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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
Zonguldak . Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ek kanun teklifinin. Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair Ekonomi Komisyonu raporu 
okundu. Kanun teklifinin Ekonomi Komisyo
nunda görüşülmesi hakkındaki önerge kabul 
olunduğundan teklif komisyona geri verildi. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, yurdun 
muhtelif bölgelerindeki akar yakıt kifayetsizli
ğine karşı alınan tedbirlerin neden-ibaret ol
duğuna dair. sorusuna Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı cevap verdi. 

izmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, kimse
siz çocukları yetiştirme yurtlarının öğretmen ve 
idareci kadrolafiyle korunan çocukların du
rum ve miktarına, mezkûr yurtların kanunun 
koyduğu esaslar dairesinde kurulup kurulma
dığına ve korunma ilâmı almış olup da yurt-
lara yerleştirilmiyen çocukların miktarına; 

îşçi sendikaları teşkilâtının çalışma tarzı 
hakkında ne gibi tedbirlerin düşünüldüğüne 
dair soruları, kendisi oturumda hazır bulun
madığından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Tekirdağ l Milletvekili Şevket Mocan 'm is
tanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin keres
te, odun ve kömür olarak yıllık verimlerinin 
ne kadar olduğuna, orman kaynağı olmıyan 
Tekirdağ İl i hududunun tashihi hakkındaki 
müracaatların neticesine, kental başına kanun
suz ve usulsüz alınan rüsumun mesnediylc alı
nan paraların iade edilip edilmiyeceğinc elde 
mevcut ; tomruk ve mamul kereste miktarına ve 
yeni Orman Kanunu tasarısı hakkında ne dü
şünüldüğüne dair sorusu, kendisi oturumda 
hazır bulunmadığından gelecek birleşime bıra
kıldı. . 

Zonguldak Milletvekili Rıfat SivisOğlu'nun, 
sıhhi * kurul' muayenesi için yurdun uzak bölge
lerinden' Gülhane Askerî Tıp Akademisi klinik
lerine1 sevkedileri hasta veya tebdili havalı erle
rini işleı'inin'eh'kısa bir zamanda sonuçlanclı-
•rıİ'niasi için ne düşünüldüğüne dair'sofusun a 
Millî Savunma Bakanı cevap verdi. 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'nin, 
pirinç ve çeltikten alman Muamele Vergisinin 

yıllık tutarına ve bu verginin ıslahı veya tama
men kaldırılması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Maliye Bakanı cevap verdi. 

Kayseri Milletvekili Mehmet özdemir'in 
memleketimize ithnal edilen traktör, biçer-döver, 
pulluk ve mümasili ziraat aletlerinin Zirai Do
natım Kurumu vasıtasiyle satışı esnasında hangi 
esasların nazarı dikkate alındığına ve zirâi istih-
salâtımızm inkişaf ve kalkınması için bu kuru
mun çalışma sistemi hakkında ne düşünüldüğüne 

.dair sorusuna, Tarım Bakanı cevap verdi. 
Siird Milletvekili Baki Erden'in, her türlü 

nakil vasıtalarından mahrum bölgelerde helikop
ter istasyonu ihdasının mümkün olup olmadığına 
ve Hükümetin bu hususta ne düşündüğüne dair 
sorusuna, Ulaştırma Bakanı cevap verdi. 

Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'un, Ma-
kina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda çalışan 
işçilere verilmiyen fazla mesai ücretleriyle mik
tarına, müterakim ücretlerin defaten ödenme
sinin mümükün olup olmadığına ve ne zaman 
ödeneceğine dair sorusu, kendisinin seyahatten 
avdetine kadar geri bırakıldı. 

Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstüri'ün, köy
lüye yapılan tohum yardımiyle elde mevcut is-
tok miktarına ve müşkül durumda bıılunan Ça
nakkale bölgesine yapılacak yardım hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna, Tarım Bakanı ce
vap verdi. 

Açık bulunan Sayıştay Birinci Başkanlığı, 
îki daire Başkanlığı ve 
iki üyelik seçimi için oylar toplanıldı. 
Birleşime ara verildi. 

lîdnci oturum 
Eskişehir Milletvekili merhum İsmail Hakkı 

Çevik'in Cumhuriyet Halk Partisi ile halkevle
rine teberru edilen veya ucuz bedelle satılan 
gayrimenkullerin eski malikleri adına kaydının 
tashihine dair kanun teklifinin reddi hakkında
ki Maliye Komisyonu raporu, kabul olundu. 

Sayıştay Birinci Başkanlığına Mümtaz Tar-
han'ın, 

Daire başkanlıklarına Muhittin Gürün ile Fa
ruk Işık'ın, . 

Üyeliklere de Rahmi Uçkun ve Alı itaza Tok-



sbVün seçildikleri biİdiriİcLi. 

& Millet Meclisi ve bağlanıkları ile mil
lî saraylar, kasırlar ve .köşklerdeki eşya hakkın
daki Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru üzerinde bir müddet görüşüldü. ; 
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lanılmak üzere birleşime son verildi, 
Başkanvekili Kâtip 

Ağrı Milletvekili Tokad Milletvekili 
G. Yardımcı M. önal 

Kâtip 
• Çanakkale Milletvekili 

Ö.Mart 

Sorular 

Sözlü sorular 
Gümüşane Milletvekili Vasf i Mahir Köca-

türk'ün, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü hakkındaki sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir (6/503) 

Çoruh; Milletvekili Mecit Bumin'in, öğret
menlerin Yapı Sandığı işlerine, köy enstitüle
rine verilecek unvanla mezunlarının tâbi ola
cakları şartlara, ilkpkulların tef tisine, köy 
okullarına verilen bahçelere ve Millî Eğitim 
memurlarına birer yardımcı veya kâtip kadro
sunun'verilmesine dair sözlü soru önergesi, Mil
lî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir (6/504) | 

Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, Köy 
Grup Sağlık memurlarına ve ebelerine, Hükü
met tabiblerine birer kâtip kadrosu verilmesine, 
Sıtma Mücadele teşkilâtiyle sağlık merkezlerine, 
kadroları tam olmıyan hastanelere tam teşki
lâtlı hastanelerin kadrolarına, röntgen cihazla
rına Ankara Numune hastanesi kliniklerindeki 
izdihamın sebeplerine, şimdiye kadar açılmış 
veya açılarak hastanelerdeki tabib, hemşire ve 
diğer müstahdem ihtiyamnm ayarlanmasına ve 
aylardan beri Yusufeli llesine gitmiyen doktor
lar hakkında ne muamele yapıldılma dair sözlü 

soru önergesi, s Sağlık ve. Sosyal: Yardım Bakan:; 
lığına gönderilmiştir (6/505) 

Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, Hora-
.san - Kızılçakçak arasındaki yolun daima iş
ler bir halde bulundurulması için mezkûr ma--
halle kar temizleme makinesi gönderilmesi ve 
Kars - Kızılçakçak arasında işliyen katarlara 
her gün sefer yapıtırılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi Ulaştır
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/500) 

Kars.Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, Kars -
Digor şosesinin 45 kilometre kadar temdidi ve 
Kars 'la ilçeleri arasındaki yollarda kar temiz
leme makinesi ve can kurtaran ekipleri bulun
durulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/501) 

Yazilt soru 
Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, 

yeni teşkil olunacak Tapulama komisyonların
dan birkaç tanesinin Çorum ve kazalarına gön
derilmesinin düşünülüp düşünülmediği, hakkın
daki yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir (6/502) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar ! 
1. — Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 

4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka*. 
nuri-tasarısı- (1/287) (Millî Savunma ve Ada
let komisyonlarına), 

2;: — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l 
ve-A/2;işaretli cetvellerde değişiklik yapılması. 
hakkında: kanun tasarısı (1/286) (Bütçe Ko
misyonuna), ."••'<' •' 

3. —r Gümrük'. Tarifeleri ve - »Ticaret Genel 
Anlaşmasına ekli Turquay> Protokolünün onaıi-

masıııa dair kanun tasarısı (l/288) ; (Dışişleri*. 
Gümrük ve Tekel, Ticret, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına). •":.•• ' ' 

4. — Gümüşane Milletvekili. Ahmet Kemal 
Varınca ve beş arkadaşının, kavurma imal ye. 
satışından dolayı tahakkuk etmiş olan Muamele 
vergilerinin terkini hakkında kanun teklifi' 
(2/3İ5) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına).5;^ ; 

Raporlar ; - ^ 
5. — Adliye Havo. Tarifesi Kanununa çk No» 
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ter Harç Tarifesi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 19 ncu maddesinin son fıkrası
nın kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, Maliye've Bütçe komisyonları raporları 
(1/İ89) (Gündeme), 

6. — Devlet Memurları Aylıklarının. Tevhit 
ve Teadülü hakkındaki -%5G sayılı Kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü kısmında ve 1951 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı A/l ve L işaretli cetvellerde değişik
lik yapılmasına dair kanun tasrısı ve Bütçe Ko
misyonu rapöî'ü (1/267) (Gündeme). 

7. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâ
zı- maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 
Kanunun 3 neü maddesinin yorumlanmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyo
nu raporu (3/51) (Gündeme), 

8. — Kibritin tekelden çıkarılmasına ve îs-

İÖ51 O : 1 
tihlâk. Vergisine tâbi tutulmasına dair kanun 
tasarısı ve Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 
ile Ekonomi Komisyonu düşüncesi ve Maliye 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (Gün
deme), 
;. 9. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı giriş 

genel tarifesinin 647 nei maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Te
kel, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/198) (Gündeme), 

10. — Muamele Vergisi Kanununun 9 ve 89 
ncu maddelerine birer fıkra eklenmesine dair 
karnın tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye .ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/200) (Gün
deme), 

11. — Milletlerarası İktisadi iş Birliği Teş
kilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Bütçe ko
misyonu raporları (1/226) (Gündeme). 

» - » ^ t 

B Î R İ N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,04 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 
KÂTİPLER : Muzaffer Önal (Tok ad), İbrahim Kirazoğlıi (Kayseri) 

«Nte 

3. — 
BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN —> Birleşimi açıyorum efendim. 

4. — DEMEÇLER 

i. — Dışişleri Bakam Fuad Köprülü'nün Hü
kümetin takib ettiği dış politika hakkındaki de
meci. 

BAŞKAN — Dış politika hakkında izahat 
vermek üzere söz, Dışişleri Bakanınmdır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) —- Muhterem Milletvekilleri, 

Birleşmiş Milletler Umumi Hey etinin altıncı 
içtima devresi münasebetiyle geçenlerde Paris'e 
yaptığım seyahate mütaallik malûmatı vermek 
ye fırsat düşmüş iken bellibaşlı milletlerarası 

meseleler karşısında dış siyasetimizi izah etmek 
istiyorum. Dış siyasetimize dair umumi malû
mat arzederken, bunu, her memleketi ayrı ayrı 
ele alarak değil, ancak bugünün ufak veya bü
yük meselelerinin aydınlanmasının icabettirdi* 
ği nispette isimler zikri suretiyle yapacağım. 

Paris'e, umumi heyet mesaisi bitinceye ka
dar kalmak üzere gitmemiştim/Gündemi ber
mutat yüklü olan ve halen işini ancak yarılamış 
bulunan umumi heyetin senelik alelade toplan
tıları; ekseriya en aşağı üç ay kadar sürer. 
Maksadım, alelusul umumi mahiyette beyanata 
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hasredilen başlangıç celselerinden birinde, top
lantılara iştirak eden diğer Dışişleri Bakanları 
gibi, Hükümetimizin umumi siyaseti ve Birleş
miş Milletlerin ele alacağı veya ele alması fay
dalı olabilecek meseleler hakkında bir prensip 
beyanatı yapmak ve oradaki meslektaşlarım ve 
diğer yabancı ricalle şahsan temasta bulunmak 
id i 

Ümılmi Heyette yaptığım beyanat matbuat
ta intişar ettiği cihetle, burada, sadece, Ameri
ka, Fransa ve İngiltere'nin, sulhu korumak yo
lunda yeni bir hamle yapmak ve bu suretle 
iyi niyet sahibi olanlarla iyi niyet sahibi olmı-
yanları yekdîğerinden tefrik imkânını bir kere 
daha cihan efkârı umumiyesine temin edebil
mek maksadiyle yaptıkları silâhların kontrolıt-
na ve tahdidine mütaallik teklifi Hükümetimiz 
namına desteklediğimi ve Birleşmiş Milletlere 
bağlılığımızı teyit eylediğimi hatırlatmakla ikti
fa edeceğim. 

Birleşmiş Milletlerin, bu seferki Umumi He
yet toplantısı sonunda, dünyanın içerisinde bo
caladığı müşkülleri halledebileceğini, ve beşeri
yetin mâruz- bulunduğu büyük tehlikeyi berta
raf etmek çaresini bulabileceğini ümit eylemek 
biraz safdillik olur. Bununla beraber ümitsizliğe 
kapılmak ve Birleşmiş Milletleri faydasız bir 
teşekkül telâkki etmek fikrine sapmak da ta
mamen hatalı ve tehlikelidir. En müşkül 
meselelerin altmış milletin temsilcileri ta
rafından münakaşa edilmesi suretiyle bir 
yandan yeni tekliflerin ve tecrübelerin ya
pılması, diğer yandan cihan efkârı umumi-
yesinin tenevvür etmesi için yegâne fırsat 
ve imkânı bahşeden, önüne çıkarılan bütün 
manialara rağmen mütaarrıza karşı koymak 
hususunda (Kore) de bir Birleşmiş Milletler 
cephesinin kurulması suretiyle Birleşmiş Mil
letler zihniyetinin fiiliyat sahasına intikalini te
min eden böyle bir teşekküle sadık kalmak ve 
onun müessirliğinin artmasına çalışmak, her 
sulhsever- devlet için - hattâ her şeyden evvel 
kendi menfaati bakımından - bir vazifedir. 
Bundan dolayıdır ki, biz, Birleşmiş Milletler 
Müessesesine sadık kalmakta, onun kuvvetlen
mesine tam iman ve samimiyetle, sabırla çalış
makta devam ediyoruz ve edeceğiz. 

Paris toplantısı vesilesiyle, orada kendileriy
le görüşmek fırsatına nail olduğum, başta Mös-

2.1951 Ö : İ 
I yo Schumann, iMis.ter Acheson ve Mister Eden 

olmak üzere dost veya müttefik devletler Dış
işleri bakanlarının veya diplomatlarının da aynı 
düşüncede olduklarını gördüm. ' 

Bilhassa Amerikan, İngiliz ve Fransız refik
lerimle yaptığım temaslardan bize karşı sağlam 
bir itimat beslendiği, bizim de onlara itimatta 
haklı; olduğumuz ve kendi hükümetleriyle ileri
de yapacağımız temas ve müzakerelerin, tefer
ruatı ne olursa olsun, bunların daimî sıkı işbir
liği yapmak gerektiği kanaatinin çerçevesi dâ
hilinde cereyan edeceği intibaını sarahatle âldım. 

Atlantik Paktına iltihakımızla, bu iş birliği 
hem müşterek emniyetin hem de münferit Emni
yetin- kuvvetlenmesi uğrunda ahdî bir şekilde 
tecelli edecektir. " 

Malûmunuz olduğu veçhile Atlantik Paktı 
Konseyinin geçen Ekimde vukubulan Ottöva top
lantısında âza devletler temsilcileri müttefikan, 
bizim ve Yunanistan'ın Pakta iltihaka davet edil
memiz hususunda karar aldılar. Bu kararın tat
bik s'ahasma intikali için bâzı formalitelerin ya
pılması gerekiyordu. Bunlardan birincisi Pak
tın 6 ncı maddesinin, bizini ve Yunanistan'ın ül
kelerimizin tamamı ile Pakta âza olmamızı der
piş eden şekilde, değiştirilmesi idi ki, bu, ev
velki ay, Londra'da bilcümle Pakt âzası devlet
ler temsilcileri tarafından .imzalanan bir ,-proto-
kolüiı tanzimi suretiyle yapılmıştır. İkinci for
malite de Pakt âzası devletlerin kendi anayasa 
usullerine göre bu protokolü kabul edip Pakta 
iltihaka davet olunmamızı tasvip eylemesi ve tas
vip keyfiyetini gereğine tevessül olunmak üzere, 
Amerika Hükümetine resmen tebliğ eylemeleridir 
ki Norveç ve Danimarka tasdik muamelelerini ik
mal e!misler, İngiltere ise ahiren hem tasdik ve 
hem de Amerika Hükümetine tebliğ muamelesini 
yapmıştır. 

Pakta iltihakımızı temin hususunda en şayanı 
şükran şekilde faaliyet sarf etmiş olan Birleşik 
Amerika'nın bu formaliteleri henüz yapmamış 
olması, anayasası gereğince karar almaya yetkili 
bulunan teşriî meclislerinin henüz tatil devresin-

I de bulunmasından ileri gelmektedir. Diğer âza 
I devletlerin gereken muameleyi ikmalde gecik

in iveceklerini kuvvetle tahmin edebilecek durıîm-
• dayını. Pakta, diğer âza devletlere nispetle eşit 

| şartlar altında girmiyeceğimiz yolunda bir aralık 
! ortaya çıkan veya çıkarılan dedikodular veya en-
i dişeler, vakaların vuzuhu karşısında çok şükür. 
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bertaraf' olmuş • bulunuyor. Şimdi karşımızda, 
Pakta girdiğimiz zaman Türkiye'nin Pakt için
deki askerî tertibat bakımından nasıl bir yer ala
cağı meselesi kalmıştır. Henüz muallakta bulu
nan bu mesele hakkında, müsaadenizle şimdilik 
yalnız; şunu söylemekle iktifa edeceğim : Her ba
kımdan millî menfaatlerimiz, Atlantik Paktı 
teşkilâtının müşterek menfaatleri ve coğrafi ve 
askerî icabatiyle tamamen muvafık bulunduğu 
cihetle, mantıkan memnuniyet verici bir netice
ye varılması pek tabiîdir. Hükümetimiz bu me
seleyi her nöktai nazardan esaslı bir tetkika tâbi 
tutarak sarih ve katî neticelere varmış ve bun
ları alâkadar devletlere zamanında bildirmiştir. 

Henüz Pakt âzası olmadığımız için Yunanis
tan'la birlikte sırf müşahitle (ki bu vazifeyi Roma 
Büyükelçimiz ifa eylemiştir) umumi celselerine 
katıldığımız Atlantik Paktı Roma toplantısında, 
bu • hususta hiçbir karar alınmamıştır. Geçen 
Ekimde General Bradley, Field Mareşal Slim 
ve General Lechere 'in iştirakiyle Ankara 'da yapı
lan ihzari fikir müdaveleleri sırasında kararlaş
tırıldığı veçhile, Vaşington'daki Atlantik Paktı 
Askerî' Komitesiyle, daha şimdiden hazırlık te
masları yapmak üzere ahiren Genelkurmay Baş-
kanllığı Haber Alma Başkanı Amiral Aziz Ulu
san bir yardımcı ile birlikte Vaşington'a gönde
rilmiştir. Bu temaslar, kâfi derecede süratle in
kişaf eder ve kuvvetle tahmin ettiğimiz gibi, At
lantik Paktına iltihakımız hakkındaki hukuki for
maliteler de ozamana kadar tamamlanırsa, önü
müzdeki Şubat ayında bizim de iştirakimizle Liz
bon'da vukubulacak olan Atlantik Paktı Kon
seyi toplantısında bu mesele de ele alınabilecek
tir. Herhalü kârda bizim muvafakatimiz lâhik ol
madan bize dair her hangi bir karar ittihazı bahis 
mevzuu olamıyacağmı bir defa daha tekrara lü
zum yoktur sanırım. 

. Müşterek emniyet mevzuunu terketmezden 
evvel, müsaade buyurursanız, Orta Doğu Ko
mutanlığı meselesi hakkında da izahat arzede-
yim : 

Bu mesele, tâbir caizse, iki fasileye ayrıla
bilecek birtakım tefsirlere meydan vermiştir. 
Birinci fasileyi Moskova Hükümetinin ortaya 
atmak istediği dedikodular teşkil eylemektedir -• 
Malûmunuz bulunduğu veçhile Sovyet Rusy;t 
Hariciyesi • bizim Moskova [Büyükelçimize oldu
ğu gibi: Amerika, ingiltere ve Fransa 'nm - ya
ni Orta Doğu Komutanlığı fikrini ortaya atan 

dört devletin- sefirlerine - geçenlerde birer- no*-
ta tevdi ederek.Orta Doğu;Komutanlığı !kurul
ması fikrinin - tıpkı Atlantik Paktı gibi •, Rus-. 
ya 'ya karşı, tecavüzi maksatlar istihdaf ettiği
ni, aynı zamanda böyle, bir : Komutanlığı > kur
mak istiyenlerin Orta-Doğu memleketlerinin 
istiklâlini ellerinden almak ve onları zorla Rus
ya'ya karşı birer tecavüz üssü haline getirmek 
emelini güttüklerini iddia. etti. (Bu notaların 
tevdiinden az evvel, Moskova'nın Orta, Doğu 
devletlerine. de birer nota tevdi ederek bu ko
mutanlığa katılmamaları lüzumunu âdeta, onla
ra ihtar eylediği de hatırlardır.) Bize, tevdi 
edilen notanın cevabı .Sovyet Rusya Hariciyesi
ne verilmek üzeredir, Cevabımızın metni tev
dii mütaakıp neşrolunacaktır. Huzurunuzda 
meselenin bu cephesi üzerinde fazla durmıya-
cağım. Çünkü bizim kimseye karşı tecavüzi 
emeller beslemediğimizi, kimsenin istiklâline 
halel getirmek arzusunda olmadığımızı izaha 
kalkışmak, bedahetlerle kıymetli vaktinizi kay
bettirmekten başka bir şey olmaz. 

İkinci nevi" tefsirler fasilesi üzerinde biraz 
durmak istiyorum : 

Sırf tedafüi maksatlara matuf bulunduğu 
bedihi bulunan bu Orta Doğu Komutanlığının 
mahiyeti ne olacaktır? Hangi devletleri ihti
va edecektir? Buna katılacak devletler için ne 
gibi vecibeleri tazammun edecektir? Atlantik 
Paktı ile ilgisi var mıdır? Yalnız memleketi
mizde değil, milletlerarası matbuatta da yer 
aldığı görülen bu suallere huzurunuzda cevap: 
vermenin faideden hâli olmıyacağmı sanıyo
rum. 

Maksat, maddi ve mânevi ehemmiyetine 
rağmen dışarıdan gelecek bir taarruza karşı 
maalesef açık bulunan Orta Doğunun, böyle 
bir tecavüze, karşı müdafaası için plânlar ya
pılması, Orta Doğu devletlerinin böyle bir mü
dafaa için askerî bakımdan ihtiyaçlarının tes-
bit ve imkân nispetinde temin olunmasıdır. 

Komutanlığa iştiraki arzu edilen devletler, 
bittabi, bütün Orta Doğu devletleri ve bu böl
genin müdafaası. ile ilgili diğer devletlerdir. 
Bunlar, arzu ettikleri takdirde ve gayet tabiî 
olarak, icabında,. teferruatmı taraflarla müza
kere ve münakaşa ettikten sonra eşit durumda 
olarak komutanlığa gireceklerdir. 

Gerek askerî tertibat gerek komutanlık em
rine verilecek kuvvetler hususunda, kendilerine 
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taallûk edecek bakımlardan, arzu ve muvafa
katleri lâhik olmadan ne taahhütler-ne de tat
bikat sahasında her hangi bir şey yapılması 
bahis mevzuu değildir. 

Orta Doğu Komutanlığı fikrini ortaya atan 
dört devlet arasında da henüz her hangi bir 
taahhüt alınmış, her hangi bir plân tesbit edil
miş değildir. Bunlar zamanla ve hâdiselerin 
inkişaflarına göre inceden inceye düşünülerek 
yapılacak, hukuki ve siyasi temellere istinat et
tirilecek şeylerdir. 

Şimdiye kadar tesbit edilen noktalar, o da 
icabında, iştirake karar vereceklerle müzake
re edilmek üzere, evvelâ Mısır'a tevdi edilen 
muhtıra ile bilâhara 10 Kasım 1951 de, diğer 
Arap devletleri ile israil'e verilen muhtıralar-
claki geniş çerçevelerden ibarettir. (Bu metin
ler neşredildiği cihetle muhtevalarını burada 
tekrarlamıyacağım. Yalnız şu ciheti tebarüz 
-ettirmek isterim ki, mezkûr metinlerden anla
şılacağı gibi ortada kimseye (impose) edilmek 
istenen, şartları lâyetegayyer bir *şey yoktur. 
'Maksat, her üyenin hem kendi menfaatleri, hem 

• de Orta Doğunun menfaati için katılmasına 
hâdisatm lüzum gösterdiği bir tedafüi iş birliği 
tertibini, her üyenin hükümranlığını, toprak 
bütünlüğünü ve istiklâlini asla haleldar etmiyen 
bir şekilde korumaktır. 

Bu mesele hakkında evvelâ Mısır Hüküme
tine tevdi edilen taslak bâzı teferruatı ihtiva 
ediyordu; çünkü bu taslağın muayyen bir siya
si durumu da yoluna sokacağı ümit ediliyordu: 
Filhakika, o zaman, İngiltere ile Mısır arasında
ki 1936 Muahedenamesini feshe hazırlandığı-; 
m, ilân eden Mısır'a, İngiltere ile olan ve iki 
taraflı olarak bir türlü halledilemiyen ihtilâfını; 
çok taraflı bir anlaşma çerçevesi içinde halle-; 
debilmesi imkânını bu Orta Doğu Komutanlığı 
projesi verecekti. Mısır'la İngiltere'nin arasın
da mevcut olup ancak 1956 da müddeti bitecek 
mezkûr Muahedename mucibince Süveyş Ka
nalında bulunan ingiliz askerî tesisat ve kuvvet
lerinin yerine Orta Doğu Komutanlığı projesin
de olduğu şekilde - Mısırın askerî potansiyeli; 

kuvvetlendikçe : miktarının azalması mukarrer-; 
bir Orta Doğu Komutanlığının ikamesi ve bu i 
Komutanlığa Mısır'ın da kurucu âza olarak ta- • 
mamen eşit haklar ve vecibelerle iştirak eylemesi,; 
başta Mısır'm kendisi olmak üzere bütün Orta Do
ğu dĞvletlerinin hayati menfaatlerine ve dolayısiy-
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]e cihan sulh ve emniyetinin vikayesi; gayeline ta
mamen uygun olarak ingiltere - Mısır ihtilâfı
nın halline sağlam bir yol açabilecekti. 

Maalesef, malûmunuz olan şekilde Mısır Hü
kümeti müzakereye yanaşmak şöyle dursun her 
hangi bir mütemmim izahat istemeye bile lüzum 
görmeden derhal ret cevabı verdi. 

Mısır'ın bu fevri hareketi yaparken, çok dos
tane ve samimî bir mahiyette olan hattı hareke
timizi de yanlış tefsir ettiğini teessüfle kaydet
mek isterim. Son zamanlarda bu memlekette 
gayrimesul bâzı unsurların bize karşı gösterdik
leri çinrkin taşkınlıklar memleketimizde haklı 
bir teessür ve infial uyandırdı. Bu taşkınlıklara 
karşı Mısır Hükümetinin hassasiyet göstermiş ol
masını beklerdik. Bu nahoş vaziyetin bir an ev
vel nihayet bulması ümidini izhar ettikten sonra 
Orta Doğu Komutanlığı mevzuuna avdet ede
yim: 

Mısır'dan sonra diğer Arap devletleri ve is
rail nezdinde, yine dört devlet tarafından yapıl
dığını biraz evvel arzettiğim teşebbüs, Orta Doğu 
Komutanlığının mahiyeti hakkında kendilerine 
resmen malûmat verip düşüncelerini öğrenmek, 
her devletin kendi menfaati ve Orta Doğunun 
selâmeti için düşünülen ve hâdisatm düşünülme
sini zaruri kıldığı bu tertibin - yukarda da tek
rarladığım gibi - serbestçe müzakere ve müna
kaşa yoliyle kabul edilecek ve alâkadarların hü
kümranlıklarına ve istikballerine halel getirmek 
değil bilâkis bunu korumak gayesine mâtüf bu
lunduğunu resmen tebarüz ettirmek maksadına 
matuftur. 

Orta Doğunun emniyeti bizim Cenup-cena
hımızın emniyeti demektir. Bilmukabele bizim 
emniyetimiz Orta Doğunun emniyetini çok; bü
yük nispette sağlamaktadır. Bundan dolayıdır ki, 
menfaatlerimiz müşterek bulunan Orta Doğu 
devletleriyle günün birinde OrI a Doğu Komu
tanlığı meselesini görüşebilecek durumlar hâsıl 
olmasını umumi menfaatler bakımından da te
menni eyleriz. 

Atlantik Paktına girmek üzere bulunduğumuz 
şu sıralarda, bizim, coğrafî durumumuz itibariy
le, Orta Doğu Komutanlığı meselesi ile Atlantik 
Paktına girmemiz ve tedafüi teşkilâtta alacağı
mız mevki meselesi arasında her hangi bir rabıta 
mevcut bulunduğunu düşünenler oldu. Halbuki 
bu iki mesele, yekdiğerinden tamamen ayrıdır. 
Bir tarafta ahdî esaslara istinaden teşekkül et* 
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"mig'bir tedafüi tertip vardır: Atlantik Paktı. Di
ğer tarafta ise, sadece üzerinde işlenilecek henüz 
ahdî temelleri kurulmamış bir fikir bir tasavvur 
vardır : Orta Doğu Komutanlığı. Bunların yek
diğeriyle irtibatlandırılması bittabi her şeyden 
evvel ınantıkan mümkün değildir. Atlantik Pak
tına girmemizin Orta Doğu Komutanlığının ta
hakkuk etmesiyle hiçbir alâkası yoktur. Bizim 
için evvelâ' Atlantik Paktına girersek onun çer
çevesi içinde diğer âza devletler gibi, aynı hak 
ve vecibelerle yer alacağız; ondan sonra' da, 
aynı Pakt üyesi olup da Orta - Doğu Komutan
lığının "kurulması lüzumunda mutabık bulunan 
Birleşik Amerika, İngiltere ve Fransa ile bir
likte, bu komutanlık işi ile ayrıca meşgul ola
cağız. •• '•, " -T 

Sayın arkadaşlar, müsaade buyurursanız 
şimdi dış siyasetimizin iki taraflı münasebet
lere mütaallik kısmına geçeyim. Orta - Doğudan 
bahis açmış iken evvelâ oraya mütaallik bâzı 
malûmat arzedeyim. Biliyorsunuz, Suriye'de 
Hükümet değişikliği oldu, Devlet Reisi çekildi. 
Biz bunu' dahilî bir mesele telâkki ederek yeni 
iktidarla normal münasebet kurmakta gecikme
dik. Geçenlerde ' Ankara'daki Maslahatgüzar-

•lar iyi e siyasetlerinde hiç değişiklik olmayacağı 
teminatını bize gönderen yeni iktidarla dostane 
münasebetler kurmayı samimiyetle arzu etmek
teyiz. Kendisine karşı en iyi hisler beslediği
miz ve istikrar içinde mesut ve müreffeh ol
masını candan temenni eylediğimiz bu komşu
muzla, her zaman söylediğim gibi menfaat bir
liği ve birçok manevî bağlarla bağlı bulundu
ğumuz uzak, yakın diğer bütün Arap devletle
riyle olduğu gibi, sıkı dostane münasebetler 
idamesine daima çalışacağız. 

Kendisine karşı çok halisane ve dostane 
hisler beslediğimiz komşumuz iran' ın ingilte
re ile olan ihtilâfının halen halledilememiş ol
masını "büyük üzüntü ile müşahede ediyoruz. 
Bu ihtilâf ortaya çıktığı zaman, meselede ta
rafsız kalarak her iki tarafa da dostânt tavsi
yelerde bulunduk. Mesele ingiliz Petrol Müs
tahdeminin iran 'dan çıkarılması kararının itti
hazı münasebetiyle, Birleşmiş Milletler Güven
lik Konseyine gelince ileride uzlaşma temasla
rını imkânsız hale sokabilecek bir durum hâsıl 

• olmaması için, karar ittirazmda acele edilme
mesini temin zımnında'uğraştık. Bu gayretle
rimiz büsbütün semeresiz kalmamakla beraber, 

1.1951 0 : 1 
maalesef Taraflar arasında bir' anlaşmaya he
nüz varılamamıştır. Bu ihtilâfın yakın zaman-

' da hallini bütün kalbimizle temenni ediyoruz. 
Komşularımızla münasebetlerimizi gözden 

'geçirirken Sovyet Rusya ile münasebetlerimiz 
üzerinde fazla durmıyacağım. • Zira geçen gün 
yine bu kürsüden sizlere (30 Kasım' da Sovyet 
Hariciyesinin, Atlantik Misakma girmek üze
re bulunmamız münasebetiyle evvelce tevdi et
tiğimiz cevabi notoya mukabelesine dair yap
tığım tahlilden bu komşumuzun' şu sıralarda 
bize karşı sinir harbine kuvvet verdiğini mü
şahede buyurmuşsunuzdur. Geçenlerde bir Ame
rikan dergisinde bize dair çıkan bir makalede 
«Türkiye asırlardan beri sinir harbine mâruz
dur» deniyordu. Hakikaten, millet olarak, si
nirlerimizin çok kuvvetli olduğunu belirten 
bu müşahede.çok doğrudur. Geçen gün de ar-
zettiğim' gibi her türlü kötü niyetten âri, fakat 

• kararlı ve' dürüst siyasetimizin verdiği vicdan 
rahatlığı, ananevi sinir kuvvetimizi bir kat daha 
arttrımaktâdir. 

Bize karşı yine aynı siyaseti gütmek istiyen 
komşumuz Bulgaristan'a gelince bu Hükümet 
bize karşı kötü niyetlerinin son günlerde yeni 
bii' numunesini vermiştir. Bulgaristandan tehcir 
edilen soydaşlarımız arasına sahte vizelerle karı
şan çingenelerin gelmelerine mâni olmaması ve 
tamamen yolsuz ve usulsüz olarak memleketimi
ze gelen bu kimselerin geri alınmasına rıza gös
termemesi yüzünden, Uzun müddet tahammül 
gösterdikten ve teşebbüslerde bulunduktan sonra, 
bu gayretlerimizin ve sabrımızın semeresiz kal
dığını görünce, bu yolsuz gelişlerin arkasını al
mak ve gelenlerin iadesini temin etmek için 
Bulgaristan'la olan hududumuzu kapatmak mec
buriyetinde kalmıştık. Bulgar Hükümeti bunu 
bittabi tarafımızdan suiniyet gösterilmesi ve an
laşmalara riayet edilmemesi gibi vahi sebeplerle 
tefsire çalışmış, bizi keyfi olarak artık göçmen 
kabul etmemekle itham ederek bu şartlar daire
sinde göçü tamamen durdurmaya karar verdiği
ni bir tebliğ neşri suretiyle ilân etmişti. Hatır
larda olduğu gibi geçenlerde neşrettiğimiz karşı
lık tebliğde Bulgar isnadlarmı birer birer ve çok 
kolaylıkla cerh ederken, Bulgar Hükümetinin 
zaten bir zamandan beri göçü durdurmak için 
tedbir almaya başladığını bildiğimizi açıklamış 
ve bir zamandan beri durdurmak istediği göçü 
katı bir kararla durdurmak için, hududu kapa-
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tığımızı fırsat bildiğini tebarüz ettirmiştik. 

Hududu kapamağa mecbur kalmamıza rağ
men bu kapatma muamelesi neticesinde hudutta 
biriktiğini öğrendiğimiz 1500 göçmeni sefaletten 
kurtarmak için bunları memleketimize alacağı
mızı Sofya Hükümetine oradaki Maslahatgüzarı
mız vasıtasiyle bildirmiştik. Buna cevaben. Bul
gar Hariciye Nazırının Maslahatgüzarımıza 10 
Kasım günü vâki mülakatında söylediği sözler 

.son derecede şayanı dikkattir. Nazır bu 1500 
göçmenin geriye çekildiklerini ve artık alman ka
rar mucibince bunların göçetmesine müsaade 
olunmıyacağını beyan ettikten sonra bu Türk as
lından kimselerin şimdiye kadar Türkiye'ye sevk 
etmelerinin hata teşkil ettiğini anladıklarını, zira 
bunların gitmesiyle memleketin itkisadiyatını 
ciddî surette sarsıldığını açıkça ilâve etmiştir. 
Göçen günkü Bulgar tebliğinde göçmen durdu
rulmasını güya izah için bize karşı savrulan it
hamlarla Nazırın bu ifadeleri karşılaştırılınca, 
evvelce Bulgar Hükümetinin bu soydaş
larımızın serbestçe göç etmek istiyen kimse
ler olduğuna dair ileri sürdükleri iddialarla, 
Nazırın kullandığı « sevk etmek tâbiri yan yana 
getirilince, meydana çıkan ibretamiz hakikatları 
takdirlerine arzederim. Bu son hâdiselere dair 
Bulgar Hükümetiyle geçenlerde teati edilen 
notlarla bahsettiğim tebliğimizin birer örne
ğini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Bir-
leşmişmilletler üyelerine dağıtması ricasiyle 
gönderdik. Bulgar Hariciye Nazırının arzetti-
ğim ifadelerini de zeylen aksettireceğiz. 

Buraya kadar, ikili dış münasebetlerimize 
dair yaptığım mâruzâtın hepsi değilse bile kıs
mı âzami müessif veya şayanı memnuniyet olmı-
yan hâdiselere mütaallik bulundu. Çok şükür 
ki, hüsnüniyetimizin ve bütün devletlere karşı 
takibe çalıştığımız dostluk siyasetinin güzel se
mereler verdiği haller de vardır. 

Garb demokrasileriyle münasebetlerimiz, 
hem müştereken âzası bulunduğumuz Avrupa 
Tediye Birliği, Avrupa Konseyi gibi çok taraf
lı teşekküller içinde, hem de karşılıklı olarak, 
en güzel, en ahenkli ve çok iyi bir anlayış ha
vası içinde daima inkişaf etmektedir. Avrupa 
camiası içinde hem iktisadi, hem siyasi, hem de 
askerî bakımdan kendisini bekliyen birinci de
recede mühim yeri, demokratik ve sulhsever 
bir devlet olarak, bir an evvel alınmasını temen
ni ettiğimiz ve lüzumlu gördüğümüz Batı Al-
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manya Federal Cumhuriyeti ile hukukan harb 
haline nihayet verdiğimizden ve karşılıklı ola
rak siyasi temsilciliklerimizi Büyük Elçilik 
mertebesine yükseltip derhal Bonn'daki temsil
cimizi Büyükelçi yaptıktan sonra, münasebet-
lerimizdeki inkişaf bilhassa ticari bakımdan 
süratlenmek yoluna girmiş bulunmaktadır. 

Bundan birkaç sene evvel Lizbon'daki El
çiliğimiz kapatılıp Paris Büyükelçimiz Lizbon 
nezdinde de akredite olunmuştu. Yani bu 
dost Devletle siyasi münasebetlerimiz onun ül
kesinde ikamet etmiyen bir siyasi temsilcimiz 
delaletiyle idame edilmekte idi. Bu tedbirlere 
her hangi bir siyasi sebeple değil bütçemizde 
iktisat yapılması kaygısı ile tevessül edildiği 
malûmdur. Atlantik Paktı için de kendisiyle 
müttefik de olmak üzere bulunduğumuz bu mü
him ve dost Devlet nezdine pek yakında ayrıca 
bir elçi göndermek suretiyle oradaki elçiliğimi
zi yeniden ihya edeceğiz. 

Müttefikimiz İngilere ve Fransa ile olan mü-
nasebetlerimizdcki sıkılığı ve anlayışlığı ayrıca 
kaydetmek isterim. Bu iki devletle ve Birleşik 
Amerika ile, hepimizi alâkalandıran dış.siyaset 
meselelerinde görüş birliğine varmak suretiyle 
hemahenk şekilde hareket etmek için daima kar
şılıklı sıkı temaslarda ve samimî istişarelerde bu
lunmayı hemen hemen bir anane haline getir
mek üzereyiz. Bunu yaparken kendi menfaat
lerimizle başkalarının menfaatlerini ve cihan 
sulh ve istikrarının korunması icabatmı en mini
si! ve mâkul şekilde telif etmeyi hepimizin ay
rı ayrı şiar edinmiş olarak hareket etmek nok
tasından daima birleşebildiğimizi memnuniyetle 
müşahede ediyoruz. 

Birleşik Amerika ile olan dostluğumuzun ve 
yaptığımız iş birliğinin tam bir anlayış ve aiıenk 
havası içinde hor gün daha inkişaf ettiğini bil
hassa tebarüz ettirmek isterim. Bu muazzam 
demokrasinin cihan siyasetine faal surette ka
tılmış olması, hür dünyanın emperyalist ve hod-
gâm kuvvetlere kurban olmasını Önlemek ve 
kalkınmasını temin etmek bakımından Yirmin
ci Asrm ortalarının en mühim hâdisesini teşkil 
eylediğine hiç şüphe yoktur. 

Fırsat düşmüşken bu büyük dostumuzla ara
mızdaki itimatkâr münasebetlerin, bizim için 
çok kıymetli ve faydalı bir .maddi tezahürünü 
teşkil eden, bize yapılan Amerikan yardımı hak
kında malûmat arzedeyim: 
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1951 Bütçesinin müzakeresi sırasında, 1950 -

1951 malî yılı için sadece 17,5 milyon dolarlık 
direkt yardım sağlanmıştı. Bu miktar daha son
ra-alman 27,5 milyon dolarlık munzam direkt 
yardımla 45 milyon dolara yükselmiştir. 25 
milyon dolarlık başlangıç kredisinin istimali her 
ne kadar bütçe müzakerelerine takaddüm eden 
devrede kararlaştırılmış ise de fiilen kullanıl
ması ve realizasyonu bütçenin kabulünden son
raki devreye isabet etmiştir. Bu vaziyete göre 
bütço müzakeresinden sonra 1950/1951 devresi 
için 27,5 milyon dolarlık direkt yardım ve 25 
milyon dolarlık pozisyon inisiyal realize edilerek 
ceman 52,5 milyon dolarlık yardım sağlanmış 
ve 1951 - 1952 devresi içinde 45 milyon dolârbk 
yardım alınmıştır. Bu 45 milyon doların 70 mil
yona iblâğı mukarrerdir. 

Gene 1951 Bütçesinin 'kabulünden sonra 1950-
1951 yılı için 150 ve 1951 - 1952 devresi için 240 
milyon ki ceman 390 milyon dolarlık askerî yar
dım sağlanmıştır. 

Bu suretle Amerika'dan alınan askerî ve ik-
sadi yardım yekûnu '(bütçenin kabulünden son
ra) 487,5 milyon dolara baliğ olmuştur. Bu ye
kûna 1951 - 1952 devresinin mütaakıp kısmı için 
verilmesi mukarrer 25 milyon dolar dâhil değil
dir. 

Amerikan iktisadi yardımının diğer bir şek
li olan karşılık' paralar hesabına gelince 1951 
Bütçesinin kabulüne mukaddem devrede ancak 
82,5 milyon Türk lirası serbest bırakılmıştı. 
Mezkûr bütçenin kabulünden sonraki devrede 
ise bu hesaptan, 296 milyon Türk liralık kısmı
nın 1951 Bütçe yılı sonuna kadar ve 100 milyon 
Türk liralık kısmının da 1952 Bütço yılı içinde 
serbest bırakılması hususunda EGA ile muta
bakata varılmış ve bu paraların peyderpey ser
best blrakılması cihetine gidilmiştir. 

Bu münasebetle şunu da belirtmeliyim ki 
Türkiye 1951 takvim yılında geçen seneki büt
ço müzakerelerinden sonra 72 500 000 dolar ik
tisadi ve 240 milyon dolar askerî olmak üzere 
ceman 312 500 000 dolarlık, bir Amerikan yar
dımı görmüştür. Bunun Türk lirası olarak ifa
desi 880 000 000 tutmaktadır. Bunun yanında 
da karşılık paralardan bütçede yer alan enves-
tismanları ve askerî bütçemize yapılan yar
dımları nazarı itibara alırsak bu yekûn 296 mil
yon Türk lirası ilâvesiyle 1 176 000 000 Türk 
lirasma baliğ olmaktadır. 
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Bu miktar her.halde muhalefet gazetelerinde 

münakaşa edilmekte olan 500 000 000 Türk li
ralık meblâğın kat kat üstündedir. 

İtalya ile münasebetlerimiz, hem menfaat 
birliği hem de siyasi görüş birliği bakımından 
tam bir ahenk ve karşılıklı itimat havası için
de inkişaf eylemektedir. Bu mesut inkişafın ni
şanelerini teşkil eden ahdî bağlarımıza, geçen
lerde, . Avrupa Konseyinin tavsiyesine uygun 
olarak, mütekabiliyet şartiyle vatandaşlarımızı 
karşı taraf ülkesine yapacakları seyahatler için 
vize almaktan, mâkul kayıtlar dâhilinde, muaf 
tutan, Nota teatisi yoliyle bu Anlaşmayı ilâve 
ettik. 

Malûmunuz olduğu veçhile diğer bâzı devlet
lerle birlikte İtalya'nın da Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtına âza olması meselesini Güvenlik Kon
seyi tekrar ele alıyor. Bu mühim ve suhlsever. 
Devletin bu teşkilât dışında daha fazla durma
ması lehinde reyimizi tehalükle kullandığımızı 
arza bilmem hacet var mıdır? 

Kendisiyle beraber Atlantik Paktına girmek j 
üzere bulunduğumuz yakin dostumuz Yunanis
tan'la aramızdaki iş ve kader birliği bu Pakt 
içinde daha da müşahhas ve faal bir durum 
kespedecektir. 

Yugoslavya ile münasebetlerimiz inkişafa çok 
müsait bir hava içinde bulunmaktadır. 

Kadim dostumuz ve her bakımdan yalnız Ak
deniz'de değil, cihan siyasetinde mevkii çok mü
him olan İspanya ile münasebetimiz mesut bir 
inkişaf halindedir. 

Münasebetlerimiz aramızdaki an'anevi sevgi
ye lâyık bir şekilde inkişaf eden Pakistan ve 
Hindistan'la akdettiğimiz birer Dostluk Muahe-
denamesi ayrıca Hindistan'la imzaladığımız Kül
tür Anlaşmasiyle birlikte yüksek tasdiki niza 
arzolunacaktır. 

Cihan sulhunun korunması için olduğu ka
dar kendi menfaatleri ve tealileri bakımından 
da mühim bir potentiel ziyamı intaç eden Hin
distan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığı 
üzüntü ile takip ediyoruz. Her iki tarafa da sırf 
dostane bir temenni mahiyetinde olmak üzere 
daima itidal ve mütekabil anlayış tavsiyelerin
de bulunagelm ekteyiz. Keşmir meselesi ile, Gü
venlik Konseyi âzası bulunmamız hasebiyle, 
tâbir caizse vazifeten do alâkalı bulunmaktayız. 
Meselo henüz maalesef hallolunmamıştır. Biz bu 
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nevi nazik meselelerde taraflara, her şeyden ev
vel mânası prestij kaygularmdan tecerrüt. et
melerini ve bilhassa tamiri kabil olmıyacak fev
ri hareketlerden efkârı umumiyelerini alıkoy
maya çalışmalarını rica ediyoruz. Son zamanlar
da, bâzı memleketlerde müşahede ettiğimiz bir
takım vakıalar, tehyiç edilen efkârı umumiyenin, 
zamanla nasıl önüne geçilmesi çok müşkül bir 
sel haline geldiğini ispat eylemektedir. 

Her ikisi de çok yakın dostumuz bulunan 
Afkanistan'la Pakistan arasındaki ihtilaflı du
rum hakkında, da aynı üzüntüyü duymakta ve 
aynı dostane yatıştırıcı faaliyete samimiyetle 
devamdan fariğ olmamaktayız. 

Kendisine karşı en dostane hislerle mütehalli 
bulunduğumuz Endonezya'ya sırf teknik sebep
lerden dolayı geciken sefir göndermekliğimiz 
meselesini müspet, şekilde ve daha fazla gecik
meden halledeceğiz. 

önümüzdeki sene, Birleşmiş Milletlerin, ncv'i-
nin güzel bir numunesi olarak zikredebileceğim 
verimli mesaisi neticesi olarak müstakil bir dev
let haline gelecek olan Libya'yı, hür devletler 
camiasının yeni bir kıymetli unsuru olarak se-
lâmlıyacağız, ve kendisiyle münasebata girişe
ceklerin başında olacağız. (Alkışlar). 

Uzak Doğu'da ve cihan siyasetinde, Japon
ya'nın, lâyik olduğu mühim mevki ile mütena
sip faal rolü oynamasına imkân verecek olan 
ve büyük memnuniyetle imzaladığımız Japon 
Sulh Mtıahedenâmesi yakında Yüksek Meclisi
nizin tasvibine arzolunacaktır. 

Müsaade buyurursanız, söz Uzak Şark'a in
tikâl etmişken, biraz da Kore durumundan bah
sedeyim. Orada cereyan eden mütareke müza
kerelerinin neticeleri hususunda fazla ümitlere 
kapılmamak gerektiği zannmdayım. Mütareke
nin akdine katı surette imkân yoktur demek 
istemiyorum. Eğer Birleşmiş Milletler cephesi, 
harbe devamın kendileri için gittikçe daha za
rarlı . olacağını komünistlere ispat edebilecek şe
kilde savaşa devam ederse, mütarekenin akdine 
imkân hâsıl olabilir. 

Mütarekenin, Şimali ve Cenubi Kore'nin tek 
bir müstakil devlet halinde birleşmesine imkân 
verebileceğini ummak, realist bir düşünce değil
dir. Bundan başka,. Kore meselesini münferit 
olarak değil, fakat dünyadaki gergin durumun 
ışığı altında mütalâa etmek lâzımdır. Bu itibar
la mütareke müzakerelerinin müspet şekilde ne-' 
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j ticelenmesini dahi Uzak Doğu'da sükûnun av

detine bir başlangıç olarak telâkki eylemek de 
realist bir düşünüş olamaz. Bu sükûnun avdeti 
ancak cihan gerginliğinin izâlesi nispetinde 
mümkün olabilecektir. 

Bütün bu nankör ihtimallere rağmen Birleş
miş Milletlerce, tecavüze uğrıyan Cenup Kore'
sinin imdadına koşulmuş olmasının dünya sul
hunu korumak ve tecavüz hareketlerini önle
mek hususunda en basiretli bir hareket teşkil 
ettiğini katiyetle söyliyebiliriz. Eğer bu yapıl
mamış olsaydı, bugünkü cihan durumu şimdi 
kinden çok daha vahim olurdu. Birleşmiş Mil
letler zihniyetinin Kore'de fiilen tecelli eylemiş 
bulunması, mütecaviz kuvvetleri başka yerler
deki emellerini kuvveden fiile çıkarmak husu
sunda çok ihtiyatlı olmaya sevkeylemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dış siyasetimizin idaresinde hiçbir zaman 

ayrılmadığımız samimilik, açık sözlülük ve .dü
rüstlük, milletlerarası sahada bütün iyi niyet 
sahibi olanları, bu siyasetimizin «sulh ve emni
yetin korunması, milletlerin yekdiğerinin hakla
rına, istiklâline ve toprak bütünlüğüne riayet 
etmeleri, yüksek medeniyet ve adalet idealleri
nin cihanda hâkim olması, bu ideallere - yani 
kısaca Birleşmiş Milletler ideallerine - bağlı 
olduklarım fiilen ispat edenlerle dostane iş bir
liği yapılması, kötü niyet sahibi olanlara karşı 
metin ve hazırlıklı bulunulması» prensiplerine 
dayandığına, ve asla oportünizme kaymadan ta-
mamiyle realist düşünüp hareket ettiğimize ik
na etmiş bulunuyor. Bir hakikati huzurunuzda 
belirtirken, bu siyasetimizin, millî menfaatleri
mize ve sulh idealimize olduğu kadar hür dün
yanın umumi menfaatine ve Birleşmiş Milletler 
idealino en uygun bir. siyaset olduğunu da ci
han umumi efkârı karşısında bir defa daha tek
rarlamaktan kendimi alamıyorum. (Şiddetli al
kışlar) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Aziz arkadaşlar, Hükümetin . gündem dışında 
yaptığı açıklamalardan sonra konuşmak için 
tüzüğümüz sakittir. Ancak, mâni hüküm de 
mevcut, değildir. Yüksek heyetiniz güzel, bir 
parlâmento teamülü jie bu_ boşluğu doldurabilir. 
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Sayın Dışişleri Bakanımızın izahatından, sonra 
dış politika mevzuunda ve dış politikanın bâzı 
mühim olayları üzerinde, müsaade buyurursa
nız, grupumuzun noktai nazarını bu vesiyle ile 
arzedeyim. (Muvafık sesleri) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Çok 
muhterem arkadaşlar, hakikaten içtüzüğümüzün 
sakıt olduğu bir mesele karşısındayız. Hükümet 
tarafından Meclisi Âliye dış politikaya taallûk 
eden hususlarda re'sen malûmat arzedildikten 
sonra, muhalefetin görüşlerini belirtmeye mey
dan veren bir teamülü Yüksek Meclisiniz bah
şettiği takdirde, Hükümetimizin bu hususta 
menfi bir noktai nazarı olmadığını arzetmek 
isterim. 

BAŞKAN,— Mümasil ahvalde müzakere açı-
lamıyacağı hakkında içtüzükte içtihat yoliyle 
bâzı hükümler vardır. Fakat muhalefete söz ve
rip vermemek hakkında hakikaten içtüzük mes-
.kuttur. Bu itibarla mümasil ahvalde muhalefet 
uözcülerine söz verilmesi lâzım gelip gelmiyece-
ği hakkındaki hususu reyi âlinize arzediyorum. 
Söz verilmesini kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) '— Usul 

hakkında konuşacağım. 
Muhterem arkadaşlar; Sayın Dışişleri Ba

kanımız, gündem dışı olarak bâzı dış politika 
meselelerini etraflı şekilde izah ettiler. Muha-
lefte söz verilip verilmemesi hususunda tüzüğü
müz meskût olduğu için Heyeti Âliyenizin şim
di aldığı bir karariyle bu noktayı halletmiş bu
lunuyor. Yalnız meskût olan bir cihet kalıyor, 
o da bu müzakerenin ne zaman yapılacağı me
selesidir. Geçenlerde yine Dışişleri Bakanımı? 
bir mesele dolayısiyle pek haklı olarak Yüksek 
Meclis huzurunda konuşabilmesi için meseleyi 
etraflı, şekilde tetkik etmek zaruretinde oldu
ğunu tebarüz ettirmişti. Şimdiye kadar, mem
leketimizde dış politika mevzuunda hükümetin 
tahriki ile Mecliste ciddî ve umumi bir müza
kereye şahit olmuş değiliz. Bugün aylardan 
beri cereyan eden hâdiselerle ilgili uzun bir iza-
hat veriliyor. Bu metin, üzerinde muhalefet 
olarak, milletvekili olarak esaslı bir tetkik ya-

. pıldıktan sonra konuşmanın • daha isabetli ve 
daha iyi bir hareket olacağı kanaatini taşıyo
ruz.; Alelacele burada yerilen uzun bir izaha-
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[ tın karşısında bir siyasi parti olarak fikirleri

mizi serdetmemizin imkânsızlığını ve yersizliği
ni elbette takdir edersiniz. Eğer acele, derhal 
burada söz söylemeye mecbur edilecek olursak 
bu takdirde Meclis murakabesinin şeklî bir ma
hiyet alacağı endişesinden kendimizi kurtara
nlayız. Bu itibarla müzakerenin başka bir gü
ne tehirini rica ediyorum. 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 
| Biz Demokrat Parti milletvekilleri olarak mu

halif arkadaşlarımızı her hangi bir mevzuda, 
bilhassa dış meseleler mevzuunda burada ko
nuşmaya mecbur etmedik. Yalnız tüzüğün mes
kût geçtiği bir mesele hakkında Demokrat Par
ti milletvekilleri olarak göğsümüzü gererek rey
lerimizi verdik. Halk Partisi, Millet Partisi bu 
meselede şimdi hazırlıklıdır veya değildir, o bi
zi alâkadar etmez. ' İstiyorlarsa konuşabilirler. 
Biz kendilerini konuşmaya mecbur etmedik. 
Biz, her şeyden evvel millet huzurunda her şe
yin açıkça konuşulmasını arzu ediyoruz, reyi
mizi bunun için kullandık. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Tekli
fimin reye konmasını rica ediyorum. Faik Âh-

, met Barutçu 'nım teklifini reye koydunuz, benim 
teklifiminde reye konmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Alman karar karşısında reye 
konmasına Riyaset lüzum görmüyor. 

• OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Benim 
teklifim ayrı mahiyettedir. Reye koyunuz. 

BAŞKAN — Muhalefet adına söz Faik Ah
met Barutçu'nundur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Riya
set Hükümdar gibi hareket ediyor. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU. ADINA FAİK 
AHMET BARUTÇU (Trabzon) — Aziz arka
daşlar, Büyük Millet Meclisi 3,5 aylık bir tatil
den sonra içinde bulunduğumuz içtima yılının 
faaliyet devresine gireli bir aydan fazla olmuş
tur. Meclisin Tatil devresine girdiği tarihten bu 
yana cereyan eden dünya sulhiyle ve doğrudan 
doğruya memleketimizin siyasi emniyetiyle ilgili 
dış politika olayları ve Milletlerarası müzakere
ler hakkında Hükümetten beklediğimiz izahatı 
sayın Dışişleri Bakanının lisanından dinledik. 
Her şeyden önce şu noktayı belirtmek yerinde 
olur ki Hükümetin dış politika üzerinde kendili
ğinden veya talep üzerine vereceği izahatla Yük-

| sek Meclis 'be umumi konuşmalara imkân veren 
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demokratik parlâmento teamüllerinin tesisine 
doğru gidilmesi memnunlukla karşılanacak bir 
olaydır. Dış politika meseleleri üzerinde müzake
reler cereyan etmemesinden bir eksiğimiz olarak 
daima şikayet ettik.' Kanaatimizce dış politikada 
lüzumlu olan millî beraberliği tesis etmek, hu
susiyle memleketin emniyet ve müdafaa dâvasın
da ve millî savunma işinde millî enerjileri bir 
arada toplamış olarak vazife görmek siyasi par
tiler arasında mümkün olduğu kadar görüş bir
liğine varmakla mümkündür. Bu imkân bizim 
memleketimiz için fazlasiyle mevcuttur. Garp de
mokrasileriyle ve Birleşik Amerika ile iş birli
ğine dayanan bir memleket müdafaası politika
sını senelerden beri takip ediyoruz. Bugünkü 
Hükümet aynı prensipler üzerinde yürüdüğü 
için dış politika mevzuunda çıkan münakaşalar 
esaslarla bir gûna alâkalı değildir. Dış politika
nın ana hatlarında ve prensiplerinde memleketin 
başlıca siyasi partileri tamamiyle mutabakat ha
lindedirler. (Bravo sesleri). 

Türkiyenin dış politikası, Birleşmiş hür mil-
letlerin idealine bağlılıkta ve müşterek emniyet 
esasında, vatanda ve cihanda sulh prensibin
de ifadesini bulan, . istiklalimizin ve toprak bü
tünlüğümüzün emniyeti ve her karış vatan top
rağı üzerine bütün varlığımızı koymayı hedef tu
tan bir Millî Misakm politikasıdır. Bu, şaşmı-
yan, esaslı bir istikamet olarak eski ve yeni ik-

' tidarlarm, her iktidarın ve hepimizin istikame-
timizdir. Bu esaslı hatlarda ve prensiplerde mü
nakaşalı hiçbir nokta yoktur. Dış politika üze
rindeki münakaşalar ve bizim ilıtirazi kayıtları
mız sadece usule ve tatbikata, icranın metotla
rına aittir; Parlâmentoda meselelerimizi vaktin
de, kararlara varmadan evvel konuşmak ve mu
halefetle iş birliğini aramak ve kolaylaştırmak 
noktalarına müteveccihtir. Temenni ederiz ki 
takarrür ettirilen bugünkü usul, ihtiyaç hâsıl 
oldukça takarrür eden bir Parlâmento teamü
lü olarak, ve siyasi bir gelenek olarak' yerleş
sin. 

Aziz arkadaşlar, şimdi bugünkü mevzulara 
geliyorum : 

Atlantik Paktına alınmak]iğimiz yani Bir
leşik Amerika dâhil olarak Batı Avrupa dev
letleriyle birleşmek meselesi ötedenberi iltizam 

' ettiğimiz esaslı politikadır. • Bunun için Batı 
Avrupa Konseyine girdik ve bunun iğin 1947 
den beri Birleşik Amerika ile yakın iş birliği 
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halindeyiz. Atlantik Paktına iltihak keyfiyeti 
uzun müddet devam eden bir politikanın tabiî 
bir tekâmülü olmak icabeder. Atlantik Paktı
na davet edilmemiz hakkında verilen karardan 
sonra vukuagelen teehhürler, milletlerarası neş
riyatta lehte ve aleyhte çıkan yazılar ve tef
sirler hususiyle Orta - Doğu kumandanlığı me
selesinin bu zamana rasgelmeşi zihinlerde bâzı 
haklı tereddütler uyandırmıştır. Bu tereddüt
ler ve Atlantik Paktına diğer âkıdlardan farklı 
olarak yazılmış veya yazılmamış şartlar içinde 
giriyoruz, şeklindeki birtakım mülâhazalar, 
vukuagelen teehhürlerin arızi ve zaruri sebep
ler dışında bâzı ihtimallere atfolunması son za
manlarda yaygın hale gelmiştir. 

Dışişleri Bakanının izahları bu noktalar üze
rine lüzumlu olan ziyayı serpmiştir. 

Hükümetin bugünkü beyanatından öğreni
yoruz ki, Atlantik Paktına iltihakımız keyfi
yeti emniyette ve müspet neticesi muhakkak 
mahiyettedir. Bütün akitlerle eşit şartlar için
de bulunacağız. Askerî savunma prensipleri 
aynı olacaktır. Bu noktayı hususi olarak kay
detmenin ehemmiyeti vardır. Çünkü bir teca
vüz ve taarruza uğradığımız takdirde göreceği
miz yardım hususunda salahiyetli bâzı şahsiyet
lerden birtakım stratejik mülâhazalar intişar 
etmiştir ki, bunlar bizim için tatmin edici sa
yılamaz. Bir tecavüz ve taarruza uğradığımız 
zaman memleketimizin coğrafi stratejik 'duru
mu bizi yalnız başımıza hususi buhranlara mâ
ruz bırakabilir. Onun için hükümetin askeri 
savunma bakımından kâfi hazırlık ve mümkün 
olan âzami yardım hususlarında hassas olması
na katî zaruret vardır. 

Bu mülâhazaları serdettikten sonra partimi
zin Atlantik Paktı ve Orta Doğu meselesinde 
vaziyeti mütalâa tarzını şu şekilde hülâsa ede
biliriz : Atlantik Paktına diğer âkıd devletler
le tamamen eşit şartlar içinde, müsavi hak ve 
vecibelerle iltihak etmek esastır. Atlantik Pak
tına girmenin bir nevi bedeli olarak Orta Do
ğuda diğer âkıd devletlerden ayrı ve farklı 
bir külfet kabul edilemez. 

Orta Doğu'nun Atlantik sistemini tamam
lamak bakımından arzettiği ehemmiyet büyük
tür. Bu mıntakanm emniyeti ile coğrafi ve stra
tejik vaziyetleri bakımından yakın ilgimiz ve 
Atlantik devletleriyle müşterek olarak birinci 
derecede ilgimiz tabiîdir. Ancak Atlantik Pak* 
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tına girmekle Orta Doğunun müdafaası ayrı 
ayrı meselelerdir. 

Türkiye Avrupa'nın sağ kanadım teşkil et
mek itibariyle diğer âkıd devletlerle tam bir 
müsavat kaidesi üzerinde siyasi ve askerî mâ
nada eşit şartlarla Atlantik Paktına yirmek 
hakkına^ sahip olacak mevkidedir ve kudret
tedir. Orta Doğunun müdafaa sistemi Türkiye 
için Atlantik Paktına girmek işinden tamamiy-
le ayrı- olarak ve pakta ıgirdikten sonra müta
lâa edilebilir ve Amerika dâhil olmak üzere 
Atlantik Paktı devletleriyle veya bir kısmiyle 
birlikte ayrıca siyasi, hukuki ve askerî tarafları 
görüşüp : kararlaştırılması gerekir. Nasıl ki 
Dışişleri Bakanının önemle not ettiğimiz izahla
rı da bu görüşleri teyit ederek Atlantik Pak
tına iltihakımız keyfiyetiyle Orta Doğu Komu
tanlığının doğrudan doğruya bir ilgisi olmadı
ğını göstermiştir. Orta Doğu'nun müdafaa sis
teminde mühim olan diğer bir nokta da, Orta 
Doğu devletlerinin durumudur. Orta Doğu'da 
esen fırtınalı havanın yatıştırılmasmda Türkiye 
Cumhuriyetinin en dostane ve hayırhahane rol 
oynıyacak durumu ihmal edilmemelidir. Arap 
devletlerinin millî dâvalarına Lozan ahitname
sinin esprisi içinde göstermemiz tabiî olan an
layışın müessiriyetini, Orta Doğu Savunmasına 
Arap devletlerinin iştirak ettirilmesi için sarfo-

• liman yerinde bulduğumuz gayretlerin yanın
da, ihmal etmemek lüzumuna kaniiz. Son ola
rak belirteceğimiz bir nokta da şudur : Türki
ye Büyük Millet Mecisinin karar ve muvafa
kati olmadan herhangi bir şekilde taahh "uQC gi
rişmek Anayasanın sarih hükümleri muvace
hesinde Varit bir keyfiyet olmamakla beraber 
meseleleri emri vâkiler halinde olmıyarak 
Hükümetçe konuşulacak hale geldikten sonra 
evvel emirde Meclise getirip müzakere etmek 
usulü bir kaide haline getirilmelidir. 

Belirttiğimiz bu esaslar dâhilinde Hüküme
tin dış politika gayretlerini destekliyeceğimizi 
beyan eyleriz. 

Bütün bu mâruzâtımızın neticesi olarak di
yeceğiz ki ; memleektin emniyetini, selâmetini 
ve müdafaasını sağlam esaslara istinat ettir
mek, millî varlığın mânevi temellerini her türlü 
sarsıntıdan masun bulundurmak uyanıklığı ile 
mücehhez olarak Dünya'nm muhat olduğumuz 
bugünkü -şartları içinde her şeyden önce'• millî 
birliğin .iklimini -yaratmak yollarında olmak 
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en esaslı vazifelerdir. • Hepimizin vazif elerimiz-
dir. iktidardaki Hükümetin birinci vazifesidir. 

BAŞKAN — Mevzu hakkında verilmiş bir 
takrir vardır, bunu okutmadan evvel Dışişleri 
Bakanına söz veriyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(is tanbul)— Faik Ahmcd Barutçu arkadaşımın 
beyanatını dikkatle ve memnuniyetle dinledim. 

Netice itibariyle Hükümetin dış siyasetini, 
tasvip ediyorlar. Bundan dolayı teşekkürleri
mi arzetmek isterim. Yalnız .bu vesile ile mü
saade ederlerse, bâzı umumi noktalar üzerinde 
kısaca duracağım. 

Dış siyaset meselelerinin. Mecliste umumi mü
zakere ve münakaşa mevzuu yapılması Hüküme
timizin hiçbir zaman çokinmiyeceği bir mese
ledir." Onun için biz açık münakaşaları kabule 
daima ve memnuniyetle hazırız. Bundan baş
ka, hariçte, matbuatta ve muhalefet matbuatın
da dış siyasetimiz hakkında yapılan tenkit, ve 
ikazları da memnuniyetle1 karşılarız. 

Ancak tonkid ve ikazla tahkir ve istihfafın 
biribirinden ayrı şeyler oldukları elbette malûm 
olmak icaboder. Ortada hiçbir şey yokken ve 
durup dururken yalandan haberler icat eden 
bâzı memba!arın, haberlerini tahkika lüzum gör
meden onun üzerine binayı mütalâa ederek ten-
kidlerde bulunmak, dış siyasette bütün memleke
tin beraber olması, beraber çalışması noktai na
zariyle bilmem ki, ne dereceye kadar kabili' te
liftir? 

Zaman zaman bâzı makaleler okuyoruz, arka
daşım elbette hatırlarlar, her hangi bir gazetede, 
İngiliz veya Fransız gazetelerinde çıkan bir ma- . 
kale üzerine yazı yazılıyor: Acaba bizim harici
yenin bundan haberi var mıdır, acaba bizim Ha
riciye Vekilimizin, Hükümetimizin bu işten ha
beri var mı yok mu? Gibi bir takım sözlerle ma
alesef bir takım zevat, aklı, hamiyeti, izanı, ba
sireti her şeyi inhisar altına almak iddiasında
dır. Bunu demokratik zihniyetle ne dereceye ka
dar kabili telif olduğunu anlamak isterim. (Sol
dan bravo sesleri) Demokratik hayatımız bu çe
şit tenkidler üzerine dayanıyorsa, bizim bildiği
miz demokrat memleketlerde bunun emsaline te
sadüf edilmez. Bundan başka, neden muhalefete 
mensup arkadaşlarımız dünya işlerini iyi ve doğ
ru görmek, yanılmamak hususunda Hükümetin 
ve Hükümet organlarının kudretsiz olduğu zan- . 
mndadırlar. Böyle bir esas bulmak için .deliller 
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göstermek, ortaya senet koymak, şu işin icra
sında, bu işin tatbikmda hata edildi, tarzında 
müspet tenkid yapmak lâzımdır. Biz daima 
sabrımızı muhafaza ediyoruz. Memleketin umumi 
menfaati bakımından, muhalefete mensup arka
daşlarımız matbuat mensupları, istedikleri ten
kidi eri istedikleri açıklıkta yapabilirler; Hükü
met şu işde şu hatayı yaptı, şu işi yanlış yaptı 
diyebilirler. Bu başka meseledir. Fakat hiçbir 
şey tasrih etmeden şöyle böyle demek insafa ya
kışmaz ve demokratik bir tenkid olarak kabul 
edilemez. 

CAI-IÎD ZAMAN'GİL (Trabzon) — Biz yal
nız buradaki sözlerimizden mesulüz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Bu kürsüden umumi olarak ve bü
tün memleket efkârı umumiyesine. hitap ediyo
rum. Şahıs bahis mevzuu değildir. 

Sonra yine biliyorsunuz, arkadaşlar, dış 
meselelerde Hükümet falan meselede falan neti
ceyi almak ister. Ama bu bir taraflı arzu ile elde 
olunabilecek bir şey değildir. Uzun zaman ve 
sabır ister. Eğer bir kısım muhalefet matbuatı
nın yaptığı gibi, işler iyi gittiği ve muvaffak 
olunduğu zaman bu muvaffakiyette Hükümetin 
hiç. rolü, olmadığı iddia edilir. Bilâkis işler kö
tü gittiği zaman ve yahut her hangi bir gecik
me olduğu zaman, Hükümet aciz ve beceriksiz
likle itham olunursa, bu hiçbir vakit aklü izana 
sığmaz arkadaşlar. Atlantik Paktı meselesi hu
zurunuza geldiği zaman, uzun ve etraflı izahat
ta bulunacağım, şimdilik kısaca maruzatta bulu
nuyorum. Hafızanızı yoklayın. 

Atlantik Paktına girmek için ilk teşebbüs
ler yapıldığı zaman; Hükümet bunları bilmi-
yerek yaptı denildi. Hükümet bunları bilerek 
yapmıştır,, bunun muhtelif delilleri vardır. Son
ra; vaziyet inkişaf etti : Hükümet âcizdir, bunu 
yapamaz muvaffak olamaz denildi. Bunlar uzun, 
uzun yazıldı. 

Nihayet bu mesele hakikat haline geldik
ten, Ottava 'da Hükümetimizin daveti kararı ve
rildikten sonra, yine bâzı tenkidler başladı; aca
ba Hükümet birtakım gizli taahhütlere mi gi-

. rişmiştir? 
Sorarım arkadaşlar; bu memlekette hangi 

Hükümet Meclisin kararı olmadan gizli taah
hüde girebilir! Bu imkânı düşünmek dahi eski 
itiyadın ifadesidir. Bu zamanda Demokrat Par-
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ti iktidarı için böyle bir şey kabili tasavvur de
ğildir, arkadaşlar. (Soldan : Alkışlar) Durumu 
biliyorsunuz ! Acaba neden geç kalındı, geç kal
manın hikmeti nedir? Atlantik Paktına iltihakın 
muayyen formalite ve şartlara tâbi olduğunu 
vaktiyle huzurunuzda ifade etmiş. Ve her han
gi kayıt ve şartla bu Pakta girecek değiliz de
miştim. Buna rağmen filân gazete şöyle yazı
yor, filân gazete böyle yazıyor, Atlantik Pak
tına Trakya kısmı alınıp Anadolu kısmı alın-, 
mıyormuş. Güya bir devlet kabili taksimmiş gi
bi. 

Binaenaleyh bütün Meclis Heyeti umumi
yesine hitaben arzediyorum. Bütün efkârı u-
mumiyeye hitaben arzediyorum : Tenkidlerimizde 
daima insaflı olalım, objektif olalım. Demin ar
kadaşımızın, mütalâaları sırasında ifade ettikleri 
gibi, iltihakımızın gizli tarafları var mı yok 
mu? Rica ederim böyle bir şey nasıl kabili ta
savvurdur. Onun için kendilerinden tekrar ri
ca ederim, efkârı umumiye huzurunda matbu-

. ata yazabilirler, tenkidlerini açıkça yapabilir
ler; yol gösterebilirler. Hepsini minnetle kar
şılarız. Biz de insanız, hata edebiliriz. Hatala
rımız olursa düzeltmekte bize yardım etmiş o-
lurlar. Yalnız tenkidlerinde insaflı olmaları ica-
beder. 

Maruzatım, bundan, ibarettir. 
FAlK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Sayın Köprülü'nün sözlerini konuşmama cevap 
olarak almıyorum. (Sağdan bravo sesleri) Ve 
mevzu ile ilgili görmüyorum. Demokrasinin ho
şa giden tarafları çoktur, hoşa gitmiyen taraf
ları da vardır. Hükümet adamı olarak müte
hammil olacaksın, cevap vereceksin, öyle değil, 
böyledir diyeceksin ve bu suretle demokratik 
nizamın icaplarına uymanın misalini sen vere
ceksin. (Sağdan ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN —• ittihaz buyurulan karar daire
sinde söz^ Millet Partisinindir. (Yok sesleri) 
(Konuşmak istemiyor sesleri). Konuşmak iste
miyor. 

Bir takrir var, okutuyorum: 

19 . X n . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dışişleri Bakanının dış siyaset hakkındaki 
beyanatını dinledik. 

Hükümeti şimdiye kadar dış siyasette taki-
bettiği dürüst ve realist hattı hareketten ve el-
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de ettiği müspet neticelerden dolayı tebrik eder 
vo ruznameye geçilmesini teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
Firuz Kesim 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) - . Sayın 
Başkan benim de bir takririm vardı, söz be-
nimdi. 

BAŞKAN — Reyi âlinize arzediyorum. (An
laşılmadı sesleri) 

Bir takrir daha var onu da okutuyorum: 

19 . XII .1951 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Atlantik paktına iltihakımız siyasi taahhüt
ler ve savunma prensipleri bakımından eşit şart
lar içinde vukubulacağım ve Orta Doğu komu
tanlığı meselesinin pakta iltihakımız keyfiyeti 
ilo bir alâka ve münasebeti olmayıp pakta ilti
haktan sonra Orta Doğunun emniyeti meselesi 
olarak ayrıca Amerika dâhil olmak üzere diğer 
Atlantik devletleriyle birlikte görüşüleceğini 
Hükümetin beyanından öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu esaslar dâhilinde ve şifahen izah ettiği
miz şartlar içinde dış politikayı destekliyeceği-
ınizi beyan, gündeme geçilmesini arzederiz. . 

O. H. P. Meclis Gurupu 
Başkanvekili 

Trabzon Milletvekili 
Faik Ahmed Barutçu 

BAŞKAN —• Efendim, gündeme geçilmesi
ni reyi âlinize arzediyorum; (Reye konmaz ses
leri) 

SlNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Usul 
hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Esasına girişilmiş olan bir me
sele hakkında usul mevzuubahis olamaz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) —• Efendim, bir zühul olmuş arka
daşlarımızın takririnde, onu arzedeyim: Bende
niz beyanatımda Atlantik paktına girildikten 
sonra derpiş edilecek Orta Doğu müdafaasının 
Atlantik devletlerinin hepsiyle birlikte ele alı
nacağını söylemedim. Amerika, İngiltere ve 
Fransa ile birlikte dedim. Bunu tasrih 'etmek 
istiyorum. 

Ayrıca şunu da ilâve edeyim ki, vektiyle 
Orta Doğu komutanlığının Atlantik Paktı ile 
alâkası olmadığım eski ingiliz Dışişleri Bakam 
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Morison ile görüştüğümüzü burada okuduğum 
zaman sarahatle ve katiyetle arzetmiştim. (Sağ
dan, soldan alkışlar) 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar; bendeniz bu meseleye dair bir sual tak
riri vermiştim. Hatırlarsınız ki ; «hükümet iza
hat verdikten sonra, söz hakkım baki kalmak 

partiyle takririmi geri alıyorum» demiştim. 
Sinirli hükümet izahatını verdi, partilere de 

söz verdiniz, onlar da konuştu, şimdi müstakil
lerin söz hakkı yok mu? Birisi bir türlü söyledi, 
birisi başka türlü söyledi, bir de biz müstakiller 
söyliyelim bakalım. (Sen de konuş sesleri). 

Birisi iktidarda olan parti, diğeri iktidarın 
aleyhinde olan partidir, müsaade edin de biz 
de iktidarın lehinde konuşalım. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun usul hakkın
da söz aldınız, ancak usul hakkında konuşabilir
siniz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Evet 
usul hakkında. Müsaade ederseniz konuşacağım. 

BAŞKAN — Biraz evvel muhalefet sözcü
sünün teklifini reyi âlinize vaz'ederken arzet
miştim, İçtüzüğümüzde mümasil ahvalde müza
kere açılmaması hakkında içtihat yoliyle kon
muş hükümler vardır. Ancak muhalefete söz 
verilip verilmemesi meskût olduğundan yalnız 
bu hususu reyinize arzettim. Arkadaşımın temas 

.ettiği husus, bu mevzu üzerinde müzakere açıl
masına matuftur. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Ben 
müstakil bir milletvekili sıfatiyle konuşacağım. 

BAŞKAN — Hükümetin izahat vermesi hak
kında takrir veren milletvekilinin dahi hükü
metin bu izahatından sonra söz almak hakkı 
mevcut değildir. Bu bir soru müessesesi değildir 
yalnız mümasil ahvalde muhalefet sözcülerine 
söz verilmesi meselesini Heyeti Gelileniz demin 
verdiğiniz karar ile halletiniz Başkalarına da 
söz verilmesi hususunu ayrıca reye vaz'a lüzum 
görmüyorum. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Müs
takil, muhalif demektir. 

BAŞKAN — Gündemin diğer kısmına geçi
yoruz. 

Gündemin sorular kısmına geçmeden evvel, 
verilmiş bir takrir vardır. 

Gündeme geçilmesini kabul buyuranlar... 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Oya 
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konmaz; doğrudan doğruya geçilir.. (Reye kon
maz sesleri)..... 
] :^. ' :-AL£ •EÜAD/ CEBEŞOY (Eskişehir) — Bu 
takr i r i re;y.e; koyamazsınız. Okunur, devam edi-
liıv^müzakereye.. > 

• ..BALKAN,,-—- O. takriri reye koymuyorum. 
,,.i;,:i,Somlara; geçtik. Yalnız gündemdeki bir 
maddenin sorulardan evvel konuşulması hakkın-
•:4a-/.bir( takrir,,vardır. Onu okutui) reye arzede-
ceğim... 
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Yüksek Başkanlığa 

19. X I I . 1951 
Gündemin B. Bölümündeki Hesapları İncele

me Komisyonu raporunun sorulardan önce gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim.. 

Tokad Milletvekili 
Ahmet Gürkan 

BAŞKAN — Takriri reyi âlinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

, ̂ Âlş...—< Büyük Millet Meclisi ve • bağlanıklan 
dle< Millî'Saraylar, Kasırlar ve köşklerdeki eşya 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

:mf>qru:(5/37) 

'^\[\ B A Ş K A N ! ^ Bundan evvelki celsede raporu 
pktııMş ve arkadaşlara söz vermiştik. Şimdi söz 

'sırası.;.;; '"•'' ' • ;' • 
''^_ Afİ.MET;;ÖÜRKAN . (Tokad) — Usul hak

kında kısa bir maruzatım-Var.; 
, , r L : BAŞKAN — Buyurun, 

- \ AHMET GÜRKAN (Devamla) — Kıymetli 
arkadaşlar, raporu dinledik. Komisyon sözcüsü ile 

^rap0ı' üzerinde kopuştum. Dedi ki; bu raporu 
-•;tanzim yeı ;tevzl ettikten sonraı daha; birçok haki-
.-;:katlara;.vâkıf olduk, bunlar;delillere müstenittir. 
• -Maalesef bunları.rapora derecelemedik. 
.:v,;Şiiî)di istirham ediyorum, sözcü yeniden de
lillere müstenit olan malûmatını evvelâ Meclisi 
aliye: arzetsin,. ondan .sonra konuşacak, arkadaş-

:;;lart: konuşsun,;() zaman daha esaslı olacaktır. 
v BAŞKAN,— Efendim takdir buyurursunuz 

ki, sözcü' her. zaman söz istiyebilir. Yalnız bir 
noktayı: nazarı dikkatinize arzederim ki, biz, 
raporla mukayyediz. Yani rapor mevzuu üzerin-

; de görüşmekteyiz.: Rapor dışındaki'delillerin üzerin
de durulnıanıası,lâzımdır. Mamafih sözcü daima 

i.sözvişteınek hakkını haizdir. Onun için söz sırası-
:. na. • b.ak^nakşızın kendisine söz vereceğim. 
• ı-.,.-Anca;k; Oy-naganlı arkadaşımız usul hakkı n-
da;şözr istediği dçin sözü daha' evvel ona- veriyo-

;runı>; ,•;—.. . . . . 
;.:;. BEKlR^OYNAGANLI (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar; haber aldığımıza göre, 
komisyon raporu Meclis Başkanlığına verildikten 
sonra,tahkikat-sırasında saraylardan bâzı mü-

?\\iw:->,vesikalar^ ;elde . edilmiştir. Bu vesikalarda, 

vaktiyle yüksek mevki işgal etmiş bâzı zevatın 
isimleri geçiyormuş. Bu itibarla komisyon söz
cüsünün izahat vermesini talep ediyorum. 

MECLİS HESAPLARINI İNCELEME KO
MİSYONU RAPORU SÖZCÜSÜ HASAN ALİ 
VURAL (Çorum) — Muhterem arkadaşlar; ben
den evvel konuşan her iki arkadaşımız birtakım 
vesikalar elde edildiğinden ve yeni ifşaatta bu
lunulacağından bahsettiler: Böyle bir yeni vesi
ka yoktur, eldekiler nihayet mevcut vesikalar 
haricinde bir vesika değildir. Ancak biz arka-' 
claşlarımızla konuştuğumuz zaman rapor hak
kında Yüksek Heyetinize şifahi izahatta bulu
nursak Yüksek Heyetinizin daha çok tenevvür 
edeceği kanaatini izhar etmiştim. Arkadaşları
mız bu kanaatimizi sizlere arzetmiş bulunuyor
lar,^ eğer Heyeti Âl iyeniz rapor hakkında şifa
hi izahatımızı talep ve kabul buyuracak olursa 
bunu yapalım. Aksi halde bu izahatınızı, zama
nı geldikçe sorulan suallere cevap vermek su
retiyle yapalım. Takdir Yüksek Heytinizindir. 
(Söyleyiniz sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, madem ki, Yüksek 
Heyetiniz arzu ediyor- ,sabrmızı istirham ederek 
söze başlıyorum. 

Geçen celsede okunan raporumuzda, komis
yonumuzun teftiş- ve tetkik yetkisi dâhilinde bu
lunan demirbaş eşya ve mefruşatın resmi kayıt- • 
larınm durumu kısmen izah edilmiş ve cari 
mevzuat muvacehesinde sakatlıkları ortaya kon
muştur. Bu celsede bâzı şifahi izahlarımızla" 
Yüksek Heyetinizi bu mevzu üzerinde biraz da
ha tenvir etmek gayesini hedef tutarak mâru
zâtta bulunuyoruz. 

Ezcümle resmî kayıtlar, evrakı müsbite, def
terler, mubayaa evrakı ve terkin muameleleri 
hakkında beyanatta bulunacağım. Ankara'daki 
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def erler demirbaş def eri olmak vasıf ve karak
terinden çok uzaktır. Hukukan mesnet olabilecek 
bir vesika mahiyet ve durumunda değildir. 
Şöyle ki; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu ve o kanuna müsteniden tanzim, olunan 
1929 tarihli Muhasipler Talimatnamesine • ve 
1939 tarihli Ayniyat Talimatnamesine uyma
maktadır ve bu tâbir caizse; nev'i şahsına mün
hasır olan defterlerdir. Her oda için ayrı bir 
defter tanzim edilmiştir. Odalardaki eşyalar bir
birine aktarma yapıldığı halde defterlere bu ka
yıtlar işlenmemiştir. Biz burada Büyük Millet 
Meclisinin odalarında tadada başladığımız za
man bir odaya giriyorduk, meselâ sigara tabla
ları mevcut olması lazımgelen adede tekabül 
etmiyordu. Bunu misal olarak arzediyorum. 
Sandalya ve saire de aynı vaziyette idi. Fakat 
diğer odalardan getirip toplamak /suretiyle falan 
yere; falan odaya gitmiş diye getiriliyor ve tan
zim edilerek yerine konuyordu. Bunlar belki 
ihmal edilmiş olabilir. Fakat odalara göre bir 
tanzim vaziyeti görmedik. 

Saniyen eşya hareketleri gösterilmemiş ve 
defterlere işlenmemişti. Bu vaziyette defterler, 
bize ihticaca salih olmadıkları kanaatini verdi. 

Sonra; raporumuzda da işaret ettiğimiz veç
hile, bu demirbaş defterleri gayrimesul kimseler 
tarafından tanzim edilmişti. Odacı, pdacıbaşı 
ve saire tarafından imza edilmişti. Odacılar im
zalarından mesul bulunmadıkları gibi, icabında 
daire müdürünün bir emriyle odacıların vazi
fesine nihayet verilebilir. Fakat odacılar ayrıl
dıkları zaman, bu eşyayı devir ve teslim ede
cekleri kimseler meçhul kaldığı gibi, bu odacı
lar da bu eşyayı devretmekten dolayı bir me
suliyetle karşı karşıya kalamazlardı. 

Saniyen; Meclise giren eşyalar; mubayaa 
eşyalarıdır ve hediye yolu ile, hibe yolu ile gi
renleri mevcuttur, Yalnız, 1930 yılma kadar 
Meclise giren eşyaların hiç birinin evrakı müs-
bitesi elde edilememiş, yahut ibraz edilememiş
tir. Yapılan tadat; 1930 yılından sonraki za
mana aittir; 1930 yılından 1949 yılma kadar 
mubayaa ve sair suretlerle giren eşyayı ve bun
ların kayıtlarmdaki noksanları bâzı rakamlar
la ifade etmekle iktifa ' edeceğim. 

Arkadaşlar; 3956 aded eşya, evrakı müsbi-
teye nazaran noksan kaydedilmiştir, yani 3956 
aded eşyanın evrakı müsbitesi mevcut olduğu 
halde demirbaş eşya defterine kaydı geçme-

7 
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miş demektir. Saniyen birtakım fazla' kayıt
larlar da mevcuttur. Bu kayıtlar 6087 adedi 
bulmaktadır. Muhafız bölüğü malzemesi ten
zil edildikten sonra bittabi bu fazla kayıtların 
nereden ileri geldiği hususu tesbit olunmamış-
ır. Çünkü evrakı müsbite tam mânasiyle elde 
edilememiştir. .' •• 

* • • ' , . 

Çıkan eşyalara gelince : Yapılan imhalar 
usulsüzdür. Ayniyat Talimatnamesine muha
liftir. Sonra imha yapılacağı zaman zabıt tari
zim edilmemiştir. Kırılanlar kıranlara tazmin 
ettirilmemiştir. Satılacak kısımlar tefrik olun* 
mamıştır. İki memurun imzasiyle 63 kalemde 
3483 aded eşyanın imhası tesbit olunmuştur ki, 
bu bir misaldir. Bunun gibi birçok misaller mev
cuttur. Bu ihmallerin akıbeti meçhülümüzdür 
ve takip olunmamıştır. Yine buradaki kayıtla
ra göre evrakı müsbiteden fazla olarak 6258 
aded eşyanın imhası tesbit olunmuştur, 2228 
aded eşyanın hiç deftere kaydolunmadan im
hası tesbit olunmuştur. Bu suretle imha edi
len eşyanın adedi 12 bini bulmuştur. 

Hulâsa, Büyük Millet Mecisinden sâdır, olan 
1050 sayılı (Muhasebei Umumiye Kanunu ve 
buna müstenit talimatname •', nihayet Ayniyat 
Talimatnamesi gibi mevzuata rağmen; Meclis 
ve ona bağlı yerlerdeki eşyaların âdeta bir mu
afiyet taşıması gibi bir manzara karşısında bu
lunuyoruz. Hukuki kaidelerin ve bunların, 
tedvin edildiği Mecliste biı mevzuata ndemi 
merbutiyet ve biraz da mevzuata karşı lâubali
lik ifade ettiği mânasının takdirini, Yüksek He
yetinize bırakıyorum. Çünkü bu vaziyeti teb
cil etmek, methü sena etmek, takdir etmek bi
ze düşmez. *•" .1 . . . . . . 

Arkadaşlar; Meclis binası içerisinde tetki-
kat yaptık. Meclis Başkanının evinde ve Riya-
seticumhur köşkünde tetkikatımıza devam eder
ken, Riyaseticumhur köşkündeki tetkikatmm 
yarım kaldı. Bu tetkikatımızda iki defter gör
dük. Birisi doğrudan doğruya Riyaseticumhur 
köşküne ait demirbaş eşya defteri idi, diğeri de 
C. H. P. sine ait eşyalara1 mahsus defterdir. 

Tabiî bu defterler, Atatürk'ün ebediyete 
intikalinde sulh hâkimi tarafından tanzim edil
miş defterler olduğu için eşya kayıtlarına iti
bar etmek keyfiyeti mevcuttur. .:•".,.../ 

Yalnız burada bir şeyi zikretmeden geçmek 
istemiyorum; Atatürk'ün şahsi eşyalariyle tan
zim edileli yatak odasında «iziz'İıâtırasımn ip-

— 240 — 



B.;: İÖ 19; İ 
kası, hususunda gösterilen itinayı huzurunuzda 
yadetmeyi vazife sayıyorum. 
.„. İstanbul'daki saraylara ve kasırlara ve 
köşklere gelince: Burada iki defter karşımıza 
çıkmaktadır. Birisi,'Hilâfetin 3 Mart 1340 ta
rihinde ilgası üzerine 431 sayılı Kanunla Hali
feye ait menkul ve gayrimenkul malların Türk 
Milletine intikali üzerine tutulan defterdir ki, 
bu defter raporumuzun 4 ncü sayfasında zikre
dilmiştir, bâzı hatalar mevcut olmakla bera
ber demirbaş eşya defteri olmak vasıf ve ka
rakterini haizdir. İtimat edilebilecek bir def
terdir. Büyük Millet Meclisine saraylardan in
tikali üzerine 1933 tarihinde bir .talimatname , 
tanzim edilmiştir, fen talimatnamenin 7 nci 
maddesinde aynen şu satırlar yazılıdır: «Saray
lar Müdürü işbu talimatnameye alınmasını 
mütaakıp saraylar ve merbutatmdan halen mev
cut bulunan bilûmum eşyanın bir defterini en 
kısa, bir zamanda Meclis Riyasetine ve bir su
recini de Maliye Vekâletine gönderecektir.» 

Arkadaşlar, burada eşyanın bir defteri ta
lep edilmektedir. Fakat burada yeniden defter 
tanzimi mevzuubahis değildir. Esas nazarı dik
kati calip olan nokta burasıdır. Çünkü bilû
mum eşyanın defteri esasen mevcuttur. Bina
enaleyh mevcut olan defterlerin birer suretinin 
gönderilmesi istenilmektedir. Yani bir sureti
nin Meclise, bir suretinin de Maliye Vekâleti
ne gönderilmesi icabediyor. Fakat her nasılsa 
yeniden defter tanzimi cihetine gidilmiştir. Bu 
defterler arasında, yani 1933 defteriyle 1924 
defteri arasında bariz farklar vardır. Bu fark
lar şu şekilde göze çarpmaktadır: Birinci def
terde eşya mufassal olarak kaydedilmiştir ve 
eşyanın mufassal hüviyetini ve sicilini taşı
maktadır. İkinci defter ise muhtasardır. Son
ra birinci defter bir heyet tarafından tanzim 
edilmiştir ve eşyalar ;,tesbit edildikten sonra 
zabıt varakaları tutulmuş ve heyetin imzala-
riyle tasdik edilmiştir. İkinci defter ise, saray
larda çalışan iki memur tarafından tan
zim edilmiştir. Sonra, birinci defterde, 
vazifesini yapan heyet, ehlivukuftan istifad*; 
etmek suretiyle eşyanın vasıf ve ebadını güzel 
tanzim etmiştir. İkincisinde, iki memur eşya
yı nasıl gormüşlerse o şekilde yazmışlardır. 
Sonra, saray eşyası ile mubayaa eşyasının bir
birine karıştırılması, ikinci defterin tanzimin
den sonra vukubulmuştur. Arkadaşlar, birçok 
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I eşyaların saraydan başka yerlere gönderildiği, 

fakat bunların yerlerine iade edilmediği kaydı
na bilhassa ikinci defterde rastlanmaktadır. 
Çatal, kaşık, biçak, tabak gibi eşyanın başka 
yere gönderilmesinin, bu çıkış kayıtlarının, ri
yazi bir katiyetle ifade edilmesine imkân yok
tur. Eldeki vasıtalarla bunu tesbit etmeye im
kân bulunamamıştır. İşin en mühim tarafı şu-
rasıdır : 1933 defterinde yıpranma sebebiyle 
iki defter daha tutulmuş. Bunlardan, biri, 1941, 
ikincisi de 1948 defterleridir. Bu defterler ana 
defterlerle 1933 defterine müstenittir. Halbu
ki her iki defter de 1933 defterine uymamak 
suretiyle, yani bununla irtibatını kaybetmek 
suretiyle ana defterden ayrılmış bir durum ar-
zetmektedir. 

Şu vakıa karşısında bidayeti, yani menşei 
1933 defteri, müntehası da 1948 defteri olan 
saraydaki defterlere dayanarak ve ihtiyaca sa-
lih addedilerek, bunlar hukukan mesnet kabul 
edilerek komisyonumuzca tadat yapılması im
kânı münkati olmuştur ve komisyonumuz âtıl 
bir hale gelmiştir. 

Arkadaşlar, saraylardaki ve merbutatmda 
280 bin eşya mevcuttur. Nevi itibariyle yapı
lan tasnifte 240 neviden 10 - 15 nevini tetkik 
mümkün olmuştur. Geçen konuşmamda da ar-
zettim, yapılan bu tetkik ve teftişte ancak 240 
nevi eşyanın, nihayet 10 veya 15 nevi tetkik 
edilebilmiş, geri kalan 225 nevi eşya tetkik ha
ricinde kalmıştır, tetkik edilememiştir. Bir 
senelik mesainin neticesinde ancak 10 - 15 nevi 
eşya tetkik edildiğine göre, diğer eşyanın tet-
kikatı için geçecek zamanın takdirini yine Yük
sek Heyetinize bırakıyorum. 

Millî Saraylarda nazarı dikkati celbeden en 
nrühim şeyler, terkin muameleleri ve mubayaa
lardır. Millî saraylardaki mubayaalar yine ay
niyat talimatnamesine asla uymamaktadır. İs
tihlâk eşyaları da demirbaş eşya defterine ge
çirilmiştir. Eşyanın vasfı, cinsi, numarası def
tere işlenmemiştir. Mubayaa eşyaları arasında 
saraydaki eşyalarla birbirine benzerlik vardır, 
bir halefiyet vardır. Birini diğerinin yerine ika
me etmek gibi bir usul takip edilmiştir. Kıy
metli eşyalar alelade eşyalar gibi muamele ve 
kayda tâbi tutulmuştur. Bâzı fatura muhtevi
yatı noksan, bâzıları da hiç kaydedilmemiştir. 

I Faturaların ikinci nüshaları mubayaa olunan 
müesseselerce tasdik edilmediğinden, Meclis 
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ıSaymanlığmdaki nüshası ile mutabık olup ol- ı 
madiği tetkik olunamamı§tir.: 

1933 ten 1944 yılına kadar faturalar 'Saray 
idarelerince . tanzim. olunmuştur. 

Arkadaşlar, burası calibi dikkattir, çünkü 
1938 • ten 1944 e kadar arada on bir senelik bir 
müddet vardır, bu müddet zarfında faturalar 
sa ray idaresince tanzim edilmiştir. Halbuki 
mubayaa olunan eşyaların faturaları, alındık
ları' yerlerde, ticarethanelerde tanzim olunur' 
ve bu suretle- evrak defterlere kaydedilir. Ma
alesef bu, böyle -yapılmamış faturalar saray 
idaresince düzenlenmiş' ve ona göre kaydedile
rek'muamelât ' 'bu şekilde yürütülmüştür. 

Mubayaa eşyalaııhm, :eski saray eşyalarına 
benzemesi, eşyaların eski veya yeni eşya olup 
olmadığını tefrik hususunda güç bir vaziyec 
ihdas etmiştir, işte bu sebeplerden dolayı esas def- I 
terlerdeki tetkik olunan 1110 aded eşyanın ka
yıtlarına fatura örneğini gösteren sevk yerine ait 
defterde • rastlanmamıştır. 

Bu mevzu üzerinde en mühim olan kısım, ter
kin muameleleridir. Millî saraylarda çok önemli 
olan bu terkin muamelelerini üç grupta mütalâa 
etmek mecburiyetindeyiz. Birisi, hiçbir esbabı 
mucibe gösterilmeden ve hiçbir esbabı mucibeye 
dayanmadan, mûtat veya harcıâlem kelimeler 
yazılmak suretiyle terkin edilen eşyalardır. Me
selâ ; kırıktır, şürüktür, fersudedir, köhnedir, gay-
rikabili istimaldir, zâyidir kelimeleridir ki bu 
yedi kelime hakikaten nazarı dikkati caliptir. 
Bu izahatın ekserisi de eşyanın karşısına kurşun 
kalemle yazılmıştır. 

, İkinci terkin grupu da, Saraylar Encümeni
nin kararına dayanarak yapılan terkin muame-
lesidip. 

Üçüncü terkin grupu da, Saraylar Encümeni 
kararının, Meclis Hesaplarını Tetkik Komisyo
nunun tasdikiyle yapılan terkin teşkil etmekte
dir. Arkadaşlar, bu hususta elimizde cetveller 
vardır. Bizim zamanımızda gönderilmiş cetveller. 
Bu cetvelde, 569 aded eşyanın terkini talep edil
mektedir. Bu cetvellere müsteniden tanzim olu
nan evrakı müsbiteden, zabıt varakalarında ya
zılı bir iki tanesini okumakla iktifa ediyorum. 
Şu şekildedir:' .; " • ' 

«Beylerbeyi Sarayı ve Küçüksu Köşkündeki 
demirbaş eşyaların kontrolü yapıldığı esnada, 
yakardaki listede yazılı yedi kalem eşyanın kı
rılmış ve köhneleşmiş olduğu görüldüğünden ka- I 
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yıtlardan çıkarılması gerektiğini•• natık 'işbu^zalİJit 
birlikte imza altına al ındık ' '•' " ; ' : ' • ' • ' ' A [ 

Ayniyat kâtibi Basri Keskin, Beylerbeyi Ök̂  
rayı koruma memuru, Beylerbeyi'Slrayİ'" b'e'k-
çibaşısı, Küçüksu Köşkü bekçisi. , ' •:. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad ) ' , ^ jûÖfi£nm|fe-.. 
viyatım da okur musımuz? ., ,. .,/,.., „'.!/•"' 

HASAN ALÎ VURA! (Devamla) - ^ ; O m ı ^ a 
a rzedecektim. Bir sürahi, kırıktır^ dör^ ,şu -bar- l 

dağı,; kırıktır; bir? börek, tabağı; Jjeyaz ^cmin ,ye 
çiçekli, kırıktır; bir testelya,< köhnedir;; rakı, bar
dağı, kırıktır. Yine bunlardan,1 muhtelif listeler
deki eşyaları okuyayım;.Lâle biçimi;;tabalf, kırık 
Bir tablo; Lâleli camimin,eski zamanına,:ait^cep
he resmi, köhne. Bir tablo, Alman.Kayseri file
sinin resmi, köhne. Yine ?bir -tabip,• ..yalçlısî;çerçi-
veli iki kalem yağlıboya, köhnpleşmi|,,:,,.,^ ,.^ 

Meselâ; yine: 'bir tablo, beyziy<sedefli^köşk 
resmi; kırıktır. Tabiohım.karşısintla yazılıp bey-
zi sedefli köşk resmi, karşısında,vkirık,A,:: ; k 

Yine bir tablo; Yıldız'da saafc lcülesi^kırıktır. 
Şimdi ;ailçadaşlârr şöylece hulâsa: i yaptığım 

bu 569 aded eşyadan* 484 adedi -i kırıktır, 27ı ade
di zayi, 49 adedi' köhne, dört adedi' çürüktür, 
bir adedi de çatlaktır. 569 aded eşyanımıımümi 
tasnifi bu şekildedir: ' • ' ' ; ^ :feh<./.</ w i-^.^, 

İşte muhterem arkadaşlar, 'bu''terkin cetveli . 
bizim elimize geldiği zaman arkâcMpâriinizdan 
iki tanesi her hâlde zühulen îmzâ etm.işj'iiama" di
ğer arkadaşlar imzadan istinkâf' ettik ve komis
yon olarak gidelim bunları mahallinde''''görelim 
dedik. Esefle kaydederim, ki, bunların .• hiçbiri
sine rasliyâmâdıkV Yalnız "bir takım mevâddı 
zücaciye kırıkları getirdiler; ::rEa'kat:;^ tabloları 
görmedik/ Esâs aİrzedeceğim cihet şurasidîr¥ Bu 
cetveller, bizim tasdikırnizu iktiran etın'ekî üzere 
gönderildiği 'halde, bu eşyaların' cetveller i tasdik 
edilip gittikten sonra, demirbaş eşya ' defterine 
(İraydı terkin edilmiştir) ibaresinin yazılması da-
zımgelirken, müfettişlerin, yarîi^ 'heyetin; tetki-
katmda belitıldiği gibi, daha cetveller gönderilir. 
gönderilmez kayıtları terkin 'edilmiştir'^ 'İşte ra
porda bu i hususu belirten 'cihetleri İmzUFiiinuzda 
okuyacağım: '•'• ::""'."''''•' •••':••>;••*•••-: •/k^'vr. .?..-. 

«Ytikardâ misali arzolünan vaziyetin ?17\i sene 
sonra Millî' Saraylarda' dâ'yeıimen'lekörrü^'etti
ği görülmüştür.» • ; !! ' '• '•••••': ••'—':<~~-

Filhakika 1950 yılında''• '• terkine•-tâbi eşyanın 
listelerini'ihtiva edem <-' eldeki Taporum84 ncü 
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sayfasında; :-r16: numaralı terkin cetveli tasdik 
için;'-Büyük -Millet Meclisi.;Hesaplarını İnceleme 

^Komisyonuna »sunulmuş ve;bunu mütaakıp daha 
henüz •. tasdik Î keyfiyeti Millî Saraylar Müdürlü
ğüne tebliğ edilmeden >. mezkûr • listedeki eşyaların 
kayıtlarına, •••terkin edildiklerine mütaallik şerh-; 

. 1er verilmiştir. Nitekim 16 .numaralı terkin def -
•;.4feri .tasdik .edilmemiş olmasına:rağmen, bu eşya-
dar, defterlerde terkin , • edilmiş T olarak görül-

• mektedir. :
 : 

», Arkadaşlar;, sabrınızı tüketmemek için kısa 
keseceğim, i Binnetice; 1933 den .' 1949 ayılma ka-

.-. dar, 9134 ^parça' eşya mubayaa edilmiş ;ve 5961 
, parça eşya perkin edilmiştir. Raporumuzun do

kuzuncu sayfasında .bunun tafsilâtı, cins bakı
mından, 1 bildirilmiştir,. Bu-imha-;nispeti:fo 65 i 
bulmaktadır. - Şu vaziyete göre imha bu ; tempo 
ile <devam; ederse, <280 bin aded ;eşya için "bu im
ha inispeti;tatbik:edilecek olursa, kısa bir müddet 
sonra > Meclis Hesaplarını İnceleme .-Komisyonu-

.; nun incelemesine mâruz eşya kalmıyacak gibi 
bir;şey gelebilir hatıra - .Kaybolan birçok eşyalar 

:;vardırv
: Bunların içinde:gümüş ibrik ve çatallar 

:. raporumuzda: geniş bir vaziyette izah edilmiştir. 
Kaydet -zayileri çoktur. Tabiatiyle bu, demin 

- spyleâiğim; gibi, teridh. muamelâtımn- esbabı mu-
• ircibesidir;: / . 

,* Vakıaların kesretine ve izahının çok derin 
ı; olmasına jrağmen, .zikir 've beyan ettiğimiz şu 

!- durum karşısında^. MeclisjHesabatım İnceleme 
, . Komisyonu vazifesini göremiyecek vaziyettedir. 

.,.:•.•-.• Arkadaşlar, yeni baştan bütün eşyaların, 
gerek Büyük: Millet IVIeclisinde ve gerek ona 

: •: bağlı binalarda, ; gerekse > Millî saraylar,,:. kasır-
.., ;.lar ve köşklerde bulunan eşyaların, yeni baştan 

demirbaş defterinin tanzimi ieabetmektedir. 
r Eakat yapılan bu muameleler hakkında eğer Yük-

.;•?;• sek Meclis bir?tahkik vaziyeti: kabuk edecek ;olursa 
.-••; mutlaka bu tahkikatı yapacak heyetin demirbaş 

eşyaları tanzim: edecek; heyetle teşriki mesai et-
, mesi: suretiyle birlikte çalışması icabedeceği -ka-

J: n^atini izhar;etmekisuretiyle.yüksek huzurunuz-' 
./••: dan; ayrılıyorum; efendim. (Bravorsesleri). 
., ; ,;v İBAŞKAN.—-;Ziya Termen, 
• ı; : ZİYA TERMEN (Kastamonu) —Muhterem 

: arkadaşlarım;, Osmanlı/İmparatorluğu ;emvalin-
>.:;.«. den j Cumhuriyetimize intikal eden; emval meya-
; nında saraylarımızın' ve saraylarımızla i birlikte .bu 

sarayların.! içinde mevcut mefruşatın 14 .Mayıs 
inkıl âbı i ile. bütün hak ve; mallarına. yaaziyet et-
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I m ek salâhiyetini haiz-yeni, iktidarımız taraf mâail 

el konması keyfiyeti üzerine* teşekkül ;eden komis
yonun -raporunu dikkatle ve zevkle okuduk,..;-'din
ledik. İlkolarak bu komişyon,îun faaliyetini 
kendi çerçevesinde, görerek. dikkatle inceliyen bir 
arkadaşınız. sıfatiyle şunu belirtmek isterim ki; 
bendeniz, ;rapor muhteviyatını arzu ettiğim, kali-, 
tecle ve yükseklikte bulmadım. Raporu > hazırlı-
yan sayın arkadaşlarımız, yüce Meclise: nihayet 
nihayet; bir berber dükkânı emvalinin .metrukâtı 
şeklinde, bize iflâs etmiş rbir. lokantanın mefruşatı 
şeklinde, nihayet tabak, çatal, kaşıl^ kahve fin
canı, börek tabağı gibi ıbirtaknn;.üç beş kuruş-

j luk, beş ;yüz.kuruşluk,; hattâ hattâvüçrbin.beş bin; 
liralık, ibirtakım eşya;:•noksanı ile geldiler. 

Arkadaşlarım; Ben Osmanlı vîmparatorluğu-
nun debdebe, haşmet ve dârat içinde yaşıya-n ̂ Os
manlı İmparatorluğunun, metrukatmı böyle 
tabakla, çatalla, bıçakla, • birkaç berber kana-
pesi gibi koltukla,, ölçmiyorum. Ben* 600 ;•• sene-
müddetle üç kıta- üzerinde hâkim .•':< olmuş, hü
kümranlık tesis etmiş bir: muazzam imparator
luğun, metrükâtmdaki noksanlıkları bu . rapor
da; görmek istiyordum. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Yok, icat mı edelim? 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Yok -de
ğil, Sayın Bay, hepsi var. Zengin; -Osmanlı 
saraylarının muhtelif; Garp,^muharrirleri * tara
fından asırlardanberi... (Sayın Sinan Tekelioğ-
lu,beni dinleyiniz, istifade edeceksiniz. ,?Haki-
katen bu konuda ^uğraşmış ;arkadaşınızım, Son-
re sizinle hemfikir [bulunuyorum. (600 yıllık .Os
manlı İmparatorluğuna elçiler, -. sefaret heyetle-, 
ri, yüzlerce grup ' halinde gelmiş ve Osmanlı 
İmparatorları önünde diz çökmüştür, -bu .ya
bancı heyetlerin dönüşlerinde memleketlerinde 
neşrettikleri - eserlerde, muazzam, murassa cüm
leler halinde -" tasvir ve ı tersim ettikleri tOsmanlı 
İmparatorluğu sarayından arta kalan: eserle, 
bu komisyonun, bize. bildirdiği üç . beş ; çatal, < üç 
beş kaşık;birkaç börek tabağı mıdır- arkadaş
lar? 

Ben bu konuyu üzüntü ile, ıhicranla, »haki
katen canım sıkılarak takip ;ettim. Komisyonu
muzun; bu şekilde rapor .vermeye mecbur,,kalan 
komisyonumuzun, imkânsızlıklar, içinde .kaldığına 
hak vererek üzüntü duydum. Ara seçimlerde rgelen 
bir arkadaşınız.olmaklığım'-dolayısiyle,,ilk ola-

I rak- ele ,aldığmvbu konu,' isterdim ;ki, daha iyi 
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anladığım; daha iyi konuşabileceğim bir konu 
olsun, ilk konuşmamda iyi bir intiba yarata
yım endişesiyle, daha başka bir konuda konuş
mak isterdim; mecbur kaldım arkadaşlar. 

Konuşmama, müsaade buyurursanız, sözleri
me, birçok konuları getirmiş olmak şeklinde de
vam edeceğim. Bugün sırf bir parti mevzuu 
olarak Millî Saraylardan arta kalan eşyaların 
katiyen aşırılmadığma, çalmmadığma ve kati
yen, katiyen, aynen İmparatorluktan intikal eden 
eserler, eşyalar ve şaheserler şeklinde mevcut bu
lunduğuna dair kanaat sahibi bulunan, Mecli
simizin sağ cenahını işgal eden sayın arkadaş
larım, evvel emirde ... (Sağdan gürültüler). 

Bu muhterem arkadaşlarım kimin müdafaa
sını yapıyorlar? (Sağdan müdafaa eden yok 
sesleri).. 

Bu soruyu mutlak ve mutlak sormak istiyo
rum. (Sağdan, gürültüler). 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin. 
' ZlYA TERMEN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın arkadaşlar, bu arkadaşınız 
yenidir, amma bilgisi eskidir. 

Lütfen bu arkadaşınızı kendi haline bırakı
nız, sonra cevap verirsiniz ve bal gibi cevap 
alırsınız. •: 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Biz mu
hatap değiliz. 

BAŞKAN '— -Lütfen karşılıklı konuşmıya-
lım. 

ZİYA'TERMEN (Devamla) — Sayın arka
daşlar, Osmanlı İmparatorluğundan intikal 
eden saraylarımızın fevkalâde müzeyyen bir 
mefruşat ile süslenmiş bulunduğunu, Osmanlı 
İmparatorluğu saraylarında, cihanı beslemeye 
değer kıymette eser 'bulunduğunu, Türle mü
verrihlerinin yazdığı tarihlerde değil, Garp 
müverrihlerinin yazdığı tarihlerde görüyoruz. 
Bana itiraz eden Kâmil Boran arkadaşıma, K. 
Mikeş isimli muharririn «Türkiye mektuplar]» 
adlı eserini okumasını tavsiye ederim. 

KAMİL BORAN (Mardin) — Kitap mev
zuunda maruzatta bulunacağım. 

• ZİYA TERMEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, arkadaşlarımız nedense bu konuyu 
bir prensip müdafaası halinde ele alıyorlar ve 
gayet hassasiyetle net. olarak, • rakamlar üzerin
den hareket ederek işe başlıyan bir komisyo
nun raporuna ek'birtakım itirazlar ilâve et
mek lüzumunu hissediyorlar. Rapora itiraz sa-
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hibi'olan Abbas Çetin ve Kâmil Boran beyelen* 
diler, komisyona teşekkür etsinler. Bu komis
yon ki, muazzam bir imparatorluğun yıkıntı 
eserleri arasında, Yüksek Meclise sadece çatal, 
bıçak, börek tabakları gibi basit konular ge
tirdi. •„ . 

Noksanlar, alı o noksanlar! Bunlar sadece 
börek tabağı ve sigara tablası değil. Türkiye 
Cumhuriyeti 1923 yılında, 29 Teşrinievvelde 
kuruldu. Ancak Büyük Millet Meclisi İstan
bul'a Refet Paşa Ordusiyle girdi ve vazıycd 
etti. Ogünkü defterler esas tutulmak §artiyl«, 
ilk girişte, bu eşyalar tek tek jncelense, sayıl
sa ve .bir esas defteri- tutulsa idi,, bugün böyle 
bir mesele - bu kürsüye gelmezdi.- Ben-sayın 
Halk Partisi arkadaşlarıma ; hak ; veririm ki, 
sıhhatli bir defter tutulamazdı. Çünkü o gün 
Hilâfetin ilgası ile 'bir devir başlamıştı. İşte o 
devirde İstanbul'da kudret,sahibi, nüfuzlu in
sanlar tarafından koca bir memleket soynlabi-
lirdi. 

AVNİ DOĞAN. (Yozgad) — Kimi itham 
ediyorsunuz? İsim tasrih ediniz. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Sayın üsta
dım Avni Doğon Bey, şimdi açıklıyacağım; mü
saade buyurursanız bir kadeh .su içeyim. 

Soyulabilirdi, çünkü bir memlekette yerleşV. 
mis 640 yıllık bir felsefe, bir gecede, güneşin\ 
yarım devrinde yok olmuştu. , Yeni bir devrin 
teessüsünde, bu gibi işlerin muhakkak surette 
memnuiyet verici bir takım neticeleri va'detmek-
te bulunması tabiî olduğuna göre, . açıkgözler, 
elbette bunları soyabilirler ve tamtakır yapa
bilirlerdi. Fakat sayın arkadaşlar, size, yap
tığım tetkikata dayanarak arzedebilirim ki, Sul
tan Vahdettin'in İstanbul'u terkinden itibaren 
Cumhuriyetin elini İstanbul'a koyması, millî o-
toritenin tamamen İstanbul'a vaziyed etmesi ta
rihine kadar İstanbul saraylarından bir ku
ruşluk mal çalmmamıştır. İstanbul sarayların
dan sirkat, Cumhuriyetin kurulduğu günden 
itibaren başlamıştır. İstanbul saraylarında Cum
huriyetin kurulduğu^ günden itibaren başlıyan 
sirkatin müsebbipleri, kimlerdir?- Ben tarih hu
zurunda ve yüksek huzurunuzda şu kürsüden 
iddia ediyorum ki, İkinci Büyük Millet Mecli
sidir. Fevkalâde itimat ve hürmetle bağlandı
ğımız Atatürk, Büyük Millet Meclisine tama
men bu konuyu da, diğer bütün konular gibi 
terk etmiştir. İdarei milliyeye dayanan bir mec-

2M 
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lisin saraylara vaziyed etmesi, vazifei tabiiye-
sinden bulunması lâzım gelirdi . . . 

BAŞKAN — Lütfen rapor üzerinde konu
şalım. 

ZÎYA TERMEN. (Devamla) — Rapor üze
rinde konuşuyorum, tamamen sarayların geç
mişine ait konudur, raporun kendisidir. Rah
metli Atatürk sarayların müntekil eşyası üze
rinde İstanbul'daki salahiyetli bir zata, bir he
yet kurmıya salisen emir vertbilir, Meclis de 
sinesinden de bir heyet tefrik ederek, Istanbul'-
a gönderip, İstanbul 'da bu . işi yaptırabilirdi. 
Rahmetli Atatürk bu işi yapmış olsaydı, bugün 
bu kürsüde böyle bir konu konuşulmıyaeaktı. 
Çünkü esaslı olarak bir takım defterler, bu
günkü komisyonumuza esas olacaktı. İşte bu 
esas olmadığı, rahmetli Atatürk'ümüz böyle 
bir şeye lüzum görmedikleri içindir ki, işte bu
gün biz, hakikatte kendilerinin dahli bulunmı-
yan ye şu anda şu kürsüleri işgal etmekte bulu
nan kıymetli Halk Partili arkadaşlarımız,, (ken
di kanaatlerimi söylüyorum,) sanki bu konuda 
şııçlularmış gibi bir vaziyet içinde mütalâa e-
diyoruz. Biliyorum; haksızım. Çünkü hakikat
te suçlular, saraylardan güzel ve kıymetli e-
serleri, Vilhelm'in kristal biblolarını,, heykel
lerini, kıymetli vazoları, Abdulhamid'in kendi 
eliyle yaptığı piyanoları, evlerine götürmüş o-
lanlardır. Bu arkadaşlarımız sanki, sariklerin 
müdafaasını yapmaktadırlar. (Sağdan, asla 
sesleri) 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Sarik yok. 

ZİYA TERMEN. (Devamla) — Evet, Evet. 
Kâmil Boran arkadaşımız sarik yoktur, diyor
lar. Arkadaşlar, 2300 altın; gümüş çatal, biçak 
ve birtakım eşya kaybolursa, bunda sarik mev-
zuubahis olmaz mı? . 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Arzedeceğim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Arzedeceksi-
niz. Bendeniz, arzınıza mukabil mâruzâtta bu
lunuyorum. •" ' 

Arkadaşlar; ben Kastamonu'da mezattan bir 
tek gümüş kaşığı 13 liraya aldım. 2300 .altın 
gümüş, çatal ve biçağm bedeli milyonlar değer. 
Bugün bunların muntazam bir defteri olmadığı 
için hesap soramıyoruz. Komisyon âciz vaziyet
tedir. 
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MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Komisyon âciz değildir. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Komisyon 

âciz vaziyettedir. Siz, oturduğunuz yerden eski 
iktidara mensup bir adam olarak cevap vermek. 
istiyorsunuz. Asıl suçlular buradadır arkadaşlar. 
Asıl suçlu, sarayların muhafazasına, yani de
mincek kıymetli komisyon sözcüsünün dediği 
gibi, birkaç Sivas 'lı, Daday 'lı ve Kastamonu 'İti 
hemşehrilerimizden, bekçi diye alınmış gayri-
mesul insanların imzalariyle tutulmuş zabıtla
ra müsteniden, çok kıymetli şeylerin.yok edil
mesine emir veren adamlardır. 16 lira maaşlı 
eski tâbirle 1600 kuruşluk hademeler ve bekçi
ler, bu işi yapmamıştır. Buradaki hırsızlığı açık 
mâııasiyle göze alan insanlar, bir üstüne yaran
mak için şu eşyanın kaydını şöylece terkin ede
lim, devlethanenin misafir odasını çok güzel tez
yin eder diyenlerdir ve asıl suçlular, bunları ka
bul edenlerdir. 

Asıl suçlular Türk Milletinin 14 Mayıs seçi
minde güzel bir istifa ile seçerek gönderdiği, 
bugün muhalefette yer alan kıymetli C. H. Par
tili arkadaşlarımız değildir. Bu eşyalar, 14 Ma
yısta muhalefete girmiş olan arkadaşların elin
de değildir. 

AVNİ .DOĞAN (Yozgad) •— İsim tasrih 
edin.. 

SENİM YÜRÜTEN (İstanbul) — İcabında 
ederim. ' 

ZİYA TERMEN (Devamla) —Kimin evin
de, konsolunun hangi gözünde, hangi vazo ve 
heykelin bulunduğunu, r icabederse söylerim. 
(Soldan alkışlar) \ 

Asıl dâva, muhterem arkadaşlar, eski Halk 
Partisi dirijanlarından mesuliyetsiz şekilde, lâ-
yüsel şekilde, katiyen hesap vermeye mecbnr ol-
mıyan bir insan olduğunu vehmedenlerin evin
de bulunan ve hakikaten şu günü Meclisimizde 
tezekkür mevzuu olan; eşyaların tarikleridir. 

Bugünkü Meclisimiz, Türkiye Cumhuriyeti
nin 21 milyon vatandaşının 20 999 990 mı hafi
ye ve bu işin takibi için memur sıfatiyle vazife-
lendirse dahi, bu on kişiyi bulamaz. Asıl suçlu, 
Türkiye'yi silâhları ile hürriyeti ile, her şeyi ile 
kasıp kavuran on kişi, ve bir de, bir kişidir. 

Ben bu mevzuda gayet cesur konuşuyorum 
ve daima cesur konuşacağım. Çftmkü bu kür
süde vicdanımın sesini konuşacağıma yemin 
ettim. (ıSoldan alkışlar). Şantaj, şu, bu, gaze-
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teİere^me^îîu, düşüncem;dejpD Ben igenç. ada
mım, görüyorsunuz. Hamallıkla;, dalıi; çoluk 
çocuğumun geçimini sağlıyaçak; kudrette ve; 
kafadayım. 
.j Beni bundan; altis seue, kadar evvel; .9£aşta-
ihonu'da' samimî;bir misarfîirlik' sohbetinde,'bir 
öğretmen?•arkadaşımın, eski < devirlere ait lider
ler̂  üstü; liderin^birisi;,tarafindân verilen birta• 
kim- • hediyelere dair.;• - güzel; masallarını dinle
dim. Masala diyorum; -hakikaten ;, bu mevzu ma-
sâl'ûlaeak-kadar esatirîcbirikıymet taşıyor; Bir* 
hanım,^bundan* on'beş; sene evvel büyüklerden 
birisine • yakınlık' tesis, etmişe olan bir -iöğretmen ı 
İlanımın, Bursa?; Muallim; Mektebinden arkadaşı 
nniş^(±vni! Doğan Beyi dşaret: edereki:) (Muh
terem' üstadıma bu öğretmen arkadaşın ismini 
koridorda söylerim; sayın, kıymetli,; arkadaşı
mız-Ayni; Doğan i Bey; hatırlarlar.) Rahmetli 

=• Atatürk ftnukendisihe bir kutu; cevahir: verdiği
ni iddia etmiş ve gayet kıymetsiz;; bir1 eda > ile 
cebinden, çıkarttığı bir anahtar:; ile açtığı kon-
sjolundany üzerinde Abdülkamit'e ait; bir tuğra 
bulunan? bir; kutu çıkararak:.. (Bizinizi vuru
yorsunuz rdeğilc mi,' Feridun; Fikri: Bey,j 'Maale
sef böyle;) Bu kutudan;zümrüt; yakütj zebercet ve 
elmas çıkarmıştır ve demiştir ki,, ben mesut 
değilim:̂  bunlara; rağmen mesut: değilim. Mah
remi esrarı "olan iöğretmen arkadaşıma bu ha
nım; böyle söylemiş:: Ben bunların sahibiyim, 
bunlardan bir tanesini, Felemenk'te bir küyunı-

<cuya^göMrdpğüm; takdirde, benim sülâlemi 
âbadeder; ihya ? eder.; Biına».;rağmen mesut de
ğilim.) Abdülhamit" devrine,-ait; çıkan bu yakut
lar, muhterem arkadaşlar, bugün; bizim komis
yonun rakam olarak, kırat olarak, fiyat: olarak 
getirmediği' bu elmaslar • üzerinde, tezatlar gö
rüyoruz;- ye: muhteşem saraylardan, mutena, sa
raylardanüstün olan bir r Osm anlı sarayı görü-
yorıiiî; 

'Gelöı gele, Hafine- aleyhine işlenen suçlara 
'< geliyorum.: Devrekani 'de t bir maliye memuru, 
kanunr dlşıy tesis: :edilmiş^olan rbir ilkokuldan 1.2 
parça <bakır'tabağı terkini; kayıt-' etmek, sure
tiyle mutfağına.! naklettiğinden 'dolayı, sekiz: ay 
ha^Se mahkûm olmuştur. 

Dâday-'dâ aynı wkonuda-v ikir sürahi ve, üç 
Abana iskemlerini - fiyatı; altı - yüz kuruştur -
terkini kayıt;etmek suretiyle evine götürdüğü 
için r,ve>('önceden: 260 kuruşluk avans -: açığından 

^mahkûmiyeti ibulunduğuıiçin rl2 ay, 30i gün; hap-
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I. se mahkûmi olmuştur. ;31; gün .değil,, niçin. 30 

gün, bunu hukukçu * arkadaşlarım^ bilirler,, Ya
ni 13 aya mahkûm olmuştur. 

Peki arkadaşlar, elleri jandarma önlünde 
bağlı olarak mahkeme koridorlarında vatandaş
lara teşhir edilen, hâkim karşısında millî gelire, 
HazineL maliyeye ihanet ettiği için Türk Ceza 
Kanununun falan maddesine göre içeri ,attığı
mız - bu adamı, r kış kıyamette çqluk çocuğu. îiıli-
yeıı bu adam, suçlu da,, muhteşem Osmanlı saray
larından hediye, belliye, olarak avuç dolusu .el
mas veren insanlar, niçin suçlu olmasın,..niçin 
mahkûm olmasın? Bu hususta saatlerce konuş
mak lâzımdır. Fakat söz alan. arkadaşlara, hür-
meten, kısa keserek diyorum ki, niçin Osmanlı 
imparatorluğundan müdevver ve bu memleketin 
serhatlerdc. kan, dökerek elde ettiği ..türlü gani
metleri, imparatorluğunun haşmeti,., debdebesi, 
dâratı ve.muazzem durumu karşısında dize,gelen 

[ muhtelif Garp, Şark Şimal, Cenup devletlerinin 
Osmanlı İmparatorluğuna yaranmak için hediye 
ettikleri muhteşem eserlerden,: bugün, bu komis
yonumuz bihaber olsun, saikleri yakalanmasın? 

I Bu suçun, hakiki yapıcıları, komisyonumuz kar-
I şısında bize gelmesin? İşte buna yüreğim yanıypr, 
I arkadaşlar. 
; Türkiye'ye . Osmanlı İmparatorluğu zamanın-
: da fevkalâde muhteşem hediye göndermiş mem

leketler şunlardır: İngilizler'den George'lar, sülâ
lesi, üç büyük hediye.. Fransız İmparatorluğunu, 
aşağı yukarı en münhat günlerinde kalkındrıan 
bir devlet olarak, Osmanlı lmparatorluguna.il 
muazzam hediye.. Alman İmparatorluğu, Abdül-
lıamit devrinde 7 muazzam hediye. Rus, Leh, Ma
car muharrirlerinin tasvir ettikleri • Osmanlı sa
raylarında; bizatihi Asya'dan intikal eden sanat 
şaheserleri mahiyetindeki eşyalar, nerede! 

KİMİL BORAN (Mardin) ~ Bu muazzam 
eserler nedir? 

ZİYA TERMEN;(Kastamonu) —isim saya
cak olursam, Topkapuyu saymak lâzımdır; Töp-
kapıdâ, Şah İsmail 'in; tahtı; konusunda\; tahtın 
taşlarının çoğunun iyanbş:;ve:sahte':0İduğıt iddia 
edilebilir. Bunlar hep hayal olmuştur.'Arkadaş-

'• lar, İmparatorluktansbize, müdevver eşya;-sadece 
, ve sâdece Topkapıda "gördüğümüz -birkaç şey-
, dir. Bu: birkaç: şeyih: der »çoğu: çuha ile, boya ile, 
; alçiMİlb) süslenmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun 
hazineleri; bu,Meclisin murat; ettiği: ve kocaman 
Türk milletinin hassasiyetle beklediği' konur de-
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ğildir. Avrupa'da memleketimizde, birçok evler
de, sedir altlarında, hususi kasalarda hıfzedil-
mektedi*. 

REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Öyle şey 
olmaz. Türk müzeleri için öyle birşey söyliyemez-
siniz. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yoktur. 

ZIYA TERMEN (Devamla) — Sözümü kes
mesinler Başkan... teabederse kürsüye gelip ko
nuşurlar.. 

BAŞKAN — Söz isterseniz size de veririm. 
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Milletimizin 

aleyhinde konuşulmasını istemiyoruz. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Remzi Oğuz 

Beye ve kemaline hürmet ettiğim Cezmi Türk ar
kadaşıma, şunu hatırlatmak isterim. 

Türk müzeleri dediğimiz, muhtar üniversite.. 
BAŞKAN — Rapor üzerinde Ziya Bey,. 
(Soldan devam sesleri),' 
ZIYA TERMEN (Devamla) — Raporun üze-

rindeyim. 
MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Mev

zuun içindesiniz, devam ediniz. 
ZtYA TERMEN (Devamla) — Teşekkür ede

rim. Raporun içindeyim. ' 
BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin. Kar

şılıklı mücavebelerle sözü kesmeyin. 
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Sarayları konu

şuyoruz, müzeleri değil. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — ^Muhterem 

arkadaşlar, itiraz edenler şu noktayı katiyen 
unutuyorlar: Müzelere intikal eden eşya, impa
ratorluktan müdevver eşyadır. Türk müzele-
rindeki eşyada hakikilerinin kopyeleri olamaz 
m i t '•" 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Daha ne diye
ceksiniz? 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Sonra cevap 
verirsiniz. 

Saraylarımız bin dokuz yüz bilmen kaç se
nesinden - kati rakam vermiyeceğim - 1950 se-
mesine kadar, berbat bir hayat yaşamıştır. Sa-
raylarımızdaki hayat bu millete, temiz niyetli, 
fakat cahil insanlardan asırlardan beri miras ka
lan saraylarımız, maalesef bilmem kaç tarihin
den 1950 yılma kadar, fevkalâde berbat bir ha
yat yaşamıştır. 

BAŞKAN _ Ziya Bey, rapor üzerinde konu
şun. Mevzuubahis olan, saraylardaki hayat de
ğil, eşyalardır. 
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I . l ZÎYA TERMEN (Devamla) — Saraylarımız-

dâki eşya konuşulurken, aynı sakaf altında top
lanan saraylarımız da, raporun içindedir. Na
sıl ki, bir kül tablasını konuşup onun kırılma-

j sim tetkik ediyorsak, pek tabiî olarak, onu ba
rındıran ebniyenin de hayatını tetkik edeceğiz. 
(Haklısın sesleri) haklıyım, Sayın Başkana özür 

1 dileyerek bunu hatırlatırım. 
Muhterem arkadaşlar, bütün hata nereden 

geliyor? Benim naçiz kanaatime göre, bunu 
şöyle izah edeceğim: Bütün hata 2 nci Büyük 
Millet Meclisinin millî irade olarak tecelli etmiş 

: bulunan salâhiyet ve kudretini ifa etmemesin-' 
! den. İkinci Büyük Millet Meclisi,hiçbir otorite 
tanını Jyarak, imparatorluktan mevrus eşyayı 
ve mallan ve saireyi eğer hükmü altına alıp ka-

' tiyen ve katiyyen vaziyed edip, bunlar hak
kında bir esas defteri tutmuş olsalardı, bugün 
bu. konu, katiyyen Meclise intikal eden bir mev
zu olmıyacaktı. 

Şimdi esas konuşmamın, ilk cümlesinden, 
başladığım yerden, buraya geliyorum. Eh, şim
di ne yapacağız? Defter yok diye, Osmanlı im
paratorluğunun vesayetini yapan bir felsefeye 
af im çekeceğiz? Katiyyen arkadaşlar. Osmanlı 
imparatorluğundan bize neler kaldığını, ken
dileri ispat etsinler, neler kaldığını bize gös
tersinler. Bunun için de ne yapmak lâzımgelir? 
Bu hususta vaziyet sadece şudur: Meclisimizin 
salhiyetli bir komisyonu, bu işe vaziyed etmiş
tir. Meclis komisyonunun açık olarak, noksan 
olarak gösterdiği bütün eşyaların hesabını, Mec
lis olarak, Umumi Heyet olarak, karşı taraftan 
ve mesullerinden sormak lâzımdır. (Soldan sora
lım çok doğru sesleri). 

MEHMET KÂMlL BORAN (Mardin) — 
Evet, evet... 

ZlYA TERMEN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, Türk milletine acıyalım. 27 seneden beri 
Türk mîlletinin hediye ettiği kumaş ve saireye, 
27 senedir Türk Milletinin saraylara hediye et
tiği bir kağıda, bir küçük şeye raslamadık, 
çünkü hejosini aldık, yedik, içtik, eğlendik, rapor 
verdik, Avrupa'lara gittik, ama, Cumhuriyet 
Hükümetinin 28 senedir halk tarafından veril
miş bir şeyi yoktur ama, ecdattan kalma muaz -̂
.zam eserleri vardır. O eserleri muhafaza etmek 
bugünkü iktidardan evvel, bu işe vaziyed etmiş 
olanların borcu idi. Biz onlara hesap Sormak 
sorundayız! Ahmet Gürkan bir önerge verdi, 
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hasbî bir niyetle, namuslu bir niyetle, bir öner- ı 
ge verdi, Sinan- Tekelioğlu da aynı fikirde, iki 
samimî dilek halinde Yüksek huzurunuzda de
diler ki, kıymetli arkadaşlarımız: Bize babala 
nmızdan kalan şu, fşu, şu, eşyalar var; seçtiğimiz 
komisyon şunu, şunu noksan gördü, bunların 
hesabını soralım! Eğer bu hesabı 'sormazsak ne 
olur biliyor musunuz arkadaşlar? 14 Mayıstan 
beri kendi itimat ettiği namuslu insanları, ken
di istikbalimizi çizmeye muktedir olarak: (Şu 
adamları görüyorum) diye reyini verdiği millet-

• vekillerini - Halk Partisi milletvekilleri' de bunda A 
dâhil - toptan şu Meclisi, Türk Milleti, itham 
eder! Der ki: 14 Mayısta çıkardığın afla eski 
işlere sünger çektiniz şuna olsun sünger çekme
yiniz! Ceza görmesi ieabeden insanlar ceza gör
sünler! Bu fikri, ana fikir yaparak diyeceğim • 
ki, 14 Mayıs affiylp, birtakım pisikokgik ve 
haklı sebeplerle,, Türk Milletine eski devrin suç
larını, seyyiatmı ve sairesini bir süngerle affe
den Demokrat Parti iktidarı,, bu konuda, kulak 
çekici': pozisyonu kabul etsin, bunu hürmetle 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sös Halk Partisi Meclis Grupu 
adına Avni Doğan'mdır. 

Şimdi Milli Eğitim Bakanı söz istemiştir, 
ona veriyorum. 

MİLLÎ EÖÎTlM BAKANİ TEVFİK İLERİ, 
(Samsun), -—.Muhterem arkadaşlar; -sayın ar
kadaşımız , Ziya Termen burada bâzı malûmat 
verirken korkunç iddialarda bulundu. Bu id
dialar hakikaten korkunçtur ve bugüne kadar 
duyulmamış iddialardır. Bu arada Şah İsma
il'in tahtının taşlarının dahi sahteleriyle de
ğiştirildiği ifade edilmiştir.' 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Belki ke
limesini kullandım. (Gürültüler). 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERİ 
(Devamla) —̂  Arkadaşlar, bugüne kadar hepi
miz birçok şeyler duyduk ama müzelerde- bir 
milletin şanı, şerefi, tarihi ve her şeyi olan eş-' 
yalar üzerinde hırsızlık, suiistimal ve sahtekâr-; 
lık ve bu. neviden hareketler yapıldığına dair, 
şükrolsun ki, bir şey duymadık. Bütün Türk' 
efkârı umumiyesi karşısında arzediyorum ki 

^ arkadaşımız iddiasını tevsika yarıyacak kıl ka
dar bir ip ucu verebilhierse işi derhal..ele a l ıp , 
buradan hareket ederek sonuna kadar takip 
edecek ye lietieeyi huzurunuzda Türk umumi ef- j 
kârına arzedeceğim. j 
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AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlarım; mâruzâtım çok kısa olacaktır, si-f 
zi sıkmıyacağım. (İnşallah sesleri). Hiç şüphe 
etmeyiniz efendim. Şimdiye kadar da sıkmama-
ya çalıştım. 

Arkadaşlarım; komisyon bize bir rapor ge
tirdi. Bu rapor; Türkiye Büyük Millet Mecli
si demirbaş eşyasının, gerek saraylardaki eşya
nın tesbit, muhafaza ve sair hususlarında em
niyeti izale eden kifayetsizliklerin, tedbirsiz
liklerin veyahut suiistimallerin mevcut olduğu
nu göstermektedir. Bizzat komisyon, suiisti
mal olduğunu delilleriyle ispat edecek mevkie 
gelemedim, diyor. Şimdi ne yapacağız bu vazi
yetin karşısında? Sakit mi kalacağız? Hayır. 
Çok yüksek bir hassasiyet gösteren, işleri mil
let namına murakabe eden, memleketin namus
lu insanlarından mürekkep, bu sakfm altında 
bulunan insanları bu işin tahkik ve tetkik edil
mesini emreder. Bu emirde biz sizin yanınızda 
yer almakta sonsuz bir haz ve huzur duyaca
ğımızı arzederiz. (Bravo sesleri). 

Kürsü tuhaftır. İnsanı daldan dala götüre
bilir. Genç arkadaşım sözleri arasında haki
katen bu memleket için • huzursuzluk yaratacak 
ve mazi için bilhassa Atatürk, ve İkinci Büyük 
Millet Meclisi i|Çm çok ağır kelimeler kullandı
lar. ' ^ 

İkinci Büyük Millet Meclisi, arkadaşlar, bu 
memlekette içtimai ve siyasi inkılâpları tanlam-
lıyan namuslu Büyük Millet Meclislerinden bi
ridir. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). Ve o 
Meclis bugün vâsıl olduğumuz rejimin temel
lerini atan bir Meclistir. 

Atatürk'ün,- Abdülhamit'in tuğralı kutu
larda muallimlere şey yapmak için, ne bileyim 
tâbiri, kendileri söylesinler, mücevher dağıttı
ğını vesikaya istinat etmeden, hakiki bir mer
ci önünde delilleri ile ispat etmeden söyliyen 
bir adam makbul olamaz, ayıptır. (Sağdan, 
alkışlar). 

Atatürk bütün malını bu millete vermiş bir 
adamdır ve ölürken de tek bir servetini kim
seye bırakmamış, millete bırakmıştır. (Halk 
Partisine sesleri).. Bu itibarla arada Büyük Mil
let Meclisinin , hassasiyetle üzerinde durduğu 
bir tahkik mevzuunda hiçbir ihtilâf yok 
iken ve pekâlâ yalnız buna münhasır bütün 
suiistimalleri '• her cepheden, her neviden tetki-
kında zerre kadar sizin karakterinizden geri 
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kalrnıyan arkadaşlarınıza hitap, edip, hesap1 ver
sinler, suçlu olup olmadıklarını söylesin tar-

.zmda sözleri hakikaten hayrete değer. 
. Sayın Millî Eğitim Bakanının hakikaten 

isabetli müdahalesine minnetle teşekkür ede
rim. Genç hatip büyük lâflar etmişlerdir. 

. burada. Bu memleketin Millî Hazinelerini mu
hafazaya memur müzelerde hırsızlık olduğunu 
söylediler.. Sayın Millî Eğitim Bakanı kendi
lerini ispata davet edince « belki dedim » di
yorlar. 

Rica ederim,, bir milletin en,büyük mesele-' 
lerini bir (belki) ile lekelemek bir insaf ve mü
rüvvet eseri midir? 

Arkadaşlar; halletmeye mecbur olduğumuz 
mesele; millet malına uzanan elleri kesmektir; 
kırmaktır. Bugün bu eller berhayat ise takip 
ederiz, kırarız. Berhayat değilse teşhir ederiz, 
atiye ders olur. Bunun polemiğini yapıp şü-
mullendirmeye lüzum yoktur. Encümenin 
Meclisten beklediği şey hakikati çıkarın, gös
terin diyor. Bu eşyaların âti için muhafaza 
usullerini tesbit ediri diyor. Atatürk'e dil 
uzatmanın' '• yeri yoktur. Arkadaşım bunu he
yecanı arasında söylediler. Atatürk her nevi , 
taarruz ve tecavüzden masun olduğu kadar ; 
İkinci Büyük Millet Meclisi Türk Parlâmento- | 
lar tarihinde bir kıymet olarak daima çirkcf-J 
ten uzak kalacaktır. (Sağdan, sonldan alkış- i 
lar) . 'j 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. j 
SÖZCÜ HASAN ALÎ VURAL (Çorum) — !j| 

Muhterem arkadaşlar; biz raporumuzun t 
muhtevasını ve raporumuzun tanzim şek-; 
lini raporumuzda takip, ettiğimiz prensipleri 
izah ederken heyeti aliyenize arzettik ki, kaydi 
resmiyi tekzip eder hiçbir katî delil'olmadıkça, 
biçbir tesir altında kalmadan yalınız, ve yalınız : 
vicdanımızın sesini dinliyerek ve vicdani kanaat- ; 

lerimizin bizi isal ettiği şekilde tanzim, edilmiş 
bir rapordur, mesnedimiz resmî kayıtlar ve ve- ; 
sikalardır diye arzettik. 

Muhterem Ziya Termen arkadaşımız rapo
rumuzu beğenmediler ve şöyle bir telmihte bu
lundular, güya raporumuz nerede sarayları mü
talâa ederken bir berber dükkânını veya ahçı . 
deposundaki çatal ve bıçak deposu gibi bir yeri 
mütalâa eder ; gibi telâkki ettiler. 

Arkadaşlar, hayır biz millî saraylar eşyaları- | 
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| nı tetkik ederken Osmanlı saraylarını ne çatal 

bıçak sergisi ve deposu diye kabul ettik ne de 
altın, gümüş, cevahir deposu diye kabul ettik; 
ikisini de kabul etmedik. Yalnız bizim tetkikatı-
mıza göre, devlet emvali, millet emvalinin kıymeti 
ceza bakımından, mevzuubalıistir. Bir eşyanın 
hırsızlanmasmda eşyanın kıymetine bakılır. Bü
yük kıymetli eşyaları hırsızlayan kimselere veri
lecek ceza tamdır. Ufak, küçük kıymette olan 
eşyaların çalınmasında efkârı umumiyeyi tatmin 
etmek için nihayet ceza bakımından esbabı mu-
haffife görülür, fakat yine hırsızlıktır.. Binaen
aleyh saray eşyalarının tetkikmda takip edilen 
iş ve. prensip kıymet değil, mevcut kayıtlara gö
re eşyaların durumudur. Arkadaşımız raporu-

[ muzu tetkik ettiklerinden bahsettiler, ama biv 
kısım hususun gözlerinden kaçmış olduğunu gö
rüyoruz. Mütaaddit defalar tekrar ettik ki, biz 
saraylarda mevcut bulunan 280 000 aded eşya
nın nev'ini 240 a inhisar ettirecek 10 - 15 nevi 
eşyayı tetkik ettik. Bir imkânsızlığı ortaya koy
duk. Binaenaleyh diğer kısımların tetkikatı ta
mamlanmamıştır. Bizim bu kusurumuzu, bu ya
rım tetkikatımızı ve bnu ikmal imkânını bula
madığımızı arzetmiş bulunuyoruz. Sonra yine 
arkadaşımız, eğer bizim rakamlarda imha nispet
lerini tetkik buyururlarsa, herhalde bizim rapo
rumuzda zikredilen imkânsızlıkları biraz daha 
anlamış bulunacaklardır. Bu imha nispetlerinin 
yüzde 65 e baliğ olduğunu beyan ettik. Muhte
rem arkadaşlar, arkadaşımız cidden bizim rapo
rumuzun hududu haricine çıktılar. Müzeler ve 
sair yerlerle biz ilgilenmiş değiliz. Onunla alâ
kadar olan gerek bakan gerekse diğer alâkalı 
kimseler cevap verecekler veya vermişlerdir. 

Yalnız bizim resmî kayıtlar üzerindeki tet
kik': ıtimizin neticeleriyle iştigal ederlerse rapo
rumuz bu kadar küçümsenemez. Ve raporumuz 
da arzolunan mazeretlerimizi de kabul buyurur
lar. Tekrar ediyorum, saraydaki eşyalar, Mecli
se bağlı eşyalar bizim noktai nazarımıza göre, 
kıymet bakımından değil de millî emval bakı
mından kıymet ifade etmektedir. Biz yalnız bu 
kıymetler üzerinde, bu kıymetlerin kaydı res
misi üzerinde durmuş veziyetteyiz. Hürmetler. 

BAŞKAN —• Efendim,' mevzu, iki birleşim
den beri konuşulmaktadır. Geride söz almış da
ha 16 arkadaşımız vard ı r /Bu sebeple verilmiş 
mütaaddit kifayeti müzakere takrirleri mevcut
tur. Okutup reyi âlinize arzedeceğim. 
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Millî Saraylarda ihmal, suiistimal, hırsızlık. 
yapıldığına artık hiçbirimizde şüphe kalmadığı 
kanaatindeyim. Fazla görüşmekte fayda yok. 
Meclis tahkikatı açılmasını arz ve tçklif ediyo
rum. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Bekir Oynaganlı 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmeler yeter, tenevvür ettik, kifayeti i 

müzakere teklif ediyorum. Yüksek Kamutayın ! 
tasvibine teklifimin arzolurimasım rica ederim. ; 

Kayseri Milletvekili ,-\ 
Kâmir Gündeş j 

BAŞKAN — Efendim, takririn birisi sara-j 
haten kifayeti müzakereye mütaalİiktir. Diğeri j 
kifayeti müzakere ile beraber başka bir hüküm ı 
daha ifade ediyor. Evvelâ kifayeti müzakere i 
teklifini reyinize arzedeceğim. ! 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Aleyhte j 
konuşacağım. j 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın j 
arkadaşlar, tarihî bir konu üzerindeyiz. Bunda j 
kifayeti müzakere olmaz. Şimdi bâzı arkadaşlar i 
öyle gedikler açtılar ki bu gedikleri doldurmak 
lâzımdır. Kifayeti müzakereyi kabul etmek, bu : 

işi bastırmak gibi olur. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifini re

yinize arzediyorum; kabul buyuranlar.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmemiştir. (Alkışlar) 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — İki defa 
adım geçti. Cevap vereceğim; izahatta buluna
cağım. 

BAŞKAN -— Ziya Termen arkadaşımız ken
disine isnatta bulunulduğu kanaatindedir. (Sa
taşıldı sesleri).. Bu sebeple kendisine söz veriyo
rum. Yalnız çok rica ederim, isnatta bulunulan 
kısımlar üzerinde konuşsunlar. 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Sayın ar
kadaşlarım; muhterem başkanımıza tüzük gere
ğince bana söz vermelerinden dolayı teşekkür 
ederim. İki defa adım sarih olarak geçmek su
retiyle, sataşılmıştır. Elbetteld söz almak hak
kımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim Ba
kanlığına geldiği günden beri kendisinin gıya* 
ben fevkalâde prestişkâri olduğumu kendilerine 
arzetmek suretiyle teyit etmek isterim; 

Şah .İsniairin tahtı konusunda kısa bir ce

vap vermek istiyorum ve diyorum ki, ben Şan 
İsmail'in tahtı için, kendilerinin anlattıkları şe
kilde, isnat ettiği fikirle, Şah İsmail'in tahtının 
bütün mücevheratı çalınmış ve Beyoğlu kuyum
cularından alman mücevherat, onların yerine 
konmuştur, demedim. Dedim ki, öyle günler ge
çirdik k i ; Millî Sarayların Cumhuriyete inti
kali devirlerinde öyle günler geçirdik ki, hattâ 
belki de, Şah İsmail'in müzedeki tahtının taş
larından bâzıları dahi sahtedir. (İddia ve ilâh 
ettin sesleri, gürültüler). 

Muhterem arkadaşlar, iddia ve ilân keyfi
yetinde, ben bunu birkaç saniye evvel arzetti-
ğim fikir, için söyledim. Böyle bir şey anlaşıl
mış bulunsa dahi, bunun gayrisahih olduğunu 
iddia edecek bir eksper mevcut mudur? 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — İtham yapıyor
sun, itham. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Hakiki mak
sadım.... (Geri al sesleri, gürültüler).. Ben böy
le bir şey söylemedim ki, geri alayım. Hayır 
hayır. (Gürültüler). 

Muhterem arkadaşlar, «belki» kelimesini 
han - ı yağmaya misal olmak ve o devrin karı
şıklıklar içinde bulunduğunu belirtmek için 
kullanmış bir insanım. Yoksa millî eğitime ka
tiyen çatacak, bir insan değilim. 14 sene aynı 
camia içinde çalıştım. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Millî servete 
çatıyorsun. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Millî serve
te çatmıyorum... 

BAŞKAN — Ziya Bey, karşılıklı konuşur
sanız, sözünüzü keseceğim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Ben bu mâ
nada söylemedim, arkadaşlar. Bu konuyu ka
patıyorum. Cidden ben bu şekilde katiyen söy
lemedim. (Söyledin sesleri, gürültüler). 

Avni Doğan Bey arkadaşımıza gelince: Ha
kikaten ben Avni Doğan Beyin hürmetkarıyım. 
Çünkü senelerce valiliğimi yaptı. Bana Ata
türk'e dil uzattın şeklinde, çattılar. Ben kati
yen Atatürk'e çatacak bir adam değilim. (Çat
tın sesleri). Ben hakikaten Atatürk'ün Avni 
Doğan'dan fazla hayranlarmdanma. Nitekim 
Kastamonu 'da 1938 yılında Avni Doğan vali 
idi. Atatürk'ün ölüm haberi geldiği zaman, 
İsmet inönü'nün Cumhurbaşkanı oljnaşj üzeri
ne, Avni Doğan bir sevinç dalgası işinde Anka-
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râ 'ya koştu. Binaenaleyh.... (Bırakcanım on
ları sesleri ve şiddeti gürültüler). 

BAŞKAN — Ziya Bey s'özünüzü kesiyorum. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Avni Doğan 

Bey baha Atatürk mevzuunda çâtmâmâlı idi. 
BAŞKAN — Oturuma on dakika ara veri

yorum. 
Kapanma saati : 17,47 

»&<ı 

İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 18,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : Muzaffer Önal (Tokad), Ömer Mart (Çanakkale). 

•*w» 

BAŞKAN ;— Oturumu açıyorum. 
Söz Ahmet Başıbüyük'ündür. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — E k s e 

riyet yoktur. 
BAŞKAN — Ohalde yoklama yapalım. 
(Yoklama başladı). (Ekseriyet hâsıl oldu 

sesleri). 
BAŞKAN — Ekseriyet tahassül etmiştir, 

oturumu açıyorum. . 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım, okunan rapor mündereeatm-
dan anlıyoruz kî, milyonlarca liralık kıymetli 
eşya meçhul failler tarafından1 Millî saraylardan 
çalınmış bulunuyor. İş bununla da kalmıyor, 
mânevi ve tarihî kıymetleri yokedilmiş ve böylece 
Türk tarihine de ihanet edilmiştir. Bu eşyaların 
hırsızlarının maskelerinin çıkarılarak millet ve 
tarih huzurunda mahkûm edilmeleri gibi bir vazi
fe ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bunların fail
leri kimlerdir? Bunları meydana çıkarmak için 
hangi yolu tutacağız? Zannedersem şu anda zih
nimizi işgal eden sual budur. Hiç şüphe yok ki 
asıl failler Cumhuriyetin ilânından 14 Mayısa 
kadar Devlet mekanizmasında mühim mevkileri 
işgal edenler ve bunların yaranlarıdır. Bunlar 
gelip geçen meclis reisleri, başbakanlar, bakanlar, 
idareci üyeler ve hatırlı politikacılar olarak dü
şünülebilir. 

Meseleyi mevzuat 'bakımından*, elimizdeki ka
nun hükümlerine göre incelediğimiz zaman Cum
huriyetin, ilânından 14 Mayısa kadar gelip, geçen 
bütün başbakanlar, bakanlar, meclis başkanları 
ve saire hakkında hiçbir suretle, takibat anılma
sına . kanunen imkân yoktur. Zira saraylar ve 

Meclisteki eşyalar doğrudan doğruya Meclisin 
İdareci Üyelerinin murakabesine tevdi edilmiştir. 
Bu eşyaların kontrolü da bizzat Meclisin seçtiği 
İdareci Üyeler tarafından yapılmaktadır. Hal 
böyle olunca; doğrudan doğruya mesul olanlar, 
İdareci Üyeler ve onlarla teşriki mesai ederi kim
seler, saraylar müdürleri, nihayet memurlarına 
kadar sirayet eder. 

Bunların yanında bu eşyaları şu veya bu se
beplerle evlerine taşımış olanlar da varsa bunla
rın da hukuk ve kanun bakımından mesuliyetleri 
ancak suçlara iştirakleri bakımından mevzuuba-
histir. Ama bu iştirak veya Suç ortaklıkları va-
zifei memuriyetlerinden mümbais değildir. Şu 
halde mesuliyet mevkilerini işgal edenlerin doğ
rudan doğruya köşklerden aşırılan eşyalarla 
mesuliyet bakımından bîr alâkaları olamaz. 

Müsaadenizde bu mevzu ile alâkalı olan İçtü
züğün 169 ncu maddesini aynen okuyayım: (Hü
kümetin genel siyasetinden ve Bakanlıkların 
yerine getirmek ve yürütmekle ödevli oldukları 
görevlerden dolayı, bakanlardan birinin veya 
Bakanlar Kurulunun cezalı, yahut akçalı soru
mu gerektiren eylemlerde bulunduklarından bah
sedilerek soruşturma yapılması istenirse baş
kana bir önerge verilmek gerektir.) diyor. Şu 
hüküm açık olarak gösteriyor İd, ancak vazifei 
memuriyetleri dolayısiyle bir suç işledikleri tak
dirde Başbakan ve bakanlar hakkında Meclis tah
kikatı açılabilir. Vazife ve cezali ve malî mesuli
yet mevzuubahs olmıyan hallerde bakanlar için 
Meclis tahkikatı açılamaz. 

Şimdi düşünelim arkadaşlar j-mer 'i hükümle
re göre Meclisteki ve saraylardaki eşyaların mura-
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kabe ve idaresi doğrudan doğruya Meclise ve ona 
niyabetle idareci1 Üyeler Kuruluna aittir. Dola-
yısiyle de, Başbakanın vazife bakımından doğru
dan doğruya bu işle bir alâka ve münasebeti 
iddia olunamaz. Mesele hukuki bakımdan böyle 
olunca Yüksek Heyetinizin 169 ncu madcieye isti
nat ederek o devrin mesul makamlarını işgal eden 
zatları hakknda Meclis tahkikatı açmaya imkân 
yoktur. Şu halde ne yapacağz? . Millet malını 
soyanları tahkik ve takip etmiyeceğiz ini'? Bun
ları böyle kapalı mı bırakacağız arkadaşlar? Vâ-
zıı kanun bu kanunu tanzim ederken bunları da 
nazarı itibara almıştır ve emniyet supabı olmak 
üzere 177 nci maddeyi tedvin etmiş bulunuyor. 
Müsaadenizle okuyorum.. 

«Meclis bir iş hakkında doğrudan doğruya 
ı bilgilenmek isterse bir soruşturma komisyonu 
kurar," yahut Meclis komisyonlarından.birisini bu 
işle ödevler.» ; 
ı Ceza ve Usul kanunları bakımından mesul 
olan Meclis İdareci üyeleri ile mesul memurlar 
hakkında umumi hükümlere tevfikan müddei-
umumilerco tahkikat yapılabilir bugün bu yol 
hemen tutulabilir. Ankara ve İstanbul müddei
umumisi- Cumhuriyetin ilânından 14 Mayısa 
kadar gelip geçmiş idareci üye, memur ve müs
tahdemin hakkında doğrudan doğruya Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununa tevfikan takibat 
yapılır. Ancak hâdise yalnız, Meclis İradecileri 
ve Saray idarecilerine ait kalmıyor, dolayısiyle 
dallanıyor, dallanıyor, tıpkı bir havuzun ortası-
ı'riaJ atılan bir töşin yoptığı dalgalar gibi genişli
yor, genişliyor, genişliyor, belki o zamanın Reisi
cumhuruna kadar uzuyor. 

Şu halde arkadaşlar, işin hakiki veçhe ve 
çehresinin anlaşılabilmesi için her şeyden evvel 
177 nci madde hükmüne tevfikan bir Meclis so
ruşturması açmak lâzımdır. (Bravo sesleri) 
,: Meclis soruşturmasının gayesi şudur: Hâdise

nin mahiyeti itibariyle, vasfiyle sorumlu kimse
leri anlıyacağız, bunların isimleri tahakkuk et
tikten sonra düşüneceğiz hâdisede şu, şu zatla
rın cezai veya hukuki mesuliyetleri mevcutsa da 
İçtüzük, Ceza Kanunu, Af Kanunu ve müruru
zaman bakımından şu şekilde hareket etmek lâ
zımdır'şeklinde bir neticeye varacağız. 

, ' Şimdi tutacağımız yol, umumi mânasiyle bu 
işin içyüzünü Meclise arzetmek üzere bir Meclis 
tahkikatı açılmasına karar vermekten ibarettir, 
kanaatindeyim. 
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Mâruzâtım bundan ibarettir. (Sağdan, soldan 

alkışlar). 
BAŞKAN — Kâmil Gündeş! 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Aziz arka

daşlarım; saraylar ve saraylara bağlı köşkleri 
tetkik ederken bu meseleyi üç devreye ayırma
mız icabeder: 

Birinci devre Halife devresi. Bu devre İstik
lâl Harbi sonunda millî kuvvetlerimizin İstan
bul'a ayale basmasından 3 Mart 1340 tarihine 
kadar devam eder. 

Bu devrede saraylarda mevcut eşya ve mef
ruşatın defterleri tanzim edildiği hakkında bilgi 
mevcut ise de maatteessüf bu defterler elde edi
lememiştir. 

İkinci devre Maliye Vekâleti devresi. Bu dev
re de 3 Mart 1340 tarihinde meriyete giren 431 
sayılı Kanunla başlar ve 1933 yılma kadar de
vam eder. 

Bu devrede Saraylar Müdürlüğü lnırulmuş 
ve bu müdiriyete İstanbul'da mevcut Dolmabah-
çe, Yıldız, Beylerbeyi gibi saraylar, Küçüksu 
Kasrı, Yalova, ve Florya köşkleri bağlanmış ve 
bu yerlerdeki demirbaş eşya ve mefruşatın, İn
celeme Komisyonu raporunda teferruatiyle izah 
edildiği gibi, defterleri tanzim edilmiştir. 

Üçüncü devre Büyük Millet Meclisi devresi
dir. Bu devre bir haziran 1933 senesinden 22 Ma
yıs 1950 senesine kadar devam eder. Bu devrede 
de saraylarctaki ve köşklerdeki eşya ve mefru
şatın iki defa defterleri tanzim edilmiş ve fakat 
her defter tanziminde gözden kaçmıyan bir ci
het şudur ki; eşya ve mefruşatın vasıflarından 
bahis edilmemesine bilhassa itina edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; Konya Milletvekili kıy
metli arkadaşım Saffet Gürol'un geçen birleşim
de bertafsil izah ettiği igbi, çok kıymetli tablo, 
halı, avize, nadide vazolar ve tarihi kıymeti haiz 
birçok eşya'nın> Maliye Vekâleti devresinde yani 
İcra Vekilleri Heyeti ve Meclis devresinde, Bü
yük Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararla-
riyle şu veya bu müesseseye şu veya bu kulübe 
tahsis edilmiş... veya yine derhal arzedeyim ki 
buradan da o eşyaların kıymetlilerinden büyük 
bir kısmının muayyen zevatın evlerine nakledil
miş olduğu ve bu eşyaların bir kısmının halen 
dünün mesul insanlarından bir kaçının ev veya 
köşklerinde bulunduğu söylenilmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, ikinci devrenin son sene
leri ile üçüncü devrede saray ve köşklerdeki eş-
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ların çok hor kullanıldığını biliyoruz. Bu vaki- I 
ayı öğrenmek istiyen muhalif ve muvafık sayın 
arkadaşlarımın Dolmabahçe Sarayının kapalı da
iresinde bulunan çok kıymetli ve ekserisi tarihî 
kıymeti haiz eşyaların bugünkü feci durumlarını 
görmelerini ve bu devrelerde millet malının na
sıl kullanıldığı hakkında fikir edinmelerini bil
hassa rica ederim. 

Aziz arkadaşlar, 22 Mayısta mesuliyet vazi
fesini omuzlarına tahmil ettiğiniz Meclis Divanı 
arkadaşlarınız, başta bilhassa Sayın Meclis Baş
kanı olduğu halde bütün arkadaşlar, sizlere lâ
yık bir hassasiyetle Meclis ve Meclise bağlı saray 
ve köşklerin 22 Mayısa kadar muamelelerin nasıl 
gelip geçtiğini incelemeye koyuldu. Sayın İnce
leme Komisyonu da aynı hassasiyetle işe başla
mıştı. Gerek İdareci Üyeler Kurulunun ve ge
rekse Meclis İnceleme Komisyonunun İçtüzük 
muvacehesinde vazife ve salâhiyetleri, sarayların 
demirbaş eşya ve mefruşaatımn kötüye kullanıl
malarını bütün çıplaklığı ile sizlere birer rapor 
halinde getirmeye müsait olmadığına göre, Mec
lis Divanı, maliye, müfettişlerinden mürekkep 
bir komisyon marifetiyle gerek Ankara'da ve 
gerekse İstanbul'daki saray ve köşklerin muame
lelerini tetkik ettirmeye karar verdi ve bu karar 
gereğince 19. Haziran 1950 tarihinde işe başlıyan 
maliye müfettişlerinden teşekkül eden komisyon 
tetkik ve incelemelerini 18 Haziran 1951 tarihine 
kadar devam ettirerek, gerekli raporu hazırladı 
ve bu rapor Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporuna ekli olarak sayın üyelere dağıtıl
mış bulunuyor. 

Gerek İnceleme Komisyonu raporu ve gerek 
maliye müfettişlerinin raporu yekdiğerini te
yit ve takviye eden ve biri diğerini tamamlıyan 
birer vesika halinde ellerinizde bulunmaktadır.. 

Millet malını kötüye kullananlar ve dolam
baçlı yollardan, keza millet mallarını zimme
tine geçirenleri adalet pençesine teslim etmek 
için mesullerinin bilinmesi lâzımdır. Yukarda 
da arzettiğim gibi ne idareci üyelerin, ne maliye 
müfettişlerinin ve ne de komisyonun bunları tes-
bit etmeye yetkileri yoktu. Hapinizin de malû
mu olduğu veçhile, benden önceki hatip arkadaş
larımın da netice itibariyle üzerinde durduğu 
tek bir yol vardır: İçtüzük'ün 177 nci maddesi 
gereğince evvelâ Meclis soruşturmasının yapıl
ması lâzımdır. Bu soruşturma ile mesuller tesbit 
edildikten sonra Yüksek Heyetiniz ona.göre bir I 
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karar verir. Bu hususta bir takriri Yüksek Baş
kanlığa sunmuş bulunuyorum. Kabul buyurul-
duğu takdirde, bu yolda, mesuller tesbit edile
bilir. 

Aziz arkadaşlarım; saray ve köşklerde ariz ve 
âmik inceleme yapan maliye müfettişleri ve İn
celeme Komisyonu kıymetli raporlarını Yüksek 
Heyetinize sunmuş bulunuyorlar. Bu işte çok 
çalıştılar vazifem icabı bu ciheti bildiğim için 
bu arkadaşlara teşekkürü şahsan bir vazife bili
yorum. 

Kıymetli arkadaşlarım; sözümü burada biti
rirken, muhalefet partisine mensup Sayın Kâmil 
Boran'in muhalefet şerhinin dördüncü madde
sini aynen okuyup, kısaca cevap vermek isti
yorum. 

Arkadaşımızın muhalefet şerhinin 4 ncü mad
desi aynen şudur : 

«1950 senesi Temmuz ve Ağustos aylarında 
Dolmabahçe Sarayından bâzı-eşyalar - ki bun
lar yatak odası takımları, gümüş ziyafet ta
kımları, çeşitli mobilyalardır - komisyon baş
kanımızla idareci üyelerin gördükleri lüzum 
üzerine sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Baş
kanımız ve Başbakanla maiyeti erkânının hiz
metlerine tahsis- edilmek üzere Morya ve Ya
lova köşklerine nakledilmiş.» Dikkatlerinizi 
bilhassa bu noktaya toplamanızı rica ediyo
rum. «Bu suretle şimdiye kadar saraydaki yer
lerinde aynen muhafaza edilmekte olan eşyalar 
âtıl bir vaziyetten kurtarılmıştır» denilmekte
dir. 

Arkadaşlarım, sayın Kâmil Boran'm bah
settiği tarihte ben, idareci üyelerden biri idim. 
Gerek bu tarihte ve gerekse 1 Kasım 1951 gü
nüne kadar Dolmabahçe Sarayından Kâmil 
Boran'm ifade ettiği şekilde Florya ye Yalova 
köşklerine nakledilmiş ve Devlet Başkanı, Mec
lis Başkanı ve Başbakanın hizmetlerine tahsis 
edilmiş bir eşyadan malûmatım yoktur ve be
nim olmadığı gibi mensup olduğum kurulun 
da haberi yoktur. Meclis Divanının da haberi 
yoktur. Sayın Kâmil Boran arkadaşımız ifade
mizi cerhedecek bir bilgiye sahipse bu bilgiyi 
gerek bize ve gerekse Yüksek Meclise tenvir 
sadedinde lütfetmelerini rica. edeceğim. 

Arkadaşlar şurasını da ilâve edeyim ki ; ha
tırımda kaldığına görö 1950 senesi Ağustos 
ayında İngiltere Veliahdi Prenses Elizabet'in 
kocası Edimburg Dükü memleketimize geldiği 
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^amcW;sayın 1)evlet Başkanı;)kendilerini Florya 
köşkünde kabul, 'buyuracaktı;.. (Florya değil, 
Yalova sesleri). Yalova olacak.: Yalova'da ka
bul buyuracaktı. Elimdeki etüdümde sarayla
rın 1930!- 1946 seneleri arasındaki zamanda na
sılı kullanıldığı hakkında mütalâa: vardır. Belki 
başka bir; imaya mahal verir diye bu kısımla
rı çıkartarak okudum. Saray eşyaları arkadaş-
laıvcidden bu müddet içinde çok kötü kullanıl-
mistir ve bundan dolayı kabul salonu eşyası 
çok yıpranmışp ve gene bu kabul salonu zi-
yafei takımları da çok noksandı. Türk misafir
perverliğine uygun ve sizlere lâyık bir şekilde 
bin kabul yapabilmek için kabul salonunun eş
yasının yenilenmesi ve takımların ikmali icabe-
diyordu. Meclis Divanı ve sayın Devlet Baş
kanının da tensibiyle Dolmabahçe Sarayından 
Yalova Köşküne, bu kaibul müddetince köşkte 
kalmak üzere, bâzı eşyanın nakline karar- ver
dik ve bu karar gereğince bir kısım eşya tes
lim ve tesellüm evrakı tekemmül ettirilerek 
Yalova Köşküne nakledildi. Şimdi teferruatını 
iyice bilmiyorum; çünkü o vazifeden ayrılalı 
epeyce oldu, bir kısım eşya İnceleme Komisyo
nunun ve hattâ sayın Kâmil Boran'm malûmatı 
tahtında Yalova'ya nakledildi. Bu kabul bittik
ten sonra aynı eşyalar derhal keza sayın Kâmil 
Boran'm gözü önünde Dolmabahçe Sarayında
ki yerlerine yerleştirildi. 

Eğer sayın Kâmil Boran, bu nakil işini ele 
alarak, bu hakikatleri tahrif ederek politika 
yapmak ve bu vesile ile bugünün iktidarındaki1 

Devlet Başkanına, Meclis Başkanına, Başba
kana sataşmak istiyorsa, bu hareketi, en hafif 
tâbirle, kusurlu bir hareket olur. Kendisine bu
nu hatır!atmayt bir vazife bilirim., Mesele bun
dan ibarettir. 

; Takririmin kabulünü Yüksek Heyetinizden 
bilhassa rica ederek sözlerime son verir, sizleri 
hürmetle selâmlarım. (Soldan alkışlar). 

KÂMİL BORAN (Mardin) — Murterem ar
kadaşlar, geçen- birleşimde bu rapora muha
lif kalışımın sebeplerini kısaca arzetmiştim. 
Pek kısa olan bu izahatım anlaşılmamış ola
caktır ki, çok sevdiğim/ Saffet Gürol arkadaşım 
dahiy muhalefete mensup olmam dolayısiyle 
ve sırf muhalefet yapmak için ekseriyet ka
rarma:! katılmadığımı ileri sürerek kendileri
ne has zarif :bir ifade ile bana tarizde ".bulun--
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olular. Bu itibarla bugün tekrar huzurunuza 
çıkmak ıstırarını duydum. 

Esasen millî saraylar eşyalarının kontrol ve 
teftiş işleriyle vazifeli ve İçtüzüğün tanıdığı ge
niş salâhiyetle: mücehhez bulunan Meclis Hesap
larını İnceleme Komisyonunun bir üyesi ola
rak arkadaşlarımla birlikte sırtımda işçi gömle
ği, bu eşyanın tesbit ve tetkiki'işinde" günler
ce çalıştığım içindir ki, hakiki vaziyeti Yüce 
Kamutaya' ye • umumî efkâra duyurmak hususun
da kendimi.' vazifeli ve salahiyetli hissetmek
teyim.; 

Malûm olduğu- üzere İçtüzüğün 62 nci mad
desi şöyledir;: 

(İdareci üyeler tarafından tutulan eşya ve 
elde def terleri komisyona sunulur. Komisyon 
eldeki eşyayı teftişliyerek ve defterleri inceli-
yerek raporunu Kamutaya sunar.) İçtüzüğün 
bu açık hükmüne uyarak komisyon halinde 1950 
yılında Ankara 'dan başlıyarak İstanbul 'da Mil
lî saraylar, kasır ve köşklerde günlerce teftiş, 
kontrol ve inceleme yaparak 31 . X . 1950 ta
rihli bir rapor tanzim ettik. Bu rapor İçtüzü
ğün sarih hükümlerine göre Kamutaya sunul
ması: icabederken aylarca Meclis Başkanının çek
mecesinde kalmış, Kamutaya sunulmamıştır. 
Halbuki, raporun derhâl yerine getirilmesi za
ruri ol an ki sımları vardır. Meselâ, saraylar ve 
müştemilâtında mevcut eşya ve mefruşat . kayıt 
sisteminin ihtiyaca salih ve modern usullere 
uygun şekilde yeniden tesisine mütedair tav
siyelerimiz bu cümledendir. Bu tavsiyeler bu-
;güne kadar maalesef yerine getirilmiyerek kâ
ğıt üzerinde kalmaya mahkûm edilmiştir. İç
tüzüğün hükümlerini rencide edilmesi de ayrı
ca üzerinde durulacak bir noktadır. 

Bugün müzakere edilmekte olan rapora ge
lince : 

Bu rapor millî saraylardaki eşyanın hakiki 
ve fiilî durumunu lâyikiyle anlatmaktan maa
lesef uzaktır. 2 nci Dünya Harbi sırasında İs
tanbul'umuzu tehdit eden muhtemel tehlikeler 
göz önünde tutularak kıymetleri milyonları bu
lan pek çok eşya 54 vagon halinde Anadolu'
ya nakledilmiş, fakat bunların ait olduğu oda
lar lâyıkiyle tesbit edilemediği için tekrar İs
tanbul'a getirildikleri .zaman yapılan taksim 
ve yerleşmede ekserisi eski yerlerini bulama
mış ve bu yüzden birtakım karışıklıklar mey
dana gelmiştir. Bir; taraftan* bâzı eşya noksan 
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görülürken, diğer taraftan kayıt harici fazla 
eşya mevcut olması bu yüzdendir. Haddi zatın
da ne kayıp eşya ne de fazla eşya mevcuttur. 
Diğer taraf tan ' defterler yeni Türk harfleriy-

.• İe tanzim edilirken vâsıfları kısa yazılmak za
rureti lıasıl olduğundan bu durumda bâzı eşya
nınmevcut olmadığı gibi -'"bir zehap hâsıl et
mektedir. Kitapların kayıtlarında bâzısında 

.muharrir in-adı , bâzısında kitabın ismi yazılmış 
"olması &a'bizi önce şaşırtmıştı. Evvela iki bin 
noksan tesbit etmiş iken ikinci bir taramada 
bu rakam iki yüze inmiştir. Yeniden esaslı ve 
'sistemli bir t ada t yapıldığı takdirde bu kabîl 

• noksanların haddizatında mevcut olmadığı te-
' zahür edecektir. Raporda maalesef bu husus-
'larıri.:hiçbiri nazara alınmamış ve' tahlil olun
mamıştır. Bu eşyaları kendilerine yıllarca ema
net ettiğimiz memur ve müstahdemler o eşya
nın üzerlerine titremektedirler. Tetkikatımız 
sırasındaki bir iki müşahedemi burada kısaca 

; ;-arzetmeyi faydalı bulurum. 
Dolmabahçe Sarayının altın ve gümüş deni

len've muhteviyatları milyonları aşan iki oda
nın, her birinin ikişer demir kapısı ve ikişer, 
üçer anahtarı vardır. Bu anahtarlar sarayın 
üç ayrı memuru tarafından muhafaza edilir. 
Komisyon İllinde ve iki lumyager.,;\marifetiyle 

' ve memurları huzurunda tetkikatimızı yapar
ken, vaktiyle Divriği'ye nakilleri dolayısiyle 
ipekli bohçaya sarılan çok kıymetli altın ta
kımları tesbit ediyorduk. Defterlerinde kayıtlı 
• olduğu halde bir altın maşa eksik çıkıyordu. 

jiSebebini sert" bir ifade' ile Sorduğumuz memur 
ve muhafızlar-karşımızda sararmış bir heykel 

.-.gibi durdular. Eşyaları tetkik ettiğimiz sırada 
memur ve muhafızlar maşa! diye haykırdılar. 

v,(Vah, yah sesleri). • •• 
Vaziyeti aynen arzediybrum. 
BAŞKAN—'.' Mevzua devam buyurun Kâ-

. mil Bey..'. ;>;' ' , . . ,-. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

Lütfen arkadaşları sükûta davet ediniz. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — E-

•ivet sayın iktidar! Vaziyeti takip eden memur ve 
muhafızlar maşa, maşa diye haykırdılar. Me
ğer o maşa ipek bohçanın kenarına takılmış. 
(Soldan «maşa çıktı» sesleri, gülüşmeler). 

, ... -.Evet altın maşa bulundu. . . , -- . 
Şavarona yatında komisyon halinde defter-
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leri inceledik ve eşyalarla karşılaştırdıktan 
sonra süvari bize tek bir eşya noksanımız var
dır, o da: Rahmetli Atatürk vapur güvertesin
de kahvaltı yaparken yanındaki küçük Ülkü 
bir çatalı denize düşürüyor. Atatürk süvariye 
dönüyor: Gördün ya; bu çatalı benim zimmeti
me kayıt et, diyor. Neticede bu çataldan baş
ka bir eksik çıkmadı. 

Atatürk'ten sonraki bir hâtırayı da arzede-
yim: O zamanın Millî Eğitim Bakanı bir kita
bı alıp okuyor. Fakat gemide okumayı biti
remiyor. Geminin dışarısına çıkarmak isti
yor, süvari müsaade etmiyor, inönü'ye haber 
veriliyor. înönü hiçbir şey dışarıya çıkmıyacak, 
diyor. Bakana söyleniyor ve kitap yerine iade 
ediliyor. Bütün komisyon huzurunda geçen bu 
misalleri Yüksek Huzurunuzda arzetmekle ha-
kikatları duyurmuş oluyoruz. (Soldan o,-o ses
leri, gürültüler). 

• Arkadaşlar, ' Yüksek Kamutay azalarından, 
hepinizden istirham ediyorum, bu memur ve 
müstahdemler emirlerinizin altındadır, hepsini 
bir, bir dileniyiniz, • bu devlet ve millet yadigâ
rı olan eşyaların yıllardan beri ne büyük bir 
titizlikle muhafaza edilmiş olduğuna muhak
kak kanaat getireceksiniz; — 

.Müzakere ettiğimiz raporun üzerinde duru
lacak -bir hususiyeti daha vardır: 

Ekserisi kolaylıkla kırılır cinsten olan 
bu eşya da uzun seneler boyunca husule gele
cek tabiî ve normal zayiat dahi (yağma, imha, 
meçhul âkibet) gibi tâbirlerle vasıflandırılmış
tır.. Raporu tanzim eden arkadaşlar 1950 yılı 
Temmuz ve Ağustos ayları içinde İdareci Üye
lerin gördükleri lüzum üzerine Sayın Cumhur
başkanımız, Meclis . Başkanımız, Başbakanımız 
ve maiyetleri erkânının hizmetlerine tahsis edil
mek üzere- Dolmabahçe , Sarayından Flarpa'da-
ki Deniz Köşküne, Yaverlik Köşküne, Genel Kâ
tiplik Köşküne, Beyaz Köşke, Mavi Köşke . ve 
Kırmızı Köşke. 

Yalova'dald Cumhurbaşkanlığı Köşküne, Ge
nel Kâtiplik Köşküne ve Yaverler Köşküne, Ter
mal Otelinde icar mukavelesi harici bırakılmış 
beş odalık birinci sınıf daireye gönderilen ya
tak odası takımları, gümüş ziyafet ta
kımları, çeşitli mobilyalar ve emsalinden 
ibaret 916 parça eşyadan aradan bir se
ne geçmeden 43 parçasının kırılmış veya 
kaybedilmiş olduğu keyfiyetini gözöiıünde bu-

— 255 — 
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lundürmıış olsalardı - her halde raporlarında •• da
ha insaflı bir neticeye varır] ardı: 

Sıras'i gelmişken1 - arzettiğim köşklerin.' bugüh-
kühkü' istimal şekli hakkında'-da-''bir!iki 'kelime
lik izahatta ;bulünm ak istiyorum. 

Kırılan^ eşyalâriıı vesikaları buradadır. (Oku
yun o vesikaları" sesleri). 

(Vesikaları Kamutaya göstererek j . Büyürün 
vesikalar. Vesikasız; konuşmuyorum.' (Vesikaları 
'ok'ü sesleri) .-'• 

KÂMİL GÜNDEŞ: (Kayseri) —-Vesikaları 
o k ü . . . ' ; ; ' ' •'."•. ' : 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Mademki ısrar ediyorsunuz: okuyorum: [19Ö1 
yaz mevsimlerinde . Cumhurbaşkanlığı Deniz 
Köşkü ile iki numaralı dairede kullanılan ye-

. m ek takımlarından yukarda gösterildiği üzere 
İ İ kalemdei -32 parça kirilhiış veya çatlıyarâk'kul
lanılmaz hale geldiği görülmüştür,'; Bunlat'in 
kimler taraf itidali; kırıldığını tesblt etmek im
kânı bülmîniamakİR beraber, her halde kullan
ma esnasında kırıldıkları kanaatine varil ıh iş-
tn \ ' ' 1 6 . I X . 1 Ö 5 1 

Florya köşkleri üst memuru], 
(Listeyi'de^kü sesleri). 
Müsaade ederseniz listeyi okürüiyayım. 
(Ökif'sesleri). İşte elimdedir^ oküyorühi: 
2 tane rain kadehi, 1 kiristâl tabak," 1 salata 

tabaği,' 2 kiristâl dondurma kupası, 1 yemek 
tabağı, İ çiçekli1 su bardağı, keza 16 SÜ bardağı, 
2 kahv^ fincânr-

2 numaralı dairede, 3 aded1 su bardağı, 3 
fincan1, 3 kahve fincanı. 

ikinci liste de; aşağı yukarı aynidû'.. (Oku, 
oku sesleri, gülüşmeler). 

9İ6 parça eşyadan aradan bir sene: geçme
den 43 parçasının kırılma ve kaybolma keyfi
yetini göz önünde bulundurmuş olsalardı, ar
kadaşlarım her halde raporlarında daha insaflı 
bir neticeye varırlardı. . 

Sırası gelmişken arzettiğim- köşklerin bu
günkü istimal şekli hakkında da bir iki kelime
lik izahatta bulunmak isterim : 

Florya'nın Genel-Kâtiplik Köşkünde geçen 
yaz ve bu-yaz Sayın Meclis -Başkanımızın aile ef
radı ve misafirleri/ 
: Yine Florya 'nm kırmızı köşkünde;' geçen yaz 

ve'bu-yaz :İdareci Üyelerden-biri.v. (isim- söyle, 
vesika göster sesleri/gürültüler). 
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Saym Kâmil Günde^Hn yalnız (tstanbııl?» teş

riflerinde Dolmabahçe?de ikametlerini biliyo
rum.-(Gürültüler) ı- ••• ; 

KÂMÎL GÜNDEŞ "(Kayseri)>-- Eğer-Kânlil , 
Gündeş 'in- bir saat ölsün Isaraylaf da4kamet etti
ğini ispat-ederseniz derhâl 'Mecliöteıi-istif a-ede
ceğim!. Şereflere hürmet ediniz, liakikatları bal
çıkla İtapıytfmazv-'•' ' 

M E H M E T . M M Î L BORAN (Mardin) -^B&ı 
hakikattan^ayrılan -bir' insaftadteğiîimi Bıınn İyi 
bilmelisiniz^ ^ " 

KÂMtL GÜNDEŞ (Kayseri). — Bir^gün^bir 
saat yattığımi,. kaldığımı -ispat 'et; : ' 

M/KÂMÎL-BORNA^ ( b e v a m l a ) ^ Y ı l l a r c a 
hâkimlik etmiş? bir insanuVı] meslekî hayatımda 
asla h&Mkâttah-* ayrılmadım. (İddianı-ispatnfrt 

• seşleri)v ' " : "; ' 
AGÂÜLEROZAN-(Bursa)—KâmîtGündeki 

ithanü ettin] ispat et;>; K ' ' \ " 
KÂMİL BORAN (Devamla) - ^ Ben^Dolma-

bahçe Sarayında gidipçkaldığıhtfsöylödjler; işit
tim, (Gürültüler.) f 

A G İ H EROZAN-(Bağırarak),— işitmekle 
karar verilmezi. 

'./•' Mr KÂMİL BORAN (Devamla) ,-^azla-asa
biyete kapılmayınız.'-Galiba- Mocliste-okluğunu
zunmuttunuz. Dolmabahço Sarayında-^ idareci 

. Üyelerin yatmalarına-mahsus lüks-karyolali mu-
4 azzam'odaİar vardır. - ; : 

: KÂMfcL GÜNDEŞ ( K a y s e r i ) ; — M a i ı ^ s ö y / 
: lüyorsuh. -

MÎ KÂMİL^BORAN/ (Devamla) ^ ; Y M a n 
; söylemek- âdetim (değildir. "Ben yattığıriiKesaslı 
i yerden •işittim,» katiyetle1 de biliyorüım» 

I B R A Ö I M P rîÎRAZOĞLlJ (Kayseri) ~- Bili
yorum dbdiniz;-^ ' ' ' • ' • , - ' . 

M. KÂMİL BORAN (Devamla-) - - ÇJvötİnli
yorum dedim. Ibrahim^Bey/ 

Biliyorum, biliyorum, arkadaş; 
İBRAHİM KlRAZOĞLU (Kayseri) - ^ Hak-

dan îiyrıld'm;:. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla), — 

Yine ısrar ediyorum, İbrahim-Bey. {..-
İBRAHİM KlRAZOĞLU (Kayseri^ — Bili

yorsanız ispata'davet ediyorum. 1 
M E H M E T - K Â M I L K B O R A N ^ (Devamla) — 

Florya ^köşklerinde^de yatllmıştır.i : 

BAŞKAN — Büşökildc-devam'l)üyurvrlursa 
ötürümün kapatacağinv,' 
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.-.. â İEHMBTiKÂMÎL^ORAN (Devamla) — 
Sözlerimitbitirmeden eVvel:< Gürkan arkadaşı
mınteklif i ettiği ıMeelis^ tahkikatı üzerinde; bir-
kaçf kelime-mâruzatta/bulnnmak-isterim. iBöyle 
bir tahkikattan ve neticelerinden çekinecek bu-
günkü-muhalefete•=m ensup hiçbir arkadaş tasav
vur. etmiyorum. " , 

^AfeIiRtZA^lIjIÇKAIjE-(K:ayseri) — Zaten 
kaçamazsınız. V 

> M . a m f i l i JB0RAN —Yalnız... ^Gürültü
ler) ̂ Başkanımızdan sükûtu temin etmelerini ri
ca ederim.('Devam, devam.sesleri) 

BAŞKAN -—•Biz devam ediniz, sükûn temin 
edilmiştir. 

'M.^KAMÎ1>BORAN (Devamla) — Yalnız 
Ahmet * Gürkan - arkadaşımıza >• hatırlatmak iste
rim ski öner gemndcn« önce; M 
colemo5 Komisyonumuz, ^İçtüzüğün 177 nci mad
desi ̂ hükümlerini göz -önünde:-tutarak,;• hakika
te-umumi-efkâr önünde •aydınlatılması- için so
ruşturma-açılmasını • ittifakla kabul ve teklif 
etmiştir. 

''Mâruzâtım bundan -ibarettir. 
H İ M M E T ÖBÇMEN (Konya! - - Ömer'İn

önü'nün, mühendis mektebinde okurken Dolma-
bahçei;Saımvında ne 'kadar 'kömür yaktığını da 
hesap -ettiniz mi? Söylemek iâzımgelirse... 

• - M l Ö L © Ü N D E Ş : ( İ a y s e r i ) —-Çok kıymet
li •: arkadaşlarım; mevcut •nizamlarımıza göre 
Devlet-başkanları arzubuyururlarsa saraylarda 
ve «köşklerde; kalabilir; {Fakat" bugüne kadar sa

yın Devlet ^Başkanımız saraylarda ikamet buyur-
mamışlardır. Ancak 'Yalova ve Florya köşkle
rinde "dinlenme maksadiyle, çok uzun sürdüğü
nü sanmıyorum, her şene 15-20 gun kalmışlar 
ve iîmmet buyurmuşlardır. Ve •esasen ' Florya 
köşkü Devlet başkanlarının yazlık ikametleri 
içirj yapılmıştır. 

HŞimdi;* Devlet* başkanları burada ikamet 
ederken, oranın 'demirbaş eşyaları vardır, bu 
arada Devlet adına, millet adına misafir kabul 
etliyor ve ziyafet veriyor.-Eğer bir, ziyafette iki 
kadeh-kırılmış ise ;ki, arkadaşım bana cevap 
olarak okuduğu vesika budur,; halbuki muhale
fet şerhinde diyorlar ki, Dolmabahçe -Saraym-
<\mv FloryaV^, ^Yalova^köşklerine tarihî eşya 
nakledildi ve Devlet Başkanı ve diğer zevatın 
hizmetlerine tahsis edildi.- Ben de cevaben de
dim ki, zamanımızda "böyle bir şey olmamıştır. 
Hiçbir tarihî eşya Florya-ve Yalova köşklerine 
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nakledilmemiştir, -şunun bunun hizmetlerine 
tahsis edilmek için gönderilmemiştir. Yalova'da 
Florya 'da - demirbaş, eşyalar vardır. Orada ika
met edenlerin hizmetlerine tahsis ediliyor. Ora
daki demirbaştan bir bardak bir çanak kırıl-
mışsa bu, bana cevap olmasa gerektir. 

BAŞKAN -T- Lütfen size taallûk eden kısım
lara cevap verin. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Devamla) .— Hükümete 
istediği zajnan nasıl, söz veriyorsanız Divan adı
na konuşanlara da aynı suretle söz vermek tü
zük icabıdır. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi şahsıma sataşıldığı 
için cevap vereceğim: Ben şu kürsüden namu
su üzerine yemin edenlerden biri olan Kâmil 
Boran arkadaşıma diyorum ki, şerefli insanlar 
yaptıkları isnadı ispat ederler. Kâmil Gündeş'-
in bir tek gün saray ve köşklerde yattığını ka
rine ile dahi ispat ederlerse,' şerefli milletvekil
liği vazifemi muhterem Kayserili hemşerilerime 
iadeye hazırım. 

Arkadaşlar, ben vazifeli İdareci Üye : olarak 
iki sene içerisinde, sayın İnceleme Komisyonun
da vazife gördüğüm zamanda belki 3 - 4 defa 
saraya gittim, sarayları vazifem, icabı gezdim, 
tetkik ye tahkik ettim. Vicdanlarına havale 
ediyorum. Dünkü saraylarla bugünkü sarayları 
ve eşyalarını mukayese etsinler ve zamanımın 
müdür, hademe, ve memurunun hepsine vazife
lerini dürüstlük ve ehliyetle yaptıklarından do
layı burada teşekkürü vazife bilirim. 

Gidiniz sayın milletvekilleri, sarayları şim
di görünüz ve şimdi geziniz,- kapalı daireleri 
şimdi ziyaret ediniz! O vakit sizin için dün ile 
bugünü kıyas' etmek çok kolaylaşacaktır. Ben 
şu olmuş, bv olmuş demiyorum, siz milletve
killeri halen kullanılmakta olan sarayları ve 
içindekilerle dünün kötü kullanılmaktan müte
vellit harap olmuş eşyalarını mukayese ediniz, 
dedim. Teklifim bundan ibarettir. Binaenaleyh, 
idareci üyeler falan filân diye hücum etmele
ri doğru değildir. Hele arkadaşlarım gene bu
günkü iktidar büyüklerinden bahsedip hiç Flor
ya'ya ayak basmamış insanlara dahi taanda bu
lunmak biraz acıdır acı! Bu memleketin hükü
met idaresini omuzlarında taşıyan insanın Flor

ya 'da yattığını veyahut şurada burada yattığını, 
millete ait olan yerlerde yattığını ifade etmek 
bence hakikatları tahrif etmek olur! Yemin 
ettik, bildiklerimizi vicdanlarımızdan gelen ses-
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îe sizlere ifade etmek isteriz ye sizleri aşarak 
Türk efkârı umumiyesine bunları arz ve ifade 
etmek şeref borcumuzdur. (Soldun bravo sesle
ri, alkışlar). 
. M. KÂMİL BORAN (Mardin) — Tahrif edil
miş bir şey yok, sözlerim tamdır. , 

BASIDAN —- İsmail Aşkın, buyurun. 
İSMAÎL AŞKIN (Bilecik) -— Muhterem ar

kadaşlar, rapora imza koyan bir arkadaşınız 
şif atiyle kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

Muhalefet, tahkikat açılsın, diyor. Birçok 
arkadaşlar da bunu söylüyor, ben de o fikir
deyim. Ama tahkikat ne ile açılacak ? Eski 
defterleri imha etmişler. Bizlere tevdi edilen 
defterler bakkal defteri gibi kurşun kalemi ile 
kaydedilmiş şeylerdir. Kayıtların çoğu silin
miş, defterler yeni yazı ile yazılmış. Tahkika
tı ne ile yapacağız? Ne ile müsebbiplerini bu
lacağız? Bunlardan bir şey çıkmaz. (Çıkar, çı
kar sesleri). . . . 

Arkadaşlar, Saraylar, bilhassa Dolmabahçe 
sarayı ikametgâh ittihaz edilmiştir. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Kim tara
fından? 

İSMAİL AŞKIN (Devamla) — İkamet itti
haz edilmiş, bu odadan, öbür odaya mütemadi
yen yer değiştirilmiş. Bu sarayda vazifeli olmı-
yan ve" Büyük Mecliste hiçbir yetkisi bulunmı-
yan bâzı şahıslar orayı ikametgâh yapmışlar... 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Kim yapmış? 
İşim söyle: 

İSMAİL AŞKIN (Devamla) — Eski iktidar 
zamanında. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — İsim ver. 
BAŞKAN — Çok rica ederim, karşılıklı ko-

nuşmıyalım. 
İSMAİL AŞKIN (Devamla) — Eski iktidar 

zamanında 1940 yılma kadar hiçbir .yetkisi - bu-
lunmıyan kimseler orayı ikametgâh ittihaz et
mişlerdir. (Soldan, isim ver sesleri) Odalarına 
hususi telefonlar koydurmuşlar ve isimlerini 
telefon rehberlerine geçirtmişlerdir. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Kimdir o? 
İSMAİL AŞKIN (Devamla) — Ömer inönü'

dür arkadaşlar. Bunu saraydaki 1941 senesin
den 1944,senesine kadar tabedilen ve saray san
trali tarafından telefonlara dağıtılan rehberlerle 
ispat edeceğim arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri) 

MEHMET .KARTAL (Malatya) — Sayın 

.mı ö : â 
Celâl Bayar'm damadının 'oturduğunu söylemi
yorsun, inönü'nün oğlu olduğu için söylüyorsun. 

İSMAİL AŞKIN (Devamla) — Ömer İnönü 
olduğunu buradan söylüyorum ve hor zaman is
pata hazırım. 

Arkadaşlar; yalnız Hesapları lneelcme Ko
misyonu arkadaşlarımızdan bir noktayı' aydın
latmasını rica ediyorum. Bizim yaptığımız tet-
kikatta Millî Saraylardan bâzı eşya bâzı müesses 
selere, bâzı kulüplere verilmiştir. Eşyaların içe
risinde tarihî kıymeti haiz eşya var mıdır,,yok-
mudur,. bunu kendilerinin cevaplandırmasını rica-
ediyorum. Sözlerim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü! 
MECLİS IİESAULARINI İNCELEME KO

MİSYONU BU RAPOR SÖZCÜSÜ HASAN 
ALÎ VURAL (Çorum)— Muhterem arkadaşlar, * 
arkadaşlarımızdan bâzılarının konuşma mevzu
larını raporun dışına çıkarması suretiyle nerede 
ise ikamet mevzuuna geçildi ve ikametin daha 
dişmda bâzı isnatlara, bâzı aslı olmıyan, asılsız 
mevzulara temas edildi. 

Muhterem arkadaşlar, mütaaddit defalar ar-
zettiğim gibi, bizim raporumuz vesikalara müste
nittir. Vesikalara dayanan bir rapor Yüksek 
Heyetinizin huzuruna getirilmiştir.- Komisyon' 
üyelerimizden çok-Muhterem Kâmil Boran arka
daşımız eski bir rapordan bahsettiler. Kâmil Bo
ran arkadaşımızın yapmış olduğu tenkide ve ra,-: 
pordaki muhalefet şerhine geçen celse verdiğimiz 
cevapta bunları birer birer açıkladık. - Fakat öyle 
sanıyorum ki, bu arkadaşımız şimdi bir defa 
daha müdafaa zaruretini bize bahşetmiş bulu
nuyorlar. İstemezdik Yüksek Meclisi bir sö
zü- iki defa tekrar etmek suretiyle izaç edelim. 
Bu niyette değiliz. Ama mademki mecbur et
tiler, kısaca arzedeceğim:,'.:,.• ;.- • ; . 

Arkadaşımız buyudular ki, evvelce,bir tet-
kikat yapılmış ve bir rapor tanzim edilmiştir; 
bu rapor Meclis Başkanlığına, verilmemiştir. 
Hakikaten bu rapor halen elimizdedifi Yük
sek Heyetinize bunu arzedebiliriz. lcabed«r, 
tensip ederseniz bu raporu da Yüksek .Huzuru
nuzda okutmak isteriz. Çünkü İm rapor -kifa
yetsizdir. Tetkikatm sonunu alamamıştır." Ra
porumuz Yüksek Meclisi tam, mânasiyle tatmin 
edecek durumda değildir; Böyle tatminkâr ;ol-
mıyan bir vesikanın yarım yamalak huzurunu
za getirilmesini komisyonunuz münasip ve mu
vafık bulmamıştır. ••:•*-•••;:..:'.•-•• 
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Arkadaşlar, bunu bu şekilde ' arzettikten 

som*a,' •''Kârdiİ Boran" arkadaşımızın saraylarda-
ki bâzı eşyaların 1939 yılında İkinci Cihan Hav-' 
bi dolayısiyle ;Anadplu'ya nakledildiğinden bah
setmeleri noktasına geliyorum., .Hakikaten bu 
nakil yapılmıştır. Aynen kabul- ediyoruz. Fa
kat; nakledilenler,,,,aynen yerine iade edilmiştir. 
Bu iadede : bazı, eşyanın çatİaması,- .bâzı- yerle-. 
rinde yıpranma 'gibi, vaziyetle?. olmuştur. Bi
zim meyzuumuz bu. cihet, değildir. Eşyalar ye
rine gelmiştir.; Öunu, bir vakıa olarak huzurıı-
nuz<|a arzedip de, mükerrer kayıtlar bundan. 
ileri .gelmektedir, diye bir çsbabı mucibe ileri 
sürmeleri hakikaten yersizdir. -

Sonra, bir, noktaya daha işaret etmek ister 
rim: Yine Kâmil Boran arkadaşım sık, sık me
mur ve müstahdemleri methetmek, onlara kar
şı bir temeddüh ifadesinin kulaklarına. kadar 
gitmesini temin yolunda gayret sarf ediyor. 
(Soldan bravo sesleri). Bunun mânasını daha 
fazla derinleştirmek istemiyorum. (Soldan gü
lüşmeler). . 

Muhterem ' arkadaşlarım, eşyaların bütün 
akıbetleri hakkında bu kadarcık söylemekle ik
tifa edeceğim. Oradaki bütün memur ve müs
tahdemler mutlak ve' mutlak bu işten haber
dardır. Bittabi bu memur ve müstahdemlerin 
kulaklarını okşayıcı sözler söylemek ve onların 
kulaklarına böylece gitmesi münasip olur, ye
rindedir. 

Ö . KÂMİL BORAN . (Mardin) . - - Çok şü
k ü r k i , hukukçusunuz. 

H. ALÎ VURAL (Devamla) — Binaenaleyh 
yine Kâmil Boran arkadaşımızın sözlerine ce
vaben arbedeyim ki, saraylardaki memurlar 
bittabi maaş ve ücret alıyorlar, onlar alıyor-
lar da diğer memurlar almıyorlar mı?, Acaba 
diğer memurlar vazifelerini ifa etmiyorlar mı? 
Bütün memurların aynı şekilde ve şerefle va
zife gördüklerini sanıyoruz. Binaenaleyh bu
nu yalnız saray memur ve müstahdemlerinden 
bahsettikleri için arzediyorum. 

Afkâdaşlar; Mhluhterem Kâmil Boran arka
daşımızın bahsettikleri şu basit rapora da te
mas etmek mecburiyetindeyim. Çünkü kendi
leri Ulus gazetesinde beyanatta bulundular ve 
dediler ki;.bu eşyalar tamamdır. 

Jf. KÂMİL BORAN (Mardin) — Tamamen 

2.İ9İ5İ Mit 
I gazetedeki beyanatım ne ise şimdiki <İe ayni-
| dır ve doğrudur. 

HASAN ALİ VURAL (Devamla) — Evet, 
tamamdır, hiç noksan eşya yoktur, böyle bir 

t kayıp ve noksanlık katiyen yoktur, dediler. 
Arkadaşlar, size terkin muamelesinden bahset
tim. Fakat/ şanssızlık olacak ki, bu muamele
nin bütün mahiyetini izah edecek çok az arka
daşla karşılaştık. Terkin muamelesinde 'gizli 
olan vaziyetin ne şekilde kapatıldığının tahkik 
edilmesi suretiyle bugün kapalı ve gizli- bulu
nan vakıaların ortaya çıkacağına benim şahsan 
imanım var. İnanıyorum ki, bunlar meydana* 
çıkacaktır. Kâmil Boran arkadaşımızın halen 
kapalı olan fakat tahkikatla meydana Sıkabile
cek olan vaziyetleri hiçbir şey yoktur kelime
siyle ifade etmeleri doğru değildir. Her halde 
biraz daha beklemeleri icabederdi. Çok acele 
ediyorlar, Ulus Gazetesinde beyanda bulun
mak suretiyle nasıl acele ettilerse burada da 
aceel ediyorlar. 

Yine Kâmil Boran arkadaşımız,- huzurunuz
da bir liste okudular. Bu listeyi elbette ben de 
dinledim; Ben, deminki komışm ahırımdan bi
risinde, size bir liste okumuştum. ' B u liste bi
ze Komisyon olarak vazifeye başladığımız za
man gelmiş ve onu tetkika tâbi tutmuştuk. 
Kâmil Boran arkadaşımızın okuduğu listeden 
komisyon olarak malûmatımız yoktur. . özür 
dilerim, bu hususta bir \ beyanatta -bulunmak 
vaziyetinde değilim. 569 aded eşyayı ihtiva 
eden listenin tasnifini yaparken 448.aded kırık, 
27'aded köhne, dört aded çürük, ye, bir aded 
çatlak eşyadan bahsetmiştik ye bu iki arka
daşımız da buna imza koymuştu. Fakat diğer
lerine Komisyon olarak imza konulamamıştıv. 
Meclis hesabatmı İnceleme Komisyonunun bir 
üyesi olarak şimdiki okuduğu listenin sıhhati
ne kaani olup bizim bu listenin altına imza ede
bileceğimizi acaba nereden tahmin ettiler? Böy
le bir şey yoktur. Biz imza atamazdık. Bu 
listedeki 569 aded köhne, kırık ve çatlak eşya 
listesine Saym Kâmil.Boran arkadaşımız imza 
koymuştur. Meclis Hesabatını İnceleme Ko
misyonu hiçbir zaman ibraz ettikleri listedeki 
kırıkların kimler tarafından yapıldığını bile
cek ve bunları tazmin edecek şahısları affede
cek durumda değiliz. Bunu kendisine izah et
mek isterim. Bunu kendisinin de komisyohu-

j muzun bir üyesi olarak kabul etmesi icabeder, 
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>L KÂMİL BORAN (Mardin) — Okudu

ğum liste son tahkikata aittir. .Kendilerine ce
vap vereceğim. 

' -HASAN ÂLİ VURAL (JPcvamla) — Zararı 
yok; cçyaba cevap yeririrz. 

BAŞKAN — karşılıklı konuşmayınız. 
.İİAŞAN ALİ VURAL (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, jJKfjmil Bor.an. arkadaşımız 
bir de <jkanıet, meselesinden bahsettiler. Buna 
dair $e birkaç, kelime söyliyerek huzurunuz
dan .ayrılacağım. Vazife dolnyısiyle, Kâmil 
BorAn.arkftdaşjmız da >çlâhiLo)duğu halde eok 
•kısa bir zaman da olsa, ^sarayl.arda yatına im
kânı ..bizim için dclulşıl oldu.- (Sojdan gülüşme
ler, .jDrayo,,sesleri). C«I(Tınrii Beyrde va;ttı/mıf » 
şeşleri). .Evet, Kâmil Boran-Beyle beraber,yat
mış ve ikamet etmiş bulunuypruz. (Soldan al
kışlar) . 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
13u sene yattım mı? 

IIASAN ALI VURAL (Devamla) — Buse
ne .değil, rgcçen, sene, beraber ikamet etmiş, bulu
nuyoruz. (Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar; .saraylarda (akamet edeni ere \ söz 
söylemek Juj'kkmı bçn.kendimde bulamıyorum. 
her halde-benim gibi Kâmil Boran arkadaşım da, 
böyle-bir söz söylemek ? hakkını kendilerinde ara
masınlar, daha isabetli, olur. lîepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

M.-JUMIL BORAN (Mardin) — <Söz istiyo-
xmu 

fBA^KAN, -— ^elJmkkinda? 
-M.^KMlİL'aÖRAN (Mardin) — Bana is-

mıt ye sataşmalarda 'bulunulmuştur, cevab vere
ceğim. 
•''•MBAŞKÂN —- Size -yapılmış isnat ve sataşma 
yoktuı. 

-Mendim} geride söz- almış 12 arkadaş daha 
vardır. 5!Fakat! birvde kifayeti müzakere takriri 
vardır.-Şimdi"kifayeti müzakere takririni .okuta
cağım. 

Yüksek ^Başkanlığa 
1. .Millî $araylardaki eşya .ve mefruşattan 

milyonlarca aralık suiistimal yapıldığı elle .tu
tulur, rgözleı görülür şekilde aşikâr olmuştur. 

J3u. konu | üzerinde /azla konuşmakta hiçbir 
fayda mülâhaza etmemekteyim. -Müzakerenin-ki
fayetini, 

£. Jîemen, t Meplis .tahkikatı açılmasını arz «ve 

\. İ%\ Ö : â 
[ tçkljf ederim. 

.AfypnıMjl)etyekili 
î'pekir Oynnganh 

t BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni re
yinize arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... JCabul edilmiştir. 

Şimdi, Meclis tahkikatı açılması hakkında 
ı mütaaddit takrirler vardır. Bu takrirlerden bir 

kısmı 169 ncu maddeye istinaden Meclis tahki
katı açılmasını istemekte, rbir kısmı da, bâzı ar
kadaşların ifade buyurduğu gitfi, tüzüğün 177 
nci maddesine tetabuk eden Meclis tahkikatın
dan bahsetmektedir. Bunların hepsini okuttuk
tan sonra tüzüğe en uygun yani 177 nci madde
ye ait olan> takriri reyinize - arzedeceğim.'(Oku
maya düzüm yok sesleri). 

•REFİK »ŞEVKET İNOE (Manisa) — Usul 
hakkında arzedeceğim. 

Riyaset Makamının tebligatından aldığım in
tiba şudur: 

Takrirler okunduktan sonra reye .koyacaklar. 
Okunan rapor üzerinde bir neticeye varma -bakı
mından, bu teklif müstakil ıbir mevzudur., Bina
enaleyh reye,konmazdan evvol rica «edeceğim bir 
şey var. Bu,tahkikatın yapılması talebi üzerin
de ,bir müzakere çaljşrnası lâzımdır kanaatinde
yim. Jiıı;heyeti teşkilTedecekler mebusunu.olma
lıdır, almamalı, mı dır, şayi sı-, ne olırçajıdır... pçibi 
keyfiyetler, üzerinde durulması içajbeden husus
lardır. Binaenaleyh usul bakımından, tahkjkat 
teklif, ediliyorsa üzerinde durulmalıdır. Müsaade 
buyurursanız ve Riyaset Makamı izin ̂ verirse gu 
177 nci maddenin burada tatbiki kabil olmadığı 
kanaatindeyim. Bu mutalarımı esbabı mucibe-
siıü dermoyan için .arzettiğim veçhile tahkik 
mevzuu üzerinde-bir müzakere açılmasını •'teklif 
ediyorum. 

t BAŞKAN — Efendim, Heyeti Ccliiece ma
lûm bulunduğu üzere,' okunacak olantakrir-

I lerden sonra, o takririn aleyhinde söz söylemek 
mümkündür ve -bunun da ne şekilde olacağını 
tüzük hükümleri sarahatle tesbit etmiştir. Bi
naenaleyh, evvelâ takrir okunsun, ondan son
ra söz,verjr,im. Şimdi .takrirleri-okutuyorum : 

17.XJt.395l 
Yüksek Başkanlığa 

Moclis Hesaplarını -İnceleme Komisyonu ra-
poıu, saray eşyaları üzerinde birçok suiisti
mallerin «vâki ^olduğunu ifade etmektedir. 
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îglra söbeb^ibinâemnresfıtllerd bulmak-ive ica

bında tazmin ve tecziye • cihetine gidebilmek 
için dtçtüzüğün^l77 nci maddesirgereğinceVMee-
lis tahkikatınıiî'açılmasını; arz ;ve teklif ederim. 

Tokad;fflletvekili 
Aîımetr::Güi'kan;. 

1 9 . X H : 1 9 5 1 
YtUtsek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağlanık-
ları ile 'Millî • saraylar, kasırlar ve köşklerdeki'» 
eşya hakkında İçtüzüğün 17T nci maddesi gere-
ğince tahkikat .yapmak", üzere. 10 üyeden mü
rekkep, bir Soruşturma Komisyonu kurulmasına t 
karar verilmesini arz ve teklif eylerim. 

. Kayseri Milletvekili 
. Kamil Gündeş 

Sayım Başkanlığa < 
İçtüzüğün-169-tneu • maddesindei • bakanlar

dan birinin veya?* Bakanlar Kurulunun'ı cezalı * 
yahut akçalı sorumu < geröktireii eylemlerde ;bu-
luîıduklârindan' bahsedilerek'-'sorüştut'ma • ya'pıl-
masr ist&nileeeği yazılıdır. 

Salâliîyattar? komisyonca; sunulan raporda< 
bir;bakanım veya> Bakanlar rKUrûluntııi- soru-
munuîm'ucipl< bir hâdisövtebârüz. ettirilmemiştir. 
Binaenaleyh mfezkûr' 169vnctt: maddeye ûstiıi'a-
deıi sorutturma- yapılmasıiıra -Tüzüğümüz aııüs*ait 
değildir*: ," ; 

Aynı ^tüzüğüu 177 snci ^maddesinde-bir; iş hak
kında doğrudan ; doğruya- bilgilenmekf istediği 
takdirde-Meclisin bîr-: SoruşturmarKomisyonu : 
kurabileceği veyahut' Meclis'> komisyonlarından 
birinr?bü işle -r tavzif-edebileceği.' yapılıdır. Bu 
koniisybnun'vazifesi,; bahis konusu olan4ş hak
kı nda^malûına't toplamak; ve -bu 'suretle^ elde ! 

edeceği ânalûmatı Meclise- arzetmekten:;-ibarettir. 
Hâlbuki• okunan raporda cozayi-müstelzim 

fiil -ve 'hareketlerin: yapıldiğıf tebarüz ettirilmiş
tir: Tüzüğün 177'nci:maddesiv mucibince yapı
lacak1 soruşturma/i müruruzamanı ^k'atedemiiyje-
ceğinden icabedenler hâkkindaî takibat i icra 
edebilmek üzere keyfiyethi'Adalet Bakanlığına 
hem6n:yhav'alesiniıve Yüksek: Meclis' mesele hak-
kmıda^bilgileıinıek arzu ^ettiği ?takdirde aynı 177 

' nei maddeye ı istinaden;raporu ı tanzim eden ko-
misyöhnnı soruşturma ile ödevlenmesini teklif 
edetim. • 

istanbul Milletvekili 
;Salamön?iAdato ; 

M1061 Ö : 2 
| REFİK) ŞEVKBTTÎNC^r(Manisa) -^ ^ z is-
, tiyorum. . ; 
| BAŞKAN•'4— Müsaade ı büyui'uni efendim) tak-
I riılei'; okunuyor;. • ••' '•. 

• ' - . ' . . 19 . XII'1, 1951 
Yüksek Başkanlığa 

[ İçtüzüğün 177''nci maddesi hükmüne tevfi
kan.Meclisi tahkikatı açılmasını arz ve talep 
ederim. . 

Çorum Milletvekili . 
Ahmet Başıbüyük 

19L XIIV1951 
Yüksek • Başkanlığa: • 

' Millî saraylar ve kasırlar ve \ köşklerdelçi 
eşya hakkındaki rapor i ve :• sözcünüiiJ mütemmim 

•* izahatından •• sonra • hâdiseninimahiyeti ;tâmam'en 
: anlaşılmıştır. Her yönden, suiistimal yapıldığın
da şüphe edilmiyen bu mevzur hakkında muha
lefetin- de • kabul ettiği, veçhile Meclis • tahkikatı-

-• mıı açılması: artık? biır emrizaruridir. Beye vazo
nu ?arz v̂e; teklif: ederim^ 

Çânkin Milletvekili : 

Kâzim; Arar ; 

. T. B M . M. Yüksek Başkanlığına 
Meclis Hesaplarını\ İnceleme Komisyonunun 

raporunu .dinledik. Tetkikat"ve tadatlarının he
nüz natamam olduğunu ve mesuller bulundu
ğunu tebarüz ettirmektedir. Bu mevzuda Mec
lis tahkikatı açılmasını arz ve teklil'ederiz. 

17 . XII . 1951 
Denizli Milletvekili Denizli Milletvekili 

Baha Akşit Ali Çobanoğlu 
; Denizli Milletvekili V Denizli Milletvekili 

Mustafa.Gül cügil Refet Tavâslıoğlü 
Ankara Milletvekili Maraş Milletvekili 

Hamdi Bulgurlu Ahmet Kadoğlu 
Çoruh Milletvekili Denizli Milletvekili 

, MecitBümin . E. Şahin 

i B A Ş K A N ^ Muhterem arkadaşlar, takdir bu-
yurursunuzki:; takrirler üzerinde müzakere açılma
sı bakımından tüzük hükümleri kargısında imkân
sızlıklardır. Ancak hâdisenmrehemmiyeti nazara 
alınarak heyeti celilenin tenevvür, etmesi* mülâ-
hazaşiyle. altı, takrir okunmuştur. Her bir: tak
rir: için; bir lehte ve: biri aleyhte olmak'üzere 
binneticc altı-lehte ;ve altı aleyhte; konuşacak 

-.rarkadaş içirt isim; • tesbit etmek lüzumunu •• duy
duk- • .-''..: ' . ; , . . ' ." •,.' • 
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i FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — ı 

Müsaade buyurun Reis Bey. ı 
Takrirlerin aleyhinde •; konuşmak yeni bir 

müzakeredir ve* caizdir. Çünkü bu umumi mü
zakereden ayrı bir mevzudur. Binaenaleyh mü
zakere takrire teksif edildiğinde artık bunu tak
yit etmeye lüzum yoktur. Onu ancak Meclis 
takdir eder. Onun için Beis Bey takyit etmesin, 
takrirler aleyhinde olmak şârtiyle bu şekildeki 
müzakerelerin emsali vardır, onu ifade etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Refik Şevket İnce. . 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) ±- Muh-

tarem arkadaşlar; cereyan eden müzakerede ha
kikaten istifadeli safhalar oldu. Bence bu isti
fade şöyle ifâde edilebilir; bilât'efrik bütün Türk 
vicdanlarında suiistimallere göz yummamak ve 
suiistimalleri her halde kanun pençesine' teslim 
etmekte ittifak vardır. Hattâ, millete " taallûk 
ederi hukuku siyariet babında kanunların müsa
mahasına girmiş olsa daliı içten gelen bir amit 
ile bu kötülükleri tel'in etmek cereyanı kendini 
gösterdi; Demek ki, kötülüklerin düşmanıyız, kö
tülükleri yapanların da' behemehal ceza görme
lerini istiyoruz, . ;. .. 

Bu arada'siyasi bakımdan çıkan bir. mâna da 
bu millet r padişahların! mirasçısı. olmaya kimseye 
müsaade etmiyor. Bunları, tarihî âhitleı olarak 
muhafaza edelim, ancak istimal suretini, tâyin 
edip istimalden doğabilecek tehlikelere, zarar
lara meydan vermiy elim. 
... Bu esasatı bu,şekilde tesbit ettikten . sonra 
şuna geliyorum. Bu arkadaşların raporlarında 
bugüne kadar vukubulan suiistimalâtın sebeple
rini, itiraf etmek lâzımgeİirse,.bir lâkaydinin ve 
biraz da ihmal ve terahiriin .ve vazifei memuri
yetin suiistimalin neticesi olarak . görmek, ka
bildir.. Fakat, arkadaşlar j ne şayanı, dikkat tab
lodur İd, demokrasi denilen hak. ve hakikat mü
essesesi şimdiye kadarki tatbikatından biraz dı
şarıya çıkma tecellisini göstermiştir. Bugün 
burada gördüğümüz mebus arkadaşlar; ı diğer me
bus arkadaşlarla mücadele eder şekilde birisi-

; nin şu dediğine, diğerinin bu demesi tarzında -
yani tenkid mahiyetinde arzetmiyorum - bu mües
sesede müştereken'çalışırken bu müşterek çalış
manın' husule getirdiği' ihtilâflara şahit olduk. 
. Kanaatim' şudur: Mebus buraya seçildiği za

man teşriî vazife ile mükelleftir. Yoksa burada 
olduğu gibi toz toprak içinde hususi olarak | 

I.1951 O : ^ 
giyeceği gömlekle çatal bıçak tıtdadı ile miikellef 
tutulamaz! 

| Hesapları İnceleme Komisyonunun vazifesi 
i Meclisin dahilî işlerinden maduttür. Fakat Sâ-

varona zırıltısina girip oradaki, eşyayı tadat 
etmek mebusun vazifei asliyesinden değildir. De
ğil vazifei asliyeden; bilâkis böyle bir şey Ana
yasaya muhaliftir. Devletin mallarnm idaresini 
Devletin * diğer mallarına tatbik edildiği. şekilde 
.bu. hususta salâhiyeti haiz olan memurlara tevdi 
etmek vazifesi başta gelmek lâzımdır. İnşallah 
bunu biz yapalım arkadaşlar. (Alkışlar) 

Kâmil Gündeş'le Kâmil Boran arasında! yat
tın yatmadın şeklinde husule gelen bu ihtilâf da 
memlekette..hüsnü tesir.bırakacak bir manzara 
değildir ve mebusların bu şekilde mücadelesinden 
kaybedecek demokrasidir. Bu tuttuğumuz yolun 
güzelleşmesine ve iyileşmesine ait mesaiyi balta
layıcı bir harekettir. Bu bakımdan, hep beraber 
alâkadar olalım, Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonunu eşyayı tadat ve bundan doğacalc mes
uliyeti tahmil yolundan kurtaralım. Öğrendiğim 
doğru ise; buna ait bir nizamname bir kanun da 
yokmuş, yalnız bir karar varmış. :• Büyük Millet 
Meclisinin bir üyesine İcra Vekilleri vazifesi ve
rilebilir ve ancak beynelmilel mesailde bir'vazife 
kendilerine tahmil edilebilir. Yoksa böyle, alelade, 
bir memurun! yapabileceği vazifeyi bir mebusa 
yaptırdığımız gün, işte vazifeyi yaptın, yapma
dın gibi teşrii vazifenin kutsiyetiyle asla mütena
sip olmıyan bir vaziyete girmiş oluruz. 

Şimdi arkadaşlar, bütün bunların heyeti mec
muasını, yani kötülükleri af mı edelim? Asla, 
affetmeye lüzum ve hakkımız yoktur! Devlet hu-
loıkunun cezai mahiyeti bakımından affedilmiş 
olduğunu görsek dahi tazmiriî bakımından onu 
takip etmekle mükellefiz ve bu vazifeyi yaptır
maya mecburuz. (Soldan bravo sesleri), Bu tak
dirde bizim arkadaşların düşündüğü•. i mânadaki 
tahkikat komisyonu üzerine gelmemiz. ; lâzımdır. 

- Meclis tahkikatı/ şimdiki adiyle Meclis; soruştur
ması diye yazılan fasıl içinde bir 177 nci: madde 
vardır ki, bunu izah ederi hukukçu ^arkadaşlara 
beri müsaadeleriyle iştirak etmediğimi söyliyeee-
ğim. Bu;kuracağımız tahkik heyeti,.sUçvarjyacak, 
mesul arıyâcaktır. Bu tahkik heyeti suç ve mesul 

| ararsa acaba bu 177 nci maddeye girer mi?:: 
Bakınız 177 nci madde ne diyor: «Meclis, bir 

madde hakkında; re'sen malûmat edinmek isterse 
bir tahkikat encümeni teşkil edilir veya mevcut 
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encümenden birisi bu vazife ile mükellef kılınır.» 

Eğer meselede suç unsuru olsaydı, her hangi-
bir- encümene, meselâ Adliye Encümenine havale 
icabederdi. Halbuki burada matlup olan tah
kikat, Meclisin tenevvürü için bir madde üzeri
nedir. Tenevvür ihtiyacı mı var, Meclis tenevvür 
için lâzımgeİen esas unsurlara maliktir: Müfet
tişleri var, memurları var v. s.. Fakat bundan 
maada, kendisinde cereyan eden bir muamele do-
layısiyle ayrıca bir ihtisas gözünün bu işe karış
masında fayda bulunursa suç mahiyetinde, taz-

. minî mahiyette olmıyan bir keyfiyet bulursa onu 
da havale edebilir. Fakat buna ait olmak üzere 
tüzükteki soruşturma keyfiyetinin kullanılması
nın mânası acaba nedir? İ)iye bir şeye gelmek ica-
bederse bence bu, suça taallûk etmiyen hususlara 
taallûk-' eden bir tahkik heyeti olmak lâzımdır. 
Bu tahkik heyetinin yapacağı vazifeler göste
rilmiştir. Kaç. kişiden ibarettir, ne yapacaktır, 
bilinmektedir. 

Tensip buyurursanız bir defa fırsat el ver
mişken bizim hesap işlerini tetkik eden encü
mene yani demokratik ruh içerisinde hakiki kö
tülüklerle mücadele etmek lüzum ve zarureti
ni bilen ve vicdanları doğru işlere meftunu ol
ma necabetinin tercümanı olan encümene dik
kât ve hassasiyetinden dolayı teşekkür etmeyi 
bir vazife' bilirim. Bundan maada kendileriyle 
teşriki mesai eden, rapor yazan maliye memur
larının dikkatlerini de ayrıca mucibi şükran 
görürüm. Bütün bunlar yapılmışken ve yapıl
masına devam edilmesi lâzımgelirken; (Çünkü 
aklımda kaldığına göre 282 000 parçadan henüz 
daha 150 bini halledilmiştir.) demek ki daha 
tahkikat yapılmasına ihtiyaç vardır. Milyon
ları çaldığı gazetelerde intişar edenlerin sûisti-
malini meydana çıkarmak için hususi komis
yonkürulmasiria "gittik mi ne olacaktır? Suiisti
maller de meydana çıktı diyelim. Sonra bu beş 
maliye memuru yapılan tahkikat neticesin
de icabında lüzumu muhakeme kararı. verecek 
salâhiyeti Haiz bir memurlar heyeti değildir. 
Bunların müfettiş sıfatını haiz olmaları itiba-
bariyle tek olarak da, müçtemi alarak da vere
cekleri kararlar, ancak tazmini mahiyette Dev
letçe nazari itibare alınacak kararlardır. Bun
dan maada evvelki idare heyetlerine, idare en
cümenine mensup olan arkadaşların, ihmal ve 
teralıhisinden doğan hâdiseleri takip etmeye ve 
bundan sonra gelen arkadaşların dahi mesul 
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olması gereken bir şeyin önüne geçmek için, ev
velâ bu Tüzüğü değiştirmeliyiz. 

İkinci olarak teklif eedilen maddeleri tet
kik etmeliyiz. Ne diyorlar; defterler bozuk-
muş, bunları tazmine doğru gitmeliyiz. Bir 
taraftan tazmine doğru giderken, diğer taraf
tan mesuliyeti aramaya gitmeye lüzum yoktur. 

Bendenizce, Meclis tahkikatı ancak vekil
lerin icraatı için açılır. Buna tebaan masuniyet 
bahsinde bu soruşturmalar mevzuu bahis olur. 
Yoksa bir maddenin tenevvürüne hasredilecek bir 
husus için, bir tetkik mânasına gelen iş için biı 
tahkik heyeti kurulmasına lüzum yoktur. Bir 

* takrir veriyorum, bu arkadaşlar tarafından 
yapılan tahkikatın devam etmesine dairdir. Bu 
tahkikat, esnasında elbet ve elbette maznunlar 
meydana çıkacaktır. Çıkmıyanlar olursa ta
kati beşer fevkinde bir yola gitmek doğru de
ğildir. Binaenaleyh Devlet mekanizmasının, mü
tehassıs elemanlarından istifade. etmek şartiy-
le bu işin yapılması ve bir meclis tahkikatı 
komisyonunun teşkiline lüzum olmadığı müta-
lâasmdayım, bu itibarla, takririmin kabulünü 
rica ederim. • ' • • ' . 

MAHMUT GÜÇBtLMEZ (Bolu) —Azız ar 
kadaşlraım; zannediyorum ki, mevzu, yüksek 
huzurunuzda gayet ince. bir noktaya,, belki de pek 
çoklarımızın konuşmak veya üzerinde düşün
mek lüzumunu hissedecekleri bir noktaya ;»eî-
miş bulunuyor. . . . 

Refik Şevket İnce üstadımızın beyanatını 
dikkatle dinledim. Peşinen ifade edeyim ki, ben
deniz kendileri gibi kadîm bir hukukçu olma
makla beraber, kanaatlerine iştirak etmiyece-
ğim.. Niçin iştirak edemiyeceğimizi arzetmek is?' 
tiyorum. •• -• 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — önerge
lerin aleyhinde konuşulabilir. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Devamla) — Ko
misyon raporunun hulâsasından anladığıma gö
re dürUm şudur : Demirbaş defterleri Ayniyat 
Talimatnamesine göre düzgün tutulmamış. Na
sıl tutulmuş1?. Eşyanın vasıfları yazılmamıştır. 
Neler noksandır1?. Eşyanın kıymetleri gösteril
memiştir.' Giriş ,ne haldedir! Eşyanın girerken 
ya noksan kaydedilmiştir veya fazla kaydedil
miştir. İmhalar ne durumdadır?. İmhalar ayni
yata uygun değildir. O kadar uygun «değildir ki, 
komisyon âdeta, bu Meclis Hesapları mev-
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zuunda bir muafiyet olduğu gibi bir neticeyi 
raporuna kaydetmiştir. 

Şu halde arkadaşlar, Ayniyat Talimatname
si bütün ahkâmiyle tatbik edilmemiş olursa, de
mirbaş defteri .usulüne göre tutulmazsa ve bu 
hal. temadi ederse, eşyanın evsafı lâyıkiyle irae 
edilmezse, imhalar zabıtla tesbit edilmezse, im
hanın akıbeti takip edilmezse ne olur?. Kıymet
li eşya yerine kıymetsizi girer; kıymetli eşya bir 
başkası ile değiştirilebilir; imha edilmiş göste
rilen, fiilen imha edilmemiş olabilir. Nitekim ko
misyon raporunda zannediyorum 3483 aded eş
yanın iki memurun teklifi ile ve İdareci Üyele
rin karan ile imha edildiği yazılı olduğu halde 
maalesef imhanın yapılıp yapılmadığı hakkında 
bir zabıt varakasının olmadığı, fiilen imha ya
pılmış mı, yapılmamış mı?. Yoksa yapılmış gös
terilerek bu, teklifi yapmış olanların zimmetinde 
mi kaldığı cihetleri tamamiyle meşkûktür. 

Şu halde baştan sona kadar ve zannederim 
1949 tarihine kadar tevali ve teselsül eden lâu
balilik, İâkaydilik, ihmal, terahi ve vazifei me
muriyeti suiistimal suçlarının zinciri içinde, bir
çok arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, milyon
larca liralık eşyanın âkibeti meşkûk kalmıştır. 

Şimdi,, hâdisei maddiye, rapordan anlıya-
bildiğine göre, bu olduğuna, nazaran o halde bu 
mesullerin kimler olması lâzımgelir?. İkinci su
al olarak karşımıza bu çıkar. Bunun cevabını 
şöyle arzedebileceğim :" 

Arkadaşlar, İçtüzüğün 62nci maddesi şöyle 
diyor : «İdareci Üyeler tarafından tutulan eşya 
ve elde defterleri komisyona sunulur. Komis
yon eldeki eşyayı kendi teftişleyerek, defterleri 
inceler ve raporunu Kamutaya sunar.» 

j iüh im olan nokta zannımca buradadır : İda
reci Üyeler tarafından tutulan eşya ve elde 
defterleri! Şu halde eşya defterlerinin tanzimi 
mevzuunda ve bunların sıhhatinin korunması ve 
vusukiyetinin temini konularında birinci derece
de mesul olması lâzımgelen insanlar idareci üye
ler olmaktadır. İdareci Üyeler emrindeki memur
lar da elbetteki onlara şerik olarak veya müsta
kil suç işlemişlerse müstakil sanık olarak ayrıca 
suçlu telâkki edilirler. Fakat 62 nci maddeye 
göre Meclis namına bu eşyaların korunmasından 
mesul olarak başta İdareci Üyeler gelmektedir. 
Şimdi bunlar tarafından tutulan eşya ve eldeki 
defterler komisyona sunulur, komisyon da elde
ki eşyayı kendi teftişliyerek... Kendi teftişliyerek 
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ne demektir? Her halde Meclisi Âli namına bu 
komisyonun kontrol vazifesini yapması lâzımgel-
m ektedir. Meclisi Âli namına komisyon kontrol 
vazifesini yaparken ister burada söyliyen arka
daşımızın. söylediği gibi gömlek giyip kendileri 
baksınlar, ister itimat ettikleri eşhas vasıtasiyle 
yapmış olsunlar^ ister memur ettikleri kimseler 
vasıasiyle bu vazifeyi yapsınlar, neticesinden on
lar mesuldürler. Çünki Meclisi Âli kendisi na
mına o komisyonu bu işe memur etmiştir. Ve bu •• 
memur komisyonla İdareci Üyeler bu emanetlerin 
hüsnü muhafazasından mesuldürler. Şimdi me
sullerin kimler olabileceğini ve bunlarla beraber 
bunların emrinde vazifelerini kötüye kullanmış 
memurlar olabileceğini böylce tebarüz, ettirdik
ten sonra Meclis tahkikatı. açılabilir mi açılamaz 
mı, açılırsa nereden açılır, nasıl açılır konusuna 
geçiyorum. Bu noktada bilhassa sayın üstatla 
birleşemediğimi arzetmek isterim. 

Arkadaşlar; İçtüzüğün 177 nci maddesinde
ki ifadeye dikkat etmekle zannederim ki düğümü 
çözeceğiz. Fakat ben ifadeye geçmeden evvel 
bu maddeden evvelki Meclis soruşturmasına ait 
olan faslın metinlerini hatırlayacaksınız. Burada 
bakanlar mesuliyetine dair hükümler vardır. Tü
zük bakanların mesuliyeti kısmını tamamladık
tan sonra; burada bir benzetme yapacağım, belki 
yerinde bir benzetme olmıyacaktır; fakat bu su
retle meslek arkadaşlarıma hitap etmek istedim; 

Ceza Kanunumuzda bir hüküm vardır: sıkı-
§ıldığı zaman «her ne suretle olursa olsun vazi
fei memuriyetini suiistimal eden», diye gider, İç
tüzükte bakanların mesuliyeti kısmı tamamlan-' 
diktan sonra muhtemel başka mesuliyetler için 
bir lüzumlu maddede bu kısmın sonuna konmuş
tur kanaatindeyim. Bu lüzumlu madde 177 nci 
madde olmaktadır. Madde üzerinde durmaya 
mecburum, okuyorum. «Meclis: bir iş hakkında 
doğrudan doğruya...» tâbirler böyledir. «Doğru
dan doğruya bilgilenmek isterse...» Ne hakknıda? 
«Bir iş hakkında» Hangi iş hakkında? Hangi iş 
olursa olsun. Meclisin bilgilenmek ihtiyacını 
hissettiği her hangi bir iş hakkinda. « • . . . . Doğ
rudan doğruya bilgilenmek isterse bir soruş
turma komisyonu kurar, yahut Meclis komis
yonlarından birini bu işle ödevler ». 

« B u gibi soruşturmalara girişilmesini ya 
milletvekileri, yahut komisyon teklif edebilir ». 

Komisyonun teklifi yoktur. (Vardır sesle
ri). Fakat Milletvekillerinin teklifi vardır. 

— 264 — 



B : 19 19.1 
Arkadaşlar; benim naçiz kanaatime nazaran 
bu 177 nci madde yüksek heyetinizin temayü-
lâtmı tatmin edebilecek bir maddedir. Bu mad
deye göre bir soruşturma komisyonu kurabilir
siniz. Bu komisyonu isterseniz müstakillen ku
rarsınız, isterseniz Meclis komisyonlarından bi
rini vazifelendirmek suretiyle kısadan da gide
bilirsiniz. 

Burada mühim nokta, bir iş hakkında doğ
rudan doğruya bilgilenmektir. Biz daha bil
gilenme devresindeyiz arkadaşlar. Kuracağınız 
veya vazifelendireceğiniz komisyon bu işin me
suliyet tarafını tetkik edecektir ve bunların 
mesulleri üzerinde duracaktır. Belki netice 
tahmin ettiğimiz gibi, bir mesuliyete müncer 
olamiyacak, belki karşımıza mesuller çıkmıya-
eak belki de çıkacaktır. O halde hâsıl olacak 
neticeye göre yeniden Meclisi Âli bir karara 
varacaktır. 

Arzedebildim mi? Mühim nokta budur. 
Hâsıl olacak neticeye göre Meclisi Âli o zaman 
kararını verecektir. Çünkü o Komisyonun faa
liyeti, mahiyeti mesele üzerinde meclisi bilgilen
dirmek olacaktır. O bilgilere göre Meclisi Âli 
yeni bir karara varacaktır. 

Bu itibarla komisyonun kurulabileceğine 
bendeniz kaniim ve bu komisyonun; hâdise
nin mahiyetine nüfuz etmiş olması itibariyle 
eski komisyon, yani Meclis Hesaplarını İncele
me Komisyonu olmasını rica ediyorum ve bu 
hususta bir de takrir takdim ediyorum. Karar 
sizindir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Hâmid Şevket ince. 
(Ekseriyet yok sesleri). 
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Ar

kadaşlar, teşriî tarihimiz yazıyor mu bilmiyo
rum ; Hürriyeti fikriyenin ana, baba bir karde
şe karşı dahi olsa, bilhassa demokraside sureti 
istimali zevkli bir şeydir. Ağabeyimle çatışa
cağım.... (Gülüşmeler). 

Efendim, böyle bir tahkika gidilemez, bir 
heyet teşkili suretiyle soruşturma yoluna giri
lemez. Niçin? Bir defa fasıl baştan başa cezai 
hükümleri icabettiren soruşturmalardan bahis
tir. Soruşturmaların her maddesinin bünyesin
de suç aranmaktadır. Sanık zannedilen kimse
ler hakkında tahkikat açılacaktır. Mesele fasıl 
itibariyle bu mahiyeti taşıdıktan sonra tahkikat 
yapılacağına göre 177 nci maddede eski me
tinde « re'sen, » bugünkü tercümesinde « doğru-
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dan doğruya » tabirleriyle o faslın karakteri 
bertaraf edilemez. Ben doğrudan doğruya ve
ya re 'sen tahkik eder tâbirinden şunu anla
maktayım : Meclis formül halinde kendisine 
gelmiş meselelerde usulen tahkikatı emrettiği 
kimselere bildirir. Fakat meselâ Meclis Reisi 
bir şey duymuş, imzasız bir mektup almış, ve
ya birkaç kişi kendisinin kulağına bir şey fı
sıldamış olabilir; İşte o vakit bu formaliteden 
hariç olmak kaydiyle, doğrudan doğruya cezai 
mahiyette tahkikata geçilir. Ama bu artık hu
kuki mahiyette olmaz, çünkü neticesi Divanı 
Âlidir. O faslın taşıdığı karakter itibariyle o 
faslın bu son maddesi olan İ77 nci maddeyi, 
ayrı bir mâna ile, güya münferit bir şekilde 
imiş gibi mütalâa etmeye hukukan imkân yok
tur. Zira muntazam bir mâna ile ve önceki 
maddelerle müteselsil olarak gelmektedir. Fa
kat formül kendisini ayırıyor. Ben böyle an
lıyorum. 

Sonra arkadaşlar, tahkikat yapılsın, ne ola- • 
cak? Mesul aranıp bulunacak. Soruşturma 
tâbiri, elimizdeki resmî terimlere göre, tahki
katı cezaiyede bulunmak demektir. Kovuştur
ma tâbiri, ikamei dâva için dâvayı takip et-

' mek demektir. Bir defa kanun vâzlı, kanun 
sinesinde yer alan bu terimlerin mânalarını ha
kiki surette istimal edecek, ondan sonra hare
ket edecektir. Yahu burası kanun yuvasıdır, 
kanunları biz yapıyoruz, kendimizin yarattığı
mız kanunları tâyin ettiğimiz mefhumdan hariç 
bir düşünceye sevketmeye hakkımız yoktur. 
Soruşturma demek, her hangi bir suç hakkında 
bir adam sanık olarak tanındığı vakit, onun 
hakkında makamatı âidesinin harekete geçip 
yapılan fiili cezalandırmak üzere sanığı sual 

altına alması demektir. Eğer bunun başka bir 
mânası var da tenevvür edersem memnun olu
rum. O halde bunu bu mânaya almak icabetti-
ğine göre neyi tahkik edecek? Bir suç unsuru 
mu vardır? Kabul ediyorum, vardır ama maz
nun kimdir? Meçhul. Başlıyacaksm bin do
kuz yüz kaç senesinden itibaren otuz senelik 
idare âmirlerini isticvap etmeye. Niçin isticvap 
ediyorsunuz, niçin beni huzurunuza çağırdınız? 
Ben farzedin ki, idare âmirlerinden birisiyim. 
Beni çağırdınız, sen sanıksın dediniz, bu def
terler şöyle tutulmuştur; sanığa hangi madde 
üzerinden soruyorsunuz? Bir maddei mahsusa 
üne atılmak suretiyle isticvap yapılır. Yoksa. 
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menkulât üzerine bir kimse sual altına alma- I 
maz. Sanık kendini müdafaa etmek serbestisin
de olacaktır. Bunu da bir tarafa bırakıyorum. 

Bu Meclis Türk Milletini temsil salâhiyetine 
dayanarak, bu gibi mevzulara da şâmil bir Af 
Kanunu çıkarmıştır. Bu Meclis Af Kanunu çı
kardıktan sonra tekrar... 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Af Ka
nununda 500 liraya kadar olan miktar içindir. 

NECDET ÎNCEKARA (İzmir) — Maksat | 
teşhir!.. - . I 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmiyelim. 
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Be

yefendi; müsaade buyurun ben söylüyorum. Ca
nım beş milyon liradan da bahsedildi. 500 lira 
olursa zimmet mevzuudur. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Eksik
ler var, belki zimmete geçmiştir. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Val
lahi kardeşim, eğer yalnız 500 liraya kadar ol- | 
ması noktasından bu tahkikatı açalım "diyorsa- I 
nız, encümende bulunan bir arkadaşınız sıfa-
tiyle ben de bunun altına imzamı atarım. Fa
kat bugün yaratılan hava maziye dönmek ha
vasıdır. Burada muazzam sözler söylendi, ha
kikaten muazzam ve müthiş!. Milyonlardan 
bahsedildi. Meslekdaşım Mahmut Bey diyor ki, 
500 lira. Sen bu sözleri beş yüz lira için mi 
söyledin?.. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Beş yüz | 
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liraya kadar dedim. Daha fazlası evleviyetle 
affın haricindedir. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Da
ha bir şey ilâve edeyim. Başbakanımız, Baş
bakan ve Hükümet Başkanı olarak mütaaddit 
defalar «maziye dönmiyeceğiz» dedi. Halbuki 
ben burada bugün hep maziye dönmeye ait şey
leri dinledim. Mayizi deşmiyelim. Yahu bu va
ziyette yaşıyamıyacağız sonra. Ahmet Bey; se
nin anladığın demokrasi yolu bu yol mudur?. 

Ben bu kanaatim üzerinde ısrar ediyorum 
ve diyorum ki, 169 ncu maddeden başlayıp 177 
nci maddelerin mânalarını bir arada, kül ola
rak mütalâa edelim. Bu madde münferid ola
rak ayrı fasla girmiş değildir. Bu itibarla bu
nun tahkikatına ben lüzum görmemekteyim. Ye
nilmiş, içilmiş, bu meselede bunların netieei hu
kukiyesi yoktur. Netieei hukukiyesi olmıyan 
bir mevzu vatandaş ruhlarında ihtiraslar ya
ratır. ' 

Bu tahkikatın açılmasını istiyen raporların 
külliyen aleyhinde olduğumu şu esbabı mucibe 
ile arzediyorum. 

BAŞKAN— Efendim; daha Kâmil Gündeş, 
Ahmet Gürkan, Sıtkı Yırcalı, Ahmet Başıbü-
yük, Kemal özçoban arkadaşlarımız söz almış
lardır. Vaktin gecikmiş olmasına binaen toplan
tıyı önümüzdeki Cuma günü saat 15 e bırakı
yorum. 

Kapanma saati: 20 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 
1. ~ Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-

taş'ın, 1950 yılında Marmara havalisinde zuhur 
eden zeytin sineği haşeresinin yaptığı zararla- < 
rın nispet ve miktarına ve 1951 yılında hu ha
şere ile mücadele için ne gibi tedbirler alındığı-. 
na dair sorusuna, Tarım Bakanı Nedim ökmen'- ! 
in yazılı cevabı (6/475) I 

3 . X I I . 1951 
Zeytin sineği tahribatı 
ve kanuni mücadele mü
eyyideleri hazırlanması. 

.Yüksek Başkanlığa 
1. 1950 yılında Marmara havalisinde zeytin 

sineği çok tahribat yapmıştı. Zarar miktarı ve 
o zamanki rayice göre tutarı nedir? 

2. 1951 de bu havalide bu haşare ile müca
dele esaslı ve umumi olarak devam etmiş, midir 
ve zarar miktarı nedir? 

3. Bu haşere bütün zeytin mmtakalarımızda 
mevcuttur. Memleket çapında umumi ve kanuni 
mecburiyetle mücadele edebilmek için kanuni I 
müeyyidelerin bir an evvel tanzimi ile T. B. M. 
Meclisine getirmeyi Bakanlık düşünüyor mu? 

4. Bu sorularımın cevaplarının yazılı olarak 
Tarım Bakanlığı tarafından verilmesini rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 
Yusuf Ziya Tuntaş 

. T. C. 
Tarım Bakanlığı 18 .12 .1951 

özel 
Kalem Müdürlüğü 

2/879 

T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
O : 12 . 5 . 1951 gün ve 6/295 - 1823/3861 

sayılı yazıya : 
Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş ta

rafından 1950 yılında Marmaranm bâzı havali
sinde zuhur eden zeytin sineği haşeresinin yap
tığı zararların nispet ve miktarlarına ve 1951 
yılında bu haşere ile mücadele için ne gibi ted
birler alındığına dair sorusu tetkik edilmiş ve bu | 

hususta hazırlanan not leffen takdim kılınmıştır. 
Keyfiyetin kendilerine tebliğine müsaadele

rini saygı ile arzederim. 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 

1. 1950 yılında Marmara Zeytin bölgesinde 
zeytin sineği haşeresiyle mücadele için lüzum
lu ilâç, pülverizatör bu zararlı salgınına en faz
la mâruz kalan Erdek, Bandırma, Karamürsel, 
Gölcük, Gebze ilçeleriyle Ege'de Muğla'ya gön
derilmiş ve teşkilâtımızın rehberliği altında mü-/ 
cadeleye geçilmiş ise de bilhassa sinekten en çok 
zarar gören Erdek'te, küçük müstahsilin müca
deleye lâkayıt kalması yüzünden savaş umumi 
olarak tatbik edilememiş ve bu sebeple de mü
cadele tatbik olunan diğer ilce ve bölgelerde 
mücadeleden memnuniyeti mucip netice alınma
sına karşılık Erdek'te sinek zararı vukua gel
miştir. 

2. Bellibaşlı gelir kaynaklarımızdan biri 
olan Marmara havzası zeytinlerinin bu yıl aynı 
tahribata mâruz kalmaması için Bakanlık za
manında gerekli bütün tedbirleri almış, Bursa 
Vilâyetinde Gemlik, Mudanya, Orhangazi'de ce
man 6 016 995, Kocaeli Vilâyetinde Gebze, Ka
ramürsel, Gölcük, Yarımca'da ceman 588 326, 
Balıkesir Vilâyetinde Erdek, Bandırma; (Edin-
cik) de ceman 1 729 310, Çanakkale tmroz ve 
Lapseki'de 320 000 olmak üzere bütün Marma
ra havzasında 8 654 631 ağaç üzerinde 3 defa 
tekrarlanmak üzere zeytin sineği mücadelesi ya
pılmıştır. Her bölgenin bağlı bulunduğu müca
dele istasyonunun mütehassıs elemanları ve iller 
ziraat mücadele teşkilâtının ilmî nezaret ve 
kontrolü altında ve mücadeleye lüzumlu alet ve 
ilâçlar Bakanlıkça verilmek suretiyle tatbik 
edilmiştir. Halen sayılan bütün bu bölgelerde 
dünyanın diğer ve ileri zeytinci memleketlerin
de tatbik edilmekte olan Berleyzı metodiyle bü
yük bir itina ve intizamla yapılmıştır. Esasen 
Bakanlık Mücadele Müdürünün mücadelenin 
başlangıcında ilgililerle mahallinde yaptığı gö
rüşmelerde de Erdek ve Bandırma'da geçen yıl 
vâki zarar dolayısiyle müstahsilin bu sene bü
yük bir istekle bu mücadeleye katılacağı ve sa* 
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vâşın aksaksız olarak tatbik olunabileceği kana
ati hâsıl olmuştur. Şimdiye kadar Türkiye'de 
ilk olarak tatbik edilmekte bulunan, bu geniş ve 
tam teşkilâtlı mücadele sayesinde bu yıl zeytin 
sineği zararına meydan verilmemiştir. 1952 yı
lında da bütün zeytin bölgesinde zeytin zarar-
lılariyle umumi mücadeleye geçilecektir. Ma
halline ilâç pulverizatör ve malzemenin gönde
rilmesine de başlanılmıştır. 

3. Geçen sene Bandırma ve Erdek'te istih
sal olunan .8000 ton zeytin mahsulünün ortala
ma % 10 unun zeytin sineği zararına uğradığı 
ve bunun cari fiyatlara göre 400-500 bin lira de
ğerinde"\olduğu tahmin edilmektedir. Diğer böl
gelerde sinek zararı olduğuna dair bir malûmat 
gelmemiştir. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
iaş'ın, .ziraat teşkilâtımızın ne durumda oldu
ğuna, motorlu ve hayvanlı ziraat itibariyle esaslı 
bir ziraat programı tatbiki hakkında ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Tarım Bakanı Nedim 
ökmen'in yazılı cevabı (6/476) 

3 . X I I . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

1. Bugünkü ziraat teşkilâtımızın durumu 
nedir? Memleket zirai kalkınmasını başaracak 
ve köylümüzün maddi, mânevi yardımına koşa
cak kabiliyette midir? Noksanlar varsa duru
mun ıslahı düşünülüyor mu ve ne şekilde? 

.2. Motorlu ve hayvanlı ziraat itibariyle ba
kanlığın t esaslı bir ziraat programı var mıdır ve 
nedir? 

3. Bu sorularımın Tarım Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
' Tekirdağ Milletvekili 

Yusuf Ziya Tuntaş 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
2/881 . 

19. X I I , 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

C : 12. V .1951 gün ve 6/294-1822/3860 sa
yılı yazıya": 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş ta
rafından ziraat teşkilâtımızın ne durumda ol-
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duğuna ve ziraat mektepleri programlarının 
ıslahına dair sorusu tetkik edilmiş ve bu hu
susta hazırlanan not leffen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyetin kendilerine tebliğine müsaadele
rini saygılarımla arzederim. 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

1. Bugünkü ziraat teşkilâtımız, gerekli va
sıta ve imkânlarla teçhiz edilecek olursa, memle
ketin zirai kalkınmasını başaracak ve köylümü
zün ileri bir hâmle yapmasına yardım edecek 
kabiliyettedir. 

Ziraatin kalkınmasında fiilen ele alınabilecek 
materyal mevcuttur. Muhtelif bölgelerde kurul
muş araştırma ve ıslah müesseseleri, bu yolda 
esas olacak çalışma materyallerini hazırlmış bu
lunmaktadırlar. 

Teknik ziraati çiftçiye ulaştırma safhasın
da imkânların genişletilmesine çalışılmaktadır. 
Bakanlığım, teknik ziraat teşkilâtının eleman, va
sıta noksanlarını tamamlıyarak ve bunlara yeni 
çalışma mevzuları vererek, bunların faaliyetini 
artırmak gayesindedir. 14 . V . 1951 tarihinde 
başlıyarak 10 gün devam etmiş olan Teknik Zi
raat müdürlerinin toplantısında, ezcümle bu teş
kilâtta vâsıta ve eleman , ihtiyaçları ile plân, 
program tanzim ve tatbik mevzuları ele alın
mıştır. 

Teknik ziraat teşkilâtının vazifesi, teknik 
ziraat bilgilerini bilhassa tatbiki olarak çiftçiye 
ulaştırmaktır. Bu vazifesinin muvaffakiyetle ba-
şarılabilmesi'için: 

â) Köylüye ulaştırılacak tatbiki mevzuları, 
tâyin ve tesbit etmek (Teknik icaplarına uygun 
ziraat usulleri, iyi vasıflı tohumlukların kulla
nılması, çeşitli gübrelerin tedarik ve tavsiyesi, 
çayır,ve yem nebatlarının ekimini tezyit için 
teşvik ve tedbirler, mahsul hastalık ve zararlıla
rı ile mücadele şekilleri . . . ilâh) 

b) Yetişmiş eleman ihtiyacı, 
c) Çalışma vasıta ve imkânlarının temini, 

gibi ana şartİarm yerine getirilmesine gayret 
sarf edilmektedir. Amerika 'h ' mütehassıslarla 
Ziraat Fakültesinin ilgili profesörleri ve Bakan
lığım mütehassıslarının iştiraki ile zirai teşmil 
işleriyle ilgili projeler, çayır ve mera, yeraltı ye 
küçük su kaynaklarının genişletilmesi ve sular
dan faydalanma, küçük çiftçilerin ziraat vasıta 
ve makineleri ile teçhizi, hayvancılık ve küçük 

268 
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ehli hayvanlar, muhtelif müesseselerimizde zirai 
araştırmalar mevzularında projeler hazırlanmış
tır. Bu projelerin tatbikatında vazife görecek 
bâzı grup elemanlar için tekâmül kursları açıl
mış, projelerin tatbikatına kısmen başlanmış 
ve ksmen de başlanılmak üzere hazırlıklara ge
çilmiştir. 

2. Ziraatimizin veçhesi, en kısa bir zaman
da istihsali mümkün olduğu kadar artırmak ve 
müstahsilin hayat seviyesini yükseltmek gaye
sine tevcih, olunmaktadır. Tarım Bakanlığının, 
motorlu veya makineli ziraat diye istihsal vası
talarından bir tercih ve fark gözetme prensibi 
yoktur. Yerine ve şartlarına göre her ikisinin 
de memleketimizde tatbik sahası mevcuttur, 
Makineli ziraatle istihsali artırırken, hayvan 
yemi, çayır ve mera mahsullerinin randıman
larını artırmak ve bu suretle hayvancılığı ileri 
götürmek mevzuunda da çalışılmaktadır. 

Hayvanla ziraat yapan ve memleket çapm-
. da büyük ekseriyeti teşkil eden küjÇÜk çiftçile
rimizin lüzumlu pulluk, modern makine ve 
aletlerle teçhizini bilhassa hedef tutuyoruz. 
Marshall Yardımı karşılık paralarından mühim 
bir meblâğ ile (11 milyon lira) Zirai Donatım 
Kurumu bünyesinde bir fon tesis edilerek, kü
çük çiftçilerin teçhizatlandırılması takarrür et
miştir. Bu alet ve makinelerin memlekette imal 
ettirilmesi üzerinde ehemmiyetle durularak 
makine ve kimya endüstrisi vasıtası ile bunla
rın imalâtına başlanmıştır. Hayvanla çekilir 
pulluk, mibzer, tırmık ve kültüvatörden müte
şekkil ilk parti olarak 8000 takımın imali pro
grama alınmış ve ayrıca orak makinesi ve ben
zeri makinelerin, imali de derpiş edilmiştir. 

3. Ziraat makinist okullarının tekrar açıl
masına lüzum görülmektedir. ' Nitekim bu sene 
Konya Sarayönü özden Teknik Ziraat Okulu 
bünyesinde bir makinist okulu açılmış ve ted
risata başlanmıştır. 

Aynı gaye ile'yatılı makinist kursları açıl
maktadır. Bu. sene muhtelif okul, üretme çift
liği ve ıslah istasyonlarımızda (15 yerde) açıl
mış olan yatılı makinst kurslarına 1065 talebe 
alınmıştır. Ayrıca bu mahallerde tedris heyet
lerince muayyen müfredatına göre isteklilerin 
imtihanları yapılmış ve 970 vatandaşa belge ve
rilmiştir. 1952'yılında' yatılı kursların mevcu
du artırılacaktır. 
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Hara, inekhane, aygır deposu. ve aşım du

rakları ıgibi hayvan ıslah müesseselerinin tak
viyesi üzerinde ehemmiyetle çalışılmaktadır. Bu 
meyanda geçen yıl Van İlinin Erciş İlçesinde 
kurulmuş bulunan. Altmdere harası ile Bafra'da 
Karaköy harasının tesis ve damızlıklarının ik
maline çalışılmaktadır. 

Çanakkale'de yeniden Kumkale adı ile bir 
inekhane kurulmaktadır. Sivas'ın Hafik İlçe
sinde bir inekhane ile Denizli'de bir haranın 
kurulması için hazırlıklar yapılmaktadır. 

4. Bölge ziraat okullarına umumiyetle zi
raatle iştigal eden ailelerin çocukları gelmek
tedirler. Teknik ziraat ve bahçıvanlık okulla
rına ise münhasıran köylü ve çiftçi çocukları 
alınmaktadır. Bu suretle bu okulları bitiren 
elemanların köy hayatı ile intibak etmeleri göz 
önünde tutulmaktadır. 

Her iki grup okulların müfredat program
larında, tatbikatın birinci derecede yer alması 
esas prensibimizdir. Bu mevzuda daha iyi neti
celerin alınmasını teminen göçen Temmuz ayın
da Çayırova okulunda bir kongre yapılmış, yö
netmenliklerle müfredat programları gözden ge
çirilerek tatbikat zaviyesinden tadil ve ilâveler 
yapılmış ve ayrıca halk kursları için bir proje 
hazırlanmıştır. 

* 3. — Terkirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
taş'm, Ziraat Fkültesİ ile mekteplerinde tatbikat 
derslerinin artırılmasına ve ziraat makinist mek
teplerinin muhtelif bölgelerde açılmasına dair so
rusuna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in yazılı ce
vabı (6/477) 

3 . X I I . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

1. Köy hayatına süratle intibak edecek tarz 
ve kabiliyette talebe yetiştirmesi-için bütün zi
raat mekteplerinin (Fakülte dahil) tatbikat 
derslerinin artırılması ve bugünkü ve yarınki 
motorlu vesait noktasından ziraat makinisti 
mekteplerinin vakit kaybetmeden muhtelif böl
gelerde açılması bir emri zaruri değil midir?. 

2. Bu sorumun Tarım Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. _ .• 
Tekirdağ Milletvekili 

Yusuf Ziya Tuntaş 
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T. C. 

Tarım Bakanlığı 18 . X I I . 1951 
özel Kalem Müdürlüğü 

2/1866 . ' ' 

T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
C: 5 . X I I . 1951 gün ve 6 - 477/2711-6045 

sayılı yazıya : 
.' Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş ta
rafından Ziraat Fakültesi ile mekteplerinde tat
bikat derslerinin araştırılmasına ve Ziraat Maki
nist mekteplerinin muhtelif bölgelerde açılması
na dair yazılı sorusu tetkik olunmuş, bu hususta 
hazırlanan not leffen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyetin kendilerine tebliğine müsaadele
rini saygı ile arzçderim. 

Tarım Bakanı 
Nedim ökmen 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'm 
3 . XI . 1951 tarihli yazılı soru önergesine ce
vap: 

1. Gerek bölge ziraat okulları ve gerekse 
Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık ve Makinist okul
larımızın talebe tatbikatı tedrisat sistemimizin 
esasını teşkil etmektedir. Nitekim, bütün ziraat 
okullarımızın bünyesinde mevcut olan ziraat 
işletmelerinde çalışmalar münhasıran bu geyeyi 
istihdaf etmektedir. Ziraat tedrisatı tatbikata 
istinat etmedikçe verimli olamaz. 

Bu husus tedrisat politikamızda daima ve 
ehemmiyetle göz önünde bulundurulmakta ve 
icapları yerine getirilmektedir. 

Hemen her sene tekerrür eden okullara dair 
yaptığımız toplantılarda, tatbikatı günün tek
nik icaplarına intibak ettirilerek gerekli deği
şiklikler yapılmaktadır. Bu sene Temmuzda Ça-
yırova toplantısında müfredat programları bu 
bakımdan da gözden geçirilerek, talebe tatbi
katı için lüzumlu ilâveler yapılmıştır. 

2. Son senelerde inkişaf eden makineli zi
raat dolayısiyle Bakanlığımız ziraat makinisti 
ve sürücüsü yetiştirilmesi hususunda mevcut 
okullardaki müfredatı takviye ettiği gibi; ilâ
veten özden Teknik Tarım Okulu bünyesinde 
bir de makinist okulu açmış ve tedrisatına baş
lanmıştır. 

Bundan başka okul, Üretme Çiftliği, Tohum 
Islah müesseselerimizde dörder aylık ziraat ma-
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kineleri kursları açılmakta ve arzu eden vatan
daşların imtihanları da bu kurs tedris heyetle-
rinco yapılarak vesikalar verilmektedir. Bu 
kurslarda şimdiye kadar beş bine yakın eleman 
yetiştirilmiş ve vesikaları verilmiştir. 

Bakanlığımca tahsisat imkânları bulunduk
ça yeni okulların açılması düşünülmektedir. Ay
rıca, okullarımız bünyesinde hazırlamış oldu
ğumuz projesine göre çeşitli ziraat mevzularında 
halkımız için tatbiki kurslar açılmakta ve önü
müzdeki yıl daha geniş çapta açılması ele alın
mış bulunmaktadır. 

4, — Tekirdağ Milletvekili Yûsuf Zıya Tun
taş'ın, ziraat işlerinde kullanılan motörlere muk-
tazi ahar. yakıt ihtiyacının' miktarına ve Mar-
shall yardımından ayrılan tahsisatın yedek par
çaların getirilmesine tahsis edilmiş ölüp. olma
dığına dair sorusuna Tarım Bakanı Nedim Ök-
men'in yazılı cevabı (6/478) ' ' 

3 . X I I . 1951 
özeti : Ziraat motörleri-
nin akar yakıt stoku ve 
yedek parçalar hakkında. 

. . ' • . . Yüksek Başkanlığa . . . . . . 
1. Ziraat işlerinde kullanılmakta olan mo

törlere muktazi akar yakıtın henüz icabeden yer
lerde stok edilmediği anlaşılmaktadır; çünkü 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına memlekette 
mevcut ziraat motörlcrinin akar yakıt ihtiyacı 
ve miktarı Tarım Bakanlığımca hesaplanarak ve
rilmemişti. Bu hesapların bir an evvel alâkalı Ba
kanlığa verilmesi; aynı zamanda-mevcut motör-
lerin memleket dahilindeki yayılış durumuna 
göre bu stokların yerleri gösterilmelidir. 

2. Yedek motor parçaları ithali için 7 muh
telif firmaya Marshall yardımından verilen on 
bir küsur milyon liralık tahsisatın bu şirketlerce 
yerine sarf edilmiş ve parçalar piyasaya arzedil-
miş midir? 

Bu hususta Bakanlıkça kontrol yapılmış mı
dır ve neticesi nedir? 

3. Bu sorumun Tarım Bakanlığınca yazılı 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 

. Tekirdağ Milletvekili • 
Yusuf Ziya Tuntaş 
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Tarım Bakanlığı 
özel 

luüem Müdürlüğü 
'2/880 .f;' : ;-

T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
O : 12 .1951 gün ve 6/293 - 1821/3859 sayılı 

yazıya : 
Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş ta

rafından ziraat işlerinde kullanılan motörlere 
muktazi akar yakıt ihtiyacının miktarına, stok
larının nerelerde yapılmasının düşünüldüğüne 
ve Marşal yardımından ayrılan tahsisatın yedek 
parçaların getirilmesine tahsis edilmiş olup ol
madığına, dair sorusu tetkik edilmiş ve bu husus
ta hazırlanan not lef fen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyetin kendilerine tebliğine müsaadele
rini saygı ile arzederim. 

Tarım Bakanı 
N. Ökmen 

Not: 
1. Bugüne kadar memleketimize girmiş ve 

1951 sonuna kadar girecek traktör ve diğer zi
raat alet ve ırtakın el erinin yıllık akaryakıt ihti
yaçları üzcriıiİe flakanlığımızca uzun zamandan 
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beri çalışılmakta idi. Bti çalışmalar neticesinde 
tesbit ve hesaplanan miktarlar 21". VII . 1951 
gün ve 670 sayı ile Ticaret ve Ekonomi Bakan
lığına bildirilmiştir. Bunda, yurdumuzun nere
lerinde stok merkezleri kurulması lâzımgeldiği 
de yerleriyle birlikte tesbit ve işaret edilmiştir. 

2. Akaryakıt ve yağ stok merkezleri, makine 
kesafeti ve seyrüsefer kolaylıkları nazarı itibara 
alınarak tesbit ve tâyin edilmişlerdir. 

3. Marşal yardımından traktör ve ziraat 
alet ve makineleri ithal eden firmalar için evvel
ce ayrılan 4 221 000 dolarlık yedek parça tama
men getirilmekte olup yeniden tahsis edilen 
2 040 000 dolarlık yedek parça ithali için mez
kûr firmaların ihtiyaçları tesbit edilerek gerekli 
tahsisler yapılmış, firmalarca sipariş edilen ye
dek parçalar halen Türkiye'ye gelmeye başla
mıştı:''. 

Firmaların yedek parça durumları zaman za
man teşkilâtımız elemanları tarafından kontrol 
edilmektedii'. 

Bütün ziraat alet ve makinelerinin, gümrük
ten çiftçiye intikaline kadar geçen safhalarının, 
yedek parça stok ve tevzii işlerinin, Bakanlığı
mız müfettişleri ile Ziraat Bankası Müfettişin-
den mürekkep bir heyet marifetiyle kontrola baş-
lanmıştıi'. 
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