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'•• gösterilip gösterilmediklerine ve bu hu
susta bir prensip kararının mevcut olup 
olmadığına, Gülhane ek görev ücreti alan 
anken tabiplerin sicil, durumlarına ve 
Gülhane Hastanesinde tedavi edilen Tıp 
Fakültesi hastalarının günlük ücret ve 
masraf arma dair Millî Savunma Bakan-
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kanlıklarından sözlü sorusu (6/441) 
18. — Trabzon Milletvekili Hamdi Or-

hon'un, Murgul Bakır Fabrikası dumanı
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sorusuna İşletmeler Bakanı Hakkı Gedik '-
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«*•»* 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Milletvekilliklerine yeni seçilen Aydın Millet

vekili Cevat Ülkü; 
Bilecik Milletvekili Yümnü Üresin; 
Çanakkale Milletvekili Nusret Kirişcioğlu; 
Denizli Milletvekili Baha Akşit; 
Eskişehir Milletvekili Ekrem Baysal; ; 

Kırşehir Milletvekili Elvan Kaman; 
Sinob Milletvekili Muhtar Acar; 
Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Sirer, 

andiçtiler. 
izmir Milletvekili Halil özyörük'ün, içişleri 

Bakanlığından istifa ettiğine ve yerine Devlet 
Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'mm, vekillik 
edeceğine; . 

Erzurum Milletvekili Rıfkı Salim Burçak'm, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından istifa ettiğine 
ve yerine Çalışma Bakanı. Nuri özsan'm vekillik 
edeceğine; 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Altıncı Otu
rumunda bulunmak üzere Paris'e giden Dışişleri 
Bakanı Fuad, Köprülü'ye Devlet Bakanı, Başba
kan Yardımcısı Samet Ağaoğlu 'nun vekillik ede
ceğine, dair olan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
okundu, 

Hukukta Yargılama Usulü hakkındaki Kanun 
tasarısı, Başbakanlığın isteği üzerine geri ve
rildi. 

Trabzon Milletvekili Tevfik Koral ile, 
Denizli Milletvekili Hüsnü Akşit'in, öldükle

rine dair Başbakanlık tezkereleri okunarak iki
şer dakika ayakta saygı duruşunda bulunuldu. 

Federal Alman Cumhuriyetini ziyaret için 
on milletvekilinin davet edildiğine dair Federal 
Alman Cumhuriyeti Meclisi Başkanının telgrafı 
okundu. 

Komisyonlar seçimi için oylar toplanıldı. 
Birleşime ara verildi. 

îkinci Oturum 
Komisyon seçimlerinin sonuçları bildirildi. 
12 . XI . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Balıkesir Milletvekili 

8, Yır cali 

Kâtip 
Çanakkale Milletvekili 

Ö.Mart 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

8. Bilgiç 

Somlar 

Yazıh sorular 
Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan Sâ-

bis'in, Hava Kuvvetlerimizdeki bâzı yolsuzluk
lar hakkındaki yazılı soru önergesi, Millî Savun
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/460), 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan Sâ-
bis'in, Dumlupmar'da 30 Ağustos Zafer Bayra
mını kutlama, törenine katılan milletvekillerine 
söz verilmemesi sebebine dair yazılı soru öner

gesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/461), 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan Sâ-
bis'in, Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının 
emekliye sevkı sebebine dair yazılı soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/462), 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan Sâ-
bis'in, Kore'de bulunan ve oradan gelen asker
lerimizin sıhhi halleri hakkındaki yazılı soru, 

65 — 



B : 3 İâ. Ü . 1951 Ö : İ 
Önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/463) 

Çorum Milletvekili Ahıryt Başıbüyük'ün, 
Mecitözü 1lu sine bağlı .»lar. I âzı köylerin Ço

rum'a bağlanması hususunda il Umumi Meclisin
ce verilen kararın hangi sebeplerle yerine geti
rilmediğine. dair yazılı sıoru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/464). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Bankmotların ihtiyatlariyle değiştiril

mesi hakkında kanun tasarısı (1/262) (Maliye ve 
Bütçe. Komisyonlarına) 

2. — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l 
İşaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/263) (Bütçe Komisyonuna). 

t>m<t 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başlçanvekili Sıtkı Yırçalı 
KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Ömer Mart (Çanakkale) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — ANDÎÇME 

1. —- Milletvekilliğirıe seçilen Aydın Millet
vekili Nail Geveci'nin andiçmesi 

BAŞKAN — MecJ4şimw.e 7^ Utib.ak etmi§ 
olan Nail Geveci (Aydın) andiçeeeklerdir-

[Nail Çreve,ci (Aydın} Andiçti] (Alkışlar) 

4. — BAŞKANUK DİVANININ KAMUTAYA SOT*J$LARI 

1. -— Sayın üyelerden bâzılarıım i&in veril-
mesi hakkında Türkiye Büyük Millpt Meçlisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/238) 

BAŞKAN 
mim : 

Başkanlık tezkeresini okutuyo-

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık Di
vanının 6 . 11 . 1951 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

T. B. M. M. Başkanı 
R. Koraltan 

Antalya Milletvekili Ahmet Tekelioğlu 1 ay, 
hasta olduğu için 1 . 11 . 1951 tarihinden itiba
ren. 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil Aktuğ 

2 ay, hasta olduğu için 1 . 11 . 195J tarihinden 
itibaren. 

İstanbul Milletvekili Nihad Reşad Belger 3 
&y, görevli bulunduğu için 1 . 11 . 1951 tarihin
den itibşren. 

İzmir Milletvekili Muhiddin Erener 1,5 aŷ  
hasta olduğu için 1 . 11 . 1951 tarihinden itiba
ren. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu 20 gün, hasta 
olduğu için 1 . 11 . 1951 tarihinden itibaren. 

Antalya Milletvekili Ahmet Tekelioğlu 1 ay, 
hasta olduğu için 1 . 11 . 1951 tarihinden, itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir,. 

RİFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Mezu
niyet istiyen üyeler hakkında konuşmak arzusu
nu izhar ediyorum ve bu hususta söz istiyorum. 
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PÂy&rMkıJ Milletvekili Yusuf Kâmil Aktuğ 
2 aj, bftştş, olçlugu içi» X . 11 * 1951 tarihinden 
itibaren* 

BALKAN — Oyunuma sunuyorum. KabuL 
e^şnlej',,, Kafeul etmiyeuler... Kabul edilmiştir/ 

^g^b.ui Mi^etveMli NiJıad. Eeşad Belger 3 
aJu gö.-çeyji bulunduğu için 1 . 11 • 1951 tarihin
den itikşpn, 

ŞAPKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
ed&nljgr,.., Ka&ul etmenler,.. Kabul edilmiştir. 

îzmir MUtetveJsili Muhjddm Erener 1,5 ay, 
hasta olduğu için, 1 . 11 . 1951 tarihinden itiba
ren,. 

ŞAŞK43ŞT — Oyunuza sunuyorum. • Kabul 
e^nj^r.,, Kabul etmiyejıler,.. Kabul edilmiştir. 

Ka_m l^KIfetyeMi Veyis, Kaçulu 20 gün, has
ta öldiUğu için, X . 1 1 , 1951 tarihinden itibaren. 

B>4§JCAN— Oyunuza sunuyorum. Kabul 

İ9İ1 0 : İ 
edenler... Kabul etmiyenler-... Kabul edilmiştir. 

2. — Bu Toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan İstanbul Milletvekili Nih&d Reşad Bel
ger'in ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı, tezkeresi (3/239) 

Sayı karar : 116 ' 6. XI . 1951 
Kamutaya 

Görevli bulunması sebebiyle bu Toplantı yılı 
içinde kendisine iki aydan fazla izin verilen İs
tanbul Milletvekili Nihad Reşad Belger'e ödene
ğinin verilebilmesi, içtüzüğün 197 nci maddesi. 
gereğince, Kamutayın iznine bağlı olduğundan 
keyfiyet yüce tasviplerine sunulur. 

T. B. M. M. Başkanı 
Refik Koraltan 

BAŞKAN — ödeneğinin verilmesini 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi'ştir. 

kabul 

5. — SORULAR VB CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR 

1. — ^ralbzon• MülşiveMH M<^m^t.Goloğlu'' 
nuyı* îçiş£er,i Bakanhm Müfettişlerinden Reş&d,. 
AJç§emşettifi'in istifası sebepli hakkında İçiş
leri B$kan^lığ<bn4$n sözlü sorusu .(6/345) 

BAŞKAN — Mahmut Goloğlu burada mı? 
Yoktur, Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, umumi bakımdan harici vaziyet hakkıyıcla 
izah&t, verilmesine^ Atlantik Paktına girmek için 
yapman teşebbüslere, bu pakta, dâMl olan veya 
olmıymı devletlerden Kore 'ye asker gönderenlerle 
göndermiy enlerin bulunup bulunmadığına dair 
Dışişleri Bakanlığından sözlü sorusu (6/382) 

BAŞKAN— DışişLejrî Bakam bulunmadığı 
iç;n •gejeçek Şir^eşinıe JnraMmjştır. 

3. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
t&ş'ın, 1950 yılında Marmara'nın bflzı havalisinde 
zuhur eden zeytin sineği haşeresinin yaptığı za
rarların nisj)et ve miktarına ve bu yüda bu ha
şere ile mücadele için ne gibi tedbirler alındfğyna 
dair Tarım Bakanlığımdan sözlü sorusu (6/400) 

BAŞKAN. — Yusuf Ziya Tuntaş burada mı? 
Yofeıt^. jŞu, sorunun görüşülmesi gelmek Birle
şime. bır^dmjg£aw 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
taş'm, ziraat teşkilâtımızın ne durumda olduğu
na ve ziraat mektepleri programlarının ıslahına 
dair Tarnm Bakanlığından sözlü sorusu (6/401) 

BAŞKAN 
bırakılmıştır. 

Aynı sebepten gelecek Birleşime 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun* 
taş'ın, ziraat işlerinde kullanılan motörlere muk-
tazi akar yakıt ihtiyacının miktarına, stoklarının 
nerelerde yapılmasının düşünüldüğüne ve Mars-
hall Yardımından ayrılan tahsisatın yedek parça
ların getirilmesine tahsis edilmiş^olup olmadığına 
dair Tarım Bakanlığından sözlü sorusu (6/402) 

BAŞKAN 
bırakılmıştır. 

Aynı sebepten gelecek Birleşime 

6. — Erzurum Milletvekili Emrullah Nut-
ku'nun, 666'sayılı Koordinasyon Kararına daya
nılarak armatörlere ait yük gemilerinden bâzıla
rının dış seferlerinin izne tâbi tutulduğunun doğ
ru olup olmadığına ve bu kararın mucip sebeple
riyle Bakanlar Kurulundan geçirilip geçirilmedi
ğine, dairsorusuna Ul&şfarma Bak&m Seyfi Kurt-
bek'in sözlü cevabı (6/40&) 
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1 : 3 12. İl 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına I 

30. VI .1951 
Harb yıllarının doğurduğu zaruretler ne

ticesinde Millî Korunma Kanununa müsteniden 
çıkarılan 666 sayılı Koordinasyon Karan ile ar
matörlere ait tüccar gemilerinin dış seferleri yap-

> # i 
ması tecil edilmiş ve Bakanlığın iznine tâbi tutul
muştu. Harb yıllarının muhik sayılacak zaru
retlerinden v doğan bu antidemokratik tedbir 
1 . V I . 194*9 tarihinde haklı olarak yürürlükten 
kaldırılmıştı. v 

Şimdi bu kararın tekrar yürürlüğe konarak 
dış seferler nakliyatımız sekteye uğratılmış ve 
her sene 20 milyon döviz getiren, bu ticari istih
sal sahamız dondurulmuştur. Parti program ve 
prensiplerine de aykırı olan bu olay hakkında 
aşağıdaki. sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın- l 
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Emrullah Nutku 

1. 666 sayılı Koordinasyon Kararının ikinci 
maddesine dayanılarak 601 D. W. tonundan yu
karı yük gemilerinin dış seferlerinin Ulaştırma 
Bakanlığının iznine tâbi tutulduğu doğrumudur? 

2. Bu kararın alınmasının mucip sebepleri 
nelerdir? 

3. Bu kararın alınmasında Bakanlar Kuru
lunun mütalâası alınmış mıdır ve Bakanlar Ku
rulu kararı var mıdır? 

4. Bu kararın ekonomik bünyemizde yapa
cağı menfi tesirler hakkında Bakanlık ne düşün
mektedir? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 
(Ankara) — Sayın arkadaşlar, 

1. 601 D. W. tondan yukarı yük gemilerinin 
dış seferleri 25 . V . 1951 den 27 . X . 1951 e 
kadar Ulaştırma Bakanlığı iznine tâbi tutulmuş
tur. I 

2. Bu kararın mucip sebepleri : 
Kore Harbi dolayısiyle Uzak Şark'ta gemi ih

tiyacı artmış ve büyük denizci devletler ticaret 
filolarının mühim kısımlarini bu bölgeye tahsis 
etmişlerdir. Bunun neticesi olarak Akdeniz ve 
Avrupa limanları arasında da gemi ihtiyacı art
mıştır. Türk Ticaret Filosunun büyük bir kısmı 
bu durumdan istifade etmiştir. 

Diğer taraftan, Japonya 'da yüksek fiyatla ge
mi satmalmaya girişmiş ve gemi sahiplerine çok 
cazip tekliflerde bulunmuştur. Bu durum iç | 
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sularımızdaki gemi miktarının dahilî kömür nak
liyatını tehlikeye düşürebilecek kadar azalması
nı ve milyonlarca liralık serbest döviz mukabili 
satmalmarak meydana getirilmiş olan millî tica
ret filomuzun en yararlı gemilerinin de elden çık
masını mucip olabilirdi. Nitekim uzak denizlere 
ekonomik nakliyat yapamayacağı bedihi olan 4000 
tonluk bir vapurumuz pamuk yükü ile Japon su-" 
larma gitmiş ve müşkül durumda olduğunu ve 
dönemiyeceğini iddia ederek orada satılmıştır. 
Bundan sonra da birkaç armatör gemilerini dı
şarıya ve bilhassa Japonlara satmak istemişler
dir. 

iç sularımızda kömür nakliyatına gelince : 
Büyük müesseselerimizin kömür nakliyatı için 

en az 50 bin tonluk bir nakliye filosunun daima 
sularımızda bulunması zaruridir. Arzettiğim du -
rum dolayısiyle iç sulardaki tonaj miktarı bu 
hadde doğru düşmeye başladığından iç nakliyatı 
emniyete almak düşüncesiyle ve bir ihtiyati ted
bir olarak gemilerimizin dış seferleri izne tâbi 
tutulmuştur. 

Nakliyecilik sadece bir ticaret işi olmayıp, va
tandaşların âmme hizmetine katılması demektir. 
Amme hizmetine katılan her teşebbüsün de âm
menin menfaatine uygun olarak tanzimi Hükü
metin vazifelerindendir. Nitekim Bakanlığımız 
Kuruluş ve Görevlerine ait Kanunda bu hususa 
ait kâfi sarahat de mevcuttur. Bu sebepledir ki, 
iç nakliyatın ve bunlara bağlı millî müesseselerin 
faaliyetlerinin aksaması ihtimalini vaktinde dü
şünmeye ve ihtiyati tedbirleri almaya mecburduk. 
Alman tedbir bundan başka birşey değildir. 

3. Bu kararın alınması, K. 666 sayılı Koor
dinasyon Kararmin 2 maddesine istinaden Ba
kanlığın yetkileri içindedir; ayrıca bir Bakanlar 
Kurulu kararma lüzum yoktu. 

4. Bu karar ekonomik bünyemizde hiçbir 
menfi tesir yapmamıştır. Çünkü ihtiyati bir tedbir 
olduğundan ve iç sularda tutulması matlûp olan 
tonaj miktarı daha aşağı düşmediğinden dışarı 
çıkış talepleri günü gününe izaf edilmiştir. 
Bu sebepledir ki, dış seferler nakliyatının sekteye 
uğradığı ve döviz'getiren bu ticari istihsal saha
mızın dondurulduğu hakkındaki iddia asla varit 
değildir. 

Gemilerin izne tâbi tutulduğu müddet zarfın
da 201 048 tonluk gemiye çıkış müsaadesi veril
miştir. Yalnız bir gemiye, ayni zamanda Avus
tralya'da satış müsaadesi de istediğinden izin 
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verilmemiştir. Son aylarda vaziyet müsait şekilde 
inkişafa başlamış, ve kömür nakliyatı ihtiyacında 
bulunan müesseselerin mühim kısmı da nakliya
tı mukavelelere bağlanmışlardır. Bu sebeplerle ve 
iç sulardaki tonaj miktarı da ihtiyatı tedbirin de
vamına lüzum bırakmıyacak dereceyi bulduğun
dan 27 . X . 1951 de dış seferler için izin mecbu
riyeti kaldırılmıştır. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar; sözlü soruma cevap teşkil 
eden hâdise arasından çok zaman geçmiş ve 
bugün bu mesele mevzuubahis olacağı sırada 
alınmış olan kararın geri alındığı görülmüştür. 
O itibarla ben bu mesele üzerinde uzun durmı-
yacağım. 

Yalnız arkadaşlar;' şunu da arzedeyim ki, 
Ulaştırma Bakanlığımız deniz ticaret filomu
zun siyasetini idare eden bir makam olması iti
bariyle, deniz ticaretinin, memleketin iktisadi 
bünyesindeki ehemmiyetini nazarı dikkate ala
rak ve bilhassa böyle mevzularda, harb zama
nında para kazanma mevzuu olduğuna göre; 
Kore Harbi dolayısiyle bizim deniz ticaret fi
lomuzun zarara , uğramasına sebep olacak böy
le bir kararın alınmasının esbabı mucibesi doğ
ru değildir. Çünkü hakikaten böyle durumun 
sıkışık ve navlunların yüksek olduğu harb za
manlarında, .harbe girmemiş olan bizim gibi 
bir .milletin bu ticaretten istifade etmesi ikti
sadiyatımız için lâzımdır. 

.--' Sonra- arkadaşlar; ticaret, tamamen serbest 
olması, lâzımgelen, müdahale istemiyen bir-sis
temdir. Bunu, dahilî kömür nakliyatımızın 
tanzimi için îböyle tahdit etmek memleketin ik
tisadi bünyesine uygun değildir. Dahilî nakli
yatımız, bu bir umumi hizmet dahi olsa, ar
matörlerden evvel Devlet Denizyollarına düşen 
bir vazifedir ve Devlet Demiryollarının elin
deki-şilepler hariçte serbest serbest ticaret ya
parken armatörlerin gemilerini izne tâbi tutmak 
hakkaniyete aykırıdır. 

Hulâsa arkadaşlar; kararın kalkmış olması 
dolayi'Sİyle sayın Bakanın göstermiş olduğu an
layışa fail hassa teşekkür ederim. (Alkışlar). 

7. — İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'-
in, İstanbul'da hayat pahalılığı varsa önlenme
si için Hükümetçe ne düşünüldüğüne ve istih
sal merkezleri ile istihlâk y-erlerindeki fiyat 
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farklarına dair İçişleri Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/404) 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Okunmadan evvel mi? 
SENİHl YÜRÜTEN (İstanbul) — Evet, 
BAŞKAN — Buyurun. 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Sayın ar

kadaşlar, bu sual takririni üç, dört ay evvel 
vermiştim. Bu üç, dört ay zarfında gerek be
lediyenin, gerek Hükümetin tedbirler aldığını 
gördüm. Şimdilik sualime cevap verilmesinden 
sarfınazar ediyorum. Hükümete teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

8. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, takibi Adalet Bakanlığının iznine bağlı 
olan suçlara dair sorusuna Adalet Bakanı Rük-
neddin Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/413) 

16. V I I . 1951 
özet : Takibi Adalet Bakanlı
ğının iznine bağlı olan suçlara 
dair. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

1. 14 Mayıt 1950 tarihinden 1 Temmuz 1951 
tarihine kadar Türk Ceza Kanununun 158 ve 
159 ncu maddelerinde yazllı Cumhurbaşkanına 
hakaret veya Cumhurbaşkanı aleyhine tecavüz-
kâr neşriyatta bulunmak, bakanlıkları, Hükü
metin mânevi şahsiyetini alenen tahkir cürüm-
leriyle takibi Adalet Bakanlığının iznine bağlı 
diğer cürümlerden dolayı kaç kişi hakkında 
izin verilmiş ve kaçı hakkında izin verilme
miştir ? 

2. Haklarında Bakanlıkça kovuşturma iz
ni verilenlerden kaçı kesin mahkûmiyetle neti
celenmiş ve kaçı bereat etmiştir? 

3. Bu gibi kovuşturma izninin verilmesi ve
ya verilmemesini tâyin ve takdir eden görevli 
bir şahıs veya bir heyet midir? 

Bu şahıs veya heyetin bu yoldaki kıstası 
nedir? 

4. Vatandaşların-siyasi haklarını bilfiil is
timal ettikleri siyasi partilerdeki faaliyetleri 
dolayısiyle mezkûr cürümlerden dolayı takip 
edilenlerle edilmemiş olanlarının partilere gö
re adedlerinin ayrı ayrı Adalet Bakanı tarafın-
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da» Anayasanın 22 ve İçtüzüğün 149 ve müta-
akıp maddeleri gereğince sözlü olarak cevap
landırılmasını saygıyla rica ederim. > 

Mardin Milletvekili 
M. Kâmil Boran 

ADALET BAKANI RÜ&NEDDÎN NASU-
HÎOĞLU (Edi rne) '— Arkadaşlar, Türk Ceza 
Kanununun 158 ve 159 ncu maddelerinde yazı
lı, takibi Adalet Bakanlığının müsaadesine bağ
lı suçlar hakkındaki soruya cevaplarımı sıra-
siyle arzediyorum : 

1. ıSorlinün birinci ve ikinci maddeleri, 14 
Mayıs 1950 tarihinden 1 Temmuz 1951 tarihine 
kadar işlenen bu kabîl suçlar hakkında ihsai 
malûmata taallûk etmektedir. 

14 Mayıs 3950 tarihinden 1 Temmuz 1951 
tarihine kadar işlenen bu suçlardan dolayı Cum
huriyet savcılıklarınca tanzim edilerek takibat 
icrasına izin verilmesi talebiyle Bakanlığa 1406 
iş gelmiştir. 

Bunlardan 337 si hakkında takibat icrasına 
izin verilmiş, 1069 talep hakkında ise izin ve
rilmemiştir. îzin verilenlerden 39 unun beraat 
ettiği, 39 unun da mahkûmiyetle neticelendiği 
ve 53 ünün Af Kanununun şümulüne girdiği ve 
206 vakanın tahkikat ve duruşma işleri soru 
tarihine kadar derdest bulunduğu anlaşılmıştır. 
Bu mahkûmiyet1 er; kesin mahkûmiyettir. 

2. Sorunun 3 ncü maddesinde takibat izni
nin verilmesini veya verememesini tâyin ve tak
dir edenin görevli bir şahıs mı veya bir heyet 
mi olduğu ve bu şahıs veya heyetin bu yoldaki 
kıstasının neden ibaret bulunduğu sorulmak
tadır. 

Türk Ceza Kanununun 160 ncı maddesi 
bahse mevzu olan suçlardan dolayı takibat icra
sına izin vermek takdir ve yetkisini Adalet Ba
kanlığına tanımıştır. 

Bununla beraber bakanlık bu husustaki yet
kisini yerinde ve daha isabetli kullanmak üzere 
zikro^nan suçlardan dolayı Cumhuriyet savcı
lıklarınca tanzim edilerek takibat icrası için 
izin verilmesi talebiyle gönderilen hazırlık tah
kikat1 evrakını bakanlık ceza işlerinde üç yar
gıçtan müteşekkil bir heyete tetkik ettirmekte 
ve bu heyet tarafından istişari mahiyette bil
dirilen mütalâaları da nazarı dikkate alarak 
lüzum görürse izin vermektedir. 

Gerek mezkûr heyetçe, gerek bakanlıkça kıs-
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tas olarak nazara ahnah İrosuslâ* şu&lardı^: 

A) İşlendiği ihbar olunan fiilin herşeyden 
evvel, kanuni unsurlarını cami suç teşkil edip 
etmediği incelenmektedir. 

B) Hâdisenin cereyan târziyle delillerin, 
mahiyetleri, bunların sanıkla münasebetleri, ve 
her bakımdan hukuki değerleri tetkik edilmek
tedir. Bilhassa sanığın fiili işlemekteki kasdı 
üzerinde önemle durmaktadır. 

Bundan başka slanığm, suçun temas ettiği 
maddede yazılı şahsı ve müesseseleri hedef itti
haz edip etmediği hususundaki kasdı üzerinde 
ayrıca durulmaktadır. 

3. Sorunun sonuncu maddesini teşkil eden 
4 ncü fıkrasında vatandaşların siyasi haklarını 
bilfiil istimal ettikleri siyasi partilerdeki faali
yetleri dolayısiyle mezkûr cürümlerden dolayı 
takip edilenlerle edilmemiş olanların partilere 
göre aded1 erinin ayrı ayrı cevaplandırılması is
tenmektedir. 

Arz ve izaha çalıştığım ölçülerle takdir 
yetkisini kullanmakta olan Bakanlığım işi an
cak hukuk ve kanun bakımından incelemek
tedir. Sanığın siyasi partilerden birine meıîsup 
olması veya hiçbir partiye intisap etmemiş bu
lunması bahis mevzuu olamaz. 

Cumhuriyet savcılıklarınca tanzim olunan 
soruşturma kâğıtlarında sanığın şu veya bu 
partiye mensup olduğu muamele dolayısiyle 
kaydedilmiş olsa dahi bu cihet adaletçe, adalet 
mefhumunca hiçbir veçhile üzerinde durulacak 
bir şey değildir. Bakanlık bu mevzuda işi ka
nun ve hukuk zaviyesinden mütalâa" ederek yal
nız bu hükme tâbi bulunmaktadır. 

Soru sahibinin de mevzuu yalnız kanun çer
çevesinden mütalâa etmesini rica ederim. (Al
kışlar) 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Sayın Bakanı dinledim. Verdiği rakamlar Ce
za tşleri Genel Müdürlüğünün en çok bunlar
la uğraştığı hissini uyandırıyor. Halbuki bu 
Umum Müdürlüğün faaliyetinin tariıamiyle il
mî bir çerçeve içinde olması ve Ceza Hukuku 
sahasında adaletin daha iyi, daha güzel bir 
tarzda tecellisi için, mevzuatın mütemadi bir 
tekâmüle ulaşmasına yarıyaeak ilmî ve teknik 
hazırlıkları meydana getirmesi icabeder? 

Nizamnameye göre Umum Müdürlüğün va
zifelerinin en ehemmiyetlileri şunlardır: Ka-

I nurilar ve cezai müesseseler hakkında devamlı 
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etüdler yaparak daima fikrî ıslahatı takiben 
Bakanlığa mütalâalar beyan etmek, cezai ma
hiyetteki kanunları bugünün ihtiyacına ve sos
yal hayatın zaruretlerine göre gözden geçirmek, 
bir revizyona tâbi tutmak, bu maksadı sağlı-
yacak tasarı, nizamname ve talimatnameleri ve 
Bakanlık tamimlerini hazırlamak, bilhassa 
memleketteki suçluluk hareketlerini adlî ista
tistiklere göre ve ilmî esaslar dairesinde etüd 
etmek ve ona göre suç işlenmesini önleyici ted
birleri tesbit etmektir. Fakat esefle arzedeyim 
ki, bu teşkilât kuruluş maksat ve gayesine uy
gun bir çalışma imkânına sahip olâmıyacak bir 
duruma getirilmiş (Eskiden nasılmış sesleri) ve 
günlük politika mevzu ve meselelerine alet ol
muştur. (Gürültüler). 

Sayın Bakanı dinlemiş olsaydınız anlardı
nız. Hukukçuların birbirlerini daha iyi anla
maları lâzımgelir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Rica ederim, devam ediniz, kar
şılıklı konuşmayınız. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Beni üzen en büyük nokta hukukçuların ye
rinden konuşmalarıdır. İçtüzüğe en fazla bu 
arkadaşların riayet etmeleri lâzımgelir. 

BAŞKAN — Tavsiyede bulunmayın, devam 
edin. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Tavsiye
ye ihtiyacımız yok. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Ben tavsiye etmiyorum. Sayın Başkanlığın şu 
hale müdahale etmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık vazifesini yapıyor. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

Bugünkü manzara ve faaliyet şöyledir: Filân 
parti kongresinde veya bu partiye mensup fi
lân gazetede konuşulan veya kaleme alman fi
lân partiye indî ve keyfî surette verilen mâna 
ve atfedilen mahiyete göre devamlı bir takibe 
mâruz bırakılarak bir yandan siyasi hakların 
meşru ve gereği gibi kullanılmaseı baltalanmış, 
öte yandan bu çeşit usul, muhalefet üzerine 
kuvvetli bir baskı mekanizması haline getiril
miştir. (Soldan, asla, oku sesleri) (Misal, mi
sal sesleri.) ̂ ~ 

Kemal özçoban! Mükerrem Sarol! ben, ica-
bederse okumadan da cevap verebilirim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, inzibati karar tat
bik etmek zorunda kalacağım. 
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MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Tenez

zül etmem. Ağzımı da açmadım. Teessüf ede
rim. Ağzımı da açmadım. Kaşınıyor musun? 

MEHMET •Kİ'MİL BORAN (Devamla) — 
Parlâmento âdabına uymıyan bu tâbiri katiyen 
kabul etmiyorum. Huzurunuzda aynen iade edi
yorum. 

BAŞKAN — Devam edin. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

Bu kelimeyi bir milletvekiline, bilhassa olgun 
bir milletvekiline yakıştıramadım Mükerrem 
Sarol. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Senin 
de beni, Mükerrem Sarol, diye afişe etmeye hak
kın yok. Ben ağzımı bile açmadım. Sen olgun 
bir milletvekili isen, ben konuşmadığım halde 
niçin ismimi karıştırıyorsun 1 

BAŞKAN — Lütfen siz devam ediniz. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Başkanlık vazifesini yapsın da devam edeyim. 
BAŞKAN — Başkanlık vazifesini yapıyor. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

Arkadaşlar, Ceza İşleri Umum Müdürlüğü gi
bi ceza sahasında vukuflu ve tecrübeli bir teş
kilâtın bir meseleyi mahkemeye intikal ettir
diği zaman hâkimin ne yolda karar vereceğini 
tahminde bu kadar isabetsizlik göstermesi ka
bul edilemez. 

BİR SES — Nedeni (Gülüşmeler). 
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

Şu halde dâvalar zoraki bir şekilde mahkeme
ye sevkedilmektedir, bu yüzden mahkemeler 
lüzumsuz birtakım dâvalarla işgal edilmekte 
ve normal ceza dâvaları talikten talike uğra
makta ve hâkimlere bu nevi ceza dâvalarını 
görecek zaman bırakılmamaktadır. İlmî bir da
irenin emri ile açılan dâvaların büyük bir ek
seriyeti mahkûmiyetle neticelenmesi icabeder-
ken, bilâkis beraetle neticelenmektedir. (Gülüş
meler, daha iyi ya sesleri). 

Bu ilmî dairenin ceza hukukunun tekâmülü
ne hizmet etmesi icabederken mütalâası üzerine 
açılan dâvaların çoğu beraetle neticelenmek
tedir. (Daha iyi ya sesleri) 

Soruyorum, bu durum kimin işine yarar? 
İktidarın işine yaramıyor, çünkü bundan bizzat 
iktidar ve memleket manen zarar görüyor. Ada
letin işine yaramıyor, çünkü adalet bundan nraz-
tarip oluyor. (Soldan hayır sesleri) 
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BAŞKAN — Çok rica ederim arkadaşlar, 

tasvip veya ademitasvipi içinizden yapınız, ha
tibin sözünü kesmeyiniz. (Gülüşmeler) 

Buyurun, siz devam ediniz. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

Bir memlekette adalet cihazının lüzumsuz yere 
harekete getirilmesi ve hattâ mesele beraetle 
neticelense dahi bizzat adalet hakkında endişe
ler doğurabilir. — 

Şu halde memleket adaleti hesabına her tür
lü parti mülâhazalarından tecerrüt ederek ele 
alınması lâzımgelen mühim bir mesele ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. Arkadaşlar akla ve man
tığa sığmıyor, mevzu mühimdir. 

Olgun, doğru işliyen bir adalet cihazı, yalnız 
mahkemeden adlî karar almak değil, haksız ve 
lüzumsuz yere vatandaşın takibata mâruz bıra
kılmaması da adalet icabıdır. 

Tasavvur ediniz ki ; bu dâvaları açtıran ilmî 
heyet olarak telâkki ettiğimiz Ceza işleri Umum 
Müdürlüğüdür. E eğer bu daire bu kadar hata 
yapıyorsa ve politik mülâhazalarla dâva açmadı
ğı kabul buyurulursa o halde bu arkadaşları de
ğiştirmek lâzımgelir. 

Ama ben bu düşüncede değilim. Ceza îşleri 
Umum Müdürlüğünde tecrübeli arkadaşların 
ilmî bakımdan böyle bir hata yapacaklarını ta
savvur etmiyorum. Demek oluyor ki, bu dâvala-
ları ceza hukuku değil, siyasi mülâhazalar aç
tırmaktadır. (Soldan, o, o sesleri). 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Ya ademi-
takipten sonra açılan dâvalara ne diyelim? 

M. KÂMÎL BORAN (Devamla) — Arkadaş
lar, ben, şuna eminim ki, Cumhuriyet savcıları 
kendi viedanlariyle karşı karşıya bırakılsalar, bu 
dâvalardan hiçbirini açmazlar. Ne yazık ki, ya
zılı emirlerle açtırılmak zorunda bırakılıyorlar. 
Çok mühim olan bu meselenin ve Cumhuriyet 
savcılarının hangi hallerde ve ne gibi kayıt ve 
şartlarla, emirle hareket edecekleri keyfiyeti
nin gayet sağlam esaslara bağlanmasını mem
leketin adaleti bakımından zaruri görmekteyim. 

Yüksek malûmunuzdur; Ceza Usul Kanunu, 
hangi''hal ve sebepler karşısında kamu dâvası 
açılabileceğini sarih olarak göstermiştir. Ya
ni Usul Kanunu dâva açılmasını gerektiren kıs
tası göstermiştir. 

Ceza takibini istilzam edebilecek kâfi ema
reler teşkil edecek vakıalar mevcut olmadıkça 
kamu dâvası açılamaz. (Madde 148, 163). Ka-
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mu dâvası açılabilmesi için, bu daranın açıl
masını haklı kılacak kâfi sebeplerin meVcudi-
yeti şarttır. Teessürle arzedeyim ki, kanunun 
bm.esas kıstasına riayet edilmemiştir. Şüphe
siz ki Bakanın beğendiği politikayı müdafaa 
etmek hakkıdır. Fakat bir ceza dâvasını poli
tika mevzuu haline getirilmesi demokratik re
jim için ve millî hayatın selâmeti için zararlı 
ve tehlikelidir. 

Sayın Bakanın bu mühim mevzu üzerinde 
hassasiyetle durmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HÎOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, Sayın Kâ
mil Boran'm suali ile buradaki tenkidi arasın
da bir münasebet görmemekteyim. (Bravo ses
leri). Bana sordukları sualde bu izinleri şah
san mı veriyorsunuz, yoks.a bir heyet tarafın
dan mı tetkik ettiriyorsunuz, diye sordular ve 
cevap istediler. Kanun bunu şahsan Bakanlığa 
vermekle beraber biz işi daha mütekâmil bir 
tarzda tetkik etmek için ceza işlerinden ayır
mış olduğumuz yargıçlar heyetine istişarı şe
kilde tetkik ettiriyoruz, Bakanlıkta tetkik 
edersek izin veriliyor, yahut verilmiyor. 'Nite* 
kim şimdiye kadar 1406 talep gelmiştir, onun 
da üç yüz bu kadarını savcılığa vermişiz. 

Yalnız bir nokta üzerinde Yüksek Heyeti
nizin ve âmme efkârının durmasını rica edece
ğim. Kâmil Boran arkadaşımızın, söylemedik
leri fakat ihsas ettikleri bâzı hususlar vardır. 
Cumhuriyet savcıları bir tazyikle bunu yapı
yor, demek istiyorlar. (iSağdan yok, yok ses
leri). Bir kere şunu arzedeyim ki, bütün bu 
1406 dâva tarafımızdan yapılan telkinlerle ve
ya emirlerle değil, bizzat Cumhuriyet savcıla
rının alâkalariyle olmuştur. Şurada burada 
çıkan yazıları tetkik edip dâva talebinde bu
lunmaktadırlar. Biz bunlardan ancak şu ka
darına izin vermiş bulunuyoruz. Bu iddiayı 
dermeyan etmekle, Kâmil Boran bilerek, bilmi-
yerek, Cumhuriyet savcılarına karşı geniş bir 
hakarette bulunduğunu tahmin ediyorum. 

KÂMÎL BORAN (Mardin) — Yanlış anla
mışsınız. (Sağdan gürültüler). 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎOĞLU (Devamla) — Arkadaşlarımız müste
rih olsunlar, bize vâki talepleri biz adlü hak 
dairesinde tetkik etmekteyiz. Hattâ soruları
nın sonunda bunlardan kaç tanesinin şu ve kaç 
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tanesinin bu partiye mensup olduklarını sordu- j 
ljfcr. J^afcat bendeniz bu kısma temas etmedim. 
$ünkü Adalet Bakanlığınız bu işi tetkik' eder
k e n ^ Ahmet filânın Halk Partisine, Hüseyin 
filânın Demokrat Partiye intisabını asla düşün
müş değiliz ve düşünemeyiz de. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar). 

Hakkın ve adaletin, kanunun hükümleri kar
şısında eğilen insanlarız. Ümit ve temenni 
ederdim ki ; bir hukuk ferdi olarak, hayatının 
birçpk senelerini »avcılıkta, müstantiklikte ge
çirmiş olan bu arkadaşımız, bu meselede bizim 
gibi düşünsünler. (Boldan bravo sesleri, alkış
lar) . 

BAŞKAN — Kâmil Boran. 
KÂMİL BORAN (Mardin) — Meslek haya

tımın mühim bir kısmı Cumhuriyet savcı mu
avinliğinde ve sorgu hâkimliğinde geçmiştir. 

ÜMRAN NAZİF YÎÖÜTER (Konya) — Müs
tantiklik de yaptınız! 

KÂMÎL BORAN (Devamla) — Evet. Müs
tantiklik de yaptım. Müstantiklikle iftihar 
ederim. Bunu hangi arkadaş söyledi, duyama
dım. 

Sayın Bakanın sözlerimi yanlış anladığını 
zannederim. Adalet mensupları için serzineşte 
bulunmayı katiyen aklıma getirmem. Ben de
min kullandığım sözleri aynen huzurunuzda • 
tekrar edeceğim. Cumhuriyet savcılarına en 
büytük mevkii vermiş ve onlara en büyük iti
madı olan bir insan srfatiyle arzediyorum, dik
kat buyrunuz, Cumhuriyet savcıları kendi vie-
daülariyle karşı karşıya bırakılsalar bu dâva
ların hiçbirisini açmazlardı. (ıSoldan, gürül
tüler.) Arkadaşlar, Türk Ceza Kanununun 159 
ve 158 nei maddelerine göre Adalet Bakanlığı 
izin verdiği takdirde Cumhuriyet savcıları ta
kibat açmak mecburiyetindedirler. Türk Ceza 
Kanununu bilen arkadaşlar bunu takdir ede r-
ler. (Soldan, gürültüler) (Sağdan, alkışlar). 

ADALET BAKANI RÜKNEBDÎN NASU-
HlOĞLU (Edirne) — «Eğer Cumhuriyet savcı
larını kendi viedanlariyle karşı karşıya bıraksa
lardı bu dâva açılmazdı» buyurdular. Bunun mâ
nası şudur : Adalet Bakanı tesir ediyor, direktif 
veriyor, o arkadaşlar da vicdanlarının hilâfına 
dâva açıyorlar. 

Yani, arkadaşını burada, beni mazur gör
sünler; Cumhuriyet savcılarının hareketleri aşi
kârdır. 
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Diğer taraftan, bütün sözlerim samimîdir, dos

yalarım bütün milletvekillerine açıktır. Gelsinler, 
lütfen teşrif etsinler tetkik buyursunlar, dosya
larımda bir tek olsun dâva açın diye, bir emir, 
bir tamim varsa bana isnatta bulunmakta haklı 
olacaklardır. 

Bunu, sizin huzurunuzda, bütün Türk milleti
nin huzurunda açıkça ifade ediyorum, böyle bir 
tek emir veya direktif yoktur. (Soldan sürekli al
kışlar ve bravo sesleri). 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — Sa
yın Bakanın zamanına dair... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza ede
lim.... 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Ben Sayın Bakan Nasuhi Beyin zamanına ait 
olan bir iddiadan bahsetmiyorum, ondan evvel
ki zamandan bahsediyorum. (Ondan evvelki za
man, sizin zamanınız sesleri.) 

MEHMET KÂMÎL BORAN — (14 Mayıs
tan) sonraki zamandan bahsediyorum. 

9. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın, 
Nâzım Hikmet'in firarında gizli ve aleni emni
yet teşkilâtımızın bir kusur veya noksanları olup 
olmadığına, firarının kimler tarafmdan nasıl ve 
nerede tertiplendiğine, bu hiyanetinden dolayı 
vatandaşlıktan ihracı salâhiyetinin Bakanlar 'Ku
rulunca kullanılıp kullanılmayacağına ve irti-
canın sistemli bir faaliyete geçmesinin yurdumu
za müteveccih tecavüzlerin yakınlığına delâlet 
edip etmediğine ve vatan hainlerine karşı zecrî 
tedbirler alınmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/414) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum, 

T. B. M. M. Başkanlığı Yüksek Katma 
30. V I . 1951 

Aşağıdaki suallerimin sözlü olarak Başbakan 
tarafmdan cevaplandırılmasını rica ederim 

1. Nâzım Hikmet 'in firarı gizli ve alenî em
niyet teşkilâtımızın ne gibi kusur veya noksan
larından ileri gelmiştir? 

2. Kominformun aziz vatan ve istiklâlimize 
karşı bir tahrip bayrağı olarak kullanacağı her
kesçe bilinmekte olan bu şahsı mütenekkiren ka
çıran teşkilâtın bir zaferi ve mükemmeliyetine ib
retli bir misal olan firarı kimler tarafından nasıl 
ve nerede tertiplenmiştir! Eksiksiz tafsilât rica 
ederim. 
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3. Ayağının tozu ile, Moskova radyosunda ve 

demir perde gazetelerine beyanatı ile «ben Sov
yetler Birliğinin çocuğuyum, Moskova benim şeh
rim, benim vatanım» diyerek vatana, ihanetle i 
işine başlayan bu mahlukun vatandaşlıktan ihracı 
salâhiyetini Bakanlar Kurulu hâlâ kullanmıyacak 
mıdır? i 

4. Ti cani ve irticai tecavüzlerin daima bu 
gibi tevkifat ve firarların arifesinde olması ile i 
aynı elin idaresinde olduğuna şüphe bırakma
maktadır. Mezarından kendi elimizle çıkardığı
mız Nâzım Hikmet Moskova radyosunun 26 . V I . 
1951 tarihli akşam dokuz saatindeki neşriyatında 
Türkiye barış severlerinin (Kudret ve kuvveti 
hapishane duvarlarını yıkarak beni çıkardı, cen
net ve hürriyet âlemine kavuştum) mukaddeme-
siyle başlıyan beyanatı ile aziz Türkiye'mizin bün
yesindeki tahribat ve teşkilât bilançosunu komin-
forma veriyor. Kendi umde ve seciyelerine uy
gun. kurduğu yeni evini, iki aylık çocuğunu alel
acele terkle mükemmel bir tertibin eliyle firarı 
derhal tahripkâr hıyanetine başlaması irticaın 
sık sık sistemli küstahça tecavüzleri, yurdumuza 
müteveccih tecavüzlerin yakınlığına delâlet et
mez mi? 

Eşsiz iradei milliyeye istinat eden iktidarımı
zın vatan hainlerine karşı artık cezrî ve fevkalâde 
tedbirlerin lüzumuna kail değil midir? 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Mocan 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Sualden 
evvel bir şey soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu suali üç ay evvel vermiştim. 
Ondan sonraki hâdisat, gerek benim, gerek bütün 
Meclis arkadaşlarımın hassasiyetimizin ne kadar 
yerinde olduğunu her gün ispat etmektedir. Son 
komünist partisini teşkil edenler ve vesikalar, ma
lûmu âlinizdir. Zannedersem bu tahkikatta, bu
günkü sualimin mevzuunu teşkil eden Nâzım Hik
met'i kaçıranlar ve bunu tertip eden komitenin 
son fertlerine kadar ortaya çıkmak üzere olduğu 
bir zamanda, bugün, bu sualimin münakaşa edil
mesi doğru olmaz. (Bravo sesleri, alkışlar, basi
retli adamsın sesleri). 

BAŞKAN — Sual geri verilmiştir efendim. 

10. — Erzincan Milletvekili Sabit Sağrroğ-
lu'nun, Erzincan'da Bayan Necmiye'nin dayısı 
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Nuri Sağıroğlu ile müşterek bulunduğu arazisi
nin göçmenlere bağışlanma işinin nasıl olduğuna 
dair İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu (6/423) 

BAŞKAN — Sabit Sağıroğlu burada mı 
efendim? (Yok sesleri). Sorunun müzakeresi ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

11. — İzmir Milletvekili Necdet încekara'nın, 
memnv mıntaka olmaktan çıkarılarak Hazineye 
intikal eden İzmir Vilâyetindeki arazinin mikta
rına, topraksız vatandaşlara ne zaman ve hangi 
esaslar dâhilinde tevzi edileceğine dair Maliye Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/430) 

BAŞKAN — Soru sahibi Necdet încekara 
burada mı efendim? (Yok sesleri). Bu da gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

12. — İstanbul Milletvekili Senihi Fürü-
ten'in, sarkıntılık suçlarını irtikâp edenlere karşı 
İstanbul Valiliğince tatbik edilmesi düşünülen 
usul hakkındaki sorusuna İçişleri Bakanvekili ve 
D evle l Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun 
sözlü cevabı (6/431) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum efen
dim. 

26. V I I . 1951 
T. B. M. M. Başkanlığına 

istanbul'da münteşir Vatan Gazetesinin 
20. V I I . 1951 tarihli nüshasında istanbul Vali
sinin şehir işlerine ait beyanatı meyanmda : Sar
kıntılık suçlarını irtikâp edenlerin deli oldukla
rını ve bunların belkemiklerinden su alınacağını 
ve bu hususun îstanıbul halkına duyurulması, ya
zılıdır. (Gülüşmeler). 

Bu suçları işliyenlerîn Türk Ceza Kanununun 
maddei mahsusu gereğince ceza görecekleri tabiî
dir. Bunun fevkınjda olarak yeni bir sistem, yeni 
bir müeyyide şeklinde vatandaşın belkemiğinden 
su alınmak hususuna tevessül edilmesinin sebep 
ve saikleri nelerdir? 

Bir valinin böyle bir usul icat etmesine ka
nunlarımız müsaade etmekte midir? Bu hususta 
Hükümet neler düşünmektedir? 

Yukarda yazılı sorumun sözlü olarak İçişleri 
Bakanı tarafından Mecliste cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Senihi Yürüten 
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BAŞKAN -.r— Buyurun İçişleri Bakanı. 

a* D E V L E T BAKANI VE İÇİŞLERİ BAKAN 
iVEKİLİ F E V Z İ LÛTFİ KARAOSMANOĞLU 

(Manisa) — Muhterem arkadaşlarım; sarkıntı
lık bir suçtur ve kanunlarımızın men ettiği bir 
şeydir. Kanunlarımızın çerçevesi dâhilinde bu 
suçu işliyenlerle mücadele edilecek ve takibat 
yapılacaktır. İstanbul Valisinin bu sözü; bunla
rın belki deli olmak ihtimalleri vardır, Tıbbı 
Adliye sevkedilebilir, yolunda bir sözdür, fazla 
hiçbir şey değildir. Hattâ diyebilirsiniz ki; bu 
beyanat, gazete muhıabirine verilmiş bir Şaka 
dahi olabilir. Bizim kanunlarımız bu gibi suç
ları takip etmeye yeter derecededir. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Senihi Yürüten. 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, biraz evvel söylediğim gibi bu 
sualime cevap bundan üç dört ay evvel verile
cekti. O zamanlara mahsus bir sualdi. Hakikaten 
bir gün gazeteyi açtım İstanbul Valisinin bu 
gibi kimselerin frengiye müptelâ veya deli olup 
olmadıklarını tesbit edebilmek için amudufukari-
lerinden su aldıracağı yazılı idi. Hakikaten 
bugün bir torunumu İsviçre'de amudufukari-
sine iğne yaptırmak suretiyle tedavi ettiriyo
rum. Ben de amudufukarimden 120 iğne yedi
ğim için bu hâdisenin mahiyetinden haberda
rım. 15 veya 20 günde bir iğne yiyen bir arka
daşınızım. (Gülüşmeler). Onun boyu 15 santim
dir. Onu yiyen bilir, ben bilirim (Gülüşmeler). 

îstanbulda tetkikat yaptırdım. Bundan dört 
ay evvel Aksaray'da Lâleli'de 46 numarada Ha
lûk namında birinin bu iğneyi yediğini bizzat 
ağzından duydum. Bir de Arnavutköyü'nde bi
rinin yadiğini duydum. Hükümete müracaat 
ettim, anlaşılan Hükümet İstanbul Valisine lâ-
zımgeleni söylemiş ki 3 - 4 aydan beri İstanbul'
da iğne yapılması yok. (Gülüşmeler). Eğer bu 
iğne hâdisesi tekrarlanırsa tekrar bir soru takriri 
verir Meclisi Aliye getiririm. Şimdi bundan 
sonra Hükümetin aldığı tetbirlerin İstanbul Va
lisine tesir yaptığım anladım kendilerine teşek
kürü bir vazife bilirim. 

13. — Amasya Milletvekili Kemal Eren'in, 
son günlerde İskenderun'da vukubulan hâdise 
ile Hacıbektaş Kaymakamının vazife başında ya
ralanması sebebinin neden Heri geldiğine, suç
luların yakalanıp yakalanmadığına ve bu gibi 
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hâdiselerin tekrarlanmaması için ne gibi tedbir
ler alındığına dair sorusuna İçişleri Bakanvekili 
ve Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun 
sdzlü cevabı. 

25 . VII . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sözlü sorumun İçişleri Bakanı tara
fından cevaplandırılmasına delâletlerini saygı 
ile rica eylerim. 

Amasya Milletvekili 
Kemal Eren 

Son günlerde vukubulan zabıta hâdiseleri 
arasında İskenderun'da zabıta kuvvetlerine kar
şı bir ayaklanma mahiyetini arzeden bir hare
ketle, Hacıbektaş ilçesi Kaymakamının vazife 
sırasında kurşunla yaralanması gibi iki mühim 
ve müessif hâdise cereyan etmiş bulunmaktadır. 

1. — Her iki hâdisenin hakiki sebep ve saikı 
nedir ? 

2. — Suçluları yakalanmış mıdır? 
3. — Bu hâdiselerde ilgili memurların bir 

sun'utaksiri var mıdır? 
4. — Bu kabîl hâdiselerin tekrarlanmaması 

için ne gibi tedbir alınmış ve alınmaktadır? 

BAŞKAN — Söz İçişleri Bakanının. 
İÇİŞLERİ BAKANVEKİLİ VE DEVLET 

BAKANI FEVZİ LÛTFl KARAOSMANOĞLU 
(Manisa) — Muhterem arkadaşlarım, bu iki hâ
dise de çok eskidir. 

Birincisi; İskenderun'da olmuştur. Bir kız 
kaçırma vakasından tahaddüs etmiştir. Maattees
süf vatanımızın bâzı muhitlerinde bâzı iftirak-
cuyane hareketler mevcut idi ki, bunlar da ya
vaş yavaş kalkmakta ve memleketteki bütün va
tandaşlar aynı havayı teneffüs ederek aynı ruh 
ile hareket etmektedirler. Bu yüzden çıkmış olan, 

. kız kaçırma hâdisesi nihayet büyümüş ve iki 
taraf arasında kanlı mücadeleye sebep olmuş
tur. Fakat Hükümet hassasiyetle bu mesele 
üzerinde durmuş ve katili yakalamıştır, derhal 
tevkif edilerek adlî makamlar işe el koymuş
tur. 

İkinci mesele de, esas itibariyle Hacıbektaş 
Köyünde toprak tevzii işinden, muhacirleri kıs
kanmaktan mütevellittir. Göçmenleri kıskanan 
bir vatandaşın teşvikiyle bu hâdise meydana 
gelmiş, hattâ kaymakamın üzerine bile ateş 
açılmış ve bu hareketi yapan vatandaş bittabi 
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tevkif edilerek mahkemeye sevkedümiştir. Bu 
mesele de 'bu suretle kapanmıştır. 

Bu gibi vakalar memlekette hazan olabilir, 
fakat Hükümetin uyanıklığı ve vatandaşların 
birbirine kilit gibi sımsıkı sarılması ile önünü 
almak kabildir. Bu mesele ve vakalar bir daha 
olmıyacaktır, demiyorum, belki bâzı ufak tefek 
hâdiselere inhisar edecektir. Arasıra bâzı vaka
lar olabilir. Bunun için de Hükümet elinden 
geldiği kadar hassasiyetle hareket ederek vak
tinde tedbirini almakta geeikmiyecektir. Top
rak tevzii ve makine ziraati ilerledikçe, bir de 
bu muhacirlerin mmtakalarma yerleşmesi işi 
bitince kıskançlıktan mütevellit olan bu gibi 
hâdiselerin önüne geçmek mümkün olacaktır. 
Bu gibi hâdiselerin az tekerrür etmesini te
menni ederiz. Mesele bundan ibarettir arkadaş
la?. 

KEMAL EREN (Amasya) — Teşekkür ede-
rim. 

14. — Diyarbakır Milletvekili Kâmil Tayşı'-
nın, Bütçeye konulan tahsisatla Raman petrol
lerinin millî menfaate uygun ve verimli bir şe
kilde işletilmesinin ve kısa bir zamanda işletme
ye açılmasının mümkün olup olmadığına, şahsi 
teşebbüsle ecnebi sermayenin kabul olunup 
olunnııyaçağına dair Başbakanlıkla İşletmeler 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/435) 

BAŞKAN — Kâmil Tayşi hasta olduğu için 
gelecek birleşime bırakıyoruz. 

15. — Tokad Milletvekili Hamdi Koyutürk'-
ün, Kore Tugayımızdan anavatana dönen kah
ramanların taltiflerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Millî Savunma Bakanlığından sözlü 
sirusu (6/438) 

BAŞKAN — Hamdi Koyutürk buradalar-
mı efendim? 

HAMDİ KOYUTÜRK (Tokad) — Soru 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

16. — Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar'ın, 
Gülhme Akademisi içinde birkaç hademeyi 
birden aşamk ilmî hüviyeti yükseltilmiş askerî 
tabipler bulunup bulunmadığına, Tıp Fakül
tesinde profesörlük etmek üzere ordudan mezun 
addedilenlerin fiilen kıta stajı yapıyormuş gibi 
gösterilip gösterümediMerim v$ bu hususta bir 
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prensip kovarınım, mevcut olup olmadığına, Güİ-
hanede ek görev ücreti alan askerî tabiplerin 
sicil durumlarım ve Gülhane Hastanesinde te
davi edilen Tıp Fakültesi hastalarının günlük 
ücret ve masraflarına dair Millî Savunma Ba-
kanüğmdan sözlü sorusu (6/439) 

BAŞKAN — Efendim, soru sahibi ve Bakan 
burada bulunmadıkları için gelecek Birleşime bı
rakıyoruz. 

17. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En-
dik'in, Atatürk'ün Ziraat Bankasında sahip ol
duğu üç kasadan birinin vefatından sonra Cum
huriyet Halk Partisi tarafından partiye mal-
edildiği hakkındaki söylentinin hakikata uygun 
olup olmadığına dair Adalet, Ekonomi ve Tica 
ret bakanlıklarından sözlü sorusu (6/441) 

BAŞKAN — Süreyya Endik buradalar mı? 
.(Yok sesleri). Burada olmadığı için gelecek Bir
leşime bırakıyoruz. 

18. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhan'-
un, Murgül Bakır Fabrikası dumanının civar 
köylere yaptığı zarar miktarına ve halkın bu 
daimî zararlardan korunması için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair sorusuna İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik'in sözlü cevabı (6/442) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Murgul B^ıkır işletmesinin inşaatı tamam

lanmış, fabrika 25 Mart 1951 de faaliyete geç
miş ve böylece istihsal başlamış bulunmaktadır. 
Fabrika bacasından çıkan dumanın ihtiva eyle
diği so2 ga#ı bu civarda bulunan Küre, Damar, 
Petek, Özmal, Başköy, Erenköy, Sülüklü köyle
rinin tütün, mısır, buğday, ceviz, fındık ve her 
nevi sebze ve meyvelerini ve bütün toprak mah
sullerini kurutmakta ve tahrip eylemektedir. 
Köylünün bu yüzden gördüğü zarar daimîdir. 

Bu millî ve iktisadi işletmemizin onu çevre-
liyen köyler halkına vermekte olduğu zararın 
bir an evvel önlenmesi zaruridir. 

Bu maksatla: 
1. Fabrika faaliyete geçtikten bugüne ka

dar halkm gördüğü zararın miktarı nedir, öden
miş midir? 

' 2. Yukarda adları yazılı köyler halkının, 
yıllar boyunca görecekleri zarar miktarı ev ev 
tesbit edilmiş midir? 

I 3. Halkı bu daimî zarardan korumak için 
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devamlı ne gibi tedbirler düşünülmektedir t I 

Yukardaki hususların sözlü olarak İşletme
ler Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

İŞLETMELER BAKANI HAKKI GEDÎK 
(Kütahya) — Sayın arkadaşlar; Murgul Bakır 
işletmesi izabe 'bacasından çıkan ve S02 ter-
kipli kükürt gazını ihtiva eden dumanların 
civarda yapacağı zararlı tesirlerin izalesi ve 
bu yüzden hâsıl olan zararın tazmini" hakkın
da sayın arkadaşımız Hamdi Orhon tarafından 
verilen ve şimdi okunan önergeyi cevaplamadan 
bir cihete işaret eylemeyi faydalı bulmaktayım. 

Murgul Bakır işletmesi filhakika 1951 yılı 
içinde tecrübe işletmesine -açılmış olup halen 
faaliyetine devam etmektedir. Ancak bu işlet
meden hâsıl olacak gazların civarda bâzı zarar
lar ika edeceği keyfiyeti işletmenin faaliyete 
geçmesinden sonra anlaşılmış değildir. Bu hu
sus, Murgul (bakırlarının işletilmesi mevzuun- I 
da teşebbüse geçildiği tarihten itibaren bilini-

1 yordu. Beklenirdi ki tesis faaliyetine muvazi 
olarak S0 2 ihtiva eden gazlerin zarar ika ey
lemesinin önlenmesi hususunda da alınacak ted
birlerin hiç olmazsa etüt safhası ikmal edilmiş 

9 ve bu cihet belirtilmiş bulunsun. Esefle kaydet
meye mecburum ki, bu önemli mevzu yıll-ar bo
yunca ele alınmamış, ciddî ve müspet istika
mette biı tetkik yapılmamış, tedbirleri teem
mül edilmemiş ve böylece bugünkü durumun 
husulüne yeni bir emrivaki karşısında bulunul
masına yer verilmiştir. I 

Bu önemli mevzuu ciddiyetle ele aldığımızı 
ifade ederken bu konudaki fiilî çalışmalarımı
zın seyri ve maliyeti hakkında da malûm-at ar-
zedeceğim: 

işletmeler Bakanlığınız mevzu üzerinde iki 
istikamette durmakta ve tetkik yaptırmaktadır. 

Bunlardan biri; işletmenin izaibe bacasın
dan çıkan ve S02 ihtiva eden gazlerin zararlı 
tesirlerinin damiî olarak giderilmesi ve kıymet
lendirilmesi imkân ve çarelerini tâyin ve tes-
bittir. Bu mevzuda başlattığımız çalışmaların 
verdiği ilk neticelerden birçok yabancı memle
ketlerde olduğu gibi bizde de baca gazından 
sâf kükürt çıkarılması veya asitsülfirik istih
sali suretiyle bundan süperfosfat (suni gübre) j 
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imali cihetine gidilmesinin mümkün olabilece
ği anlaşılmış ve çalışmalar bu istikamete yönel
tilmiştir. 

Yapılan hesap ve tahminlere göre, kurula
cak tesisatla yılda 12 bin ton sâf kükürt istih
sali veya 40 bin ton asit sülfrik imali mümkün 
olabilecektir. Ancak bu mevzuda da bu iki mad
denin istihlâk piyasalarına arzı imkân ve ko
laylıkları, maliyet ve satış fiyatları üzerinde 
durulmak, halen Keçiborlu işletmesinde yılda 
elde ettiğimiz 7 bin ton kükürde ilâveten 12 bin 
ton kükürdün memleket içinde istihlâk veya 
ihraç ş-artları etüt ve ihzar edilmek, vücuda ge
tirilecek tesisatın mahallini tesbit etmek ve 
maliyetini hesaplamak suretiyle işin malî por
tesinin tâyini gerekmektedir. Başlamış olan 
ve bâzı yabancı mütehassıs firmalarla da temas 
suretiyle halen devam eylemekte bulunan bu 
çalışmaların önümüzdeki aylarda ikmal edile
bileceğini ve böylece gazın zararından daimî 
olarak kurtulmanın ve bunu kıymetlendirme
nin neye mütevakkıf bulunduğunun tesbit edil
miş olacağını belirtmek isterim. 

Ancak, arzettiğim bu çalışmaların netice 
sine intizaren vukubulan zararların neden iba
ret bulunduğunun tesbiti ve bunun tazmini ci
hetine gidilmesi de tabiî bir keyfiyettir. Bu 
maksatladır ki, bu istikâmette çalışmalara baş
lanmış olup bu husustaki mesai belirtilmek üze
redir. Bunun için Çoruh Valiliği ile mutabık 
kalarak mütehassıslardan mürekkep bir komis
yon teşkil ettik. Bu komisyona gazın zarar 
verdiği sahanın tesbiti ve bu sahaların kimlore 
ait olduğunun, gazın hangi ürünlere ve ne nis
pette zarar vereceğinin belirtilmesi vazifesini 
verdik. Komisyon Damar Köyünde işe başla
mak ve her tarafa ayrı ayrı gitmek suretiyle 
her evin ne miktar arazisinin ve ne cins ve ne 
kadar mahsulâtının zarar görmekte olduğunu 
tesbit eylemekte ve bu zararın tediye şekli üze
rinde durmaktadır. Komisyonun da mesaisini 
önümüzdeki aylarda bitireceğini ummaktayız. 
Böylece o civardaki köylerde her ailenin göre
ceği zarar miktarı anlaşılacak ve bu zararların 
derhal tazmini cihetine gidilecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Bakanın beyanatı içinde 
mucibi memnuniyet olan kısımlarını bilâhara 
belirteceğim. 
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Yalnız ;?beni mazur görsünler, beyanatının 

başında ifade ettiğim hâdiseyi politik bir mec
raya götürme arzusunu beğenmedim. . 

Hâdise şu; ben samimî olarak'arkadaşımı
za bu soruyu sordum, bu hâdiseyi nasıl kıy
metlendirmek lâzımgeldiği üzerinde kendisin
den, sorunun ifade ettiği mâna ile cevap iste
dim. Buna ilk olarak diyor ki, 1937 de başla
mış, 1951 de bitmiştir, o zamandan beri dü
şünmediler de şimdi soruyorlar. 

Arkadaşlar, böyle bir cevabı, doğrusu Sayın 
Bakana ben yakıştıramadım. Biz kendilerine, 
en hassas millî bir noktada, millî bir servet, 
mühim bir döviz kaynağı olan bir fabrika yap
tık, verdik. O da, ufacık bir duman işini hal-
lediversin. 

Gelelim ikinci kısma : 
Sayın Bakan dediler k i : (Hakikaten gaz işi 

muhitte tahribat yapmaktadır, vatandaşlar için 
tedbir düşünüyorum ve hakikaten bu tedbirleri 
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iki noktada toplıyarak süratle ikmal edeceğimi 
Yerinde. Kükürt ve uzvi gübre fabrikası yapa-'" 
cağım, diyor, hakikaten teşebbüsü yerinde, mu
cibi memnuniyet. Benim arzum bu işi süratle 
etüt ettirerek bunun kuvveden fiile getirilmesi 
ve buradaki köylü vatandaşlarımızın arzuları
nın da yerine getirilmesidir. 

Bu ikinci noktada dedikleri, buna rağmen 
vatandaşların hukukunu mahfuz tutmak için 
vâki olan zararlarını sadece tesbit değil, kü
kürt ve uzvi gübre fabrikası yapılıncaya ka
dar köylülerin haklarını koruyacakları husu
sundaki sözlerini Yüksek Meclisin huzurund:ı 
senet ittihaz ediyor ve memnuniyetle neticelen
mesine intizar ediyorum. 

BAŞKAN — Gündemde görüşülecek başka
ca madde kalmadığından 14 . XI . 1951 Çarşam
ba günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,4 
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T. B. M. M. Basımevi 


