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Altmış dokuzuncu Birleşim 

7 . V . 1952 Çar§amba 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
.1. — Antalya Milletvekili Burhan ettin 

Onat ve 60 arkadaşının; Turizm Endüstri
sini Teşvik • Kamımı tasarısı ile Antalya 
Milletvekili Burhanettin Onat ve 122 arka
daşının Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu teklifinin geçici bir komisyonda görü
şülmesi hakkında önergesi (İ/MI, 2/342, 
4/253) 

2. — Samsun Milletvekili Hadi Üzer ve 
49 arkadaşının, Bankalar ve Devlet Müesse
seleri. Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülü hakkındaki 3659 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi ile aynı kanunun 4621 sayılı 
Kanunla değiştirilen 13 neü maddesinin 
(A) ve (J) fıkralarının değiştirilmesi ve 
geçici bir madde eklenmesi ve Niğde Millet
vekili Halil Nuri Yurdakul ve 7 arkadaşı
nın, Bankalar ve Devlet Müesseseleri Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3659 sayılı Kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri
nin sonuelandırılamaması sebebine dair 
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Sayfa 
Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(3/313, 2/90, 122) 95:96 

5. — Sorular ve cevaplar 96,114 
A — Sözlü sorular 96 
L — Malatya Milletvekili Mehmet Kar

tal 'm, arazisi kaymakta bulunan Pütürge 
İlçesine bağlı Şimil Köyünün mâruz bu
lunduğu tehlikeye karşı ne gibi tedbirler 
alındığına dair İçişleri Bakanlığından söz
lü sorusu (6/630) .96 

2. — Malatya Milletvekili Hikmet Fı
rat'ın, Maraş İlindeki Mizmili bataklığının 
kurutulması için şimdiye kadar bir teşebbüs 
ve talep olup olmalığma, ihtiyar olunacak 
masrafla elde edilecek arazi miktar ve değe
rinin ne kadar tahmin olunduğuna ve bu 
işin Hükümetçe yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Bayındırlık Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/644) 96 

3. — Kars Milletvekili Sırrı Al alay'-
in, Demokrat Parti, toplantısına katılan 
Eskişehir Valisi Arif özgen hakkında 
Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Sanret Ağa-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/648) 96:97 

4. -— Çanakkale Milletvekili Emin Ka
lafat'm, Erzincan Milletvekili1 Şemsettin 



Sayk 
Günaitay'ın istanbul'da Cumhuriyet Halk 
Partisi Süleymaniye semt ocağında Dev
let ve Hükümet İdaresi hakkında yapmış 
olduğu ithamlar karşısında Hükümetlin' n'e 
düşündüğüne daiir Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/651) . 97 

5. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai 
Erkut 'un, İstanbul Tekstil Sendikası %-

. çilerinin yapmak istedikleri mitinge İs
tanbul Valiliğince izin verilmemesi sebe
bine dair Çalışma ve İçişleri! bakanlıkla
rından olan sorusuna Devlet. # Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun 
sözlü/cevabı (6/652) 97:102 

6. — Van Milletvekili, izzet Akın'm, 
Bir vicdan meselesi, başlığı altında Ulus 
G-azetesıinde intişar eden makale hakkım
da İçişleri Bakanlığından olan sorusuna 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sam et Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/653) 102 

7. — Grümüşane Millet vekili Kemal Yö- •* 
rükoğlu'nun, Doğu ili erimiz d eki asayiş
sizlikten bahseden ve umumi efkârı bu
landırıcı bir mahiyet arzeden Ulus Ga
zetesindeki makale hakkında Başbakan
lıktan olan sorusuna Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sam et Ağaoğlu'nun 
sözlü cevabı (6/654) 102:108 

8. — Trabzon Miililetyekiıli Salih Esad 
Alpjeren'in, teşkili kararlaştırılan Yargı
tay Altıncı ve Yedinci Hukuk dairelerjü 
reis ye azalarımın bugüne kadar intihap 
ve tâyin 'edilmemesi! sebebine ve 65 yaşını 
doldurmalarından dolayı tekaüde sevke-

dilem Yargıtay Başkan ve üyelerinün tah
didi sinden istisna edilmelerimde ne gibft . 
esas ve kıstasın mazarı dikkate alınmakta 
olduğuna dair sorusuna Adalet. Bakanı 
Hükmedelim Nasuhiiloğlu'nun sözlü cevabi 
(6/655) 108:110 

9. — Balıkesir''Milletvekili Enver GKir-
eli'nim, Yunan1 balıkçılarının karasuları
mızda avlanmalarıma müsaade edileceği 
hakkındaki lıaberleıfiln sıhhat derecesine 
dair Ekonomi ve Ticaret Bakanlığımdan 
sözlü sorusu (6/656) 110 

B — Yazılı sorular \114 
1: — Zonguldak 'Milletvekilli Fehmi 

Açıksöz'ün, Safranbolu'daki, kışlaların 
verem hastanesi olarak kullanılması için! 
bir teşebbüse ;geçil!ilp geçilim ediğine dair 
sorusuna Millî Savunma Bakanı Hulusi! 
Köymen ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kamı Ekrem: Hayri Üstündağ'ın yazılı ce
vapları (6/645) -. 114:115 

2. — Malatya Mlilletvekli Mehmet Kar
tal'ım, halen Dicle Ceza Evinde mevkuf 
bulunan ömeroğlu Sait Akçay'm, tev
kifi sebebime ve bu hususta cereyan 'eden1-
muamele neticesinin açıklanmasma dair 
sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin Nasu-
hioğlu'nun yazılı cevabı (6/647) 115:116 

6. — Görüşülen işler 110 
1. •— Kars Milletvekili! Tezer Taşkıram '-

m, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 75 mdi maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Mali
ye ve Bütçe komisyonları raporları (2/99) 110: 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığının; Büyük 
Millet Meclisi ve müştemilâtiyle millî saraylar 
kasırlar ve köşklerdeki eşya hakkında soruştur
ma yapmakta olan Meclis Hesaplarını inceleme 
Komisyonunun, icabında müddetin uzatılması 
için Kamutaya müracaat edilmek kaydiyle, altı 
ayda işini bitirmesine ve Meclis haricinde do 
soruşturma yapmaya yetkili bulunmasına karar 
verilmesi hakkındaki tezkeresi, kabul olundu. 

Malatya Milletvekili Hikmet Fırat ' ın, Maraş 
İlindeki Mizmili Bataklığının kurutulması için 
şimdiye kadar bir teşebbüs ve talep olup olma
dığına, ihtiyar olunacak masrafla elde edilecek 
arazi miktar ve değerinin ne kadar tahmin 
olunduğuna ve bu işin Hükümetçe yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu, Bayın
dırlık Bakanı hazır bulunmadığından ve 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, Demokrat 
Parti toplantısına katılan Eskişehir "Valisi Arif 
Özgen hakkındaki sorusu, başbakan yardımcısının 
istemesi üzerine, gelecek birleşime bırakıldı. 

.Cemiyetler Kanununun 33 ve 35 nci madde
leri ile muvakkat maddesinin değiştirilmesine 
dair olan Kanun ile, 

Türkiye - İsveç ödeme Anlaşmasına ek ola
rak 14 Haziran 1951 tarihinde Ankara'da imza
lanan Protokol ve eklerinin; 

Türkiye - isveç Ticaret ve ödeme anlaşma
larının 15 Temmuz 1951 tarihinden itibaren tek
rar yürürlüğe girmelerine dair mektup teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşmanın; 

Türkiye ile Pakistan arasında Dostluk And-
laşmasmm ve, 

Türkiye ile Hindistan Dostluk Andlaşması-
mn, onanmasına dair olan kanunlar kabul edil
di. 

Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun tasa
rısı ve teklifinin, içişleri, Adalet, Bütçe, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Millî Savunana komisyomla-
rmdan ayrılacak üçer üyeden kurulacak Geçici 
Komisyona havalesi kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kral
lığı, 

Hindistan Cumhuriyeti, 
italya Cumhuriyeti arasındaki Kültür An

laşmalarının ve 
• Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Dev

letler ile Japonya arasında San - Frânsisko'-
da imzalanan Barış Andlaşması ile eki Proto
kolün ve iki beyannamenin, onanması hakkın
daki kanun tasarıları ile, 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü Teşkilât, Vazife ye Memurlarına ait 
4454 sayılı Kanımun 51 nci maddesine bir fık
ra ilâvesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları 
Teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin kaldırılması ve bu kanuna ilişik 
cetvelde değişiklik yapılması ve 

istiklâl Harbi malililerine verilecek para mü
kâfatı hakkındaki kanun tasarılarının birinci 
görüşülmeleri yapıldı. 

7 Mayıs 1952 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Ağrı Milletvekili 

C. Yardımcı 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

/ . Kirazoğlu 

Kâtip 
Çanakkale Milletvekili 

ö. Mart 

Soru 

Sözlü soru 
Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Mardin'in 

Kordis Köyü Muhtarı Mehmet Elik hajkkmda 

verilen Danıştay ilâmının yerine getirilmemesi 
sebebine dair sözlü sorusu; içişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/660) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/393) (Bütçe Komisyonuna) 

2. — Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklen
mesi ve 4665 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele bâzı kadrolar ilâvesi hakkında kanun tasa-
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nsı (1/394) (Dışişleri ve Bütçe Komisyonlarına) 

önergeler 
3. — îçel Milletvekili Şahap Tol'un, Dilekçe 

Komisyonunun 5 . V . 1952 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1899 sayılı Kararın Kamutay'da 
görüşülmesine dair önergesi (4/250) (Dilekçe 
Komisyonuna) 

4. — İstanbul Milletvekili Hadi Hüsman'm, 
Dilekçe Komisyonunun 5 . V . 1952 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 1899 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/251) 
(Dilekçe Komisyonuna) 

5. — Trabzon Milletvekili Salih Esad Alpe-
ren'in, Dilekçe Komisyonunun 5 . V . 1952 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1899 sayılı Ka-

1952 0 : 1 
rarm Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/252) (Dilekçe Komisyonuna) 

Raporlar 
0. —'Türkiye ile ispanya arasında,imza lan an 

Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret Komisyonları raporları (1/249). (Gün
deme) 

7. — Zonguldak Milletvekili Suat Başol 'un, 
İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Çalışma, Adalet ve Ticaret Komisyon
ları raporları (2/322,1/240) (Gündeme). 

»>6>«<« 

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

BAŞKAN - - Başkan vekili Celâl Yardımcı , 

KÂTİPLER : İbrahim Kirasoğlu (Kayseri), Ömer Mart (Çanakkale) 

•*•*»> 

BAŞKAN — Yoklama, yapacağız. 
Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

/. -— Antalya Milletvekili Biirlıanettin Onat 
ve 60 arkadaşının-; Turizm/ endüstrisini teşvik 
kanunu tasarısı ile Antalya Milletvekili Bür-
hanettin Onai ve 122 arkadaşının, Turizm en
düstrisini teşvik kanunu teklifinin geçici bir 
komisyonda • görüşülmesi hakkında önergesi 
(1/341, 2/342, 4/253)• 

BAŞKAN —. Antalya Milletvekili Bürha-
nettin Onat ve arkadaşları tarafından verilmiş 
60 imzalı ve gündem dışı bir mevzua mütaallik 
bir. önerge var. Turizm endüstrisini teşvik 
kanunu tasarısı ve teklifinin görüşülmesi için 
geçici bir komisyon teşkili istenmektedir, öner
geyi okuyoruz : 

• Yüksek Başkanlığa 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu tasarısı 

ile /[tanım teklifi, İçişleri, Maliye ye Bütçe Ko

misyonlarına havale edilmiş ve halen İçişleri 
Komisyonunda bulunmaktadır. 

Tasarı ve teklifin bu komisyonlarda müza
kere ve intacı uzun zamana mütevakkıf oldu
ğundan, işin ehemmiyet ve müstaceliyetine bi
naen, tasarı ve teklifin havale edilen komisyon
lardan tesbit edilecek yeter miktarda üye alın
mak suretiyle geçici bir komisyonda müzakere
sini arz ve teklif eyleriz. 

Antalya 
Fatin Dalaman 

Antalya 
Burhan ettin Onat 

Antalya 
A. Tokuş 

Afyon Karahisar 
A. Güler 

İstanbul 
Sani Yaver 
Niğde 

Fahri Köşkeroğlu 
Seyhtn 

Sedat Barı 
Çoruh 

A. R, Sağlar 
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: . Trabzon 
R. Tarakçıoğlu 

Çankırı 
Celâl Otman 
İstanbul 

E. N. Çamlıbcl 
İstanbul 

Bedri Nedim Göknil 
Çanakkale 
N. îyriboz 

Edirno 
Cemal Köprülü 

Konya 
Ziyad Ebüzziya 

Tokad 
TL Ökereiı 

Sivas 
Sedat Zeki Örs 

Manisa 
Sııdi. Mıhcıoğlu 

İzmir 
Cemal Tunca 

İçel 
Aziz Koksal 
Kastamonu 

Sait Kantarel 
Gazianteb 
Ali Ocak 

Bilecik 
Talât Oran 

Bursa 
Mithat San 

Siird 
Baki Erden 

Kocaeli 
E. V. Akan 

Kocaeli 
Yerecloğ Kişioğlu 

Elâzığ 
Şevki Yazman. 

Kayseri 
1. Berkok 

' Ankara 
S. M. Arsal. 

Rizo 
1. Akçal 

Siird 
Cemil Yardım 
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Çankırı 

Kenan Çığırı an 
tstanbul 
F. Tekil 

İstanbul 
Andre Valıram Bayar 

İstanbul 
Fahrettin Sayımer 

Kocaeli 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

Ankara 
Haindi Bulgurlu 

Trabzon 
M. Goloğlu 
Çorum 

Saip özer 
Manisa 

Nafiz Körez 
Giresun 

Ali Naci Duyduk 
İçel 

Celâl Ramazanoğlu 
Kayseri. 

Z. Turgut 
Gazianteb 

S. İnal 
Gazianteb 
S. Kuranel 
Kocaeli 

Ekrem Alican 
Kocaeli 

Hüsnü Türk an d 
Giresun 

Hamdi Bozbağ 
Kocaeli 

S. Önhon 
Niğde 

H. N. Yurdakul 

Suphi Ergene 
Diyarbakır 

Kâmil Tayşı 
Bursa 

Selim Herkmen 
Siird 

M. D. Süalp 
Elâzığ 

H. A. Yöne}' 
Muğla 

Nâtık Poyrazoğlu 
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BAŞKAN — Burhanettin Onat takrirlerini 

izah edecektir. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Arka

daşlar; Turizm Danışma Kurulunun hazırladı
ğı bu kanun tasarısı 1950 senesinde sevkedil-
miş, fakat şimdiye kadar Yüksek Meclis huzu
runa gelememiştir. Nihayet 200 küsur arkadaşı
mızın imzasiyle Meclise sunduk. Komisyondaki ar
kadaşlarımız çok, hem de çok mahmuldnrlar. Ko
misyonda müzakeresi sırasının gelmesi çok zama
na mütevakkıftır. Eksik olmasınlar, İçişleri Ko
misyonu bunu gündemlerine aldılar, fakat di
ğer komisyonlardan geçinceye kadar yine bir 
seneye yakın zamana ihtiyaç vardır. Arkadaş
larını tensip buyurursanız; hepinizin de benim
sediği ve daima sempati ve alâka gösterdiği 
turizm dâvasını halledecek bu tasarının havale 
edildiği komisyonlardan alınacak muayyen 
adedde azadan müteşekkil bir geçici komisyo
na havalesini rica ediyorum. (Muvafık sesleri) 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 
Turizm dâvasına arkadaşlarım kadar ben de il
gi. gösteriyorum. Yalnız köylünün beklemekte 
olduğu namütenahi kanunlar vardır, bilhassa 
Ceza Kanunu. Köylü bunu bekler dururken Tu
rizm Kanunu müzakere edilemez!. (Alkışlar-) 

BAŞKAN — Efendim, Geçici bir komisyon 
teşkiline mütedair bulunan takriri kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Şimdi, geçici komisyon teşkili kabul bııyiı-
mlduğuna göre, kaçar kişilik üyeden olacağı 
hususunu oyunuza arzedeceğim : İçişleri, Ma
liye ve Bütçe komisyonlarından üçer kişilik üye 
verilmek suretiyle geçici komisyon teşkilini ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. —• Samsun Milletvekili IIâdi Üzer ve•••4.9 
arkadaşının, Bankalar ve Devlet Müesseseleri 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hak
kındaki 3659 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 
aynı kanunun 462.1 sayılı Kanunla değiştirilen 
13 ncil maddesinin (A) ve (X) fıkralarının de
ğiştirilmesi ve geçici bir madde eklenmesi ve Niğ
de Milletvekili Halil Nuri Yurdakul ve 7 ar
kadaşının, Bankalar ve Devlet Müesseseleri Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3659 sayılı Kamına bâzı hükümler eklen
mesi hakkındaki kanun tekliflerinin sonuçlandı-
nlamaması sebebine dair Bütçe Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi (3/313, 2/90, 122) 

— 95 — 
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Yüksek Başkanlığa 

Samsun Milletvekili Hadi Üzer ve 49 arka
daşının, Bankalar ve Devlet Müesseseleri Aylık
larının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659 sa
yılı Kanunun ikinci maddesiyle aynı kanunun 
4621. sayılı Kanunla değiştirilen, 13 neü madde
sinin (A) ve (J) fıkralarının değiştirilmesi ve 
geçici "bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifiyle Niğde Milletvekili Halil Nuri. Yurda
kul ve 7 arkadaşının, yukarda yazılı 3659 sayılı 
Kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi komisyonumuza havale olunmakla 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete ve Mali
ye Bakanlığı temsilcisi hazır oldukları halde in
celenip görüşüldü. 

Her iki kanun teklifi 3659 sayılı Bankalar ve 
Devlet Müesseseleri Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülü hakkındaki Kanunda deği-
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siklik, yapılmasını istihdaf ettiği, halbuki Ma
liye Bakanlığı temsilcisinin verdiği izahata na
zaran ise, gerek Devlet ve gerek İktisadi Dev
let Teşekkülleri memurları hakkında Hükümet
çe hazırlaman ve bu günlerde son §ekiini alarak 
Yüksek Meclise sevkolunacağı ifade olunan 
Barem Kanunu tasarısı ile bu tekliflerin tevhi-
den görüşülmesi lüzumu komisyonumuzca uy
gun görülerek kararlaştırılmış ve bu sebepten 
nctieelendirilememiş bulunduğu cihetle keyfi
yet, içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Yük
sek Meclisin ıttılaına saygı ile arzolunur. 

Bütçe Komisyonu Başkanvekil'i 
Burdur Milletvekili 

F. Çelikbaş 
BAŞKAN — İçtüzük gereğince ıttılaınıza 

arzolunur. 
Sorulara geçiyoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR 

1. -— Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'-' 
in, arazisi hamakta bulunan Pütürge İlcesine 
bağlı Şimil Köyünün mâruz bulunduğu tehlike
ye karşı ne gibi tedbirler alındığına dair İçişleri 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/630) 

, BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlarım, derhatır buyıırulur ki, 
bundan takriben iki hafta, kadar evvel bu soru 
geldiği vakit mevzuun bayındırlıkla ilgisi do-
layısiyle buna Bayındırlık Bakanının cevap ve
receğini arzetmiştim ve bu, yüksek tasvibinize 
mazhar olmuştu. Bayındırlık Bakanı şu dakika
da Çankırı'da bulunmaktadır. Bu bakımdan işbu 
sorunun tehirini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Alman izahata *görc Bayındırlık 
Bakanının gelmesine intizaren sorunun cevap
landırılması gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

2. — Malata Milletvekili Hikmet Fırat'ın, 
Maraş İlindeki Mizmili bataklığının kurutulması 
için şimdiye kadar bir teşebbüs ve talep olup ol
madığına, ihtiyar olunacak masrafla elde edile
cek arazi miktar ve değerinin ne ^kadar tahmin 
olunduğuna ve bu işin Hükümetle yapılmasının 

düşünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/644) 

BAŞKAN — Aynı sebepten bit soru da gele
cek birleşime bırakılmıştır. . 

3. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm Demok
rat Parti toplantısına 'katılan Eskişehir Valisi 
Arif özgen hakkında Başbakanlıktan olan soru
suna Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sa-
met Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/648) 

Yüksek Başkanlığa 
25 Nisan 1952 tarihli Ulus Gazetesinin birinci 

sayfasında «D. P. Toplantısında D. P. Rozetli 
bir vali» başlığı altında Eskişehir Valisi Arif 
özgen'in D. P. Rozeti takarak D. P. Binasın
daki siyasi toplantıya, iştirak ettjği resimle be
lirtilmektedir". 

Adı geçen vali hakkında ne gibi muamele ya
pıldığının Başbakan tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI SAMET AĞA

OĞLU (Manisa) -— Muhterem arkadaşlar; Muh
terem arkadaşımız Sırrı Atalay'm sorusu üze-

96 — 



B : 69 7.5 
.rine yaptığımız tetkikatın verdiği netice şudur : 

Eskişehir'de Demokrat Parti kuruluşunun 
yıldönümünde, bu parti tarafından tertiple
nen bir toplantıda mahallin bütün diğer siyasi 
parti mümessilleriyle beraber en. büyük mül
kiye âmiri de hazır bulunmuştur; toplantı sa
mimî bir'şekilde geç vakitlere kadar devam et
miştir; bu arada valinin bulunduğu ve gazete
cilerle beraber oturduğu masaya yaklaşan De
mokrat .Partili bir arkadaş bütün orada bulu
nanlarla beraber, valiye de bir rozet takmak 
istemiş, vali de bu rozetin, takılmasını kabul 
etmiştir. 

Hâdiseyi böylece tesbit ettikten sonra bu 
toplantının bir siyasi toplantı olmadığı ve bir 
yıl dönümünün tesidinden ibaret bulunduğu 
ve bu toplantıda diğer partililerin de mev
cut olduğu ve mahallin en büyük mülkiye 
âmirinin davetli olarak bulunduğu göz önüne 
alınırsa, bu rozet takmada valinin, ev sahipleri
nin gösterdiği nezakete karşı bir mukabelede 
bulunmak gibi bir mazeret noktası bulunmak- , 
İn beraber; iltibaslara meydan vermemek için, 
Eskişehir Valisine de diğer valilere de, hafif de 
olsa, bu çeşit tezahüratta, bulunmamaları sureti 
katiyede tebliğ edilmiştir. (Alkışlar) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla
rım, Başbakan Yardımcısı Sayın Samet Ağa-
oğlu'nun verdiği cevaptan dolayı kendisine te
şekkür ederim. (Soldan alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, her ne kadar Sayın Sa
met Ağaoğlu siyasi bir toplantı olmadığını 
söylemişse de siyasi bir partinin kuruluş yıl 
dönümü dolayısiyle tertip edilen bir toplantı
nın muhakkak ki, siyasi bir cephesi vardır. 
Bunun üzerinde durmıyacağım. 

Yalnız kendisinin beyan ettiği gibi, böyle bir 
tebligat yapılmış ise bundan ancak memnun 
oluruz. Bu gibi hususların tekerrür etmemesini 
de Hükümetten tekrar rica ederim. (Sağdan al
kışlar) 

4. — Çanakkale Milletvekili Emin Kalafat'-
m, Erzincan Milletvekili Şemsettin Günaltay'-
%n İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi Süley-
maniye semt ocağında Devlet ve Hükümet İda
resi hakkında yapmış olduğu ithamlar karşı
sında Hükümetin ne düşündüğüne dair Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/651) 

.1952 O : 1 
I BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı, buyu

run. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Bu mevzu üzerinde daha etraflı izahatta bulun
mak üzere bu sorunun bir hafta sonraya tâli-

I kini yüksek heyetinizden rice ve istirham edi-
j yoruz. 

BAŞKAN — Bir hafta sonraki birleşime bı
rakılmıştır efendim. 

5. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'-
un, İstanbul Tekstil Sendikası işçilerinin yap
mak istedikleri mitinge İstanbul Valiliğince izin 
verilmemesi sebebine dmr Çalışma ve İçişleri 
Bakanlığından olan sorusuna Devlet Bakanı 
ve Başbakan yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun 
sözlü cevabı (6/652) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı burada mı? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Ben cevap vereceğim. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı hususların içtüzük hüküm

lerine göre Çalışma ve İçişleri Bakanları tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi rica ederim. 

, Kırşehir Milletvekili 
Halil Sezai Erkut 

1. istanbul Tekstil Sendikası işçilerinin 20 
Nisan 1952 tarihinde yapmak istedikleri mi
tinge istanbul Valisinin izin vermediğini gaze-'' 
teler yazmıştır. 

2. Bu konuda valinin matbuata intikal et
miş beyanından, toplantıya merkezde yaptığı 
temaslar sonunda müsaade edilmediği anlaşıl
maktadır. 

3. Kendisine Bakanlıkça bir emir verilmiş
se bu emir Anayasa prensipleri ve Içtimaatı 
Umumiye Kanunu hükümleriyle ne suretle bağ-
daştırılmıştır? 

4. Merkezce bu yolda bir emir verilmemişse 
birkaç ay içinde yukarda sözü geçen kanunların 
sarih hükümlerini iki defa ihlâl etmiş olan vali 
hakkında ne gibi bir muamele yapılmıştır? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Çok 

I muhterem arkadaşlar, Halil Sezai arkadaşımızın 
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sorduğu sualler dolayısiyle bir yandan onları 
cevaplandırırken bir yandan da Yüksek Mecli
sinize bâzı açıklamalarda bulunmak imkân ve 
fırsatını elde etmiş bulunuyoruz. Bu bakımdan 
mâruzâtım belki biraz 'uzun olacaktır ama Yük
sek Meclisinizin muhakkak surette bilmesi lâ-
zımgelen bâzı noktalara temas etmek mecburi
yetindeyim arkadaşlar. 

Soruları cevaplandırmaya bir mukaddime 
olmak üzere bilhassa son aylar zarfında memle
ketimizde birbiri arkasına tezahür etmekte 
bulunan bir takım hareketlere dikkat nazarınızı 
çekmek isterim. Ankara'da şoförlerin bir hare
ketini takip eden İstanbul'daki büyük işçi küt
lelerini büyük bir miting mevzuu etrafında 
meydanlara toplamak teşebbüsü ve bundan da
ha 1 - 2 gün evvel İzmir'de belediye işçilerini 
grev yapmaya sevkeden âmiller gibi müşahede
lerimiz birbirine eklendiği ve bu müşahedele
rin yambaşında şimdi arzedeeeğim diğer bir takım 
müşahedeler de göz önüne alındığı zaman mevzuu-. 
muzun yalnız bir miting hâdisesinin menedilmesm-
den ibaret olmadığı anlaşılır. Mesele daha derindir, 
daha şümullüdür. Bu arzettiğim hâdiselerin ya
nı başında Meclisinizin nazarından kaçmamış ola
caktır ki son aylar zarfında iş ihtilâfları da art
maktadır. 

HAMDÎ ORHON (Trabzon) — . Demokrasi 
icabı. 

SAMET AÖAOĞLU (Devamla) — Sonra ce
vaplarını verirsiniz, ona göre biz de cevaplarımı
zı veririz. 

iş ihtilâflarının artması sebepleri de tetkika 
şayan mevzuları teşkil etmektedir. Bu ayrı bir 
bahistir. Gerek iş ihtilâflarının artması, gerek 
arzettiğim diğer hâdiseler, muayyen bir merkez
den idare edilmekte bulunan bir plânın muhtelif 
safhaları karşısında olduğumuz intibaını haklı 
olarak uyandırmaktadır ve bunu teyit eden delil
ler de vardır. Bu delillerin başında, derhal arze-
deyim ki, ismi sosyalist, fakat hakiki mahiyeti, 
şimdiye kadar tatbik ettiği metotları ile tamamiy-
le komünist olan bir partinin yer aldığını görü
yoruz. Bu, merkezi İstanbul'da olan sosyalist par
tisidir. Derhal arzedeyim ki, maalesef işçilerimizi 
tahrik etmek yolunda bu parti yalnız değildir ve 
diğer muhalif partilerimizin bir kısım çevreleri
nin de kendisiyle bu noktada teşriki mesai etmiş 
oldukları görülmektedir. (Sağdan «bunlar hangi 
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I partilerdir, izah et, açık söyle, ispat et» sesleri) 

Arkadaşlar; sözlerimi dikkat ve itina ile, kelime
leri seçerek söylemekteyim.' Ben, diğer muhalif 
partilerimizin bâzı çevreleri, dedim. İcabettiği za
man isimleri elbette ki söyliyeceğim. Bir İstanbul 
il kongresi hatırlıyoruz ki; orada bu miting tale
bi menedildiği gün işçilere: «Demokrasi vardır, 
elbetteki miting yapmak hakkınızdır, ne. olur, ni
hayet 20 - 30 kişi tevkif olunur veya bir kaç ar
kadaş kurşunda ölür» diyen bir milletvekili bili
yoruz arkadaşlar. (Soldan «lütfen ismini söyle
yin» sesleri) (Lanet olsun sesleri) Osman Bölük-
başı.... Halbuki Osman Bölükbaşı'na düşen vazi
fe, bir milletvekili olması dolayısiyle, muttali ol
duğu kanunsuz bir emri buraya sevkederek bu 
kanunsuz emrin verildiğini yüksek: huzurunuzda 
izah ve ispat etmekdi. Eğer her milletvekili muttali 
olduğu kanunsuz emirler karşısında vatandaşları 

- itaatsizliğe sevkederse bu memleketi anarşiye gö
türmekten başka bir iletice vermez. (Bravo sesle
ri) 

| ABDÜRRAHMAN BOYACIG İLLER (Zon
guldak) — Osman Bölükbagı cevap verir. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Arkadaş
l a r •'sözlerime başlarken muhtelif arkadaşlarım
dan mevzuun millî bir mevzu olduğunu göz önün
de tutmalarını rica etmiştim. O kadar millî bir 
mevzu karşısındayız ki, bu soru ile bize imkân 

I bahşettiğini söyledim, hattâ teşekkür ettim ve 
dedim ki, Yükselt Meclise bu vesile ile bâzı 
açıklamalar yapmaya fırsat bulduk... 

HAMDİ ORHON (Ordu) — Hükümet hor 
zaman bu imkâna maliktir. 

SAMET AĞA OĞLU (Devamla) — Sonra ar- ' 
kadaşlar, bir diğer muhalefet partisinin İstan
bul'da bu meselelerle tavzif ettiği bâzı unsurla
rını biliyoruz ki, bu unsurlar sendika idare he
yetlerine nüfuz etmeye çalışmakta, her gün ye
ni şeyler çıkarmak için tahrikler yapmaktadır. 
İsterseniz ismini de vereyim. (İsmini ver ses
leri). M'evzıııımuz açık konuşmayı icabettirir: 
O. H. Partisinin bu işlerle meşgul elemanı eski 
Milletvekili Rebii'dir ve tahrik üzerinde çalış
maktadır arkadaşlar; (Soldan :« Yazık, yazık » 
sesleri). 

Şimdi ümit ederim ki, Reşat Şemsettin Sirör 
arkadaşımız burada bıüunmıyan bir zatin ismini 
niye telâffuz ettiniz diye bir çıkış yapacaktır. 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas).— 
I Hayır, ben de bâzı şeyleri açıklıyacağım. 
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BAŞKAN — Usul müsaitse konuşursunuz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAE-

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Bir meseleyi huzurunuza tevdi ederken ilgili 
vatandaşlar seyyanen muameleye tâbidir. Ben 
bu ismi bilsinler, tenevvür etsinler diye zikret
tim. Bunu bilmekte fayda vardır. 

Arkadaşlar; bu cihetleri böylece tesbit ettik
ten sonra hâdisenin izahına geçiyorum. Hâdise
nin izahını yaptığım zaman göreceksiniz ki, bu 
telkin ve teşviklerin tesirleri bu meselede de 
mevcuttur. 

Arkadaşımızın mevzuubahs ettiği mesele iki
dir : Birisi 1951 de izin verilmemiş bir miting 
talebidir, diğeri de Nisan ayı içinde izin veril
memiş bir miting meselesidir. Müsaade eder
seniz ikincisinden başlıyacağım: 

İstanbul'da Tekstil sanayii idare heyetine 
mensup işçiler valiye müracaat ediyorlar, di
yorlar ki ; « biz bdr miting yapacağız» vali, mev-
zuunuz nedir? Söyledikleri aynen şudur: î,ş ve
renler bâzı işçileri haksız yere işlerinden çıkart
maktadırlar. Bunu protesto etmek; işçilerin 
istismarına mâni olacak tedbirleri konuşmak ve 
umumiyetle iş verenlerin yaptıkları haksızlığı 
protesto etmek. Haklı olarak vali kendilerine 
diyor ki; « bütün bunlar iş ihtilâflarına taallûk 
eden mevzulardır. Halbuki bu memleketin mev
zuatında iş ihtilâflarının ne şekilde halledilece
ğine dair sarih hükümler vardır, iş ihtilâfına 
ait her hangi bir meseleyi kanunun tesbit et
miş bulunduğu usul ve metot dışında bir yoldan 
ortaya koymaya kânun size hak vermiyor. Bu
nun yanı başında iş ihtilâfları üzerinde konuş
mak üzere bir meydan toplantısı nazari ve tat
bikî bütün şartlariyle kanunun yasak ettiği gre
ve bir mukaddeme teşkil eder. Binaenaleyh top
lantınız bütün bu şartlar muvacehesinde kanu
na muhaliftir, izin veremem!» Sezai arkadaşım 
soruyor: Vali merkezle danışmış mıdır? Danış-, 
mıştır arkadaşlar. Merkez valinin noktai naza
rını tasvip etmiştir! 

Müsaade ederseniz Hükümetinizin noktai na
zarını arzedeyim; bu memlekette çeşitli sebep
ler ve yollarla fakat bilhassa içtimai huzur ve 
refahı sınıf mücadelesi yaratmak suretiyle, ih
lâl etmek teşebbüsüne, hattâ kanunlarımız müsa
it olmasa bile, Hükümetimiz önce karşı koyacak, 
ondan sonra, huzurunuza gelecektir. (Soldan 
alkışlar). • • • • 

.1052 0 : 1 
/ Kaldı ki ; şimdi arzettiğim gibi kanunlar ta

mamen bize, hak vermektedir. İçişleri valinin bu 
sözleri üzerine, arkadaşlarımızla konuşalım di
yorlar. 48 kişilik bir toplantı yapılıyor. 28 kişi 
Hükümetin ve valinin noktai nazarını kabul 
etmek kararını yerinde buluyor, mitingten 
vazgeçiyorlar, geriye kalan küçük bir ekalliyet 
mitinge devam edeceğiz diyorlar. Tabiatiyle ek
seriyet mitingten vazgeçmiş olduklarına ve şifa
hi müracaat üzerine valinin verdiği ret ve meni 
cevabı, miting için müracaat edenler tarafın
dan kabul edilmiş olduğuna göre ortada bir mi
tinge müsaade edilmeme hâdisesi yoktur. Bina
enaleyh arkadaşımız mevzuu, daha iyi tetkik ve 
tahkik etmesi, miting için müracaat edenlerle 
daha yakından görüşmesi icabederdi. 

Şimdi arkadaşlar, mitingi tertip etmek üzere 
toplanmış olan işçilerimizin bir kısmının miting 
yasak edildiği takdirde nelere tevessül edecek
lerini, neler yapmayı düşündüklerini gösteren 
bir kararları vardır ki, size ondan üç fıkra oku
yacağım : 

Gözü pek, kolu kuvvetli yüz işçi seçilecek, 
bunlar, Taksim Meydanında, polis, toplanmala-

, rina mâni olduğu zaman, 'göğüsleri ile polisi ite
cekler ve arkalarından, açılmış olan gediklerden 
işçiler maydana girecekler. Polis, her hangi bir 
işçiyi tevkif ettiği zaman yüzerlik, ellişerlik küt
leler halinde karakolların önüne gidecekler, gü
rültü patırdı yapacaklar, arkadaşlarımız haksız 
tevkif edildiler, doğuluyorlar diye feryat ede
ceklerdir! 

Arkadaşlar, arzettiğim hukuki sebepler do-
layısiyle reddedilmiş bulunan miting talebinden 
sonra işçiler her hangi bir teşebbüste bulun
madılar ve bulunmıyacaklardı. Size bütün bu 
mâruzât küçük bir kısım işçilerin hareketine 
taallûk eder. Yüksek huzurunuzda Hükümet ola
rak arzetmek isterim ki Türk işçisinin büyük 
ekseriyeti tahrikçilere alet olmaktan daima 
uzak kalmış, bu gibi hareketleri hal ve etvar-
lariyle protesto etmişler ve etmekte.devam ede
ceklerdir. (Soldan alkışlar). 

Şimdi arkadaşlar, miting dolayısiyle duvar
lara yapıştırılmış ve indirilmiş olan beyanna
meden de satırlar okuyacağım: «îşçi vatandaş, 
emeğini istismar ederek sebepsiz yere işine ni
hayet veren iş verenlerin....» «kanun bize bah
şettiği hakları vermekte ısrar eden türlü ,kaça« 
mak yollarla alıştığı fahiş kazancı yine sırtı-
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mızdan çıkarmak istiyenlere daha fazla göz 
yumamayız.» 

İşte arkadaşlar, bu satırlar okunduktan 
sonra haklı olarak soruyoruz:. Nereye gidiyoruz ? 
Sınıf mücadelesine mi gideceğiz? Meydanlarda 
toplanarak sermaye ve say mücadelesi mi ya
pacağız? Kanunlarımız sarihtir. îşçi sendika
ları siyasetle uğraşamazlar. İşçiler, işçi sıfatını 
kullanarak siyasetle uğraşamazlar. Bu, her 
meslek erbabı için böyledir. 

Şimdi birinci hâdiseye geçiyorum: Birinci 
miting talebinde mevzu olarak vatandaşı yerli 
malı kullanmaya teşvik, yerli sermayenin inki
şafına mâni engellerin kaldırılması tek işçi 
çalıştıran iş yerlerine dahi İş Kanununun teş
mili ileri sürülmüştü ve talep de sendika tara
fından . yaplımıştı. Halbuki bu mevzular siyasi 
mahiyettedir ve sendikanın siyasi toplantı yap
ması kanunen mümkün değildir. 

Şimdi Sezai arkadaşımız soruyor: Valiyei ne 
yaptınız?. Yüksek vicdanınıza hitap .ediyor ve 
diyorum ki, valiyi, yalnız tasvip ettik -\e ken
disine dedik ki: «Türkiye'mizin en büyük şeh
rinde, tahrikçiler bir avuç ekalliyet dahi oka 
onların tahrikleriyle her hangi bir hâdiseye 
meydan vermemek suretiyle bu şehrin ve mem
leketin huzurunu kaçırmamak için lâzım.gelen 
bütün tedbiri alacaksın! Bu tedbirler ne kadar 
şiddetli olursa olsun, memleketin selâmeti bahis 
mevzuu olduğu için göstereceğin şiddet, senin
de olacaktır.» Vali, bu emrimizi ve vicdanının 
sesini tamamen tatbik etmiş bulunmaktadır. 

Gönül istiyordu ki, arkadaşımız 3 - 4 sorusu 
araşma şunu da ilâve etseydi, deseydi ki; Hükü
met, sınıf mücadelelerine yol açmak istidadını 
gösteren hâdiseler karşısında ne çeşit tedbirler 
düşünüyor?. Mevcut mevzuatı kâfi görüyor mu, 
görmüyor mu?. Bu mevzuda son mâruzâtım şu
dur : 

Memleketimizde muhtelif vasıtalarla, açık 
ifade ediyorum, bir 31 Mart havası yaratmak 
teşebbüsleri seziliyor. (Sağdan «Oooo» sesleri) 
Fakat hangi yoldan ve hangi kanaldan gelirse 
gelsin demokratik hürriyetlerimizi, vatandaşın 
hak ve şerefini, demokratik rejimi muhakkak 
korumak mecburiyet ve kararındayız! (Soldan 
bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

HALİL SEZAİ ERKUT (Kırşehir) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; bir sözlü sorum vesi
lesiyle Sayın Başbakan Yardımcısı Büyük Mil-
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| let Meclisine gayet mühim meseleleri açmış ol

mak fırsatım verdiğinden dolayı nevama bana 
teşekkür ettiler. Ben de kendilerine şimdiye ka
dar mademki çok endişe ettikleri böyle mühim 
meseleler varmış da benim sorumu niçin bekle
diklerini hakkiyle sorabilirim. Memleketin ha
yat ve istikbali mevzuunda bu kadar hassas bu
lunan Başbakan Yardımcısı niçin başka bir fır
sat bulup bunları Meclise arzetmediler?. Benim 
sorumu beklediler?. Şu halde Hükümet sorumlu 
durumdadır. (Sağdan: Bravo sesleri) Muhte
rem arkadaşlar; ben burada okunup dinledi
ğiniz sorumda İstanbul Valisinin İstanbul'da 
yapılmak istenen toplantılara hangi kanunun 
maddesine istinaden müsaade etmediğini sor
dum. Ve bunu merkezle mutabakat temini su
retiyle mi, yoksa kendiliğinden mi yaptı, mes
nedi hukukisi nedir dedim?. Bu vesile ile Sayın 
Yardımcı burada heyecanlı bir hava yarattık
tan sonra, âdeta böyle bir şey sormanın kusur
lu olduğu havasını da beraber getirmek istedik. 

Arkadaşlar, şu veya bu şekilde tahrikler ya
panlar, memlekette fenalıklar yartanlar, işçi ve 
iş verenleri birbirinden ayırıcı teşviklere girişen
ler varsa ve bu hareketler kanunlar nazarında 

' suç teşkil ederse, bunlara karşı kanun yolların
dan takibata girişmek memleketin yüksek men-
faatlerindendir. Kanunların bilhassa Anayasa
mızın bizim de iştirak ettiğimiz Birleşmiş Millet
lerin 1948 yılında yayınladığı İnsan Hakları Be
yannamesinin ve İçtimaatı Umumiye Kanunu
nun mevcudiyeti ve sarih hükümleri muvacehe
sinde Hükümetin veya valinin böyle bir yola git
mesine kanunun hak ve salâhiyetleri yoktur. Ar
kadaşlar, bilhassa yıllardan beri hürriyet için 
mücadele ettiğini söyliyen Demokrat Parti ik
tidarı, vatandaşlara kanunların sağladığı hakla
rın kullanmasında daha titiz ve dikkatli olması 
lâzımgelirken bilhassa Demokrat Parti iktidarı
nın sayın eski Genel Başkanı diyordu ki... (Sol
dan sınıf mücadelesi yapmayın sesleri). 

Arkadaşlar, şunu arzedeyim ki.... (Soldan gü
rültüler, sağdan devam devam sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ha
tibin sözünü kesmeyin 

(SEZAİ ERKUT (Devamla) —' Bu meseleyi 
parti olarak ele aldığımız takdirde .Cumhuriyet 
Halk Partisi içtimai adalet esaslarının sınıf kav
galarına gitmeden işçi ve iş verenleri iyi ve dos
tane yollarla çalışmasını sağlıyacak adalet ted-
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birlerini almak şerefini üstünde taşıyan bir par
tidir, ona asla leke süremezsiniz!. (Sağdan al
kışlar). 

Arkadaşlar, mevcut içtimai adalet tertipleri
miz, kanunlarımız, başka memleketlerde işçi ye 
işverenlerin çetin ve uzun mücadelesi ile elde 
edilmiş olan haklardır ki, bizde kolaylıkla sağ
lanmıştır. Bu mühim menfaatleri, işçi kitlesine, 
iş veren vatandaşlara hukuki ve kanuni yollarla 
temin eden bir partiye böyle tahrikçilik isnadet-
mek bu memlekette sınıf mücadelesi, kardeş 
kavgası yaratacak tahrik edici düşünceler taşı
mak ancak ve ancak Samet'in kendi kafasının 
ifadesi olabilir. (Sağdan alkışlar, soldan gürül
tüler). Arkadaşlar eğer bildikleri varsa söyle
sinler. 

BAŞKAN — Sezai Bey (tahrikte bulunmayın, 
şahsınız hakkında hiçbir şey söylenmemiştir. 

' IIALlL SEZAİ ERKUT (Devamla) — Onun 
için mensup olduğum parti adına arzediyorum, 
tahrik ediyorlarsa, tahrik varsa; kanun hüküm
lerini uygulamakta ve kanuni takibata (geçmek
te asla geri kalmamaları lâzımdır. 

Sayın yardımcı arkadaşımız uzun uzadıya 
izahatta bulundular, fakat beyanları ile valinin 
bu mevzu hakkındaki beyanatı ye tatbikatı ta
mamen birbirine, taban tabana zıt vaziyettedir. 
Vali, 19 ve 20 . IV . 1952 tarihli, bu Cumhuriyet, 
Vatan. Dünya gazetelerinde yayınlanan beyana
tında; «İller İdaresi Kanununun 11 neı madde
sinin «A» ye «C» fıkralarına istinaden yasak et
tim.» diyor. 

Arkadaşlar, kanunları çok iyi bilirsiniz; İller 
Kanunu valilere önceden böyle bir toplantıya mâ
ni olmak yetkisini vermemektedir. Eğer toplarr-
tı sırasında İçtimaatı Umumiye Kanununun ve 
Anayasanın vatandaşlara bahşettiği bu ıoakaddes 
hakkı kullanma esnasında asyiş ve emniyeti bozan 
her hangi bir hareket varsa onun hakkında ka
nuni tedbirler almak yetkisini haizdir. Valinin 
tatbikatını Hükümet tasvip etmiş olduğunu bu
rada beyan ettiğine göre memlekette Anayasa 
ve hukuk nizamını hiçe sayan ve kanunların asil 
ruh ve hükümlerini ayaklar altına alan bu zih-. 
niyeti şiddetle protesto ederim! (Sağdan alkış
lar, soldan gürültüler). 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU ( Manisa) — Beş 
dakika evvel meseleyi tamamen Millî hudutları, 
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Millî çerçevesi içerisinde izah ettikten sonra ar
kadaşım bunun karşına yanlış olarak bir takım 
kanun maddeleri zikretmek suretiyle çıkıp «mu
kaddes hak, mukaddes hak!» diye bağırmak
tadır! Hangi hak mukaddestir? Türk cemiyetinin 
hakkı mı yoksa Halil Sezai'nin müdafaa ettiği 
hak mı mukaddestir diye kendi kendimize sora
lım! Kaldı ki ; arkadaşımız yanlış hukuki mes
netlere dayanıyor. Arzettim; işçi politika ile 
uğraşamaz, sendika politika ile uğraşamaz. Yap
tıkları müracaata gelince; mevzu politiktir. Bir 
işçi sendikası Ulus veya Cebeci meydanında po
litik mevzu üzerinde toplantı yapacağım dediği 
zaman valinin işçi sendikalarını politika ile uğ
raşmaktan meneden kanun hükmü karşısında 
yapamazsınız demesi icabeder. Tekrar ediyorum: 
miting mevzuu iş ihtilâflarına tallûk ediyor; 
halbuki mevzuatımız gayet sarihtir, grevi su
reti mutlakada yasak etmiş bulunmaktadır. 

Sonra iş ihtilâflarının hal yollarım kanun 
tesbit etmiştir; bu hal yolları arasında, meydan
larda toplanıp, iş verenleri protesto gibi bir yolu 
vâzıi kanun düşünmemiştir. Bütün bu maruza
tımdan sonra; dedim ve diyorum ki, hattâ mev
zuat noksan dahi olsa o kadar esaslı bir .mesele 
karşısında bulunuyoruz ki, vali ve Hükümet 
olarak bu memlekette, sınıf mücadelesinin bu ilk 
hareketine meydan vermek suretiyle demir kapı
yı kırmak ile hatasına düşemezdik, evvelâ me-
nederdik, sonra huzurunuza gelirdik. Mesuli
yet aldık, bizi suçlu addediniz, tecziye ediniz, 
fakat kanun yapınız derdik! 

Bu arkadaşıma çok rica ederim, evvelâ mev
zuun kendi çerçevesi içinde kalalım. İçtimaatı 
Umumiye Nizamnamesini okusunlar, İl idaresi 
Kanununun 11 ve 66 neı maddelerini okusunlar. 
Orada valiye, hâdiseleri önlemek için tedbir al
mak yetkisi verilmiştir. Hükümetin aldığı ted
birler hatalı ise huzurunuza gelirriz. Hakem siz 
olacaksınız. Eğer aldığımız tedbirler gayri ka
nuni işe Yüksek Heyetinizin kararı bizi kanuni 
hadd3 irca edecektir. Ama ben görüyorum ki, 
hattı hareketimizi Yüksek Meclisiniz tamamen 
tasvip etmiş bulunuyor. (Soldan bravo sesleri). 

Son birşey daha arzedeceğim: Dediler ki, 
madem ki, böyle birşey müşahede ediyorlardı, 
niçin şimdiye kadar tedbir almadılar? 

Arkadaşlar; tedbirler üzerinde durduğumu
zu arzettim. Bizzat sual mevzuu yaptıkları şu 
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hâdise .dahi bir tedbir değil midir? Daha man
tıki olmak ic'abeder. (Soldan alkışlar). • 

BAŞKAN — Halil Sezai Erkut. 
HALİL SEZAİ ERKUT (Kırşehir) — Sayın 

arkadaşlar, Sayın Ağaoğlu, ikinci beyanlarında 
dediler ki, «greve bir mukaddime teşkil ettiği 
için toplantıyı doğru bulmadık» Hakikaten İş 

v Kanunumuzun malûm hükümlerine göre grev 
yasak edilmiştir. Fakat bir fikir, hareket halin
de tecelli etmedikten sonra hangi delillerle, 
hangi tezahürleriyle o hareketlerin grev oldu
ğunu tâyin etmek hakkını Hükümet almıştır. 
(Soldan şiddetli gürültüler) Arkadaşlar grevin 
şartı, vasfı ve şekli yardır; (Soldan şiddetli gü
rültüler) j 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, devam et
sin. 

HALÎL SEZAİ ERKUT (Devamla) — Ar
kadaşlar, gürültü ile dâvalar halledilmez. 

Grevin şartlarını ve unsurlarını kanun tâyin 
etmiştir. Hangi hareketler grevdir? Sayın Baş
bakan Yardımcısının burada «İşçiler şu mak
satlarla toplantı istiyorlardı, onun için bunların 
neticelerinden endişe ettik, toplantı yaptırma
dık» dediler. Hâdise, bahsettiğim sarih kanun 
hükümleri karşısında bu hareketin grev olup 
olmadığının tâyini ile ilgilidir. Bu hâdise grev 
mi idi, greve teşebbüs m|ü idi? Bunun tâyini ve 
grevi yapanlarla, greve teşebbüs edenlere ceza 
verecek, mahkemeler ve adli mercilerdir. Kanun 
bu şekli tasrih etmiştir. Hangi hareket grevse 
onu tesbit etmek, onları mahkemeye sevketmek 
lâzımdır. Mütecasirleri mahkemeye sevkedilmiş 
midir? Sendikalar, siendika olarak siyasetle uğ
raşamaz) diye Sendikalar Kanununda hüküm 
vardır; fakat bir işçi arkadaş... (Soljdan gürül
tüler) Müsaade ederseniz konudayım. 

İşçi arkadaşlar, işçi olmakla veya sendika 
âzası olmakla vatandaş olarak Anayasanın bah
settiği haklardan bu insanların mahrum edile
ceği hakkında hiç bir kanun, hiç bir mantık 
mevcut olmadığını müdriktirler. Eğer bu de
mokratik bir icapsa onu bilmiyoruz. f (Soldan 
gürültüler) 

Şunu da arzedeyim : Burada muhalefetin 
tahrikçiliğe kalkıştığı söylendi. Bunu söyliyen 
bu partinin sayın liderleri vaktiyle, «siyasi hür- I 
riyetlerimize uzatılan eller kırılacaktır» diyor
lardı. Bugün Hükümet; «işçi vatandaşların 
toplantılarına ben müsaade etmedim» demek su- j 
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retiyle memleketteki kanun ye hak anlayışının 
acı misalini bizzat vermiştir. Türk efkârına ar-
zediyorum. 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — H a l i l Sezai, 
bu soruyu kendi adına mı, Halk Partisi adına 
mı sordun? 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — 
Halk Partisine yapmadığı bir şey isnat edilmiş
tir, partim adına cevap vermek istiyorum. 

BASILAN — Reşat Şemsettin Beyefendi,' 
sual, sual soranla mesul Bakan arasında cereyan 
eder ve zatı âliniz partiyi temsil etmiyorsunuz. 
Bu itibarla size söz veremem. 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — Par
ti sözcüsü olarak söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Partinin başkanı veya başkan-
vekili söz istemelidir. 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — Tü
zükte böyle bir sarahat yok. 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 
Reyler çalınırken siz nerede idiniz? 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — 
Siz muhalefette iken bizim karşımıza neyi mü
dafaa" etmek üzere çıktınız? 

BAŞKAN —• Abdullah Bey; müsaade edin, 
işimize devam edelim. <* 

6*. •— Vatı Milletvekili İzzet Ahın'ın, bir vic
dan meselesi ba§hğı altında Ulus Gazetesinde 
intişar eden makale hakkında >• İçişleri Bakanlı
ğından olan sorusuna Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/653) 

7. — Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğ-
lü'nun, Doğu illerimizdeki asayişsizlikten bahse
den ve umumi efkârı bulandırıcı bir mahiyet ar-
zeden Ulus Gazetesindeki makale hakkında Baş
bakanlıktan olan sorusuna Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun söz
lü cevabi (6/654) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ulus Gazetesinin 16 . IV . 1952 tarih ve 

(11065) sayılı nüshasında (Bir vicdan mesele
si) başlığı altında Hüseyin Cahit imzasiyle 
intişar eden başmakalede; Horasan'dan alındı
ğı iddia edilen bir mektuptan bâzı parçalar 
nakledilmektedir. 

Bu yazıda : 
(Erzurum ve Ağrı illerindeki, hattâ bütün 
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•Doğu bölgesindeki köylülerin harekete hazır 
bir ordu gibi silâhlandıkları, memleketimize 
İran'dan silâh ve makineli tüfekler sokulduğu, 
kaçakçılığın alıp yürüdüğü, bu bölgede Devlet 
otoritesinin tamamen muhtel olduğu) bildiril
mektedir. 

Neşir yoliyle memleket efkârı umumiyesine 
duyurulan bu heyecanlı haberlerden Doğulu 
bir milletvekili olarak endişelendim. Seçim böl
gemden aldığım haberlerde bu havadisin ora
larda da teessür ve heyecan yarattığını öğren
miş bulunuyorum. 

Bu yazıda bildirilen hususat doğru mudur? 
Doğru ise ne gibi tedbirler alınmıştır? İçişleri 

. Bakanı tarafından Büyük Millet Meclisi huzu
runda sözlü olarak açıklanmasını saygı ile arz-
ederim. 

. Van Milletvekili 
• İzzet Akın 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar; bundan sonraki soru da 
aynı mevzua temas etmektedir. Kemal Yörük-
oğlu bana izin verirse ve siz de tasvip buyu
rursanız ben her iki soruyu birden cevaplan
dırmış olayım. (O soru da okunsun sesleri) 

BAŞKAN —. Tasvip buyurursanız o soruyu 
da okutalım. (Okunsun sesleri) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

16 . IV . 1952 tarihlî Ulus Gazetesinde mün
teşir Kars Milletvekili Hüseyin Cahüt Yalçın 
imzasını taşıyan başmakaleyi her vatandaş gibi 
ben de nefretle okudum. 

. 27 senelik iktidarları boyunca Şark vilâ
yetlerimize bir müstemleke göziyle bakmayı 
ve oradaki' vatandaşlarımızı yabancı bir unsur 
gibi telâkki edip onların hak, hürrülyet, şeref 
ve haysiyetlerine ve İskân Kanuniyle mülkiyet j 
ve mesken masuniyetlerine Hükümet otoritesi
ni temin ve' tesis maskesi altında en ağır ve en 
çirkin tecavüz ve taarruzda bulunmayı âdeta \ 
itiyat ve prensip haline soktukları; zulüm ve 
İşkenceye dayanan ve memleketi'n eşine asla 
rastlanamıyan kan kokan müstebit bir terör, 
bir idare sistemli tatbik etmekten duydukları 
zevke hâlâ döyamamış olmalıdırlar ki sayım Hü
seyin Cahit Yalçın Beyefendi, insaf vo idraki ha- , 
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I rabiyete uğramış jurnalci bir ruhun ve hasta bir 

muhayyilenin marazı tezahürlerinden başka bir 
. şey olmıyan ve en ufak bir hakikat payını ta-

şımıyan ve sırf ülktidarıomzı ve Hükümetimizi 
umumi efkâr huzurunda zayıf göstermek gibi 
hasis bir emel ve hususli bir maksatla yazılmış 
olan bu mürettep iftiraname üzerine keyfiyeti 
bir takrirle Hükümetten sormak imkânlarına 
malik iken bu takriri bırakıp da ; Hükümeti-

I mizin bir bütün olan vatan sathında, vatandaş
lar arasında asla bir tefrik yapmaksızın nııillî 
birliği bu bütünle âhenkleştirm'ek suretiyle 
nehcii adalet ve hürriyetten örülmüş demokrat 
bîr idare sistemimin tatbiki ' neticesi, Doğulu 
vatandaşların mutlak bir huzur, istikrar ve 

| hürriyet havası içinde yaşamalarına her halde 
Hüseyin Cahit Beyefendi de müfteri mektup sa
hibi gibi tahammül edememiş olmali ki sakim 
idareleri zamanında yıllarca bu vatan parçası
na ve oranın evlâtlarına reva görmüş oldukla
rı zulüm ve işkencenin yeniden hortlamasını 
arzu ve böyle bir sisteme karşı duyduğu tahas
sürün sevk vo ilcasiyle Hükümettiimiziin Doğu'-
ya verdiği -ehemmiyet ve kıymeti hâkim kıldığı 
eşitlik ve hürriyeti takdir eden Doğuluların De
mokrat Partiye, ülktildarımıza ve Hükümetimi-
zo şuurlu ve samimî bağlılıkları ve Hükümeti
mizin bu hususta takip ettiği müspet politika
sı karşısmda duyduğu istirkap hislerinin tesi
riyle Doğulu vatandaşlarımızın vatanperverlik 
hislerinden mahrum, Hükümete âsi, kainin ve 
nizam tanımıyan, anarşist insanlar oldukları
nı ve Şark' ta bir isyan ve şurişin başlamak üze
re bulunduğunu işrap 'eden ve âdeta kendileri
nin takibetmiş oldukları zulüm ve işkence sis
teminin yeniden bu bölgeye' tatbiki hususunda 
Hükümetimizi teşvik edici bir eda taşıyan fi
kirlerini de eklemek suretiyle o mahut mektu
bu bir başmakale yapması üzerinde dikkatle 
durulmaya lâyık bir keyfiyet olduğu kanaatin
deyim. 

Bu itibarla . umumi 'efkârın berrak bir şekil
de aydınlanmasını ve bilhassa Doğulu vatan
daşların bu çirkin ve iğrenç istinat ve (itham
lardan kurtarılmalarımın temini maksadiyle 
aşağıdaki lıususatm sayın Başbakan tarafından 
sözlü olarak (izah Duyurulmasını saygı ile arze-
derim. 

Gümüşane Milletvekili 
Kemal Yörükoğlu 
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Mevzuubahis mektup ve makaledeki iddia- I 

lara göre : • ' • • ' 
1. Memlekette, umumi efkârı endişeye sevk 

ve vatandaş huzurunu bozacak mahiyette ciddî 
bir asayişsizlik var mıdır? 

2. Doğu vilâyetlerimizde her hangi bir 
şuriş ve hattâ isyana delâlet eden en ufak bir -
hareket veya 'emare var imidir ve böyle bir 
şey müşahede edilmiş midir? 

3. Doğulu vatandaşların şehirde, kasabada, 
köyde ve hattâ tarlada pürsilâh dolaştıkları ve 
buna rağmen idarenin ve dolayısiyle zabitanm 
demokrasi var diye lâkayit kaldığı ve müsama
ha gösterdiği iddiası varit midir? 

4. Doğu vilâyetlerimize İran 'dan silâh ve 
hattâ makineli tüfek girdiği iddiası varit midir? 

Bilhassa doğulu vatandaşların millî hislerini 
ve vatanseverlik duygularını rencide eden ve 
makale sahibi tarafından iddia edildiği veçhile 
(ve zaten doğu taraflarında şimdi bu idare za
manında değil öteden beri yapılan tahrikler, si
lahlanmalar gizli hazırlıklar hepimizin »malû
mudur) sözlerinde bir hakikat payı var mıdır? 

5. Makale sahibinin iddia ettiği gibi haki
katen şarkta iktidarla beraber'hepimizi anarşi
ye sürükliyen ve Hükümet otoritesine açıkça 
meydan okuma vakıa ve hareketi var mıdır? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, iki arkadaşımın aynı 
mevzu üzerinde sordukları sualleri cevaplandır
mak, müsaade ederseniz Hüseyin Cahit Beyin 
başmakalesinde yer almış lolan, hakikat mi, 
doğru mu, böyle çeşit mektuplar çok geldi, geç
ti, Varto mektupları gibi, onlardan birisi mi, 
değil mi bilmiyorum, mektubun çizdiği manzarayı, 
tabloyu bir tarafa ayıralım ve evvelâ size mem
lekette silâh kaçakçılığı ve silâhlanma var mı
dır, yok mudur? Bunun hakkında bâzı maru
zatta bulunayım. 

Her zaman olduğu gibi şimdi de memleketi
mizde vatandaşların bir kısmında silâh mevcut
tur. Bu mevcut silâhı da hangi membalardan 
temin ettiklerini tesbit etmiş bulunmaktayız. 
Şöyle sıralıyabilirim : Memlekette imal edilen 
fabrikalardan şu ve bu şekilde elde edilmiş si
lâhlar,. hariçten şimdiye kadar tüccar tarafından 

• ithal edilmekte bulunan tâ «millî mücadeleden beri 
evlerde hâtıra olarak saklanmış kalmış, şu veya | 
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bu sebeple satılığa çıkmış silâhlar, hattâ subay
ların kendi malları olan ve muayyen bir zaman 
sonra yine şu veya bu sebeple satmakta bulun
dukları silâhlar, ecnebi gemilerin limanımıza ge
lirken tayfaların kâr kastiyle, kaçak olarak getir
dikleri silâhlar... Hülâsa memlekette muhtelif 
membalardan vetandaşlar eline silâh gelmektedir. 
(«Eskiden olduğu gibi» sesleri) 

Soruda İran'dan makineli tüfek ithal edildiği 
mevzuubahistir. Bütün komşularımız bugünkü 
dünya şartları içinde makineli tüfekleri kendileri
ne saklamak için çok esaslı sebeplere sahip bulun
maktadırlar. 

İran yoliylo silâh kaçakçılığı yapıldığı, mem
lekete bu yoldan silâh ithal edildiği hususunda de
lil ve saikler bulmuş değiliz. Bu arada şunu söyliye-
yim: Memlekette silâh arama işine çok esaslı bir 
şekilde ehemmiyet vermiş bulunmaktayız. Bu ba
kımdan elde ettiğimiz rakamları kısaca okumak 
isterim: 1950 senesinde harb tüfeği olarak 486, 
tabanca olarak 4096. silâh toplanmış. 1951 de harb 
tüfeği olarak 795, tabanca 6019 silâh toplanmış. 
1952 de 292 harb tüfeği, bir tabanca toplanmıştır. 
Arama şiddetlenmekte, elde edilen silâh adedi 
"azalmaktadır. Bunun müspet ilk mânası, arama
nın şiddetlendirilmesi nispetinde Hükümetin 
halkta mevcut silâhı toplamaya muvaffak oldu
ğudur. Halk için silâhlanmanın muhtelif iktisadi 
sebepleri yok delildir. Geniş memleketimizin bir
birinden uzak köyleri, dağ tepesinde yaşıyan yüz 
binlerce vatandaşlar vardır. Kendisini emniyette 
hissetmediği anlar olabilir. Sonra refah arttıkça 
silâh kullanma hevesi artabilir. Dünyanın her ta
rafında her insan silâhı yalnız bir müdafaa va-, 
sıtası değil, bir süs, bir caka vasıtası olarak da 
sever ve arar. Dünyanın her hangi bir yerindeki 
her insan bu pisikolojik ruh halini taşımaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, arzedeyim ki; Hükümetimiz 
ve rejimimiz, Allaha çok şükür, her zamankin
den daha çok kuvvetli olarak vazife başındadır. 
Bundan sonra derhal Hüseyin Cahit'in makale-
sindeki manzaraya geleceğim; sizi üzeceğimi bil
diğim halde müsaade ederseniz bâzı satırları oku
yacağım. 

Hüseyin Cahit yalnız silâhlanmadan bahset
meydi makalesine (Bir vicdan meselesi) unvanını 
belki koyabilirdi. Bundan başka bir Milletvekili 
olmak sıfatiyle bu kadar ehemmiyetli bir mektu
bu evvelâ mesul Hükümete getirip tevdi etmesi, 
yahut buraya çıkması lâzımdı, Öyle yapmıyor, 
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Ulus'ta başmakale yazıyor! Bunu anlatırken ev- | 
velâ şöyle diyor: «Erzurum ve Ağrı, çerçeve
sinde bulunan'köylüler harekete hazır bir ordu 
gibi silâhlanmışlardır» Hüseyin Cahit gibi 40 yıl
lık bir politikacı bu mektuptaki şu cümlenin 
mânasını anlamaz mı? Nereye doğru harekete 
hazırlanmışlardır? Hüseyin Cahit bu suali bu 
mektubu yazandan sorması lâzımdı! Eğer vic
danî vazifesini yapıyorsa; bunu bu kürsüden 
gelip söylemesi lâzımdı!, 

Okumaya devam edelim : 
«Bugün Doğu illerimizde esen hava o şekil

dedir ki, tarlasını sürmeye giden çiftçi ile odun 
kesmek için dağa çıkmış, eşkıyayı birbirinden 
ayırt etmeye imkân kalmamıştır. Çünkü bez 
almak için kasabaya gelen köylü yanındaki ta
bancasını .herkesin görebileceği bir yere takı
yor. Kimin haddine düşmüş vesika sormak! De
mokrasi var!» 

Ben şimdi çok iyi anladım, Hüseyin Cahit bir 
defa olsun neden dairei intihabiyesine gitmedi! 
Demek korkuyor! Bu mektubu gördükten sonra 
hiç gidebilir mi?.. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar) (Gülüşmeler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Samet Bey, mer
hum pederiniz de gitmemiştir. Dışişleri Bakanı 
da gitmedi. 

BAŞKAN — Şahsiyata girmeyin, şahısla ne 
ilginiz var Sırrı Atalay :Bey?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET A&AOĞLU (Devamla) — 
Sırrı Atalay Bey, ölülerden bahsetmek yakış
maz, ayıp!. Fani dünyada senle ben mücadele 
ediyoruz. Bırak, ölüleri yerlerinde yatsınlar. 
Onları ortaya alma..! 

«28 yaşını henüz idrak etmiş bulunuyorum.» 
diyor. 

Şimdi ikinci fasıl... Silâhlanma bitti.. Keşke 
makale yalnız silâhlanma mevzuundan ibaret 
kalsaydı.. O takdirde bu mektubu makalesine 
mevzu yapmaktaki suçu hafiflerdi, ama öyle 
değil. Hüseyin Cahit Beyin makalesindeki mek
tup devam ediyor: 

«28. yaşını henüz idrak etmiş bulunuyorum. 
Hayatım boyunca rakı, sigaraya müptelâ olan
ların bu gibi ihtiyaçlarını Tekel İdaresinden ve j 
bayilerinden temin ettiğini görmüşümdür. Fa
kat 14 Mayıs 1950 den sonra kendi evlerinde 
imal ettikleri arpa suyundan kafayı tütsüleyen-
ler, kutularındaki kaçak tüünden yaptıkları | 
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sigaraların izmaritlerini Tekel İdaresine ait bi
na önüne atıyorlar. Tekel memuru mu bunları 
yakalıyacak? Sormak ne haddine? Demokrasiyi 
görmüyor mu?» 

Arkadaşlar, 14 Mayıs 1950 ye kadar bu 
memlekette Hüseyin Cahit için kaçakçılık yoktu, 
gizli rakı satılmamıştı, kaçak tütün ve sigara 
satılmıyor, bilaistisna her kes bunları Tekel 
İdaresinden temin ediyorlardı. Acaba bu devri 
dilârâ hangi devir idi? Kendisinin çok ikbalde 
olduğu Birinci Harbi Umumi mi, yoksa Halk 
Partisi devri mi böyle idi? 

Arkadaşlar, Demokrat Parti hiçbir zaman 
«ben yüzde yüz kaçakçılığı menettim» gibi mâ
nâsız bir iddia ile millet huzuruna çıkmıyacak-
tır.! 

Mektuba devam edelim ve utanarak oku
yalım : 

Silâhtan başladı, tütüne, içkiye geldi. Şimdi 
namus sahasına girecektir. 

«Sokakta giden hanım efendiye karım diye 
haykıran altmışlık haydutlar, umacı gibi çar
şafa bürünmüş on beşlik kızları dağa' kaldır
makta mahzur görmedikten sonra polis mi mâ
ni olacak? Ne münasebet! demokrasi var! ». 

Arkadaşlar, Hüseyin Cahit Yalçın'm maka
lesine soktuğu mektubu okuyanların bu mem
lekette 14 Mayıs'dan sonra âdeta ne asayiş, ne 
iffet, ne namus, ne haysiyet kalmadığına hük
metmeleri icabeder! 

Hüseyin Cahit'e soruyorum, kendi namus 
ve şerefi nerede?. 

BAŞKAN — Şahsa böyle hitap etmeyin! 
SAMET AĞAOĞLU BAŞBAKAN YAR

DIMCISI ve DEVLET BAKANI (Devamla) — 
Derhal tavzih edeyim. Yani, eğer manzara bu 
mektupta anlatıldığı gibi ise, onun gibi hepi
mizin namusu tehlikede demektir. Kendisi bu 
tehlikeyi hissetmiş midir? oturduğu mahalle
de hayat böyle midir, Ankara 'da hayat böyle 
midir, dairei intihabiyesinde hayat böyle midir? 
Bu memlekette kadınlarımız eşkiyalarm zorla 
dağa kaldırdığı zavallı mahlûklar halinde mi
dir? Hemşirelerimiz bu halde midir, analarımız, 
kadınlarımız bu halde midir? Ama kadını da
ğa kaldırmak yok mu Var, her devirde oldu
ğu gibi bu devirde de var. 

Mâruzâtımı uzattığım için af finizi rica ede
rim, maksat bir kasdı meydana çıkarmaktır. 
Hüseyin Cahit kitaplar tercüme etmiştir, kitap-
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lar yazmıştır bilir, cemiyet hayatında evlenme
nin şekilleri vardır. 100 kadın kaçırma vakası 
varsa bu memlekette bunun yüzde beşi zorla 
olmuşsa 95 i evlenme merasimi halindedir. Bu 
95 den 20 tanesi de ekonomik sebeplerden ileri 
gelmektedir. Cahit bunu bilmez mi? Pek güzel 
bilir. Geçenlerde bir yerde söylediği gibi, mem
leketi kapkaranlık göstermeli! Yarabbi, bir 
gün bu memleket sabah olsun diye dua edebil
me için memleketi böyle göstermeli! memle
ket karanlık olmalıdır ki, bu duayı yapmayı bil
sin» kendisi böyle yazıyor. 

Arkadaşlar; bu makaleyi daha fazla okumı-
yalım. Hüseyin Cahit bir Milletvekili olmak sı-, 
fatiyle, tekrar ediyorum, bu mektubu derhal 
Hükümete tevdi etmeli idi. (Soldan bir ses: «Na
muslu. olan adam öyle yapar»). Etmdi, kürsüye 
getirmeli idi. Bunu da yapamıyor işi günlük ga-
zatenin politika mevzuları arasına sokuyor. 
Yalnız silâh kaçakçılığından bahsetmiyor na
mus, iffet meselesinden bahsediyor, kadınları
mızın namusunun tehlikede olduğunu söylüyor 
ve Şark vilâyetindeki vatandaşlara, hitap ediyor 
«sizler tehlikedesiniz» diyor. Cahit'in kasıtlarını 
görüyor musunuz? 

Son olarak şunu da arzetmek isterim, bun
dan evvelki soru münasebetiyle de temas ettim, 
bu memlekette anarşi yaratmak, memleketin ha
vasını karanlık göstermek istiyenler vatandaşın 
sükûn içinde olmadığım, hürriyetten mahrum ol
duğu fikrini telkin etmek istiyenler muhakkak 
surette hüsrana uğrayacaklardır, (Soldan «bravo 
sesleri», şiddetli alkışlar). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun iti
madını haiz olan Hükümeti hiçbir zaman bu 
memlekette bir 31 Mart vakasının hortlamasına 
imkân vermiyecektir arkadaşlar. (Soldan «bravo 
sesleri», şiddetli alkışlar). * 

İZZET AKIN.(Van) — Arkadaşlar; bu ya
zıyı okuduğum zaman ben cidden büyük bir en
dişe ve teessüre kapıldım. Bilhassa seçim böl
gemden aldığım haberlerde yazının oralarda da-
akisler yaptığım ve heyecan uyandırdığını anla
dım. Filhakika yazıda bahis konusu edilen du
ruma bakılırsa Doğu bölgesi heman hemen, bu
gün yarın kıyam ve isyan arif esindedir. Man
zara bu. Çok şükür, şimdi,Hükümetin ağzından, 
Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun ağzın
dan hep beraber dinledik ve anlıyoruz ki, böyle 
birşey yoktur. Mektupta yazılan hüsusat yalan, 
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I tezvir, iftira ve sırf Hükümeti kötülemek için 

yapılan bir tertipden ibarettir. Hükümetin ver
diği izahat bende olduğu gibi Doğu halkı üze
rinde de büyük bir memnuniyet uyandıracak 
ve inşirah verecektir. Bu bakımdan Hükümete 
teşekkür ederim. 

Dikkat buyurulursa görülür ki, sayın baş-, 
yazar yazısına «bir vicdan borcu» cümlesini koy
muş ve sonunda da bu mektubu neden neşretti
ğini uzun boylu izah ediyorlar. Bu başlıktan 
ve izahattan şunu anlıyoruz, yazar, yaziya baş
larken bilhassa kendi vicdanlariyle çok çetin 
bir mücadeleye girişmiş, nihayet kalemi vicda
nına galebe çalmıştır. Çünkü hiçbir Vicdan mem
leketin büyük bir köşesine emniyetsizlik, huzur
suzluk içinde gösteren; bilhassa yalan, iftira ter
tip olduğu en basit bir adanı tarafından kolayca 
anlaşılması mümkün olan ve nihayet yurdun her 
tarafında geniş tepki yapması mümkün olan 
böyle bir mektubu, bir başmakale halinde efkârı 
umumiyeye yaymıya razı olamaz. Maksat ne 
olabilir? Ona göre maksat güya Hükümeti ikaz
dır, fakat biz böyle anlamıyoruz. Kanaatimize 
göre maksat Hükümetin noktai nazarını bu bölge 
üzerine çekmek, mazide vuku bulmuş olan hâdi

seleri mevzuubahis ederek Hükümeti bu bölgede 
yeniden tedbirler almıya teşvik ve bundan doğa
cak huzursuzluklardan kendi hesaplarına fayda
lanmaktır. 

BAŞKAN — izzet Bey, tahrikâmiz konuş
mayın lütfen!. 

İZZET AKIN (Devamla) — Arkadaşlar; Hü
seyin Cahit Bey Doğu bölgesinin Milletvekili ol
masına rağmen bu bölge halkının karakteri?, 
mizacı, huyu, tabiati, hususiyeti hakkında hiç
bir bilgiye sahip değildir. Eğer böyle bir bil
giye sahip olsalardı, bu mektubu sepete değil, 
lâyık olduğu başka yere atması lâzımgelirdi. 

Yine mektuptan öğreniyoruz ki, eskil ikti
darın Doğu bölgesi hakkındaki! görüşlerinde 
hijçbîr terakki ve değişiklik yoktur. 

Arkadaşlar, Doğu'yu tanıyanlar çok iyi bi
lirler ki, köylerde rakı ve bira içilmez. İçki 
olarak çay, kahve, su, ayran içilir. Doğu böl
gelerinde kadınların cebren dağa kaldırıldığı 
asla vâki değildir. Bu kötü âdet orada yoktur. 
Orada kadına karşı büyük bir saygı vardır. 

Silâha gelince : Diyorlar ki; hududun öte
sinden yurdumuza tüfek, bilhassa makineli 
tüfek sokulmaktadır. Gerek Doğu ve gerekse 
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Güney hudutlarının ötesiinde silâh, bize naza
ran daha 'kıymetli, daha çok pahalı ve aranı
lan bir nesnedir. Bilhassa hudut kısmındaki 
ıköyler o kadar fakirdir ki); bütün köyün serve
tini bir araya toplasak yine değil bir makineli 
tüfek, bir tüfek bile alınamaz. 

Emniyet ve asayişe gelince; Doğu'nun her 
yerifn.de asayiş memleketin diğer bölgelerinde 
olduğu kadar sağlamdır. .Devlet otoritesi daha 
da kuvvetlidir. Bunun delili buralarda hiç asa
yişe müessir hiçbir hâdisenin olmamasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; maziyi 'kurcalamak 
istemem, esasen bunda fayda da yoktur. Ama 
yazıda temas edildiği ilçiln müsaadendble 'kısaca 
temas etmek istiyorum. Malûmunuzdur ki geç
mişte Doğu'da bâzı yerlerde bâzı hâdiseler ol
muştur. Hükümet de. tedbir almıştır. Bunun 
sebebi üzerinde durmıyaeağım. Hükümet o za
manki icaplara göre Devlet oto nitesini muhafa
za bakımından -tedbîr almıştır. Ancak alman 
bu tedbirler ihtiyaçtan çok şiddetli ve geniş 
tutulmuştur. O derece «ki; karşıda bir vatan
daş kitlesi değil, 'bir düşman varmış giibi dav-
ranılmıştır. Bu arada bürçok masum kânına gi-
riiılmiş ve birçok vatandaşlarımız, alnına hıya
net damgası vurularak tehcir edilmiştir. Birçok 
bölgelerimiz yasak bölge haline getirilerek orada 
doğmuş, büyümüş birçok vatandaşlarımız ecdat 
yurdundan kovmuşlardır. 

Bilhassa son iki tedbir ancak komünist idare
lerinde eşine rastlanan tedhiş tedbirleridir. On
dan sonra da bu masum halk soyulmuş, tahkir 
edilmiş, izzeti nefsi rencide edilmiş ve her türlü 
hürriyetten mahrum bırakılmıştır; âdeta ürkek 
bir sürü haline getirilmiştir. Yani şiddet ted
birleri âdeta uzun' yıllar büyük bir vatandaş kit
lesini Hükümetle düşman bir cephe haline ge
tirtilmiştir. 

Demokrat Parti Hükümeti iktidara geldikten 
sonradır ki, bu tedbirler gevşetilmiş ve bilhassa 
14 Mayıstan sonra Doğu illerindeki .vatandaşlar' 
mahrum kaldıkları aziz hürriyetlerine, benlikle
rine kavuşmuşlardır. 

Arkadaşlar, şimdi Hükümetin de şefkatli alâ
ka ve yardımı ile bu Doğudaki vatandaşlar ya
ralarını sarmakla meşguller; Sayın Hüseyin Ca
hit Bey burada olsalardı; kendilerine şu ricada 
bulunacaktım : Artık bu bölge halkına sataşma
sınlar, onları rahat bıraksınlar ve bilsinler ki, 
bu bölge halkı hiçbir tahrikle, hiçbir propaganda 
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I ile yolunu değiştirmiyecektir!. Çünkü o, maziden 

çok acı dersler almıştır. 'Bir daha kara günlerin 
geri gelmesine asla müsaade' etmiyecektir. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar). 

Doğu bölgesi halkı, hepinizin malûmudur, 
asırlardan beri Şark hududunun bekçiliğini ya-

I pıyor, lâzım oldukça bütün varım yoğunu orta
ya dökerek vatan müdafaasındaki vazifesini faz-
lasiyle yerine 'getirmiştir. Seller gibi kanını akıt
mış, istilâ ve katliâmlara uğramış, maddi, mâ
nevi telâfisi imkânsız kayıplara duçar kalmıştır. 
Fakat bunları asil halk vatan müdafaası uğruna 
katlanması icabeden fedakârlık saymış, netice
lerine metanetle tahammül etmiştir. Bu asîl 
halk bugün de cevherinden, fedakârlık ruhun-
"dan, memleket aşkından hiçbir şey kaybetme
miştir. (Soldan alkışlar). 

Hüseyin Cahit Yalçın müsterih olsunlar, Do
ğu bölgesindeki halk dün öldüğü gibi bugün de 
hudut boyundadır ve bütün imanı ile vazife ba
şındadır!. (Bravo sesleri, alkışlar). 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüsane) — 
Muhterem arkadaşlar, bendeniz şöyle söze bağlı
yacağım : Yapılan güzel şeylerde, verilen güzel 
kararlarda çirkin mânalar aramaya çalışanlar 
ruhlarının, vicdanlarının ahengini kaybetmiş, 
idrakleri harabiyete uğramış insanlardır. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar), 

Arkadaşlar, ne garip tezada düşmüş Muhte
rem Hüseyin Cahit Bey ki, bir taraftan Genel 
Sekreterleri diyar diyar gezip, hürriyet yoktur, 
baskı vardır, şiddet vardır ,diye bağırırken, di
ğer taraftan Hüseyin Cahit Şarkta ayaklanma 
vardır, silâhlanma vardır, ne duruyorsunuz, şid
det gösterin diyor. Bu mudur hürriyetsizlik? 
Meydanlarda bağırmalarının mânası bu mudur? 
Hürriyetin bünyesinde, ruhunda, her türlü mad
di ve mânevi şiddet ve tazyıklarm ilgası münde
miçtir. Hürriyetle şiddet bir arada yürümez.-İş
te Hüseyin Cahit OBey böyle tenakuzlar içinde 
yuvarlanıp gidiyor. 

BAŞKAN — Târizkâr konuşmayın. v. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU. (Devamla) — Mü

saade buyurun. Hüseyin Cahit'in mihrak nokta
sını teşkil eden yegâne şey, .iktidarı, Hükümeti 

•I kötülemektir arkadaşlar, başka bir şey değildir. 
Muhterem arkadaşlar, bu mektup müret-

tep bir mektuptur, musanna, bir mektuptur ve 
bu muhakkaktır. Eğer mürettep vo musanna, 

1 olmasa idi Hüseyin Cahit bu mektup sahibinin 
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İsmini söylemekten çekinmezdi. Bu musanna' 
mektup imza ile gelse dahi, C. H. Partisinin 
bir organı olan, naşiri efkârı olan Ulus Gaze
tesinde bir başmakale mevzuu yapmamış olsa 
idi bendeniz marazi bir muhayyilenin uydur
masından başka bir kıymet ifade etmiyen bu 
mektubu, mevzubahis edip de bu kürsüye ge
tirmezdim. Fakat bir ımıhalef et'kalemşorunun 
bunu kıymetlendirmesi, bir vicdan borcu, bir 
vicdan muhasebesi şekline sokmaşıdır ki, bu 
meseleyi kürsüye getirmeme sebep olmuştur. 

Arkadaşlar, şunu arzedeyim ki, zamanların
da onların asayişten anladıklara mâna şudur : 
Onlar Doğu bölgelerinde asayişin temini için 
vatandaş kanı dökerlerdi. Fakat Demokrat Par
ti iktidarı memlekette asayişi temin etmek için 
bu memleket çocuğunun kanını akıtmıyacaktır. 
(Soldan alkışlar) Bu memlekette asayiş, hürri
yet havası içinde vatandaşın haysiyetine hür
met edilerek temin edilecek. Esas asayiş budur, 
cebirle, şiddetle, sert kanunlarla, tedhiş yara
tarak, vatandaşları yabancı unsurlar gibix kur
şuna dizmekle temin edilen asayişe asayiş den
mez. Bunu, muhterem muhaliflerimiz böylece 
bilsinler. 

SIRRI AtALAY (Kara) '— 33 vatandaş 
kurşuna dizilirken sen orada cumhuriyet sav
cısı idin, niye vazifeni yapmadın? . 

KEMAL YÖRÜKOÖLÜ (Devamla) — Za
manı gelince onun da hesabını veririz. Kurşu
na dizilen 33 vatandaştan bahsediyor, ben o za
man cumhuriyet savcısı idim. Uzun müddet öm
rünü bu, memleket hizmetine vakfetmiş olan ih
tiyar kumandanı en sonunda kaatil menzilesine 
düşürdünüz. Hâdise 1943 te olduğu halde 1945 
te millî sofiniz onu millî bir kahraman gibi 
koluna takıp Van'a gelmişti, buna ne, Duyuru
lur? Ben vazifemi yapmışımdır. (Soldan bra
vo sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Mevzu üzerinde kalınız lütfen. 
KEMAL YÖRÜKOGLU.( Devamla) - M e c 

bur ediyorlar. 
BAŞKAN -~ Efendim, hatibi mücavebeye 

mecbur etmeyin. 
KEMAL YÜRÜKOĞLU (Devamla) — Ar

kadaşlar, bendeniz sözümü şu suretle bitirece
ğim. Şu milletin dayandığı şaı vatan bu milletin 
irade ve istiklâliyle çizilmişi zengin bir tarihî 
kıymetler ülkesidir. Ve bütündür. Pusulanın gös-
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I terdiği istikametlerde şark, garp, şimal, cenup 
j diye kısımlara ayrılmışsa da vatandaşlar ara-
| sında bir ayrılık yoktur, yalnız bir millet var-
j dır, bunu muarızlarımız böyle bilsinler. (Soldan 

bravo sesleri) Sam et Ağaoğlu arkadaşıma ver-
diği izahattan dolayı teşekkürü bir borç bili-
rim. Bütün vatandaşlar bu müspet izahlar mu
vacehesinde derin bir ferahlık ve inşirah duya
caklardır. Şarklı vatandaşlar en feyizli iktidar 
olarak kaderlerini D. P. iktidarına tamı bir 
iman ve samimiyetle bağlamıştır. (Soldan alkış
lar)' • • . , 

8. — Trabzon Milletvekili Salih Esad Alpe-
ren'in, teşkili kararlaştırılan Yargıtay Altıncı 

I ve Yedinci Hukuk daireleri reis ve âzalarının bu
güne kadar intihap ve tâyin edilmemesi sebebine 
ve 65 yaşını doldurmalarından dolayı tekaüde 

\ sevkedilen Yargıtay Başkan ve üyelerinin tahdi
di sinden istisna edilmelerinde ne gibi esas ve 
kıstasın nazarı dikkate alınmakta olduğuna dair 
sorusuna Adalet Bakanı Bükneddin asuhioğlu'-

) nun sözlü cevabı (6/655). 

[ BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
| 1. Yargıtaya gelen dâvaların her sene ço-
j ğa I m akta olduğu ve bu çoğalma keyfiyetinin da-
j ha ziyade hukuk dairelerinde ve bilhassa gay-
I rimenkule bakan Birinci Hukuk Dairesinde te-
ı celli eylemekte bulunduğu cihetle Yargıtaya iki 
I hukuk dairesinin daha ilâvesi suretiyle teşki

lâtın tevsii 5859 numaralı kanunla kabul edilmiş 
olmasına rağmen bugüne kadar bu mahkemeler 

I kurulmamış ve reisi ve azaları tâyin edilmemiş 
ve Mart 1952 tarihinden itibaren bu kanunla 

I teşkil edilen ve vazifeleri tâyin edilmiş bulunan 
j (i ncı ve 7 nci hukuk dairelerine ait dâva dos-
' yaları elde tutulmak suretiyle teraküm eyle-
j inekte ve miktarı gün geçtikçe artmakta ve bu 
I yüzden ihkakı hak ve tevzii adalet kaziyesi teeh

hür eylemektedir ki, bu hal 5859 sayılı Kanunla 
j istihdaf edilen maksat ve gayeye de tevafuk ey-
j lememektedir. Teşkili olbaptaki kanun iktiza

sından olan işbu iki hukuk dairesine icabeden 
i reis ve azalar şimdiye kadar ne gibi esbaba 
j m elini intihap ve tâyin edilmemiştir? 

j 2. 65 yaşını ikmal eylemeleri hasebiyle te-
j kailde sevkedilen Yargıtay başkan; ve üyeleri

nin tahdidi sinden istisna edilmelerinde ne gibi 
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esas ve kıstas nazarı dikkate alınmaktadır? 

Muhterem Adalet Bakam tarafından bu hu- \ 
»usların-sözlü olarak açıklanmasına yüksek mü
saadelerini .saygılarımla rica ederim. 

28 . 4 . 1952 ! 
Trabzon Milletvekili 
Salih Esad Alperen 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU- j 
lilOĞ-LU (Edirne) — Efendim, bu mevzu hak- | 
kında bundan bir hafta evvel bir milletvekili ar
kadaşımızın sualine verdiğim cevap da bunun 
hakkında da mâruzâtta bulunmuştum. Bu mâru- | 
zatımda izah ettiğim gibi bu iki ay zarfında j 
Adalet Bakanlığı bu yıl aldığı tahsisatla 8.1 yer- ! 
de takviye yapmıştır. Bundan başka 46 yerde ! 
sulh mahkemesi açmak suretiyle teşkilâtını ge- j 
nişletmiş, Temyiz Mahkemesinde 2 daire için i 
hazırlıklarını tamamlamış, kâtip ve raportörle- j 
rini tâyin etmiş, mefruşatını temin eylemiş, dai- I 
re reislerinin tâyini işi de şu birkaç gün içinde j 
tesbit ile vazifeye başlıyacak duruma gelmiştir, j 
Nihayet ayın. 15 inde bu daireler çalışmaya baş- j 
Uyacaklardır. Temyiz hakkındaki mâruzâtım ' 
böyle kısa olacaktır. . ' { 

İkinci maddeye gelince; Yargıtay üyelerin- I 
den 65 yaşını ikmal edenlerin tekaüde sevkedil-
meleri muamelelerinde ne gibi bir kıstas vardır, i 
diye sorulmaktadır. 

Mesele şudur : 60 yaşını ikmal eden Yargıtay 
üyelerinin ve reislerinin tekaütlük işleri Tekaüt j 
Kanununun hükümlerine göre icra olunur. Ken- ' 
dileri için her hangi bir hususi muamele mev-
zuübahis »İmaz. Diğer taraftan bunların için
den, bâzıları kalmış ise veya kalacaksa, bunun 
da yine tamamen kanunun içinde mikyası mev
cuttur'. Bakınız kanun ne diyor: I 

« Ancak vazifelerinde kalmaları faydalı gö- i 
dilenlerin vazifeleri birer yıllık müddetle üç yıl 
uzatılabilir ». Binaenaleyh bu, vâzıı kanunun } 
'koymuş olduğu bir ölçü meselesidir, objektif bir 
mevzudur. Bu bakımdan çalışmasında fayda mü
lâhaza edilmiş olanlar Bakanlar Kurulu kara-
riyle temdit edilir. Temdit edilmiyeıılcr için j 
başka bir şey varit değildir. Hepsi saya- I 
nı ihtiramdır. İstikbal için faydalı olanlar i 
temdit edilmektedir. Mikyas bizzat kânunun 
içinde mündemiçtir ve objektif bir mevzudur, j 

SALİH ESAD ALPEREN (Trabzon) .— | 
Aztiz. ve muhterem arkadaşlarım, sayın Ada- I 
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let Bakanı tarafından açıklanmasını işbu so
rum ile rica eylediğini hususun birinci bendi
ne ait kısım daha evvel Tokad Milletvekilli 
muhterem Zihni Betil arkadaşımız tarafından 
Adalet Bakanlığından sorulması üzerine Ada
let Bakanı 5859 numaralı Kanunla Yargıtayda 
teşkili kabul edilen iki hukuk dairesinin reis 
ve âzalarının bugünlerde tâyinlerinin tasdiki 
âlıilye arz edileceğin i beyan eylemiş olduğundan 
sorumun Mrinci bendi üzerinde fazla durma
ya lüzum görmemekteyim. 

Yalnız 1952 senesi Bütçesiyle tahsisatı kabul 
edilmiş olan işbu ilki hukuk dairesine tâyinleri 
gereken ve ayırma meclisince birinci sınıf hâ
kimliğe tâyin edilmiş bulunan hâkimlerin liste
leri Bakanlık Zat İşleri Müdürlüğünde mevcut 
bulunması hasebiyle bu Üstelerden tefrik ve tâ
yin edilecek zjevat içim üç ay kadar uzun bir za
manın ,geçmeaine lüzum olmayıp âzami bir haf
ta zarfında bu işin yapılabileceğüni bu Bakan
lığın Zat İşleri Müdürlüğünde mesbuk hizmeti
ne binaen söylemekle iktifa ederim. • 

Sorumun ikinci kısmına gelince; 5434 sa
yılı Emekli Kanununun 40 ncı maddesinin ilki-n-
oi fıkrasında 65 yaşını ikmal eden Yargıtay 
Başkan ve üyelerinin vazifelerinde kalmaları 
faydalı olup iktidar ve ihtisaslarından istifade 
edileceklerin yaş hadlerinin Bakanlar Kuru
lunca birer yıllık sürelerle üç yıl. uzatılabilece
ği yazılı bulunmaktadır. Hukuk sahasındaki bil
gi ve ihtisasları memleketimizin bütün hukuk
çuları tarafından malûm ve müsellem bulunan 
Yargıtay İkinci, Üçüncü Hukuk 'başkanlarının 
sabık Adalet Bakanı, Birinci, Beşinci Hukuk 
başkanlarının da günün Adalet Bakanı tara
fından Emekli Kanununun 40 ncı maddesi na
zarı dikkate alınmayıp prensibe dayanılarak 
emekliye sevkedildikleri halde bilâhara (65) 
yaşını ikmal eden Yargıtay üyesinden bir za
tın yaş haddinin uzatılması cihetine gidilme-
sindeki takdirin mudîp sebebini anlıyamadığı-
,mı arzeder, tenvir buyurmalarını muhterem 
Adalet Bakanından rica eylerim. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİ-

OĞLÜ (Edirne) — Yargıtaym iki dairesindeki 
tâyinlerin geç kalması, buyurdukları gibi, üç ay 
değil iki aydır. Malûmunuzdur ki ; 1952 Bütçesi 
Şubat ayının 29 ncu gecesi sabaha karşı çıkmış
tır. Kanuniye! kesbetmemiş bir bütçenin ra-

— 109 — 



B : 69 7 .5 
kamları, üzerinde tasarruf, etmek suretiyle daha 
evvelden bir tâyin yapamazdık. Biz bütçenin 
kabulünden sonra bu tâyinlere başladık. 

Birinci derecedeki zatlar hakkında bir hafta 
içinde yapılması keyfiyetini isabetli görmüyo
rum. Çünkü adlî teşkilâtımızın eti üstün kade
mesindeki tâyinler mevzuu' karşısındayız. • Bu 
meselenin etraf iyi e tetkik; edilmesi tabiîdir; 

65 yaişını ikmal eden azalardan benden evvel, 
'selefim zamanında yapılan muameleyi arzedecek 
değilim. Yalnız bendenizin zamanında yapjlan 
.muamele demin arzettiğim gibi kanunun vermiş 
olduğu bir hakkın ifasıdır. 65 yaşını ikmal eden 
için esasen kanunen itiraz hakkı yoktur. Bir za
tın istisnai vaziyeti, kendisinden beklemiş oldu
ğumuz faideyi temin bakımındiıdır. Bu da ba
kanlığa nihayet kanunla verilmiş bir: hak ve sa
lâhiyettir. İşin ölçüsü bizatihi kanun içindedir. 
Kanun (kendisinden fayda mülâhaza edilenler) 
diyor. 

Şu mâruzâtımla, tekaüde sevkedilenler hak-
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kında hor hangi bir -menfi fikri- ifade etmiş ol
muyorum. Bilâkis kendilerinden fayda bekle
nen kimseler hakkındaki noktai nazarımızı mu
hafaza etmiş oluyoruz. Mesele bundan ibarettir. 

,9, — Balıkesir Milletvekili Enver Güreli'nin, 
Yunan balıkçılarının karasularımızda avlanmala
rına •müsaade edileceği hakkındaki haberlerin sıh
hat derecesine dair Ekonomi ve Ticare Bakanlı
ğından. sözlü sorusu (6/656) 

BAŞKAN — Bu son soru Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığına tevcih edilmiştir. Ekonomi ve Tica
ret Bakanı burada bulunmadığı için gelecek Bir
leşime bırakıyorum. ' 

Gündemin son görüşülecek maddesi, Kars Mil
letvekili Tezer Taşkıran'ın Emekli Sandığı Kanu
nunun 75 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair olan teklifidir. 

lo dakika aradan sonra görüşülmek üzere 
Oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,55 

«s*a» 

Î K Î H C Î O T I Î E U M 
Açılma saati ; 17,18 

BAŞKAN — Başjkanvekili Celâl Yardımcı 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri). 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

6. —- GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kars Milletvekili Tezer Taşkıran'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
75 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
mın teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları, ra
porları (2/99) 

BAŞKAN — Efendim, bundan evvelki Birle
şimlerde söz alan 19 arkadaş mevzu üzerinde ko
nuşmuş bulunmaktadır. Bundan başka Hükümet 
adına Maliye Bakanı tarafından vcrileceek iza
hattan gayrı Ali Fahri İşeri, Feridun Fikri Dü
şünsel, Bahadır Dülger, Mazher Şener ve Bedri 

Nedim Göknil arkadaşlarımız da söz almış bulun
maktadırlar. 

ALİ FAHRİ İŞERİ! (Yok sesleri). 
Efendim, bugün bir geçici komisyon teşkili 

hakkında Heyeti Celileniz bir karar vermişti, 
şimdi Ticaret Komisyonu Başkanı, o komisyon 
hakk iri da bir dilekte. bulunacaktır. Kendisine 
söz veriyorum. Ondan sonra gündeme devam 
edeceğiz. 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI BEDRİ 
NEDİM: GÖKNİL (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar; biraz evvel Geçici Komisyondu nıüza-

jıo 
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•kere edilmesini- kabul buyurduğunuz Turizm ta-

; sarısı, alâkası itibariyle Ticaret ve Gümrük ve 
Tekel koınisyonnlarmı da ilgilendirmektedir. 
Mevzuun ehemmiyeti ve bu • komisyonların me-

••-,.. •şaisinin dairei faaliyetlerine teması itibariyle, 
'.müsaade ederseniz, Ticaert ve Gümrük ve Tekel 
komisyonlarından da üçer delegenin bu komis
yona, iltihakını komisyon namına teklif ediyo
rum. 

• ••-.• BAŞKAN — Mevzuubahis olan Geçici Ko
m i s y o n a Ticaret Komisyonundan üç ve Gümrük 

ve Tekel Komisyonundan da üç üyenin katılması 
suretiyle Geçici Komisyonun teşkilini oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gündemimizin son maddesi hakkında söz Ma-
liyo Bakarimmdır. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Tezer Taşkıran arkadaşımızın 
teklifi Emekli sandığı Kanununa geçici 88 nci 
maddenin eklenmesine dairdir. Fakat sonra tak
rir vermek suretiyle konuşan ve takrirde bildir
dikleri hususların kabulünü istiyen arkadaşlar, 
geçici 88 nci maddenin hududundan dışarı çıkmak 
suretiyle Emekli Sandığı Kanununun 75 nci 
maddesini değiştirir mahiyette tekliflerde bu
lunmuşlardır. 

Arkadaşlar, . Emekli Sandığı, prim esasına 
istinat eden. bir teşekküldür. Yüzde beş işti
rakçiden, yüzde beş de alâkalı dâireden kesil
mek suretiyle sandığın işliyebileceği hesaplan
mış, ve çalışması buna göre ayarlanmış bulun
maktadır. 

• ••;.- Şimdi tasarının genişletilmesi cihetine gidi
şince, sandığın işleyişine müessir olacak şekil
de, esas maddelerden olan 75 nci maddenin ta
dili düşünülünce sandığın bünyesine tesir icra 
olunuyor denmektir ki, bence katiyen doğru bir 
.şey değildir. Esasen sandığın bugünkü duru
mu biraz meçhulümüz bulunmaktadır. Sebebi 
de, sigorta esasına göre işlemekte olan bu ka
bil teşekküllerin hakiki vaziyeti,- aktüerlerin 
tetkiki ile meydana çıkar. 1.1.1950 tarihin
den itibaren faaliyete geçen, sandığın mazisinin 
kısa olmasına rağmen çalışmasının ne olduğu
nu, sandığın nereye doğru gitmekte olduğunu 
tesbit edebilmek için. sandık, 'İsviçre'den bir 
aktüer celbetmiştir, bu aktüer tetkiklerini 

••yapmış, bulunmaktadır,: 3-4 ay sonra raporu-
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t mı vereceğini bildirmiştir. ' Aktüer, tetkikin 

neticesi alınmadan, bilanço çıkmadan önce 
Emekli Sandığı Kanununda her hangi bir ta
dilât yapmamız katiyen doğru olmadığını ifade 
etmiştir. Aktüerle bu hususta görüştüm. Emek
li Sandığı Kanunu üzerinde 17 tadil teklifi var
dır. Bir de sandığın kendisinin hazırlamış ol
duğu bir teklif vardır, bu vaziyetler karşısın
da ne yapabiliriz diye kendisini dinledim. Ak
tüer, sandığa bir külfet tahmil etmenin doğru 
olamıyacağını ifade etti. Kanun teklifinden is
tifade etmek suretiyle, sandık kanununun ana 
maddelerinden olan 75 nci maddeyi sağa> sola 
çekmek suretiyle genişletmeye doğru gidecek 
olursak, üç yüz bin iştirakçisi olan bu sandığın 
faaliyeti hakkında bir netice alınmadan, bilân-

I çosunu görmeden, sandığı mlüşkül bir noktaya 
getirmiş olabiliriz. Ben de teklifte bulunan 
arkadaşlarım gibi, sandığın bilhassa hissemize 
hitap eden kısımlarının tadil edilmesini, emekli, 
dul ve yetimlerin daha iyi bir seviyeye getiril
mesini cidden arzu ederim, hepiniz de bunu 
arzu edersiniz. Ancak şimdi bu tadilin zamanı 
değildir. 3-4 ay sonra, aktüerin raporunu 
alarak, sandığın gittiği istikâmeti görerek ve 
bilançosunu da tetkik ederek sandığa yeni bir 
külfet tahmiline imkân görülürse bu tadilâtı o 
zaman yapabiliriz. Bu tetkikatm neticesinde 
sandığın % 10 bir pirimle işlemesi mjümkün 
görülecek midir? Görülmediği takdirde iştirak
çiden ve alâkalı daireden alman primler- % 10 
dan daha yukarıya mı çıkarılacaktır? Bu hu
suslar üzerinde durulacaktır. Onun için ben
deniz, geçici 88 nci maddeyi bir tarafa bıraka
rak, 75 nci maddeyi genişletecek mahiyette olan 
takrirlerin arkadaşlarımız tarafından geri alın
masını veya Yüksek Heyetiniz tarafından red-

| dedirmesini bilhassa istirham ediyorum. 
Yine takrir vermek suretiyle konuşan bir 

kısım arkadaşlarımız bunu doğrudan doğruya 
bütçe ile alâkalandırdılar; dediler ki ; bunlar 
birtakım dul ve yetimlerdir, bütçeye bir mik-

I tar daha külfet tahmil edersek, böyle bir fedâ-
[ karlık göze alınabilir. 

Bu teklif olunan mevzu yalnız bütçe ile il
gili meseleler değildir. Bu teklifler Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, 
P. T. T. Genel Müdürlüğü gibi katma bütçeli 
daireleri de alâkalandırmaktadır, ondan son
ra da Emekli Sandığını yakından ilgilendirmek-
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tedir. özel idareler tekaüt sandığını alâkalan
dırmaktadır. Eğer yalnız Tezer Taşkıran ar
kadaşımızın teklifi kabul edilirse .bunun malî 
külfeti (3 101 000) liradan ibarettir. Baha 
Koldaş arkadaşımızın teklifi de kabul edilecek 
olursa bu miktar (6 021 000) liraya çıkkaeatır. 
Bugün özel idarelerin, katma bütçeli dairele
rin emekli sandıklarının •vaziyetlerini bilmekte
yiz. Bir kanunla İm külfeti yükliyecek olursak, 
halen Emekli Sandığında iştirakçi olarak bulu
nan- (300 000) memurun âkibetini de tehlikeli 
bir mecraya sokmuş olabiliriz. Böyle'', bir işe 
tetkiksiz lOİarak karar vermek doğru olamaz. 

Murad Âli Ülgen arkadaşımız bâzı sualler 
sormuşlardı. Birinci suali : 1325 tarihli Aske
r î y e Mülki Tekaüt Kanununa göre 1. VI .1930 
tarihine kadar kaç kız yetim maaşı alıyordu T 
1683 -sayılı Kanunun neşri dolayısiyle maaşları 
kesilenlerin miktarı nedir? 300 kuruştan aşağı 
maaş alanlardan 10 seneliğini almak suretiyle 
alâkaları kesilenlerin miktarı nedir? 

1.325 tarihli Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nuna göre 1. VI.. 1930 tarihine kadar kaç kı
zın yetim maaşı aldığının tesbitine maatteessüf 
imkân yoktur, çünkü bunları mülga Maliye 
Nezaretinden mlüdevver dosya ve defterlerden 
tetkik etmek suretiyle ancak çıkarmak müm
kündür. Halen bu dosya ve defterler Bayazıt 
Evrak Mahzeninde bulunmaktadır, tetkiki uzun 
bir zaman istemektedir, onun için hemen vere
ceğimiz bii' rakam yoktur. 

1683 sayılı Kanunun 47 nci ve muvakkat 
ikinci maddesine göre 25 yaşını, ikmal etmek 
veya evlenmek suretiyle maaşları kesilen kız 
çocukları (7371), kesilen aylık ntikta rı ise 
(2 300 000) liradır. 1341 senesi Muvazonei 
Um|umiye Kanununun 41 ve 1683 sayılı Askerî 

, ve Mülki Tekaüt Kanununun 50 nci ve muvak
kat 4 ncü maddeleri gereğince asli maaşı 100 
kuruş ve aylık tutarları 300 kuruştan aşağı ol
ması dolayısiyle alâkaları kesilen kız çocukla
rının miktarının 26 senelik kayıt ve dosyaları 
üzerinde tesbiti kısa bir müddet içinde mümkün 
olamıyacağmdan halen bir şey söylemiye im
kân.yoktur. - .'•:;'/: 

Arkadaşımızın diğer suali; 1. VI . 1930 ta
rihinden 3 1 . X I I . 1949 tarihine kadar yetim 
maaşı almakta iken 25 yaşını ikmal etmek ve 
evlenmek suretiyle 2,5 senelik mjaaşları verilen
lerin adedlei'i ve verilen ikramiye miktarı ne-
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ierden ibarettir? diyor. 1.683 numaralı Kaılu- j 
ııuri yürürlüğe girdiği"11 Haziran 1930 tarihin- J 

! de bu kanunun ̂ muvakkat 2 nci maddesiyle ge- j 
nel bütçeden aylık alan ve yaşları 25 - 45 ara- j 
smda bulunmasından dolayı derhal 2 senelik 
maaşları verilmek, suretiyle alâkaları kesilen 
kız çocuklarının adedi (2581) dir. Bunlara ve- . 
rilen ikramiye miktarı (1 616 520) liradır. 47 i 
nci madde gereğince 25 yaşım doldurmak veya j 
evlenmek suretiyle alâkaları kesilen kız çocuk- | 

i larının adedi (4790) olup, bunların aldığı ik- j 
ramiye miktarı (3 707 340) liradır. Ceman; . I 
(5 323 860) liradır. . | 

Arkadaşımızın başka suali : j 
i Bütçe Komisyonunun raporu kabul edilme- j 

diği takdirde, Baha Koldaş ve diğer arkadaşla
rımızın teklifleri nazarı itibara alınmak sure
tiyle bu yetimlere maaş tahsis edilecektir. Bıı-

ı nun, kaç milyon lirası Devlet Hazinesinden ve 
kaç milyon lirası Emekli Sandığı tarafından j 

I ödenecektir? diye soruyor. j 
j Biraz evvel arzettim : Tezer Taşkının arka- \ 

daşımızın teklifi kabul edildiği takdirde; büt
çeye (2 300 000) lira, Emekli Sandığına j 
(121 000) lira, mülhak bütçelere (600 000) li- | 
ra, özel İdareler Tekaüt Sandığına (800 000) li- ' \ 
ra ki, ceman (3 101 000) lira külfet tahmil et
mektedir. " ' • : ! 

Takrir sahibi arkadaşlarımın takrirleri ka- | 
bul edildiği takdirde: Genel bütçeye (5 300 000) ! 
lira, Emekli Sandığına (221 000) lira, mülhak 
bütçelere (1 000 000) lira, Özel İdare Tekaüt | 
Sandığına (1000 000) lira ki ceman .((5 621000) j 
liralık bir külfet tahm|il etmektedir. ' | 

Takrir sahibi arkadaşlardan ricam; aktüerin 
tetkiklerinin neticesi alınıncaya kadar her han
gi bir tadilâta gitmiyelinı, arkadaşlar takrirle- j 
fini geri alsınlar veya Yüksek Heyetinizden bu | 
hususta ret kararı rica ediyorum. I 

BAŞKAN — Efendim, metin hakkındaki mü- j 
taklanız nedir, muhterem Bakan? Divan bunu | 
bilmek istiyor. Bütçe Komisyonunun tanzim et- j 
tiği metin hakkındaki mütalâanız?.. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN j 
(Devamla) — Haddi zatında, bu arzettiğim mü
talâaya göre, aktüerin tetkiklerinin neticesi alı- \ 
nıncaya kadar bu teklifin de şu anda nazar ı iti
bara almmamiası lâzımdır. Fakat Yüksek He- | 
yetiniz bunu, Heyeti Umum iyeye kadar gelen j 
bu tasarıyı bir emrivaki şeklinde kabul etse bj- [ 
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İe hiç olmazsa hükümlerinin genişletilin em esini 
rica edeceğim.^Takdir, Yüksek Heyetinizindir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, mesele anlaşıldı. Maliye Vekili arka
daşımızın verdiği izahat bendenizi de tenvir ve 
tahmin etti. Biz bir hayır yapmak istiyoruz. Bir 
hayır yapalım derken bir yanlışlığa meydan ver-
miyelim. Binaenaleyh kendileri de komisyondan 
gelen şekilde tasarının çılanasını kabul etmiş 
oluyorlar. Diğer bir arkadaşla beraber verdiğim 
takriri şahsım namına geri alıyorum. Bu halde 
bu hayrın tekâmülüne ve geri kalmamasına dua 
ediyorum. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Efendim, 
Sayın Maliye Bakanının konuşmasından ve üsta
dımız Feridun Fikri arkadaşımızın, takririni ge
ri almasından sonra bu mevzuun teferruatına 
girerek sizi sıkmama lüzum kalmadığı kanaatin
deyim. En salim yol, bu kanun teklifinin, aktü-
erin tetkikma intizaren talik edilmesidir. Bir 
emrivaki karşısında komisyonlardan geçmiştir. 
Bütçe Komisyonu bütün bu mahzurları nazarı 
dikkate alarak bu maddeye, memleketin realite
leri karşısında bir şekil vermiş ve «muhtaç» kay-
diyle takyit ' etmiştir. Bendeniz bu «muhtaç» 
kaydının lüzumunu burada müdafaa etmek için 
söz almıştım.. Fakat Feridun Fikri arkadaşımı* 
antitezi savunuyorlardı. Kendileri tekliflerini 
geri aldıktan sonra bu mevzuda uzun uzun iza
hat vererek tahammülünüzü -taşırmak istemiyo
rum. 

Bütçe Komisyonunun teklifinin en uygun 
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I olacağı bedihidir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ve
rilen önergeler arasında raporun tümü ile ilgili 
bir öııei'ge vardır, onu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresini yaptığımız Emekli Sandığı Ka

nununun 75 nci-maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifinde : 

Maliye Komisyonunun tertiplediği rapor üze
rinde görüşmelere devam edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Çoruh Milletvekili 
Meeit Bumin 

BAŞKAN — Bu takriri dikkate alanlar... 
Dikkkate almıyanlar... Takrir reddedilmiştir. 

Bütçe Komisyonunun raiporu üzerinde mad
delere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmi-
yenler.. Netice alınamadı, ayağa kalkmak sure
tiyle oylıyacağız. 

Bütçe Komisyonu raporunun maddelerine ge
çilmesini kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... 
Kabul etmiyenler... Muhterem arkadaşlar, mad
delere geçilmesi ekseriyetle reddedilmiştir ve şu 
suretle rapor ve teklif redddilmiş bulunmakta-

; dır. (Alkışlar). 

Gündemde görüşülecek başka bir madde yok
tur, Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,40 
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B — YAZILI SORUL AK 

1,,,— Zonguldak Milletvkili Fehmi Açıksöz'-
ün, Safranbolu'daki kışlaların verem hastanesi 
olarak kullanılması için bir teşebbüse geçilif) ge-
çilmediğine dair' sorusuna Millî Savunma Bakam 
Hulusi Köymen ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Ekrem IIayri Üstündağ'ın yazılı cevabı 
(6/645) 

24. IV .1952 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımdan birincd maddenin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakaıılığın,ca, ikinci 
maddenin de Millî Savunma Bakanlığınca yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Fehnıi Açıksöz 

Kırk sene kadar evvel halkın gayretiyle in
şa edilip ciheti askeriyeye tahsis edilen Safran
bolu'daki kışlaların yekûnu on seneyi bulmıyan 
zaman kadar askerî kıtalar tarafından kullanıl
dığı geri kalan otuz sene kadar ve halen boş kal
dığı malûmdur. Bu sebeple milyonlarca lira de
ğerinde olan bu binalar hiçbir işe kullanılmak
sızın eskiyip gitmektedir. 

1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
yaptığım temaslarda, 1947 > yılında bu Bakanlık
tan gönderilen bir heyetin kışlaların ve bulun
duğu yerin verem5 ihtisas hastanesi için elveriş
li olduğuna dair rapor verdiğini öğrendim. 
' Bu binaların Millî Savunma Bakanlığından 

devralınması için Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı ne gibi teşebbüslerde bulunmuştur. 

2. Sağlık ve Sosyal Yardım Baikanlığmın 
devir hususundaki taleplerine ve kendileri ta
rafından kullanılmamasına raığmen Millî Savun-
ma Bakanlığının devir etmeyişi sebepleri neler
dir? 

T. O. 
M. S. B. - 5 . V . 1952 

Genelkurmay Başkanlığı 
İs. İ). 

X. Şubel.Ks. 
Sayı: Şube 332330/-701-B. 

özü : Safranbolu'daki 
binalar hakkında. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
26 . IV . 1952 gün ve 6-645/3487-7560 sayılı 

yazılarına karşılıktır: 
1. Zon guldak Milletvekili Fehmi Açıksöz '-

ün, sorusunda bildirdiği; Safranbolu kışlaları
nın verem hastanesi olarak verilmesine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından Millî 
Savunma Bakanlığına yapılmış yazılı bir teklif 
mevcut değildir. 

2. Bu binaların devir edilmesi hususunda 
Bakanlığın noktai nazari; 27 . VII . 1951 tari
hinde Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgiller 'in aynı mevzua dair yazılı sorusuna 
verilen ve ilişik olarak sunulan karşı yazıda arz-
edilmiş bulunmaktadır. 

3. Binaların bakılmadığı ve dolayısiyle ha-
rabiyetlerine sebebiyet verildiği hakkındaki hu
suslara gelince : a 

a) Bu binaların muhafazalarının, 1944 yı
lında 5 bekçi tutulmak suretiyle ve bilâhara da 
muhafiz olarak 20 er ve bakımlarını sağlamak 
üzere sanatkâr olarak 5 er tahsis edilerek temini 
cihetine gidildiğini ve onarım ihtiyacı için 22 .. 
V . 1947 de (2 000) liranın mahalline gönderil
miş bulunduğunu, 

b) Abdürrahman Boyacigiller'in yazılı so
rusunda, binalrdan - söküldüğünü bildirdiği pik 
demirler ile su borularının 20 Aralık 1951" tari
hinde yerlerine taktırılmış olduğunu, 

c) Bu bölgenin stratejik önemi bakımın
dan buradaki binaların elde tutulduğunu, 

Bilgilerine saygı ile arzederim. 
Millî Savunma Bakanı 

II. Köymen 

Sayı : 33684/506207 • 25 . VIII . 1951 
1. Dünya durumunun ahenksizliği Ordu

muzun konuşunun istikrar peyda etmesine mâ
ni olmakta ve görülen lüzum karşısında zaman 
zaman mecburi konuş değişikleri yapılmakta
dır. * ' • . . • 

Şimdilik boşalmış asktrî binaların bakım 
vo muhafazaları askerlik şubelerince yapılmak
ta ise de pu şubelerin kadroları yeter olmadı
ğından çok zorlukla karşılaşılmaktadır. Mu
vakkaten şubeler bir miktar erle takviye edil
mektedir. 

Başaltılan bütün askerî binaların iyi bir 
durumda tutulması için büyük gayretler sarfe-
dilmektedir. Memlekette yeni teşkil edilen 8 

— 114 
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tane Askerî Yurt İçi Bölge K. lığı bu işlerle de 
uğraşmaya başlamıştır. Bununla beraber bina-
îarm daha iyi bir durumda muhafaza edilebil
meleri karşısında geniş bir kadro işi ve binne-
tice bir bütçe meseleleri çıkarmaktadır. 

2. Yukarda, açıklanan zaruri sebepler ya
pılan konuş değişikleri icabı, boşalan binaların 
da hemen elden çıkarılması uygun görülme
mektedir. Zira birlikler tekrar buraya intikal 
ettiği zaman bu sefer yer temininde müşkü
lâtla karşılanmakta ve eski binalarımızı geriye 
almak mümkün olmamaktadır. 

Mamafih, Devlet dairelerinin bakanlıkla
rın vâki müracaatları karşısında Orduca bir 
sakınca olmıyan ve uzun zaman Orduca işgal 
edilmiyecek olan askerî binalar mevcut kanu
ni mevzuata göre ya satılmak veyahut intifa
ları diğer bakanlıklara devredilmek veya mu
vakkaten kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı
na iade edilmektedir. Böylece şimdiye kadar 
birçok askerî binalar Millî Eğitim, Tarım ve 
Adalet bakanlıklarına devredildiği gibi son sa
manlarda İçişleri Bakanlığının vâki teklifi üze
rine bir kısım askerî binalar da muvakkaten 
Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin ihtiyacına 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

3. Safranbolu kışlaları: 
Burada oturmakta bulunan birliklerimin 

son günlerde verilen emirle yer değiştirmiş
tir. Bu binalar askerlik şubesinin muhafaza-
smdadır. Yapılan tahribatın cins ve miktarı 
tahkik edilmektedir. 

Bu binalar-için her hangi bir bakanlıktan 
bir teklif vâki olsa idi incelenerek diğerleri gi
bi bir karara varmak mümkün olabilirdi. 

T. a 
Sağlık ve Sosyal Yardım 7 . V . 1952 

Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

715 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
K : 26 Nisan 1952 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü G/645 - 3487/7560 sayılı buyruklarına. 
Safranbolu Askerî kışlalarının bir verem has

tanesi olup olamıyaeağı hakkında 1950 yılın
da gereken tetkik yaptırılmış olup, bu binala
rın bir verem hastanesi haline konulabilmesi 
için fazla tamir ödeneğine -ihtiyaç bulundu
ğu görülmüş, buna mukabil 1951 yılında ab-
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I nan (2 000) verem yatağını yerleştirecek daha 

masrafsız, daha müsait ve daha elverişli bina
lar temin. edilmesi hasebiyle üzerinde duru
lamamış ve intifa hakkı da Millî Savunma Ba
kanlığından istenilmişti. 

Bununla beraber ileride bu binalardan isti
fade edilebilmesi için bu mevzuun' yeniden ele 
alınacağını saygılarımla arzederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Dr. E .H. Üstündağ " 

i 2. — Malatya Milletvekili i Mehmet Kartal'
ın, halen Dicle Ceza evinde mevkuf bulunan 
ömeroğlu Sait Akçay'ın tevkifi, .sebebine ve 
bu hususta cereyan eden ınuamele neticesinin 
açıklanmasına dair sorusuna Adalet Bakanı 
Rükneddin Nasuhiöğlu'nun yazılı cevabı (6/647) 

24 . IV . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Halen Dicle Ceza evinde tutuk bulunan 
' Ömeroğlu Sait Akçay'dan aldığım telgrafta se
bepsiz tevkif edildiğinden şikâyet etmekte
dir. 

Tevkif sebebi ile cereyan eden muamele ve 
neticesinin Adalet Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi rica 
ederim. 

• Malatya Milletvekili 
Mehmet Kartal 

T. O. 
Adalet Bakanlığı 6.V.1952 

C. İş. U. Müdürlüğü 
Sayı : 107/Iİ43 özel 

; Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
'26 . I V . 1952 gün ve 6-647 sayılı yazıya K. 
uVIaktya Milletvekili Mehmet Kartal tara

fından verilip Bakanlığımıza tevdi buyrulaıı 
yazılı soru önergesinde; . 

Dicle Ceza Evinde tutuk Sait Akçay'dan 
aldığı telgrafta sebepsiz yere tevkif 'edildiğim
den şikâyet «dilmekte olduğu bildirilerek tev
kif sebebi ile cereyan eden muamele ve netice
sinin yazılı olarak cevaplandırılması istenmesi 

. üzerine keyfiyet Diyarbakır Cumhuriyet Sav
cılığından sorulmuştu. 

Alman karşılıkta : 
I Adı geçenin, Öğretmen Atiye Güney ile 
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Azize Fiılota'ya sarkıntılık ettiği ve-.geceleyin 
evlerine girmeye teşebbüste bulunduğu ihbar 
ve şikâyet edilmesi üzerine yapılan tahkikat 
«ırasında Dicle Sulh Ceza Yargıçlığın e a 9. IV. 
1952 tarihinde tevkifine karar verilmiş ise de 
vâki itirazı ağır ceza başkanlığınca kabul 'edi
lerek 16.IV.1952 tarihinde serbest bırakıldığı 
ye yapılan soruşturma sonunda ise, Türk Ceza 

Kanununun. 61, 193-2, 421; 69, 51, 81 ve 95 nçi 
maddelerine tevfikan hakkında Eğil Asliye Ce
za Mahkemesinde kamu dâvası açıldığı ve du
ruşmasının 21.V.1952 tarihinde yapılacağı bil
dirilmiştir. , 

• Keyifliye t saygı ille arzulun ur. 
Adalet Bakanı 
11. Nasuhioğlu 

*>&<* 

T, B. U. M. Basımevi 


