet kızı Ayşe 'nin hibe ettiği Üsküdar 'daki ev 

Lira K. 

262 284 
181 754 

324 066 
91 018 

129 461 
66 975 
36 487 

9 186 

32 400 
13 170 
3 000 

500 
1 891 

419 

1 270 

10 000 
1 500 

56 
88 

26 
07 
89 
65 
83 
93 

00 
00 
00 

00 
26 
00 

01 

00 
00 

Toplam 1 165 386 34 

Mahattî f\ıbe ve fceUaomisiii istifade ettikleri gayrimenkullerin bulundukları yerler ve tapu se
netlerine göre cins ve kıymetleri 

Bulunduğu yer 

Silvan 
Salihli 
Salihli 
Çine 
Edirne 
Bursa 
B u ı m 
Afyon 
Afyoaa. 
Afyoa 
inegöl 
İnegöl 
Artova 
Biga 

Cinsi 

Arsa 
» 
» 

Maa müştemilât Ç. S. 
Ev 
Bah^elt gazino 
Çocuk bakım evi 
Tarlanın 128/90 hissesi 
Arsanın 5/4 hissesi 
Pansiyon binası 
Dükkâ» 
Ev 
1 oda, ardiye maa arsa 

, Ev ve dükkân 

ölçüsü 

200 
287 
587,10 

2555 
— 

2482 
369 

1830 
430,95 
764,18 

6,895 
287 
160 

1140 

Arşın 
Ma 

» 
» 

— 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Arşın' 

Kıymet veya 
bedeli 

Lira K. 

27 
205 

1 800 
624 
805 

1 010 
2 051 

3 50 
775 80 

4 800 
288 

7 000 
240 

3 425 
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Bulunduğu yer 

Biga 
Biga 
Tirebolu 
Çatalea 
Gölcük 
Gölcük 
Karşıyak 
Ardahan 
Ardahan 
Alaşehir 
Alaşehir 
ödemiş 
ödemiş 
ödemiş 
ödemiş 
ödemiş 
Giresun 
Giresun 
İstanbul 
îstanbul 

» 
• » • • -

îstanbul 
y> 

îstanbul 
» -
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
T» 

» 
Soma 
Mersin 
Mersin 
Mersin 

•İ,;, \ , 

a 

- Beyoğlu 
Haliç - Fener 
Kızıltoprak 

- Kızıltoprak 
Kızıltoprak 

.'; *' T" 

- Bayazit 
Bakırköy 
Bakırköy 
Erenköy 
Erenköy 
Erenköy 
Erenköy 
Erenköy 
Eyüp 
Eyüp 
Eyüp 
Eyüp 
Eyüp 
Eyüp 
Eyüp 

Cinsi 

Tarla 
> >' ! 

Mezarlık arsası 
Dükkân 
Müfrez bahçe 

» » 
Mektep (Çocuk yuvası) 
Tahtanî 2 oda, ahır, avlu 
1 oda, 1 aralık, 1 dükkân 
Bahçeli kahvehane 
Sinema salonu 
Ev . 
Arsa 

» 
Arsalı ev 
Müfrez hane maa arsa 
Bahçe 
Maa müştemilât 1 ev 
Kagir bina (Kurum Merkep) 
Bahçeli ev 
Arsa 
Bağ yeri 
Maa müştemilât köşk 
Maa oda <köşk 

Arsa ve ahşap baraka 
Maa dükkân hane 
Bahçeli hane 
Tarla 

> - • -

> 
» 
> 

Arsa 
» -
> 
> 
> 

Bahçeli ev 
Bahçe j 
Harap bina 
Sinema binası (kapalı) 
Kurum binası, 2 dükkân 
Arsa 

ölçüsü 

2758 
4595 
1915 

__ 
1500 
126 
441 
538,66 
164,20 
438,66 
504,32 

1288,5 
636,30 
690 
— 

3 
1500 
181 

1293 
102 

1966 
3970 
9 19 

M2 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

_„_ 

» 
> 

Arşın2 

. — 
Dönüm 
Arşın8 

M2 

> 
» 
» 

Ma 

» 

* 
Birinci toplam 

418,50 
85,22 

1041,81 
3893 
1669 

148941 
2130 
9425,57 

84,50 
96 

468 
446,50 
95,50 

349 
1765 
220 

1800 
143 
4 DO 

M8 

Zır. Mi. 
M2 

» 
V""" 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Arşın2 

M2 

Arşın2 
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Kıymet veya 

bedeli 
Bulunduğu yer Cinsi ölçüsü Lira K. 

Elâzığ 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Uşak 
Aydın 
Çankırı 
Çankırı 
Dikili 
Hatay 
Hatay 
Rize 
Rize 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Niğde 
Erbaa 
Bayındır 

Konya 
Konya 
Keskin - Yahşihan 
Burdur 
Ordu 
Bergama 
Niksar 

Bahçeli ev 
Kagir medrese 
Tarlanın 216/48 hissesi 

» » » 
Ev 
Bağ 
Ahşap bina 

.v Tarla 
Mera 
Ev ve dükkân hissesi 

» » > 
Arsalı çocuk bakım evi 
Arsa 
Kışla (Çocuk yuvası) 
Mağaza 
Tarla 
Arsa (bina yaptırdılar) 
Yuva binası 
Müfrez arsa 

Ev 
» 

Tarla 
Çocuk bahçesi 
Maa arsa kagir hane 
Ev 
Maa bahçe, hane 

1264 
760 

91930 
68948 

304 
5 

335 
1781 
2300 

94 
94 

375,80 
116,77 

17867 
60 

7352 
500 

1570 
350 

436 
2657 
9321 
1609 
172 
— 

M2 

» 
> 
» 

Zir. Mi. 
Bönüm 
M8 

» 
Dönüm 
M8 

•» 
% 
» 
» 
» 

M8 

> 
» 
> 

İkinci toplam 

M9 

» 
» 
» 
> 

. — 
980 » 

Üçüncü toplam 

1 800 
18 001 
1 880 
1 116 25 
1 500 

225 
1 500 
1 000 
1 070 
1 305 

950 
30 000 

500 
1 000 
1 650 

450 
150 

2 400 
144 

103 764 63 

20 000 
20 000 

74 
1 105 
5 750 

360 
420 

47 709 

İ c m a l 
l i ra K. 

58 947 80 Birinci toplam 
103 764 63 İkinci toplam 
47 709 00 Üçüncü toplam 

210 421 43 Genel toplam 
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Tapu senetlari gönderilmemiş olduğundan genel ' merkez kayıtlarına henüz intikal etmemiş 

gayrimenkuller 

1. Gazianteb'te Çocuk Yuvası binası 
2. Malatya'da » » > 
3. Konya'da » > > 
4. Gölcük'te yeni yapılmakta olan Çocuk Yuvası binası 
5. Denizli'de sinema binası 
6. Adapazarı'nda çocuk yuvası ve otel binası 
7. Tokad'da iki bina ve 4000 metre kare arsa 
8. Sivas'ta bir yuva binası 3 ev 
9. Samsun'da kurum binası. 

1 Sayılı zarfın dizi puslası 

1. TÜJfk Hava Kurumunun 2 . V . 1951 gün ve 5042 sayılı yazısının örneği. 
2. Türk Hava Kurumunun son iki yıllık safi ve gayrisâfi gelirlerini hâvi liste. 
3.. T. H. Kurumuna ait gayrimenkullerin listesi (iki sayfa) 

Türk Hava Kurumunun 2.V.1951 günlü ve 5042 sayılı yazısının örneğidir 

24 Nisan 1951 tarih ve Em. Gn. Md. Ş. I. D. Dosya U. 18, 23897 numaraya cevaptır: 

1. Türk Hava Kurumu 16 Şubat 1925 tarihinde kurulmuş ve Türk Tayyare Cemiyeti adı ile 
Dahice Vekâletinin. 13 . VHI . 1941 tarih ve Emniyet Genel Müdürlüğü 4459/13376 numaralı ya
zısı ite tese-il edilmiştir. 5 . VIII . 1341 (925) tarihli icra Vekilleri Heyeti karariyle «menafii 
umumdyeye hadim cemiyetler meyanına ithali» tasvip ve kabul edilmiştir. 

4 512 554 lira 23 kuruş 
3 210 722 » 35 » 
(Henüz kesin olarak tesbit edilmemiştir.) 
2 217 509 lira 86 kuruştur. 

2. Ktırumun 1949 gayrisâfi geliri 
1949 safi geliri 
1950 gayrisâfi geliri 
1950 safi geliri 

Kurumun menkulleri (genel mer
kez) : 100 948,05 
Kurumun gayrimenkulleri : 1 402 759,96 
Havacılık D. » : 4 985 212,09 

» gayrimenkulleri : 1 482 488,81 
Fabrikalar menkulleri : 6 107 64Q,08 

» gayrimenkulleri : 9 722 343,47 
3. Kurumun gelir kaynakları şunlardır: 
Bağışlar, tutkallı makbuz hasılata» fitre, kurban derisi,, (fitre ve kurban derisinin ı% 30 u kı-

zılay, % 20 si Çocuk Esirgeme, !% 50. sd Kuruma aittir) üye aidatı, 
4. Kurumun sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malların bilançoya göre kıymetlerini gösteren 

cetvel ilişiktir. 
5. Gayrimenkullerin nerelerde bulunduğuıau vo hangi hizmetlere yaradığını, bugünkü rayice 

göre tesbit edilmiş olanlarının kıymetlerini gösteren ikinci ek listenin de takdim edilmiş oldu
ğunu saygı ile arzederim. 

Türk Hava Kurumu Başkanı 
1. Menkul ve gayrimenkul cetveli 
1. Gayrimenkul listesi 
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T; İL EurumiBuan.son iki yıllık B&fi ve gayrfeâö gelirleri 

Lira K. 

1949 yıltsâfi geliri 3 210 722 85 
1949 yılı gayrisâfi geliri 4-512-554 23 
1950 yılı safi geliri 2 217 509 86 

Not : Şubelerimizden 1950-yıl» büânçoları henüz gelmemiş bulunduğundan 1950 yılının gayriiâfi 
geliri tesbit olunamamıştır. 

T. H. Kurumunun menkul ve gayrimenkul demirbaşları tutarı 
Lira K. Lira K. Lira E. 

Mefnkul demirbaşlar: 
Merkez: 

Merkez 
Havacılık D. 

Havacılık 
Ue«ş vasıtaları 
NaMl » 

Gayrimenkaller: 
Merkez: 

Merkez binası 
Şube binaları 
Diğer binalar 
Alsalar 

Havacılık D. 
Havacıbk binaları 
Tesisleri 
Hangarlar 
Alan, arsalar ve pist 

Uçak Fabrikası: 
Menkul demirbaşları: 

Makina, tesisat, nakil vasıtaları, 
mobilya ve demirbaşları 

Gayrimenkuller: 
Binalar 
Şebekeler 
Arazi üafcündeki tertibat 
Arazi 

Motor Fabrikası: 
Menkul demirbaşları: 

Demirbaş, makine, teçhizat ve na
kil vasıtaları 

Gayrimenkuller: 
Tesisat 
Binalar 
Arsa; arazi, bahçe vesduvaH-

100 948 05 100 948 05 

267 005 58 
4 566 849 36 

151 357 15 4 985 212 09 5 086 160 14 

589 005 57 
390 156 14 
402 534 83 
21 063 42 1 402 759 96 

221 380 37 
168 191 52 
319 094 07 
73 822 85 1 4&2 4S8 81 2 885 248 77 

3 412 269 38 3 ,412 269 38 

3 829 829 89 
1 148 988 11 

176 781 02 
3 956 25 5 159 618 27 8 571 887 65 

2 695 370 70 2 G&5£70 70 

724 537 34 
3 608 918 92 

229 268 94 4 562 725 20 7 258 095 90 

Gani; toplam 23 801 392 46 
Not: Bu fiyatlar, menkaoi v©ıg^rimenkal demirbaşların defter kaptkrına göre olan maliyet 

fiyatlarıdır. Hali hazır kıymetleri, şimdiye kadar lüzum görülmediği için tesbit ettirilememiştir. 
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Türk Hava Kurumuna ait gayrimenkullerin listesidir. 

Cinsi 

Bina 
» 
» 

Uçak Fabrikası 
Motor 
Bina ve hangar 

> » » 
» > > 
» » » 

Muhtelif tesisler 
Bina 
Hangar 

» 
Bina 
Paraşüt kulesi 

> > 
Alan 

» 
> 

Beton yol ve pist 
Bina 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
1 

» 
> 
» 
» 

.'» 
t 
» 
> 

Bulunduğu yer 

Ankara 
» 
» 
» Etimesgut 
» Gazi 
» Macun Köyü 
» Etimesgut 
» » 
» » 
» » 

înönü 
» 
» 
» 

Ankara 
îzmir 
Ankara Macun Köyü 

•» Etimesgut 
înönü 
Ankara Etimesgut 
Acıpayam 
Akdağmadeni 
Akhisar 
Adana 
Aydın 

> 
Balıkesir 
Bayındır 
Bergama 
Bilecik 
Çankırı 
Dikili 
Diyadin 
Düzce 
Edirne 
Eğridir 
Elâzığ 
Eleşkirt 
Emet 
Erzurum 
Gediz 
Gelibolu 
Gönen 
Gördes 

Maliyet kıymeti 
Lira 

589 005 
365 747 
350 109 

5 159 618 
4 5,62 725 

24 682 
73 000 
70 180 

169 443 
16 450 
78 199 
52 851 
75 062 
37 421 
63 902 
49 470 
4 579 

20 542 
14 892 
32 812 
4 200 

768 
7 226 

39 970 
7 106 
2 865 

13 912 
8 138 

925 
11 949 
7 929 
3 240 
1 036 

10 400 
202 
100 

18 220 
1 960 
4 411 

38 182 
6 855 

L 974 
5 351 

850 

K. 

57 
07 
10 
27 
20 
99 
00 
63 
68 
81 
74 
71 
45 
68 
25 
03 
44 
55 
81 
06 
00 
53 
00 
29 
54 
00 
44 
39 
14 
57 
54 
00 
00 
00 
00 
00 
45 
80 
90 
91 
23 
14 
58 
00 

Ne iş içîn kullanıldığı 

Genel Merkez binası 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı işgalinde 

» » » » 
Uçak Fabrikası olarak 
Motor » » 
Planör Okulu 
Havacılık Dairesi 
Pansiyon ve hangar 
Okul ve hangar 
Atelye, su kulesi ve saire 
Kamp idare, okul ve yatakhaneleri 
C. Tepesinde planör hangarı 
Uçak ve planör hangarı 
Elektrik motörü ve santral binası, 
Paraşütle atlamalarda 

» » 
Planör uçuşları için 
Tayyare » » 
Tayyare ve planör uçuşları için 

» » » » » 
Şube oturmaktadır. 
Kirada 
Kısmen kirada 
Kirada 
Kısmen kirada 
Deri kurutma yeri 
Kısmen kirada 

» > 
Şube oturmaktadır 
Kısmen kirada 

» > 
Şube oturmaktadır. 
Kısmen kirada 

> » 
> » 

Şube oturmaktadır. 
Kısmen kirada 
Şube oturmaktadır 
Kısmen kirada 

> » 
> > 
> > 
> > 

Şube oturmaktadır. 
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Cinsi 

Bina 
» 

Apartmanlar 
Bina 

» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
» 
» 

Dükkân 
Bina 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dükkân 
Bina 

» 
» 

Arsa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bina 
Tarla beş aded 

» 1 .» 
» 1 > 
» I I » 

Palamutluk 
Portakal bahçesi 

B : 79 

Bulunduğu yer 

Haymana 
ipsala 
İstanbul 

» 
îzmir 
Kars 
Mariç 
Kula 
Kırklareli 
Malkara 
Manisa 
Menemen 
ödemiş 
Bozüyük - Pazarcık 
Samsun 
Seferihisar 
Sındırgı 
Söğüt 
Ş. Koçhisar 
Tavşanlı 
Tosya 
Trabzon 
Tutak 
Uzunköprü 
Ügrüp (iki bina) 
Acıpayam 
Aydın 
Cihanbeyli 
Kelkit 

» 
Milas (iki bina) 
Seydişehir 
Tavas (iki ev) 
Bolu 
Lüleburgaz 
Ankara (iki arsa) 
Gevar 
Kelkit 
Niksar 
Simav 
Uşak 
Acıpayam 
Alaşehir 
Araca 
Aydın 
Çanakkale 
Dörtyol 

21.5.1951 O : 2 
Maliyet kıymeti 

Lira 

7 701 
1 558 

330 000 
24 270 
15 603 
3 000 

495 
700 

4 000 
1 700 
8 028 

549 
41 560 
1 018 

58 445 
3 397 
1 104 

350 
3 684 
2 330 

19 969 
2 639 
3 216 
4 423 
6 797 

250 
108 

2 997 
862 
112 
435 

7 000 
225 
897 
200 

5 000 
27 
20 

850 
1 100 

21 600 
185 

18 
200 

3 894 
4 627 

150 

K. Ne iş için kullanıldığı 

55 Kısmen kirada 
96 » » 
00 Tamamen kirada (Lâleli'de) 
50 » » (Cağaloğlu'nda) 
60 Şube oturmaktadır. 
00 Kısmen kirada 
00 » » 
00 Şube oturmaktadır. 
00 » » 
00 Tamamen kiradadır 
00 Kısmen kirada 
95 Şube oturmaktadır 
71 Kısmen kiradadır. 
13 > » 
57 Tamamen kirada 
70 Kısmen kirada 
24 Şube oturmaktadır 
00 » » 
00 Kısmen kiradadır. 
00 > » 
77 » » 
63 » » 
92 » » 
37 » » 
26 Biri tamamen diğeri kısmen kirada 
00 ölüme bağlı bağış 
00 » » » 
67 Kısmen kirada 
00 Alacağa karşılık 
50 » » (ya/ı hissesi) 
00 ölüme bağlı bağış 
00 Şube oturmaktadır. 
00 ölüme bağlı bağış 
34 . 
00 . 
00 . 
00 . 
00 Alacağa karşılık 
00 . 
00 . 
W Kısmen kiradadır 
00 ölüme bağlı bağış 
78 » » » (kirada) 
00 Alacağa karşılık 
01 ölüme bağlı bağış 
05 Bağış 
00 » 
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Maliyet kıymeti 

Cinsi Bulunduğu yer Lira K. Ne iş için kullanıldığı 

Tarla Hopa - Kemalpaşa 1 454 00 Alacağa karşılık 
> 4 aded Kelkit 152 50 » » (nısıflarının beşte biri) 
» 2 » Ordu 663 00 Bağış 

12 607 592 24 Yekûn 

4. Sayılı zarfın dizi puslası 

1. — Türk Eğitim Derneğinin 30 . IV . 1951 gün ve 2733 sayılı yazısı örneği. 
2. İstenilen malûmatı muhtevi örnek. > ' 
3. İstenilen malûmatı muhtevi ikinci örnek. ' 

Türk Eğitim Derneği Genel Merkez Başkanlığının 30 . IV . 1951 günlü ve 2732 sayılı yazısı 
örneğidir. 

İçişleri Bakanlığına 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 28 . IV . 1951 tarih ve 23897 sayılı yazısına cevaptır : 
Konya Milletvekili Sayın Abdürrahman Fahri Ağaoğlu tarafından verilen yazılı soru önerge

siyle istenen malûmatın derneğimize ait olan kısmı ilişik olarak saygı ile sunulmuştur. 
Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu 

Başkanvekili 
' : ' (Muzaffer Dalkılıç) 

(örnek) 

İçişlerdi Bakanlığına 

1. Derneğin kuruluşu ve gayeleri: 
Türk Eğitim Derneği Atatürk'ün Büyük Millet Meclisinin 1 Kasım 1925 tarihli 2 nci Dönem 

3 ncü Toplanma yılını açış nutuklarından yaptıkları şu ilham üzerine 31 Kânunusani 1928 de ve 
(Türk Maarif Cemiyeti) adiyle kurulmuştur. 

«Maarifimizden bahse başlarken kız ve erkek Çocuklarımızın ana ve babalarının tahsil için 
gösterdikleri umumi şevk ve tehalükü takdirle tezkâr etmek isterim. Büyük Millet Meclisinin ve 
Hükümeti Cumhuriyenin âzami vesait ve geyreti sarfettiği müsellem olmakla beraber ilim ve 
tahsilin feyiz ve nuruna olan iştiyak umumu tatmin edebilmekten henüz uzaktır, önümüzdeki sene 
için Devletçe yapılabilecek âzami fedakârlığı rica ederken erbabı yesardan olan vatandaşları
mıza da şayanı sahabet olan çocuklarımızı hususi teşebbüslerle okutup yetiştirmelerini ehemmiyetle 
tavsiye ederim» 

Bu suretle kurulan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 Kânunuevvel 1939 tarih - 2/12441 sayılı Kara-
riyle menafii umumiyeye hadim müesseseler arasına alınan cemiyet, yabancı dili Türk çocuğuna 
kendi millî hars muhitinde öğretmek ve müstait fakir öğrencileri himaye ederek yetiştirmek, ga
yelerini takip etmektir. 
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2. Derneğin 1949 yılı geliri: 

G-avrisâfi Safi 

1 347 894.97 
.Derneğin 1950 yılı 5 aylık geliri: 

318 019.22 
Gelir kaynakları şunlardır: 
a) öğrenci taksitleri 
h) Piyango hasılatı 
c) Hükümet yardımı 
d) Rozet hasılatı 
e) Senelik üye aidatı 
f) Mânevi şahıslar teberruu 
g) Şahsi teberrular 

183 299.43 

51 339.78 

3. Türk Eğitim Derneğinin sahip olduğu: 

Menkullerin maliyet kıymeti: 

Merkez Bürosu demirbaşları 
Yenişehir Lisesi » 
Konya Yurdu » 
Kdirne Yurdu » 
izmir Yurdu » 
Antalya Yurdu » 
Corum Yurdu » 

5 400.00 
93 224.30 
21 776.00 

6 437.59 
25 981.25 

6 497.45 
6 674.90 

165 991.49 

dir. 

lira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gavrimenkuller 
Maliyet Bugünkü 

Veri 

Ankara - Yenişehir 
Bursa 
İzmir 
Konya 1. nci bina 
Konya 2. nci bina 
\dana 
Edirne 

Arsalar : 
Ankara -
Ankara 

kıymeti 

252 496 
11 220 

135 000 
1 000 

150 000 
14 000 
6 240 

Sihhiye 
- Çankaya 

kıymeti 

1 000 000 
120 000 
500 000 
50 000 

150 000 
150 000 
13 000 

5 200 
1 562 

DÜZELTÎŞ 

Kullanılış şekli 

Lise Binası 
» » 

Yurt Binası 
» » 
» » 
» » 
» » 

16 800 ' i 
60 000 

75 nci Birleşim Tutanak Dergisinin sonuna bağlı 152 sayılı basmayazınm 4 ncü sahifesindeki 
imzalarda Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti 'nin ismi üzerine «Muhalifim» kelimesi yazılacaktır. 

file:///dana


T, B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 71 e ek 
Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm hastane, okul, park, meydan, 
cadde, stadyum ve emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi ad
larının konmaması hakkında kanun teklifi ve içişleri ve Adalet 

Komisyonları raporları (2/14) 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu "" 2. V. 1951 

Esas No. 2/14 
Karar No. 33 

Yüksek Başkanlığa 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm, hasta
ne, okul, park, meydan, cadde, stadyum ve-em
sali müessese ve yapılara yaşıyan kişi adlarının 
konmaması hakkındaki kanun teklifinin Yüce 
Kamutayın 26.1.1951 tarihli 35 nci Birleşimin
de görüşülmesi sırasında verilen bir Önerge ile 
teklifin vuzuhsuz olduğu ileri sürülmüş ve bu 
önerge kabule şayan görülerek (vuzulh) verilme
si için dosyanın Komisyonumuza tevdii kabul 
edilmişti. 

Komisyonda yapılan görüşmelerden sonra ha
zırlanan yeni metin Kamutayın yüce tasvibine 

MADDE 1. — Şehir, kasaba ve köy meydan
larına; okul, hastane, park, cadde, stadyum ve 
emsali yerleı» veya bunların müştemilâtına, 
higbir suretle; yaşıyan kişilerin heykel ve büst
leri dikilemez ve namlarına anıt ve kitabe yapıla
maz. 

YukarıM fıkrada geçen yerlerle âmme hizmet
lerine tahsis edilmiş bina ve tesislere de yaşıyan 
kişilerin adı takılamaz. 

Para ve pullarla benzeri şeylere dahi yaşıyan 
kişilerin ad ve resimleri veya bunların özellik-

arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulu 

Başkan 
Ankara 

0. T. lltekin 
Amasya 
/. Olgaç 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
Kars 

Muhalifim 
A. Çetin 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Ankara 

0. §. Çiçekdağ 
Çankırı 

C. Boynuk 
Elâzığ 

H. A. Yöney 

Konya 
M. Obuz 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 

Çoruh 
M. Güney 
Erzurum 

E. Karan 

Samsun 
F. Tüzel 

lerini belirten yazı ve sair işaretler konulamaz. 

MADDE 2. — özel ve tüzel kişilerin umumun 
kullanmasına terk ve tahsis ettikleri veya âmme 
menfaatine meydana getirdikleri her çeşit tesis
ler birinci maddenin hükmü dışındadır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

ADALET KOMİSYONUNUN DEGÎŞTİRÎŞÎ 

Hastane, Okul, Park, Meydan, Cadde, Stadyum 
ve Emsali Müessese ve Yapılara Yaşıyan Kişi 

Adlarının Konmaması hakkında Kanun 

MADDE 4. — 
yürütür. 





S. Sayısı: (47 ye ek 
Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226 sayılı Kanunla değiştirilen 
18 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'nın, Hayvanlar Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi ve Erzurum Milletvekili Sabri Erduman ve Çoruh Mil
letvekili Mecit Bumin'in, Hayvanlar Vergisi Kanununun yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1/117, 2/103, 2 /143) 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 16 . V . 1951 

Esas No. 1/117, 2/103, 2/143 
Karar No. 86 

Yüksek Başkanlığa 

Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226 sayılı 
Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin değiş-
târilmesine dair olan Kanun tasarısı ile Balike-
sir Milletvekili Sıtkı Yır cali ve Erzurum Millet
vekili Sabri Erduman ile Çoruh Milletvekili Me
cit Bumin'in Kanun teklifleri birleştirilerek 
evvelce Komisyonumuza havale olunmuş ve bu 
hususta komisyonumuzca tanzim olunan rapor 
Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğınıza tevdi olunmuştu. 

Tasarının Kamutayda müzakeresi sırasında 
ileri sürülen mütalâaların yeniden tetkik konu
su olduğunu gören Komisyonumuz Sözcüsünün 
vâki talebi üzerine Kamutayca tasarının ko
misyonumuza iadesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz; tasarı ve teklifler üzerinde 
yeniden incelemeler yapmış ve Kamutayda ser-
dediien mütalâalar ile izhar olunan temennileri 
göz önünde bulundurarak bunların iki esasa is
tinat ettiğini görmüştür: 

1. "Hayvanlar Vergisinin 1952 yılından iti
baren yürürlükten kaldırılması, 

2. Tasarı ile muafiyet şümulüne giren çeki 
hayvanları meyamna inek ve dişi mandanın da 
ithal edilmesi. 

Komisyonumuz verginin tamamen kaldırıl
ması mevzuunu incelemiş ve bu hususta serdedt-

len çeşitli mütalâalar üzerinde durmuştur. Hay
vanlar Vergisinin bugünkü şekliyle iptidai bir 
vergi karakteri taşıdığına şüphe yoktur. Bu ver
ginin kaldırılması Hükümet programında da 
sarih şekilde ifade edilmiştir1. 

Ancak zirai gelirlerin modern vergi pren
siplerine uygun şekilde vergilendirilmesi sure
tiyle bu sahada bir reform tahakkuk etmeden 
ve 1952 yılı bütçesinin hangi usul ve şartlar 
altında tanzim edilmek imkânı sağlanacağı he
nüz malûm olmadan Devlet gelirlerinden otuz 
milyon lira gibi bir miktarın tenzilini mucip 
olacak şekilde ve hayvanlar vergisinin 1952 
yılından itibaren kaldırılmasına dair Komisyo
numuzca şimdiden bir karara varılması müm
kün görülmemiştir. 

Bu tasarı ile muafiyet şümulüne giren çeki 
hayvanları meyamna inek ve dişi mandanın 
ithal edilmesi hakkında Kamutayda izhar edi
len temenni ve arzuya gelince, Komisyonumuz 
vergiden istisnayı münhasıran çeki ve binek 
hayvanlarına inhisar ettirmeyi düşünerek ona 
göre tasarıya şekil vermiş ise de, ekseriya fa
kir çiftçinin inek ve dişi mandayı da çeki hiz
metlerinde kullanmakta olduğu ve Maliye tem
silcisinin Komisyonumuzda verdiği ifadeye göre 
bu iki hayvanın vergi dışı bırakılması neticesi 



bütçeye aksedeceği tahmin olunan iki küsur 
milyon lira vergi noksanının küçük baş hay
vanlar adedinde bu sene görülen tezayüt dola-
yısiyle bu cins hayvanlardan tahakkuk edecek 
vergi fazlasiyle karşılanabileceği anlaşılmış bu
lunduğu göz önüne alınarak mezkûr hayvanla
rın da muafiyet şümulüne girmesine Komisyo
numuzca da iştirak ve muvafakat edilmiştir. 

Komisyonumuzca; inek ve dişi mandanın da 
vergi muafiyeti kabul edilmiş olduğundan dola
yı maddeler üzerinde gerekli tashihatm yapıl
ması icabetmiş ve bu suretle yeniden tanzim 
olunan tasarı Kamutayın onayına arzedUmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 

Kâtip 
Bursa Ankara Antalya 

/ / . Şaman Muhalifim A. Sanoğlu 
M. Bayramoğlu 

Balıkesir Bolu Çanakkale 
E. Budakoğlu M. Güçbümez K. Akmantar 

EJâzığ Eskişehir Giresun 
ö F. Sanaç A. Potuoğlu M. Şener 

Oümüşane İstanbul İstanbul 
K. Yörükoğlu A. H. Başar F. Sayımer 

Işmir Kastamonu Kırklareli 
B. Bilgin H. Türe Ş. Bakay 

Konya Malatya Mardin 
R. Bir and M. 8. Eti R. Erten 

Ordu Rize Seyhan 
R. A\ksoy O. Kavrakoğlu Dr. 8. Barı 

Trabzon Trabzon 
C. R. Eyüboğlu S. F. Kalaycıoğlu 

( S . Sayısı : 147 ye ek) 



- 4 -
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRÎŞÎ 

Hayvnlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 

hakkında kanun tasarm 

MADDE 1. — 20 .1.1936 tarihli ve 2897 sa
yılı Hayvanlar Vergisi Kanununun 4750 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan birinci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan 
koyun, Merinos Koyunu, kıl keçi, tiftik keçi ve 
domuzlardan bu kanun gereğince vergi alınır. 

Vergi ödevliliği her yıl hayvan yazımı süresi
nin girmesiyle o bütçe yılı için başlar. Yoklama 
süresi bittikten sonra yabancı memleketlerden 
Türkiye'ye sokulan hayvanlardan o yıl için ver
gi alınmaz. 

MADDE 2. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergi
si Kanununun 4040 numaralı 'Kanunun ikinci 
maddesiyle değiştirilen «c» ve «e» fıkraları aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

C) Hükümetçe tâyin olunacak şartlar daire
sinde memleket iç ve dışında tedarik edilip da
mızlık oldukları resmî vesikalarla teyit olunan 
teke ve koçlar, 

E) Devlete ait hayvanlar. 

MADDE 3. — 2897 sayüı Kanunun 7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İkinci maddenin «c» fıkrasında yazılı hayvan
ların da kayıt müddeti içinde kayıt defterlerine 
yazdırılması mecburidir. 

Bu nevi hayvanlar kaydettirildiği sırada 
resmî damızhk vesikaları gösterilerek deftere 
işaret ettirilir ve kayııt ilmühaberlerine bu eihet 
dercolunur. 

MADDE 4. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
Kanununun 4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 
nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Vergi hayvan başına aşağıda hizalarında ya
zılı miktarlarda alınır: 

Nev'i Kr. 

Merinos koyunu 40 
Tiftik kqçi 45 
Koyun ve kıl keçi 80 
Domuz 150 

MADDE 5. — Mezkûr Kanunun 4040 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesiyle değiştirilen 23 nçü 
maddesi aşağıda yazılı şeürilde değiştirilmiştir: 

16 ve 20 nei maddelerde yazılı haller müs
tesna olmak üzere bu Kanun mucibince alına
cak vergiler aşağıda yazılı müddetlerde ve ifci 
eşit taksitte tahsil olunur: 

Birinci taksit müddeti Haziran ve ilrinei 
taksit müddeti Temmuz aylarının ilk haftada
dır. 

Süresinde ödenmiyen vergi ve vergi c*şa-
ları hakkında Tahsili Emval Kanunu h*kite&-
leri tatbik olunur. 

MADDE 6. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
Kanununun 4750 numaralı Kanunla değişen 30 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İkinci maddenin «c» fıkrasında yazılı hay
vanlar için tahakkuk ettirilen vergiler Hazi
ran ayı girdikten sonra usulüne göre silinir. 

MADDE 7. — 2897 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin «B» ve «D» fıkralariyle 33 ncü mad
desi kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — 1951 bütçe yılında kay
dettirilen veya yoklamada tesbit olunan at, ka
tır, eşek, deve, sığır ve mandalar için taljak-
kufc ettirilen vergilerin kayıtlan silinir. Tahifti 
edilmiş olanlar geri verilir. 

MADDE 8. — Bu Kanun 1 Mart 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Maliye, Adalft 
ve İçişleri Bakanları yürütür. 

( S. Sayım : 147 ye ek) 




