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sunuşları 338 
1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 

vorilmesi hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/325) 338:339 

5. — Sorular ve cevaplar 339 
A — Sözlü sorular 339 
1. ~~ Balıkesir Milletvekili Enver Gü

reli'nin, Yunan balıkçılarının karasula
rımızda avlanmalarına müsaade edileceği 
hakkındaki haberlerin sıhhat derecesine 
dair Ekonomi ve Ticaret. Bakanlığından-
sözlü sorusu (6/656) . 339 

2. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'-
ın, Mardin'in Kordis Köyü Muhtarı Meh
met Elik hakkında verilen'-Danıştay ilâ
mının yerine getirilmemesi sebebine dair 
İçişleri Bakanlığından olan sorusuna 
Devlet 'Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Samet' Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/660) 339: 

342 
3. — Kastamonu Milletvekili Şükrü 

Körimzade'nin, iktisadi gelişmemiz için 
şimdiye kadar alınan karar ve tedbirlerle 
girişilen teşebbüslerden elde edilen neti
celere, dünyaca iktisadi bir krize doğru 

gidildiği hakkındaki emarelere dair Hü
kümetin görüş ve kanaati ile böyle bir ih
timal karşısında alınması düşünülen ted
birlerin ne olduğuna ve tediye muvazene
mizin durumuna dair Başbakanlıktan. 
sözlü sorusu (6/673) 

4. — izmir Milletvekili Pertev Arat 'm, 
İzmir ve Manisa vilâyetleri dâhilinde son 
dei'a vâki olan don âfetinden zarar gören 
bağların miktarına, Ziraat Bankası ile 
kredi kooperatiflerine borçlu olan anüs-
tahsıllarm borçlarının tecili ve zarar gö
ren bağların ihya ve imarı hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım. Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/674) 

5. —• İsparta Milletvekili Kemal De-
miralay'rn, İsparta Özel Lisesinin resmî 
liselere muadeletinin bugüne kadar tasdik 
edilmemesi sebebine ve resmî lise olarak 
kabul edilip edilmiyeceğine dair Millî 
Eğitim Bakanlığından t sözlü sorusu 
•(6/675) 

6. — Kastamonu Milletvekili Ziya Ter
men'in, Kastamonu İlinin iktisadiyatını 
canlandırmak maksadiyle kendir, pirinç 
ve elma konularında ne gibi teşvik ve hi
maye ve satış tedbirleri alındığına, Azda
vay, Cide linyit ve antrasit kömürü ocak-
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• •' * Sayfa 
lan ile kadim (Küre) bakır madeni ve pi
rit1 kaynakları ve Araç demir madenleri
nin senelerden beri ne gibi sebeplerle iş
letmeye açılmadığına dair sorusuna -Eko
nomi, ve Ticaret Bakam Muhlis Ete ve İş
letmeler Bakan Vekili Nuri özsan'm sözlü 
cevapları .(6/676 j" ' 342:346 

, 7. — Balıkesir Milletvekili Vaeid Ase-
na'nın, balıkçılık ve süngerciliğin inkişaf 
ettirilmesi hakkında umumiyetle alman 
tedbirlerin nelerden ibaret olduğuna, ne
relerde ve ne kadar kooperatif kurulduğu
na, balıkçılık ve süngercilikle iştigal eden
lere kredi temini hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı 
(6/677) 346:349 

"8. — Mardin Milletvekili Aziz Uras 'm, 
Mardin'in Zedi Köyüne verilen traktörün 
geri alınması sebebine dair İçişleri Bakan
lığından olan sorusuna Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nıın 
sözlü cevabı (V678y • ' " ' v " '" ' 349:301 

9. — Trabzon Milletvekili Paik Ahmed 
Barutçu 'nün, Di şişleri Bakanının son za
manlarda Ankara'da cereyan eden muh
telif görüşmelerle Atina seyahat ve görüş
meleri hakkında Meclise izahat vermesine 
dair soruşuna Dışişleri .Bakanı Fuacl Köp
rülü 'nün sözlü cevabı (6/679) 351:361 

- 10. — Çorum Milletvekili Ahmet Başı-
büyük 'ün, iş esası üzerine müesses ceza 
evlerindeki mahkûmlara tatbik edilen sis
temin devamına Hükümetin taraftar olup 
olmadığına, bu ceza evlerine sevkedilen 
mahkumların ...mahallî ceza.eylerinde ge
çirdikleri müddetin artırılması ye artma 
istidadı ^gösteren bazı suçlardan mahkûm 
olanların asri ceza eylerine gönderilmeme
si hususlarının; düşünülüp'düşünülmediği
ne dair soruşuna Adalet Bakanı lîükned-
dto Naşuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/68(1) 361: 
•» ' i";"'':'' ';'•*'* . " ; ' " ' ' : ' "'""•' ". ''[[""• !'.364 
. 11. -—Kars Milletvekili Sırrı Ataİay'ın, 

Kağızman İlçesi Çamuşlu Köyünün kay
makta olan arazisi hakkında 'ıie gibi ted
birler alındığına dair İçişleri Bakanlığın
dan sormuş olduğu yazılı sorusunun bugüne 
kadar eevapİandırılmaması sebebine ,Ka-

' 7" ;'" ^ : r .••.-•'••••••:.-• gftyfa 

ğızman'ın Kötek Bucağı merkezi ile Ça
muşlu ve Akdam köylerinin yetmiş beşer 
metre kaymaları karşısında alınmış ve alı
nacak tedbirlere dair Başbakanlıktan 'KOZ-
İÜ sorusu. (6/681) 364 

12. — Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'-
ııi, maki cinsinden her türlü ağaçlıklarla 
örtülü ormandan sayılmıyan yerlerden top
raksız veya az topraklı vatandaşlara bu
güne kadar kaç hektar saha tevzi edildiği
ne, bu işlemlerin hangi iller dâhilinde ya
pıldığına ve daha nerelerde ne kadar ma
ki sahası tevzi edileceğine dair sorusuna 
Tarım jBdlîanı Nedim ökmen 'in sözlü ce
vâbı (6/682) 364:365 

13. - i İstanbul Milletvekili Ahmet 
Hamdi Başar'm, İstanbul limanındaki tı
kanıklığı ıslah etmek üzere Hasköy ve Sa
ray burnu'ndaki sahanın eşya muhafaznsı-
na lahsisine karar verildiği halde bugüne 
kadar gecikmesi sebebine, Tophane saha
sının Salıpazarı'ndaki liman inşaatı için 
boşaltılmaya başlandığı hakkındaki habe
rin doğru olup olmadığına ve Salı pazarı 'n-
da yeni liman tesisleri yapılması hakkında 
karar alınmazdan evvel İstanbul Belediye
si ve Ticaret Qdası ile diğer alâkalıların 
fikir ve mütalâalarının alınıp alınmadığı
na dair Bayındırlık ve Ulaştırma bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/683) 365 

B — Yazılı sorular 366 
1. — Afyon Karâhisar^Milletvekili Ali 

İhsan Sâbis'in, yabancı kadınlarla eyli . 
subaylar haklanda, yapılacak muahıeleye 
dair bir.,kanun mevcut olup' almadığına, 
yabancı kadınlarla evli ,kaç subayın ordu 
ile alâkasının kesildiğine, Atina eski; Ata-
şemiliterinin ne sebeple askerlikten ihraç 
edildiğine.'. ve ,tekaüt aylığının verilmemesi 
sebebine dair sorusuna Millî Savuuhm Ba
kanı Hulusi Köymen 'in yazılı cevabı 
(6/684) - .-"-.. 366:367 

2. — Van Milletvekili İzzet Akm'ın, 
Van İlinin yedi ilçesinden dördünde as
kerlik şubesinin açjlıp açılmadığına, açıl
mamış ise sebebine ve ne zaman açılaca
ğına dair sorusuna Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Köymen'in yazılı cevabı (6/690) 368 



İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

ÎCânun teklif ve tasârilarinrn sorulardan 
«tice görüşülmesi onandı. 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun kabul 
adildi. 

Uçuş Tazminatı baklandaki kanun tasarısı
nın birinci görüşülmesi bitirildi. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptı rina
ları için borç para verilmesine dair1kanun ta sa
rısının görüşülmesi; ilgili bakanlar hazır bulun
madığından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

5412 sayılı Kanunla kurulan Milletlerarası' 
İktisadi îş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakan
lığına bağlanması; 

Türkiye ile Federal'Almanya Cumhuriyeti 
arasında 1 Temmuz 1951 ilâ 31 Aralık 1951 dev
resinde mübadele edilecek mallara ait (A) ve 
(B) listeleri hakkındaki protokolün onanması; 

Devlet Memurları Âyliklârihni Tevhit1 ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
larının birinci görüşülmeleri yapıldı. 

Türkiye.Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu ka
nuna bâzı hükümler, eklenmesine dair kanun 
teklifinin birinci maddesi üzerinde bir müddet 
görüşüldükten sonra; * 

26 Mayıs 1952 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Paşkanvekili 
Manisa Milletvekili 

Muhlis Tümay 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
İstanbul Milletvckili 

Füruzân Teldi 

Sorular 

Ymıh sorular 
Eke Milletvekili İzzet' Akçal'm, haftada 

bir defa Rize'ye uğramakta olaıi Denizcilik 
Bankası : sürat yolcu vapurları : ile normal se
ter yapan posta vapurlarının Pazar - Çayeli ve 
BizV iskelelerinden pek' az' yolcu alması yüzün-
den.sn^. bekliyeıı ve birçok masraf; ihtiyariyle 
karayolundan seyahat etmek mecburiyetinde 
kalan1 halkın hakli'şikayetleri hakkında ne gi
bi tedbirler "alındığına dair yazılı soru önergesi 
Ülaşbrmâ'"palsanü'ğina'/göncierîimiştir. (6/688) 

Çoruh Milletvekili Mecit •Bumih'in^ İş
letmeler müesseselerinde vazife gören memurlar» 
dan bâzılarına maaşlarından başka yevmiye de 
verildiğinin doğru olup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi, işletmeler Bakanlığına gönde
rilmiştir (6/689); . _ . L . 

Van Milletvekili İzzet Akın'm, Van ilinin 
yedi ilçesinden dördünde askerlik şubesinin 
açılıp açılmadığına, açılmamış ise sebebine ve 
ne zaman açılacağına dair yazılı soru önergesi, 
Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/690)-; 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1.; —. -banıştâyda açık bulunan İkinci Daire 

•"Başkanlığı ile iki üyelik için seçim yapılması 
hakkında, Başbakanlık tezkeresi (3/326) '(Ada-' 
let ve içişleri komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona) 

. ^ . , • .. •,.,. Önûrffe , •'••...., •..-. 

2.' — Ankara Milletvekili Talât Vasfı' öz'ün,-
Türk Ceza Kanununun. 4055 sayılı Kanunla de
ğiştirilen ^08 nçıı maddesinin yorumlanması hak
kında önergesi (4/256) (Adalet Komisyonuna) 

Rapöf'lar' 
3. — Denizaltıcı ve Dalgıçlar için Tazminat' 

Kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve" 
Bütçe komisyonları raporları (1/357) (Gündeme) 

4. — Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklen
mesi ve 4665 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele bâzı kadrolar ilâivesi hakkında; kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/394) (Gündeme) ....... ^ s „„.... .X 

5. — Kastamonu Milletvekili Hayri Toşunoğ; 
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S •!.:% 26 .5 
l ü ' nün , H u k u k Üsuİii Muhakemeleri K a n u n u n u n 

.429.nen maddesinin yorumlanması hakkında öner
gesi ve Adalet Komisyonu raporu (4/226) (Gün
deme) 

.1Ö8Ö 6 : 1 
6. — Türkiye Öumhünye t i Emekİi Saniİıği 

K a n u n u n u n 64 ve 69 ncü maddeler inin yorum
lanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ye Ge
çici Komisyon rapörti (3/308) (Gündeme), 

BÎRİfclfCÎ O T U R U M 
Açılma saat i : 15,05 

BAŞKAN — BaşkanveMli Celâİ Yardımcı 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) , Ömer Mart (Çanakkale) 

3 — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, Birleşimi açı
yorum. 

4. —BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNÜŞLAEI 

i . — Sayın üyelerden bâzılarına izin verü-
t 

• tnesi hakkında Türkiye Büyük Millet Medıai 
Başkmıhğı tezkeresi (3/825) 
•-••'••• Kamutaya 

Aşağıda adları yazilı Sayın üyelerin likala
rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık Diva
nının 13 Mayıs 1952 tarihli toplantısında ka
ralaştırılmıştır. Keyfiyet Yüce Tasviplerine 
sunulur. 

• V T. B. M.'M. Başkanı 
' Refik Koraltan 

. Bursa Milletvekili Ali Canip Yöntem, 25 gün, 
hasta olduğu için, 14 . V .-1952 tarihinden itibaren. 

Çanakkale Milletvekili Kemal Atakurt, 1 ay, 
mazeretine, binaen, 20 . V . 1952 tarihinden iti
baren. 

Elâzığ Milletvekili Abdullah Demirtaş, 1 ay, 
hasta olduğu için, 10 . V . 1952 tarihinden iti
baren. 

Erzincan Milletvekili Sabit Şağıroğlu, 15 
gün. hasta olduğu için, 5 .V .1952 tarihinden 
itibaren. 

'Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu, 15 gün, 
mazeretine binaen, 9 . V . 1952 tarihinden iti
baren.' 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak, 1 ay, 

hasta olduğu için, 20 . V . 1952 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN —> Teker teker reye arzetmek üze
re isimleri tekrar okutuyorum! 

Bursa Milletvekili Ali Canip Yöntem, 25 gün, 
hasta olduğu için, 14 .'Y . 1952 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul; edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. :, ;'•'••• • r. 

Çanakkale Milletvekili Kemal Atakurt, 1 ay, 
mazeretine binaen, 20 . V . 1952 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN —-- Kabnl edenler... , Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. • 

. Elâzığ Milletvekili Abdullah Demirtaş,' 1 ay, 
hasta olduğu için, 10.. V . 1952 tarihinden iti-
bareiı. ' « • • 

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

Erzincan Milletvekili Sabit Şağıroğlu, 15 
gün. hasta olduğu'için, 5 . V . 1952 tarihinden 
itibaren. 

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

Ordu Milletvekili Atıf. Topaloğlu, 15 gün, 
mazeretine binaen, 9 , V . 1952 tarihinden iti
baren. ' • ' , " ;' '.:'• ' ' ' '""' 

BAŞKAN'— Kabul edenler.,. Etmiyenler,.. 
Kabul edilmiştir. •'••'/••.-; t •;'• "''"'",'. 
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Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak, 1 ay, 
hasta olduğu için, 20 . V . 1952 'tarihinden iti
baren. 

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

BAŞKAN — İki defa görüşülecek işlerin 
8(klü sorulara 'takdimi hakkında iki takrir var
dır. îkisi de aynı mahiyettedir, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
Bugünkü gündemde 'bulunan iki defa görü

şülecek iğlerin sözlü Borulardan evvel müzakere 
yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Çorum Jlize Çorum 
Smip Özer Osman Kavrakoğlu Baha Koldak 

Çorum Rize 
gevki Gürses Mehmet Mete 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanun tasarı ve teklifleriyle 

ikinci defa görüşülecek maddelerin takdimeıı 

6 : i 
müzakere edilmesini arz ve teklif eylerim. 

Balıkesir Milletvekili 
M. Iştın 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar, gündemde muhtelif ko
nulara taallûk eden sorular mevcuttur. Bu so
ruların görüşülmesi iki birleşimden .beri teeh
hür etmektedir. Takdir buyurursunuz ki bun
lar, Yüksek Meclisin ve milletvekillerinin mu
rakabe hakkına taallûk etmektedir. Bu me-
yanda bizim de Hükümetten dış politika olay
ları hakkında izahat istiyen bir takririmiz 
vardır. Ümit ederiz ki Hükümet de cevap ver
mekte takaddüm etmek ister, 

ıMüsaade buyurursanız gündemi sırasiyle 
takip edelim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim, iki defa görüşülecek' 
işlerin, sözlü sorulara takdimeıı müzakeresi 
hakkında olup aynı mahiyette bulurum iki 
takriri ; oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Balıkesir Milletvekili Enver Güreli'nin, 
Yunan balıkçılarının 'karasularımızda avlanma
larına müsaade edileceği hakkındaki haberlerin 
sıhhat, derecesine dair Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/656) 

BAŞKAN — Enver Güreli bın-adalar nn? 
(Yok sesleri). Soru sahibi bulunmadığı için ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

2, — Merdin Milletvekili Aziz Vras'ın, Mar
din'in Kordis Köyü Muhtarı Mehmet Elik hak
kında verilen Danıştay ilâmının yerine getiril
memesi sebebine dair İçişleri Bakanlığından olmı 
sorusuna, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı, Samet Ağaoğlu'nnn sözlü cevabı (6/660) 

Yüksek [Başkanlığa 
Mardin'in Kordis Köyü Muhtarı «M'ebmel 

Elik» hakkında verilen Danıştay ilâmının ge
reği neden yerine getirilmemiştir? 

İçişleri Bakanından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile dilerim. 

Mardin Milletvekili 
. • - , ' • Aziz Uras 

Başbakan Yardımcısı, buyu-• BAŞKAN 
run. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, arkadaşımızın sorusuna 
cevabı yazılı olarak aynen okuyorum :' 

1. Kordis Köyü Muhtarı Mehmet Elik hak
kında aynı köy birinci âzası Mehmet Çiçek ta
rafından 29 . XI . 1951 tarihinde yapılan 11. 
maddelik şikâyet üzerine valilikçe 0 . XI I . 
1951 tarihinde tahkikat yapılmasına emir ve
rilmiş ve 27 . XI I . 1951 tarihinde tahkikat 
ikmal edilerek 4 . 1 . 1952 tarihinde il îclare 
Kurulunca kısmen lüzumu muhakeme ve kısmen 
men'i muhakeme kararı verilmiş (2 maddeden 
lüzum, 9 maddeden men'i muhakeme) ve vazi
fesinde devamı valilikçe mahzurlu görülerek 
Memurin Muhakemat Kanununun 12 nci mad
desine istinaden 7 . 1 .1952 tarihinde eli iş
ten çektirilmiştir. 

2. Lüzumu muhakeme kararma vâki iti
raz üzerine 11 . I . 1952 tarihinde evrak Da-
nıştaya gönderilmiş ve 17 . I I I . 1952 günün
de Danıştayca lüzumu muhakeme kararı men'i 
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muhakemeye çevrilmiş ve bu karar i). IV . 11)52 1 
de valiliğe gelerek JO . IV . 1952 de Muhtar 
Mehmet Elik'e tebliğ olunmuştur. 

o. Muhtar Mehmet' Elik; Valiliğin işten 
el'çektirme muamelsinin haksız ve yolsuz oldu
ğundan bahisle 1 1 . 1 . 1952 tarihinde Danış-
taya' iptal'dâvası açmış ise de bu dâva henüz 
neticelenmemiştir. 

. Muhlar hakkında yukarda yazılı 11 mad
delik şikâyet konularından başka olarak iş
iten el çektirme tarihinden evvel vâki ihbar 
ve şikâyetler üzerine 10 . XI . 1951, ,*K) . 'XI . 
1951 ve 9 . 11 . 1952 tarihlerinde açılmış ve 
henüz neticelenmemiş üç soruşturma daha mev
cut olup, neticeye kadar eli işten çektirilmiş 
olan Muhtarın Valilikçe vazifesine iadesi uy- I 
gün ^Örülmemiş 've' vâki5' müracaatına cevaben 
de keyfiyet yine Valilikçe kendisine tebliğ'edil- I 
mîştiı\ 

Şu vaziyete göre ortaçla' sözlü soru önerge-" I 
sinde bahsolundüğu veçhile Danıştay ilâmının I 
yerine getirilmemesi gibi bir durum mevcut de- I 
ğildir. 

BAŞKAN — Aziz Uras. 
AZİZ UEAS (Mardin) — Aziz• arkadaşla

rım, kolayca dedikodu ve polemik mevzuu ola- I 
bilecek ol ah" bu meseleyi; sal âlüyattar zevat I 
nezdinde bir haksızlığın tamiri sadedinde yap- I 
tığım bütün teşebbüslerin maalesef semere ver- I 
memesi yüzündendir' ki,' Yüksek Meclis' huzu- I 
runa bir şekva; halinde ' getirmekteyim i Bu işi I 
bundan beş ay evvel eski; İçişleri Bakanı Fev
zi • Lûtfi ' Kâraosmânoğlu'na! söyledim. Anlayış I 
gösterdiler. I 

BAŞKAN1— Divan takip edemiyor, lütfen' I 
sağ'mikrofona.' I 

AZÎZ URASC (Devamla) — iltifat, ettiler,' 
yazdılar; cevap gelmeden' kendilerinin ayrılma- I 
sı vulraageldi; Ondan sonra sırasiyle "eski' ve ye- I; 

iri Mar'din valilerine, Dahiliye' Vekâleti !Müs- I 
teşâ> ve' MuaVinihe,' Mahallî İdareler Umum Mü- I 
d ürüne teker teker müracaatla1 dakki bab' et-' 
tim. En'sonunda; İçişleri Bakânvekili olan Adnan I 
Menderes'le temas ; imkânını aradım, maale- I 
sef yaptîğmt;teşebbüsler, semeresiz' kaldı. Keıicli- I 
si burada ise, iyi kötü eski bir1' arkadaş ol a-' I 
rak, naşir söyliyeyim,' ister fartı meşguliyetten, 
ister, böyle biriVteması • ar'zu ' etmemesinden bu 
talebime iltifat ' göstermemesini üzüritü ve esef-
lo karşılarım- | 

. İÖS'2 Ö : İ 
Arkadaşlar, Mardin'in Halk Partili, demok

rat Partili ve bağımsız milletvekillerinin' pekâlâ'. 
bildikleri veçhile, Mardin'de siyasi partiler eski" 
zümre ve aile partileri üzerine kurulmuş
tur. Bunlar mahalline göre Osmanki, Mâhinüt-
ki, Helecan, Kikâıf, Dekşûri, Hüverki namları 
altında değişir: ve bir taratf' Halk 'PaHiIr ise^Ö-" 
bür taraf mutlaka ' Demokrat Partilidİ r: : Şayet3 

buradan şuraya !bir; kayma "olursa,;' muhalif taraf 
siyasi mânada diğer tarafa kaymaktadır. Bina
enaleyh yapılmak istenen, her hangi • bir tazyik 
diğer taraf üzerinde asla semeredar olmaz. Pek 
müstesna ahvalde ve enderi nadirattan dehalet; 
gibi, barışma gibi hallerde bunlar biri eşebiliyor
lar. Halen böyle bir şey mevcut değildir." Bunu-
da istidraden arzetmemdeki sebep, cari olmuş bu -
hâdisenin evveliyatını size arzetmek içindir. 

Mahmutki Partisinden, (ki halen Halk Par
tisidir) olan Kordis muhtarı Mehmet Elik, bil
vasıta Osmânki olan D. P. Başkanından'dehalet 
teklifi almıştır; Aksi' takdirde 10 gün içinde mü-5 

hürünün elinden alınacağı kendisine söylenmiş
t i ' . 

Arkadaşlar, 10 gün geçmemiştir; bir 'hafta 
sonra eski vali Rifat Bingöl, muhtarı çağırıyor. 
(Sen dört tane mektep çağındaki çocuğu mektebe 
gönderiri edin, onun için seni lüzumu muhakeme 
ile işten el çektiriyoruz, haberin'olsun,) diyor. 
Muhtar, «aman vali bey âıyot, sakın bu D P , 
Başkanının 10 gün evvel baha gönderdiği habe
rin tesiri ile olmasın?>> Vali, «bilmem, diyor, yal
nız önünde bir Devlet Şûrası vardır, Şûrayı Dev
let şayet senin lüzumu muhakemeni meni muha
kemeye çevirirse sen de ben de müşkül mevkiden 
kurtuluruz.» Evrak Şûrayı Devlete gider, arka
daşlar. Şûrayı Devletten meni muhakeme şeklin
de geri gelir. Beklenirdi ki yeni vali Oahid'Betil 
meni muhakeme edilmiş bir muhtarı yerine" iade' 
etsin... Bilirsiniz 'ki nitekim seçimle o mevkie gel
miştir, kendisi için' yapılmış'olan ihbarlar yersiz" 
görülüp Danîştayca bozulmuştur. '' 

Muhtar müracaat ediyor, vali diyor ki kendi
sine «birkaç güiı bekliyeceksih", takip edelim.» 
Birkaç güri sonra vali diyor' ki «senin derdesti 
takip daha bâzı suçların var^ bunlardan da'ne-' 
sil olsa İdare Heyetinden'lüzumu muhakemeika-' 
ra'ri alacaksın;! binaenaleyh1 şimdiden 'seni yerine 
geçirmeye lüzum hissetmiyorum.». Muhtar";' «ama' 
vali bey* biz" hukuk devletiyiz, diğer evrakimih 
zamanı gelinceye kadar berii yerime iade et» der-
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$e de. fayda vermez. Bu sırada, bendeniz Mar
din'de idim arkadaşlar, gittim. Cahit: BetiLBe
yi gördüm, «bu nasıl, iştir» dedim. Aynen şunu 
söyledi arkadaşlar; «2 - 3 gün içinde kendisini 
vazifesine iade edeceğim» dedi. Vali oradadır, 

vbeni işitmektedir. 3 gün sonra .muhtarı gönder
dim, gitti, «asla iade . etmiyeceğim, git '.istediğin 

.yere,.müracaat .et» jdemiş.- Ankara'ya geldim, 
'..müsteşaramüracaat .ettim. Bendenizin tahmini
me .nazaran, Müsteşar; bu vaziyette muhtarın 

..yerine iadesinden başka çare olmadığını valiye 
.söylemiştir. Bu iş derdest iken, yine büyük bir 
zatm ismini de vereyim, Samet Beyin müdahale
siyle bu iş geri kalıyor. Böyle olduğunu,zannet
mekteyim. Kendisinin böyle bir emri vereceğini, 
haksız bir tasarrufu yapmak istiyeceğini ümit 
etmem. Fakat eğer böyle ise arkadaşlar, bu sözlü 

.soru mevzuu,,bitmez, ben bunu istizaha çeviririm. 
Çünkü bu hal, yalnız demokrasinin değil, Devlet 

vni^amınm da hetki, paramparça edilmesi dçmek-
,tir . , - , . . . . -

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) . - Ar
kadaşımız sorularına verdiğim cevabı madde 
madde çerhedeceklerine evvelâ Başbakanın ken
disini kabul etmemesinden duyduğu teessürü an
lattı. 

AZİZ URAS -(Mardin) — Teessür değil, te
essüf ettim. 

DEVLET BAKANI VE .BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ŞAMET AĞAOĞLU (Devamla) .— 
Başbakan kendilerini neden kabul etmedi diye 
bir maruzatta buunamâm. Kendilerini görürler, 
sorarlar ve anlarlar. Benim verdiğim cevapların 
bununla, hiçbir alâkası yoktur. 

Mardin'deki siyasi partilerin vaziyetinden 
bahsettiler: Bunun da soru ile ye benim verdi
ğim cevapla alâkası yoktur. Bunlar kendi nu
tuklarının bir mukaddemesidir. Bana sorduk
ları şudur : Mardin'in falan köy muhtarı hak
kında verilen Danıştay ilâmının yerine getiril
memesinin sebebi nedir?. Ben de bu sorunun 
hudutları içinde bu muhtara nasıl işten el çek-

, tirildiğini, nasıl Danıştaya baş vurulduğunu, 
Danıştaym 9 madde .üzerinden yerilen lüzumu 
muhakeme kararının/.nasıl, men'i muhakemeyi 
çevirdiğini anlattım. Danıştayda açılan iptal dâ
vasının haleıı devam ettiğini söyledim ve ilk da
varını devamı sırasında başka meselenin çık- J 
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tığını bunlar hakkındaki (tahkikatın yürüdü-
düğünü.arzettim. Binaenaleyh, ortada, bir, ilâmın 
.tatbik, edilm'emesi gibi Jbir vaziyet bahis mevzuu 
değildir. Arkadaşımız.,Jnı nohtaya teması ^et
mediler. Buna ^nuka.bil .başka, bir takım hâdise
ler naklettiler ki, banlara bend'öniz de, heyeti 
celile de yeni muttali olmaktadır. 
Vali çağırmış muhtarı, Demokrat: Partiye ge

çeceksin veya geçmiyeceksin, Demokrat.Partiya 
geçmezsen,.mühürü elinden alırım dçmıiş! Bun
ları bildirirlerse emir veririm, yali, jandarma 
komutanı bunun doğru, olup olmadığını tahkik 
ederler. Doğru is'e, bunu yapanı kanun dâhilin
de tecziye, etmek yoluna gideriz. 

Bana sorulan, sual, Devlet Şûrasının bir ilâ
mının a demitatbikı mesel esidir. Ben diyorum 

-ki, Devlet Şûrasının }nr ilâmının ademiiatbiki 
• hâdis'esi yoktur; arkadaşımız buna cevap ver
miyor. -Fakat bundan sonra hikâyesine devam 
ediyor, falan memuru görmek istedim olmadı, 
filân memuru görmek istedim olmadı diye şikâ
yet ediyor ve nihayet ortaya birtakım rivayet 
atıyor: Müsteşar demiş ki, bu iş olur, kalemi 
mahsus müdürü,demiş ki, bu iş.,olur! 

Sayın arkadaşlarım; Yüksek Mecliste mura
kabe vazifemizi ifa ederken şu kürsüye çıkıp da 
dedim,' elemedim diye, cevap verm'eleri mümkün 
olmıyan insanların isimlerini söylemek suretiy
le, ortaya birtakım mevzular atmak doğru de
ğildir. O memur sizin dediğinizin tamamen ak
sini söyîiyebilir, Aziz Uras hilafı hakikat ko-
nştu diyebilir, öteki biz katiyen böyle bir şey 
söylemedik der. Vali; «Mardin Milletvekili Aziz 
Uras hilafı hakikat konuştu, ben katiyen muh
tarı, çağırıp böyl'a bir lâf söylemedim» diyebilir. 
Benim de bu işte-müdahalem olduğunu söyledi
ler. Ben; diyorum ki, kendilerinin dediği gibi 
bir müdahale yapmış değilimdir, bu söz hilafı 
hakikattir; ,eğer iddia ediyorlarsa yeni bir soru 
mevzuu yapsınlar. 

Şimdi sorduklarına ise cevap vermiş bulun
maktayım, verdiğim cevap şudur : Tatbik edil
memiş ilâm hâdisesi karşısında değiliz, işten el 
çektirmenin ref'i hakkında açılmış iptal dâvası 
derdesti niyettir, çıkacak olan ilâm hakkında 
evvelden kehanet göstererek (hayır, tatbik edil-
miyecek) gibi bir netice çıkarılamıyacağma 
göre sordukları sorunun, d a kendiliğinden bir 
kıymet ve değeri kalmamış., -bulunmaktadır ar
kadaşlar. (Soldan alkışlar). 
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'BAŞKAN..— Azh'Tlms. .-^.v - , 
AZİZ TJRÂS (Mardin) — Arkadaşlar, Şûra. 

yi Devletten inen'i .muhakeme kararı almış 
olan bir adamın vaziyeti nedir? İstirham edi
yorum,'bur:-u bizzat kendisi söylesin. İşten el 
çektirilmiş, işten el gcktirildiği, mesele için Şû-
rayi Devlet men'i muhakeme kararı vermişse 
ne yapmak lâzımgelir? , • 

Başka sual sormuyorum, si'zin yüksek vic
danınıza hitap ediyorum ve bu sözlü soruyu da 
bitmemiş addediyor, istizah takriri veriyorum. 
(Soldan ver, ver sesleri). 

3. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerim-
zade'nin, iktisadi gelişmemiz için şimdiye kadar 
ahnan karar ve tedbirlerle girişilen teşebbüsler
den elde edilen neticelere, dünyaca iktisadi bir 
krize doğru gidildiği hakkındaki emarelere dair 
Hükümetin görüş ve kanaati ile böyle bir ih
timal karşısında alınması düşünülen tedbirlerin 
ne olduğuna ve tediye muvazenemizin durumu
na dair. Başbakanlıktan sözlü sorusu (G/673) 

5 . V . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

.Yüksek Katma 
Aşağıdaki suallerimin, sayın Başbakan ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerini saygılarımla rica ederim : 

1. iktisadi gelişmemiz için şimdİ3re kadar 
alman karar ve tedbirler ve girişilen teşebbüs
ler nelerdir ve bunlardan ne gibi neticeler elde 
edilmiştir ? 

2; Bâzı emarelerin de teyit eder göründü
ğü, dünyaca umumi bir iktisadi krize doğru 
(gidildiğinden bahsedilmektedir : 

A) Bu husuta hükümetimizin görüş ve ka
naati ne merkezdedir? 

B) Böyle bir ihtimal karşısında, geçen is-, 
tihsal devresinden haylıca stokla girmekte ol
duğumuz Önümüzdeki istihsal devresi için Hü
kümetimizin düşünce ve mütalâası var mıdır? 

3." Tediye muvazenemizin durumu nasıl mü
talâa edilmektedir? 

Kastamonu Milletvekili 
Şülmi Kerimzade 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH

LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
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sual çok••;Önemlidir, hazırlanmam içili lö .gün 
mehil istiyorum. . 

BAŞKAN — On beş gün sonraya bırakılmış,-
t ı r . ' " ; '"•••' '' ' '• . . . . . . . . '.,A. 

' 4.. ~— izmir Milletvekili Pertev Araf'ın, îzmir 
ve Manisa vilâyetleri dâhilinde son def al vâfa 
olan don âfetinden zarar gören bağların mikta
rına, Ziraat Bankacı ile kredi kooperatiflerine 
borçlu olan müstahsıHann borçlarının tecili ve 
zarar gören bağların ihya ve imarı hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/674) * . 

BAŞKAN — Pertev Arat Buradalar mi? 
(Hayır sesleri). Soru sahibi burada olmadığı 
için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — İsparta Milletvekili Kemal Demiralay*-
in, tsparta özel Lisesinin resmî liselere muade
letinin bugüne kadar tasdik edilmemesi sebebine 
ve resmî lise olarak kabul edilip edûmiyeceğine 
dadr Millî Eğitim Bakanlığından sözlü sorum 
(6/675) > 

BAŞKAN — Millî Eğitim. Bakanı burada: 
değildir, soruyu gelecek birleşime 'bırakıyorum. 

6. — Kastamonu AUlletvekili Ziya Termen'-
in, Kastamonu İlinin iktisadiyatını canlandır
mak maksadiyle kendir, pirinç ve elma konula
rında' ne, gibi teşvik ve himaye ve satış tedbir
leri alındığına, Azdavay, Cide linyit ve antrasit 
kömür ocakları ile kadîm (Küre) bakır nıaâeni 
ve pirit kaynakları ve Araç demir madenlerinin 
senelerden beri ne gibi sebeplerle işletmeye açıl
madığına dair Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete ve İşletmeler Bakan Vekili Nuri Oz'sm'm 
sözlü cevaplan (6/676) 

Yüksek Başkanlığa • 
Aşağıdaki iki sorumun (Ekonomi ve Tiea-

det) ve (işletmeler) Bakanları tarafından, ayrı 
ayrı ve sözlü .olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Kastamonu Milletvekili • 
Ziya Termen 

Ekonomi Bakanından : 
Senelerden beri talihine terkedilen ve bu 

yüzden bütün hayati imkânlarım kaybetmiş 
bulunan tarihî Kastamonu İlimizin, mefluç bir 
hale gelen iktisadiyatını canlandırmak maksa-
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diyle : (kendir, pirinç ve elma) konularında, 
Hükümetimiz ne gibi (teşvik, himaye, ve sa
tış) tedbirleri almıştırl Neler düşüıımektediıi 

İşletmeler Bakanından : 
(Azdavay) ve (Cide) linyit ve antrasit kö

mürü ocaklariyle, kadîm (Küre) bakır madeni 
ve pirit kaynakları ve (Araç) demir madenleri, 
senelerden beri ne gibi sebep ve endişelerle iş
letmeye açılamamaktadırlar? Devletçe işletil
mesi malî imkânsızlık arzediyorsa, hususi-teşeb
büs, anonim şirketler ve yabancı sermaye vası-
tasiyle işletilmesi mümkün değil midir? Sayın 
Hükümetimizce, (iktisadi imkânları tamamen 
mefkııt bulunan Kastamonu'nun maden yalak
larının işletilmesi hususunda âcil tedbirlere 
baş vurulacak mıdır? 

BAŞKAN '— Ekonomi ve Ticaret Bakanı. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH

LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
arkadaşım Kastamonu'da yetişen bir kaç mah
sul ve orada bulunan birkaç maden hakkında 
vekâletin çalışmalarını soruyor. 

Evvelâ sorduğu mevzulardan birisi, kendir 
mevzuudur. Biliyorsunuz ki Türkiye'de yeti
şen kendir dâhilde istihlâk edilmektedir; pek 
fazla ihraç edilmemektedir. Vekâlet olarak 
üzerinde durduğumuz mesele oradaki kendir 
müstahsıUarmı organize etmek ve kooperatif 
kurmâkdır. Nitekim urgan yapıcı ve kendir 
yapıcılar kooperatifi geçen sene kurulmuştur. 
önümüzdeki sene de orada kendircilik kursu 
açacağız. 

Bunun dışında Kastamonu'da Sümerbank'm 
kendir fabrikası vardır. Gayriiktisadi bir tesis 
olmak itibariyle faaliyetini durdurmak mecbu
riyetinde kalınmıştır. 

Kastamonu'nun ikinci mevzuu; emıa mev
zuudur. Türkiye istihsali 125 bin ton,kadardır. 
Kastamonu 1950 de 25 bin ton, 1951 de 5 bin 
ton elma istihsal etmiştir. Burada istihsal edi
len elmalar Suriye, Filistin ve Mısır'a sevke-
dilmektedir. Elmalar dış ticaret rejiminde 3 
numaralı listeye alınmıştır, standardize edilmiş
tir, elma hastalıkları ile de Tarım Bakanlığı 
alâkadar olmuştur. 

Üçüncüsü, pirinç mevzuudur. Türkiye'nin 
senelik, pirinç istihsali 50 - 65 bin ton civarın
dadır. İhraç durumu; dahilî fiyatın yüksek ol
masından dolayı mümkün olamamaktadır. İyi 
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I kaliteli İtalyan pirinci 50 - 60 kuruş iken, dahil

de pirinç 100 kuruşa satılmaktadır. Bundan 
dolayı ihraç edilememektedir. Burada vekâle
timin yapacağı bir iş yoktur. Yalnız orada is
tihsal edilen pirinçlerin bir kısmı, millî savun
manın ihtiyacını karşılamak üzere, Toprak Mah
sulleri Ofisi tarafından 105 kuruşa satmalm-
maktadır. 

Bu zirai mahsuller dışında arkadaşım ma
den hakkında nOitalâamızı soruyor. Oradaki 
Azdavay taşkömürü zuhuru hakkında İşletme
ler Bakanı arkadaşım izahat vereceklerdir. 

Arkadaşım, Kastamonu 'nun Küre İlçesinde
ki bakır madeni hakkında da bir sual sormak
tadır. Bu hususta Maden Tetkik ve Arama tet
kikini yapmış ve neticesini Bakanlığımıza bil
dirmiştir. Bakanlığımızın maden dairesi yakın
da bu suhurun işletilmesini ihaleye çıkaracak
tır. 

Araç'ta bulunan demir hakkında da müta
lâamızı soruyorlar. Bu demirin, yine Maden 
Tetkik ve Arama. tarafından yapılan tetkikat 
neticesinde ekonomik bir değeri olmadığı anla
şılmaktadır. Malıaza bu suhurdân faydalanmak 
istiyen müteşebbisler, usulü dairesinde. Bakan
lığına müracaat edebilirler. 

Bunun dışında Kastamonu İlinin «iktisadi 
tetkiki» henüz yapmış değiliz. Bunlar yapıldı
ğı takdirde Kastamonu'nun iktisadi bünye ve 
münasebetleri daha iyi belirmiş olacaktır. Mâ
ruzâtım. şimdilik bundan ibarettir. 

BAŞKAN — İşletmeler Bakan Vekili. 
İŞLETMELER BAKAN VEKİLİ VE ÇA

LIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (Muğla) —. 
Kastamonu Milletvekili Sayın Ziya Termen ar
kadaşımın Bakanlığıma taallûk eden sorularına 
arzı cevap ediyorum : 

1. Azdavay ve Cide kömürleri : 
Zonguldak kömür havzasının; Cide, Daday 

ve inebolu içerilerine kadar devam ettiği 1333 
yıllarından beri tahmin olunmaktadır. Bundan 
dolayıdır ki, daha o zamandan itibaren bu tah
min ciddî etüdlere müsteniden tahakkuk veya 
reddolununcaya kadar Kastamonu ilinde kömür 
aranııa ve işletme müsaadesi verilmemesi ciheti
ne gidilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün ku
rulması üzerine 1935, 1936 ve 1949 yıllarında 

I Azdavay ve bölgesi. Enstitüce muhtelif zaman-
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.darda mütaaddit yerli ve yabancı mütehassısla- | 

ra tetkik ettirilmiştir 
Halen elimizde mevcut birtakım tahmin ve 

tavsiyeleri ihtiva eden on kadar raporla, Azda
vay havzası kömürlerinin gerek evsaf ve gerek
se bilhassa rezervleri hakkında katî ve sarih 
bir netice çıkarmaya imkân yoktur. Bu bakım
dan mezkûr havzanın ekonomik vaziyeti hak
kında bugün için katî mütalâa beyanı mümkün 
görülememektedir. a 

Ancak mevcut malûmattan' umumi olarak 
elde edilen netice; bu havzadaki suhurların çok. 
arızalı, beklenilen rezervlerin! kısmı âzaminin 
ancak derin kuyularla işlenebileceği, damarla
rın bin metreden fazla olmak üzere gayrikabili 
imal derinliklerde bulunduğu merkezindedir. . 
Vaziyet böyle olduğuna göre bu havzanın en
düstriyel mahiyette işletilebilmesi için mühim 
sermaye tahsislerine • ve uzun zamana ihtiyaç 
vardır. 

Diğer taraftan Azdavay havzasının endüst
riyel mahiyette işlemesi mevzımbahis olduğu 
takdirde burada kurulacak işletmenin takriben 
115 kilometrelik bir demiryolu ile Zonguldak -
Karabük hattına bağlanması icabetmektedir. 
- Bununla beraber stratejik bakımdan Hükü
met bu bölgenin ehemmiyetle ele alınması kara
rındadır. Ancak buranın büyük bir işletme ha
line getirilebilmesi için derin sondajları icabet-
' tiren aramalara ihtiyaç vardır. Bunun için de 
evvel emirde şimdiye kadar yapılmış olan jeo
lojik tetkik neticeleri de nazara alınarak bü
tün havzanın jeolojik vaziyetinin yeniden göz
den geçirilmesi ve mahallinde yapılacak etraflı 
tetkiklerle bunların ikmali, indelicap bâzı tas
hihlerin icrası gerekmekte ve bu suretle yapı
lacak jeolojik, tetkikatm vereceği neticelere 
müsteniden maksada, uygun aramalar yapılma
sı. mümkün olabilecektir. 
, Jeolojik etüdlerin katî ve sarih bir suret-

. te ikmalinden evvel yapılacak her hangi bir 
aramanın maksada ulaştırmıyacağı ve bu suret
le ancak şimdiye kadar yapılmış olanlara ilâ
veten mühim ve fuzuli masraflara sebebiyet 

, vereceği neticesine varılmıştır. 
Bu. maksatla- Azdavay havzası etüdleri bu, 

• sone Maden Tetkik ve Arama'nm iş programın
da derpiş edilmiş bulunmaktadır. |. 

2. Gerek Küre ilçesi dahilindeki mekşuf 
•bakır madeni ve cürufu gerekse o civarda | 
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M. T. A. Enstitüsünce bilâhara keşfedilen Aşık 
köy namiyle mâruf Pirit madeni üzerinde ens
titü tetkikatı bitmiştir. Bunlar Devlet işletme
sini icabettirir vasıf ve mahiyette görülmedi
ğinden Etibank'a işletme vazifesi verilmemiş 
bunlara ait malûmat ver vesikalar Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığına tevdi edilmiştir. Bu suhu-
run arzu edenler tarafından usulü dairesinde 
bu Bakanlığa müracaat ederek araması ve işlet
mesi her zaman mümkündür. 

3. Araç demir suhuru üzerinde 1.946 yılın
da yapılan prospeksiyon etüdü bunun ekonomik 
değeri olmıyan bir suhur olduğu neticesini ver
miştir. . 

Bu maden için de arzu edenlerin usulü da
iresinde Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
arama ve işletme müsaadesi almaları mümkün
dür. 

BAŞKAN — Ziya. Termen. 
ZİYA TERMEN '(Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlarım, mefluç bit- hale gelen Kastamonu 
iktisadiyatının sayın Hükümetimizce düzeltilme
sini temin maksadiyle, Kastamonu için hayati 
bir mahiyet taşıyan birkaç derdi' soru yolu ile 
Yüksek huzurunuza getirdim. 

Bu konuyu muhterem arkadaşlarım, bu kür
süye getirmek zorunda içlim. Çünkü, çok uzun 
senelerden beri tamamen (Kastamonu) isimli ili
miz kendi talihine terkedilmiştir. 

Arkadaşlar, bu sorunun ruhunda Kastamonu 
iktisadiyatında bir hareket ve canlılık yarata
bilmek fikri vardır. Onun için Kastamonu'nun 
bugünkü iktisadiyatını incelemeye ihtiyaç hisse
diyorum. Bunu arzedebilmem için evvel emirde, 
dünkü Kastamonu ile bugünkü Kastamonu'nun 
kısa bir panorama halinde, sizlere takdimi ica-
bediyor. 

Arkadaşlar, 600 küsur seneden beri vilâyet 
hayatı yaşıyan ve daima merkezlik yapmış bulu
nan Kastamonu ili, Cumhuriyetin ilânından son
ra mutasarrıflıkları mevkiinde olan birtakım 
arazisi elinden alınmak suretiyle küçültülmüş 
ve fakat bu küçük heyeti içinde dahi bugün yi
ne 12 kazalı büyük bir il olarak yaşamakta bu
lunmuştur. ' • 

Kastamonu bugün Ege bölgemiz gibi, Çu
kurova bölgemiz gibi veya geniş ovalara malik 
Güney Doğu bölgemiz gibi zirai yönden, ziraatin 
ticarete taallûk eden istikametlerinden tamamen 
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mahrum kalmış bir beldedir. Arazisinin verimsiz 
oluşu, arazinin büyük iltivalara sahip bulunuşu, 
bölgenin tamamen ağaçla mestur ormanlık oluşu, 
bu bölge halkını, yaşama bakımından, büyük 
müşkülâta sevketmektedir. 

Arkadaşlar; 12 ilceli Kastamonu'nun bugün 
yegâne medarı istinadı, sözlü soru olarak huzu
runuza getirdiğim üç konudur: Elma, kendir 
pirinç. Fakat elma, pirinç ve kendir derken 
12 kazadan nihayet dördünü mütalâa etmiş 
oluyoruz. Geride kalan sekiz kaza, tamamen bu 
mahsullerden de mahrumdur. Atasından gör
düğü ve bu salonun sathı kadar, meyilli bir 
toprakta hayvanını ve sabanını yukardaki ahlat 
ağacına asmak ve bağlamak ve istihsal ettiği 
mısır ve koçanın» değirmende üğütmek suretiy
le, iaşesini temin eden, fakir köylerimiz var
dır. 

Sayın Hükümetimizin Kastamonu 'mm bu, 
yoksulluğunu göz önünde bulundurmak suretiy
le elma, kendir, pirinç konusunda, birtakım 
müspet işler yapmasını temin ve haddimiz nis
petinde ikaz maksadiyle; bu soruyu tertipledik. 

Şimdi sizlere bu konuda Hükümetimizin ne
ler yapması lâzımgeldiği hususlarını arzedece-
ğim : 

Arkadaşlar, evvelâ kendiri ele alacağım. Ken
dir hepimizin de malûmu olduğu gibi, Türkiye'
mizde pek az bölgelerde yetişen bir ziraat ürü
nüdür. Kendir; Türkiye'mizin her noktasında 

.maalesef yetişemez. Kendirin kendisine mahsus, 
atadan kalma ve görme usul ve âdetleri var
dır. Kendir ziraatı, nev'i şahsına, münhasır bir 
ziraat şeklidir. Kastamonu'nun kendir üzerin
de, aşağı yukarı 700 seneden beri işlediği bir 
hakikattir. Çünkü tarihî vesikalar, kendir üze
rinde Kastamonu'da 700 senelik bir sanat ve do-
layısiyle ziraat şeklinin # mevcut bulunduğunu 
gösteriyor. İngiltere'de kendir üzerine iş yapan 
büyük firmalar neşrettikleri bir broşürde, yer 
yüzünde en iyi vasıflı kendirin Kastamonu 
kendiri olduğunu söylemektedirler. Bu kendi
ri kıymeti, renginin asaletinde ve çekme ka
biliyetinde olarak hulâsa olunuyor. Kastamo
nu kendiri, İngilizlerin en iyi kendir olarak pi
yasaya sürdükleri kendirin yarı hacmmda bu-
lumasma rağmen, daha üstün vasıftadır. Bir 
santimlik İngiliz kendiri yarım santim Kas
tamonu kendirinin hamulesini ancak çekiyor. 
Onlar mallarını reklâm etmeyi biliyorlar, biz 
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i burnumuzun dibindeki, gelişmiş, halka intibak 
ı ve intikal etmiş bir sanayi şeklini, Hükümet 

olarak, maalesef ihya etmiyoruz, geliştirmi
yoruz; Bugün halk, ecdadından' gördüğü ne ise 
onu yapıyor. Kastamonu'da iyi vasıflı kendir, 
daha da parlamaktadır. Kendir ziraatinin da
ha da inkişaf etmesi hususunda beklenirdi ki, 
kendir tekâmül ettirilsin. İptidai ve istifaya 
muhtaç tohumlar üzerinde, kendir ziraatı devam 
ediyor. . Evvel emirde rica ediyorum; kendir
den anlıyiin bir muallim, sırf kendir konusun
da halkı tenvir ve irşadetmek maksadiyle Kas
tamonu'ya gönderilmek lâzımdır. Sayın Baka
nım bu konu üzerinde benden, bu kürsüden 
şimdi çok şeyler işiteceklerdir. Çok rica ede
rim, bu muallim, konusu ehemmiyetsizdir, ken
dileri tebessüm ediyorlar ama, şimdi tebes
süm etmiyecekleri kadar mühim konular arze-
deceğim. . .. 

Arkadaşlar, kendir müstahsilinin elinden 
Hükümetimiz., itiraf etmek lâzımdır ki, hakika
ten iyi şekilde tutmuştur. Öteden beri çiftçimi
zi tutuyoruz derken, kulağının memesinden tu-

I tardık. Demokrat Parti Hükümeti, iftihar et
mek lâzımdır ki, köylümüzü belinden kavramış
tır. Kastamonu köylüsünün kredi hususunda 
Demokrat Hükümetten çok büyük faydalar sağ
lamakta bulunduğunu, burada şükranla' ifade 
etmek isterim. 

Arkadaşlar, kredi derken sadece tapulu 
arazisi olan çiftçiye verilen krediyi kasdediyo-
rum. Kredi, maalesef, banka mevzuatımızın çer
çeveleri dâhilinde olarak yürüyor ve , fakat na
tamam yürüyor. Ziraat Bankası, his'sesiz arazi
ye veya hisseli olduğu takdirde diğer hisse sahip
leriyle birlikte geldiği takdirde köylüye, kredi 
vermektedir. Halbuki Anadolu'muzun kadastro
su henüz ikmal edilmemiştir, daha bir asır için
de de bu iş bitmiyecektir. Ankara'nın Bağlum 
nahiyesinde bir küsur seneden beri kadastro ya
pan bir heyeti henüz Kastamonu'ya getiremedik. 
Bir nahiyenin tapu işini bir senede yapan heyet, 
elbette bütün Anadolu'nun kadastrosunu yap
mak için bir asır zamana muhtaçtır. 

Bunu niçin anlatıyorum? Demek ki, banka 
mevzuatımızda değişiklik yapmadığımız takdirde, 
köylümüz kredi mevzuundan bir asır sonra tam 
mânasiyle istifade edebilecektir. Bugün elinde ta
pusu olmıyan köylüye kredi sağlamak imkânları 
araştırılırsa ve formüller bulunursa' o zaman. 
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B : 76 26.5 
köylüye büyük iyilik etmiş oluruz. Niçin Kasta- I 
monu'da büyük kendir istihsali yapan çiftçiye 
elinde arazisinin tapusu vardır diye kredi verili
yor da, miras yoliyle elde ettiği araziye tapusuz 
diye Ziraat Bankası kredi vermemektedir? Banka
dan kredi verilmemesi ise, tamamen köylüyü ta
lihsizliğine terketm ek demek oluyor. Binaen-' 
aleyh Ziraat Bankasınca, mevzuatında küçük bir 
değişiklik yaparak, kefaleti müteselsile usulü ile 
olsun, köylüye kredi verilmesi ve köylünün kredi 
ile ihyası şarttır. 

Arkadaşlar; şimdi kendir konusunda, en mü
him derde temas ediyorum. Köylü, kendiri istihsal 
ediyor; fakat satmak hususunda büyük müşkü
lât çekiyor. Üç beş tüccar, köylünün elinden 
ölü pahasına kendirini alıyor ve ambarda bir 
müddet beklettikten sonra, aynen bir zamanlar 
Çukurova pamuklarında dönen dolaplar misali, 
kendirler alıcı olan Hükümete yüksek fiyatla 
devrolunuyor. 

BAŞKAN — Efendim; üç dakikanız'kalmış
tır. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Yazılı oku
muyorum. trtiea'len konuşuyorum. 

BAŞKAN — Soruya cevap 15 dakika ile 
mukayyettir. (Doğru, doğru sesleri). 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Doğru ise, 
bendeniz daha mcvzuumun başındayım, öyle ise 
üç dakikada söylenebilecekleri arzedeyim. 

; 1 . Kendir, olma, pirinç konusunda, Hükü
metimizin köylüyü koruması bakımından, şu ted
biri alması doğru olacaktır. Banka kredilerinde 
teshilât, istihsal edilmiş malların Hükümetçe fi-
yatlandırılması, ve tüccarlara kaptırılmadan 
princin bankalarca, para yerine kabulü vo teslim 
alınması. Bunlar, Tarım Bakanını ilgilendiren, 
sorumun cevaplarıdır. 

Madenlere gelince; Türkiye'nin en zengin 
maden mıntakası, Kastamonu'dur. 27 senedir ya
ni 1925 senesinden beri,' bu mmtkanm 16 defa 
etüdü yapılmıştır. Madenlerin işletilmesi husu
sunda ne zaman Bakanlığa müracaat etsek, derhal, 
etüd edelim diyorlar. Yapılmış etüdle bakanlığın 
dolapları doluidur. Sermaye bulup bu işe başlan
ması lâzımdır. v 

Sayın Bakanlık, yabancı sermayeyi celp hu
susunda ne yapmak lazımsa derhal yapmalıdır. 
Avrupa'dan yabancı sermayenin celbi hususunda 
ne yapmak ieabederse yapsınlar ye Türkiye'ye | 
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yabancı sermayeyi getirsinler. Ancak .yabancı ser
maye ile bu madenleri işletebileceğiz. Bu yapılma
dıkça, dünyadaki bütün büyük,firmalara sir
külerler gönderip madenlerimizin durumu tak-

_dim edilmedikçe, yabancı sermayedarlar, Türki
ye'deki madenleri rüyalarında görmiyeceklerdir, 
Türkiye 'ye gelmiyeceklerdir! Ben Türkiye 'mi-
zin kalkınması yedi milyon işsiz vatandaşın iş 
bulması için; evvel emirde Ticaret Bakanlığı
mızın, ve şahsan bu konuda büyük bir drijaıı 
vasfını haiz bulunan Huhlis Ete'nin faaliyet 
göstermesini (Almanların vaktiyle .Klodyüs, 
Şaht, Funk gibi birtakım maliyeci ve iktisatçı
ları vardı) onlar gibi, Türkiye'de büyük bir 
malî ve iktisadi bir harekete geçerek, bir unvan 
bırakmalarım, rica ederim. Dileğim; ellerinde 
olan bir iştir. 

Katiyen kendi kendimizi aldatmıyalım. İş
sizlik devam edecek, şikâyet devam edecek ve or
tada hiç bir şey, eser halinde görülmiyecektir. 

Vaktin muayyen oluşu yüzünden, dertlerini 
uzun uzadıya teşrih edemiyeceğim, üç dakikanın 
tehdidi altında, sözlerime burada son veriyorum. 

, BAŞKAN -~ Balıkesir Milletvekili Vacid 
Asena buradalar mı efendim?. (Burada-sesleri) 

7. — Bahkesir Milletvekili Vacid Asena'nın, 
Balıkçılık ve süngerciliğin inkişaf ettirilmesi 
hakkında umumiyetle alınan tedbirlerin neler
den ibaret olduğuna, nerelerde ve ne kadar koo
peratif kurulduğuna, balıkçılık ve süngercilikle 
iştigal edenlere kredi temini .hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/677) 

5 Mayıs 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda arzettiğim hususların Ekonomi ve 

Ticaret Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırıl
masını rica eder saygılarımı sunarım. 

Balıkesir Milletvekili 
Vacid Asena 

Balıkçılık, ve süngerciliğin (av - sanayi - ti- • 
caret mevzuları itibariyle) inkişaf ettirilmesi 
hakkında umumiyetle alman tedbirler nelerden 
ibarettir. Bu cümleden olarak; 

1. Marshall Yardımı mevzuu, 
2. Balta Limanında vücuda getirilen tesis

lere mütaallik malûmat. ' ' 
3. Marmara, Samsun, Çeşme, Çanakkale, Si-
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nob'da kurulan müesseselerin mahiyetleri, evsaf 
ve bunların hangi tarihlerde işe bağlıyacakları, 

4. Zonguldak ve Ereğli soğuk hava tesisleri 
için ne düşünüldüğü, 

5. Molanda, Alman ve Yunan grupları 
ile yapılan temas ve münasebetlerin neticeleri, 
- 6. Yurtta nerelerde ve ne kadar balıkçılık, 

süngercilik kooperatifleri kurulmuş ve faaliyete 
geçmişlerdir, çalışma esasları nelerdir, 

7. Balıkçılık ve süngercilikle iştigal edenle
re kredi temini hakkında alınmış ve alınacak 
tedbirler varandır?. (Bu mevzuda kanuni müey
yidelerle banka münasebetlerinin şümul ve ma
hiyeti erin in izahı.) 

Balıkesir Milletvekili 
Vacid Asena 

vBAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakam. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH

LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, ba
lıkçılık hakkındaki Marshall Yardımı soruluyor. 
Cevaplarımı arzediyorum.: 

Marshall Yardım Plânı 1949 - 1950 traj hak
larından faydalanılarak memleketimize sağlanan 
yardım 2 700 000 dolardan ibarettir. Bu meblâ
ğın : 

a) 200 000 doları mevcut konserve fabrika
larının takviyesi için getirtilen makineleri temin 
için kullanılmış ve hususi teşebbüs erbabına ait 
konserve fabrikaları arasında tevzi edilmiştir. 

b) 11231 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hü
kümlerine tevfikan Toprak Mahsulleri Ofisi ta
rafından memleket balıkçılarına tevzi edilen ağ 
iplikleri için 103 468 dolar ve yine ayni kararna
me hükümlerine göre balıkçılık kooperatiflerine 
tevzi edilen 41 aded teknesiz deniz motörü için 
de 119 614 dolar sarf edilmiştir. 

c) 8 aded modern av ve 8 aded frigorifik 
tesisatı havi balık nakliye gemisi için de 
819 390 dolar sarfedilmiştir. Ağ ipliklerinin ve 
deniz motörlerinin tevziatı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. 

ç) İstanbul Hidrobiyoloji Araştırma Ens
titümüze tahsis edilen 3 aded etüd (rasat istas
yonu) gemisi için 54 490 dolar yine mezkûr ens
titümüzün hidrobiyoloji sahasında yapacağı • 
araştırmalarda kullanılmak üzere temin olunan 
lâboratuvarları ve lüzumlu teçhizatı ihtiva eden 
hidrograf gemi için 100 000 dolar sarfedilmiştir. 

3 etüd teknesi bu yılm başında yurda gelmiş 
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I olup halen biri Karadenizde (Trabzon) diğeri 

Marmara Denizinde ve üçüncüsü de Akdenizde 
(İskenderun'da) rasat istasyonu olarak faaliyete 
geçmiştir. , 

Hidrograf geminin inşaatı da ikmal edilmiş 
olup lüzumlu teçhizatının ikmalinden sonra ya-

| kında yurda gelecektir. 
I d) Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ba

lık için kurulan 10 aded soğuk hava, buz imal 
ve buz muhafaza tesisi için muktazi makine ve 
malzemeyi temin hususunda 1 302 928 dolar sar
fedilmiştir. 

Sual 2. Balta Limanında vücuda getirilen 
teçhizlere mütaallik malûmat :, 

Cevap ,— Memleketimiz suları şimdiye kadar 
ilmî hiçbir etüde tâbi tutulmadığından ve bu 
etüdlerin yapılması balıkçılığımızın kalkındırıl
ması bakımından bir zaruret olduğu mütalâa 
edildiğinden İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Dekanı ile yapılan bir anlaşmaya müsteniden 
İstanbul'da Balta Limanında eski Damat Ferit 
yalısı müştemilâtmdaki binalarda bir Hidrobi
yoloji Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. Ensti
tünün 1951 -1952 yılı personel ve sair masrafları 
Bakanlığımız .1.951 yılı Bütçesinin yatırımlar 
faslından tefrik olunan 700 bin lira ile karşı
lanmıştır. • • 

Enstitünün laboratuarlarının teçhizi; akvar
yumlarının kurulması; binalarının tamiri ve ye
ni inşaatın yapılması, kalorifer teçhizatının ilâ
vesi bu meblâğdan yapılmıştır. Enstitü; Bakan
lığımca tesbit edilen mesai programı dâhilinde 
faaliyetini yapmakta olup yakında yurda gele
cek olan hidrograf gemiden istifadeye başlan
ması üzerine bu faaliyet teksif edilecektir. 

Sual 3. Marmara Adası, Samsun, Çeşme, Ça
nakkale, Sinob 'da kurulan müesseselerin mahiyet
leri, evsafı ve bunların hangi tarihlerde işe baş-
lıyacakları. • . • 

Cevap — Muhtelif sahil bölgelerinde kuru
lan tesislerin balığa ait olanlarının yerleri ve 
muhtelif maksatlarda kullanılacak kapasiteleri 
ekli listede gösterilmiştir. Bu listeden de anla
şılacağı gibi tesisler balık muhafazasına yarıyan 
soğuk hava depolarını; buz imalâtını ve buz mu
hafaza depolarını ihtiva etmektedir. Bu tesisle-

I rin faaliyete geçecekleri tarihler aşağıda göste
rilmiştir: -

i Sinob ve Trabzon tesisi : Ekim 1952 ayında, 
I Samsun tesisi ; Eylül 1952 bidayetinde, 
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Marmara Adası tesisi : Ağustos 1952 ayında, 
Çanakkale tesisi : Haziran 1952 ayında, 
Çeşme tesisi : Temmuz 1952 bidayetinde. 
İstanbul - Fındıklı tesisi bina inşaatına bir 

ay evvel başlanmıştır. İstanbul - Haydarpaşa 
tesisi;! halen başlamış olan liman inşası faaliye
tinin hitamında tesisata başlanabilecektir. 

Yukarda bildirilen tesisi/erden, başka Erzu
rum ve Konya Et kombinalarından tefrik ve 
tasarruf olunacak bir kısım makine ve malzeme 
ile, piyasadan.tedarik edilecek malzemenin de 
ilâvesiyle İskenderun'da balık için bir tesis 
kurulması da kararlaştırılmıştır. Halen bu tesis 
için arsanın temini hususunda temaslar yapıl
maktadır. 

Sual 4. Zonguldak ve Ereğli soğuk hava te
sisleri için ne düşünüldüğü? 

Cevap :-jf Bu tesislerin' kapasiteleri uykarıda 
arzedilmiştir. Zonguldak'ta yapılacak soğuk 
hava d'eposunun arsasının teminine tevessül edil
miştir. Projesi malî ihtiyaca göre tâdil edilmiş 
olup ihaleye çıkarılmak üzeredir. 

Ereğli soğuk hava deposunun inşaatı ihaleye 
çıkarılmış olup, ihale tarihi 21 . 5 . 1952 dir. 

»Sual 5. Holânda, Alman ve Yunan grupla-
riyle yapılan temas ve münasebetlerin neticeleri. 

Arkadaşlar; memleket, balıkçılığında,.. ken
dilerinden faydalanmak üzere Almanya ve Ho
lânda gruplariyle müzakereye girişmiştik. Bu 
husus bir Alman firması bir delegasyon heyeti 
yollayarak, mütehassıslardan, mürekkep bu he
yet memleketin' muhtelif suları ve balıkçılığı 
hakkında yapmış olduğu tetkikat sonunda ra
porunu vermiştir. Mütehassıslar prensip itiba
riyle bir müzakereye ra'zi olduklarını ve fakat 
kendilerine bu hususta malûmat verilmesi lâ-
zımgeldiğini bildirmişlerdir. Türkiye'nin muh
telif sularında yetişen balıkların ne şekilde 
başka memleketlerde satılabileceği hususunda
ki tetkikleri ilerledikten sonra ve kendilerine 
kanaat geldikten sonra, bizimle teşriki mesai 
yapabileceklerini söylediler. 

Yunanlılarla müzakereye gelince; Bu husus
ta Dışişleri Bakanı arkadaşımız Fuad Köprülü 
izahatta bulundular. 

. Kendileri ile bir neticeye varmış değiliz. 
O itibarla burada Yunanlıların teklifleri hak
kında bir diyeceğim yoktur. . 

Sual 6, — Yurtta nerelerde ve ne kadar ba-
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I lıkçılık, süngercilik kooperatifleri kurulmuş ve 

faaliyete' geçmişlerdir, çalışma esasları neler
dir? 4 

Bu kooperatiflerin isimlerini burada uzun 
uzadıya saymıyayım. Aşağı yukarı 24 koope
ratiftir, muhtelif şehirlerdedir. Arkadaşıma lis
teyi takdim edebilirim. 

Arkadaşımın sorduğu son sual şudur : Ba
lıkçılara, dölayısiyle balıkçı kooperatiflerine 
nasıl kredi veriyorsunuz? 

Balıkçılara kredi verecek bir tek müesse
semiz yoktur. Bu itibarla tarla mahsullerinde 
olduğu gibi su mahsulleri ile uğraşan yurt
taşlarımız da hakikaten krediden faydalanama
maktadır., Bunun için de düşündüğümüz şu
dur : Bâzı memleketlerde Ziraat Bankaları ba
lıkçı kooperatiflerine kredi açmaktadır. .Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununu yakında 
tadil ediyoruz. Bu kanuna balıkçılara da kredi 
verebilecek bir hüküm koyabilir ve Ziraat Ban
kasının ikrazatı ile bunu telif edebilirsek, ba
lıkçılara kredi verebilecek 'bir müessese bu
lunmuş olur. 

Şimdiki halde sorduklarına şu şekilde ce
vap vermek zorundayım. 

BAŞKAN — Vacid Asena, 
VACÎD ASENA (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar, Yüksek Heyetinizin ıttılaına arzet-
mek düşüncesiyle su mahsulleri mevzuu hakkın-

[ da sunduğum takrir, balıkçılık ve süngerciliğin 
inkişaf ettirilmesi bakımından alman tedbirin, 

Holânda, Alman ve Yunan grupları ile yapı
lan müzakerelerin neticelerine, 

Balıkçılık ve süngercilik ile iştigal edenlere 
kredi temini, için derpiş olunan kanuni hüküm
lere ve bu meyanda banka münasebetlerinin iza
hına mütaallik olmak üzere başlıca üç kısmı ihti
va etmektedir. " 

M^evzu geniş olmakla beraber cevabın muay
yen dakikalara hasredilmesi mecburiyeti karşı
da mâruzâtımı mümkün mertebe kısaltarak sa
dece ana hatlara temas etmekle iktifa edeceğim. 

Sayın Bakanın, birinci kısma temas eden vâ-
| ki izahları bugüne kadar alınan tedbirlerin, ma

hiyet ve şümulü itibariyle tatminkâr olduğu 
şüphe götürmez. Bilhassa kısa bir âti için daha 
geniş imkânları husule getirecek ve aynı zaman
da bilgiye müstenit tesislerin ihdası keyfiyetinin 
daha fazla emniyet ve inşirah.verdiğine de bu-

I rada işaret ve kendilerine teşekkür ederim, 
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Ancak, süngerciliğe mütaallik olarak isteni

len malûmatta sâkit kalınmasını bu sahada fa
aliyetin henüz başlamadığına bir delil olarak 
kabul etmek lâzım geliyor. Yalnız, Balta Lima
nında kurulan enstitü, mubayaa edilen etüd tek- • 
neleri ve nevakısmm ikmali mukarrer hidrograf 
gemisinin sünger işinde başlıca hizmet görebile
ceklerini yaptığım etüd ile anladığımdan bu hu
susta açık izahat verildiği takdirde edindiğim 
malûmat teyit edilmiş olur; 

Sünger mevzuunda temas ve tevakkuf ede
ceğim cihet; dış piyasa vaziyetidir. Türk sün
geri kalite bakımından komşuların mahsullerinin 
üstünde ve kıyas kabul etmiyecek yüksek ev
saftadır. Bu mahsulün çıkarılması pek iptidai ve 
vesait pek az olduğundan istihsal edilen miktar
lar kolaylıkla rakip piyasalara intikal etmekte 
ve iktisadi kaidelerin mecburi tazyiki karşısında 
bu suretle suikasda uğramaktadır. Bizim sünger
lerimiz; kötü süngerlerin yerine ikame olunmak
ta ve onların kötü vasıftaki mahsulleri ise Türk 
süngeri diye dünya piyasasına sürülmektedir. 

Bu mevzuun ehemmiyetle tetkik olunarak 
esaslı bir tedbir alınması ve millî menfaatleri
mizin korunması şarttır. Balıkçılık ve sünger
ciliğin inkişafı için bu sahada çalışmak üzere 
kurulan kooperatiflere tevzi edilmek üzere 
muhtelif takatte motor Marshall Yardımı mev-
zuundan faydalanarak mubayaa edilmitşir. Bun
ların kooperatiflere yapılan satışlarında, mo-
törlerin yalnız balık veya sünger avında kulla
nılabileceği kaydı bu baptaki mukavelelere derç 
ve bu suretle akit serbestisi ihlâl edilmekte ol
duğu gibi motöre ilâveten tekne ve teçhizat 
için sermaye yatıran müesseseler tazyik altın
da bulundurulmaktadır. Bu mühim noktanın 
Sayın Bakan tarafından not alınması suretiyle 
ıslahı ve rağbetin temini için satış mukavelele
rinde gerekli tadilât yapılmasında ısrar etmek
teyim. Aksi halde birçok kooperatifler muba
yaadan sarfınazar edeceklerdir ki, binnetiee 
matlup faide de hâsıl olamıyacaktır. 

Yabancı heyetlerle yapılan temaslara gelin
ce; Alman ve Hol ânda gruplariyle geçen mü
zakerelerin neticesi bir akamet vaziyetini ifade 
etmektedir. Halbuki bu temasın iyi münasebet
ler esasları ile inkişafı beklenirdi. Fakat bu sa
hadaki vaziyetimizin iptidai bir halde bulunma
sı bize ne kadar fırsatların kaçırılmış olduğu
nun delilidir. 

.1952 O : İ. 
Yunanlılarla yapılagelmekte bulunan ikti

sadi anlaşmalar meyanında (balıkçılık sahasın
da da bir anlaşmaya varılması) hususunun'ken
di delegeleri tarafından dermeyan edildiğini 
bilmekteyiz. Sayın Bakanın, mevzua temas eden 
cevaplarının; Dışişleri Bakanı Sayın Köprülü'-
nün verdiği izaha atfı ve mievzuun bu suretle 
gayrivazıh bırakılması ve (henüz intaç edilme
miştir) gibi beyanla iktifa edilmesi mevzuun 
ehemmiyeti.ile ölçülemez. Bu itibarla : . 

A) Yapılan teklifler nelerden ibarettir? 
B) Tarafımızdan hangi esaslar dairesinde 

mukabil teklif atta bulunulmuştur ? 
C) Mutabakat hususle gelen cihetler var 

mıdır? 
D) İhtilaflı mevzular var mıdır? 
B) Hükümetin düşünceleri nelerden iba

rettir? 
F) Yukardaki hususların da sarahaten ve 

katı bir lisanla cevaplandırılması lüzumuna ka-
ani bulunmaktayım. 

Üçüncü. nokta balıkçı ve süngerciler için 
kredi temini meselesi süratle halledilmesi lâ-
zımgelen müstacel ve katı ihtiyaçlarımız cüm-
lesindendir. Takririm mevzuularmdan bu hu
susa sâri olarak verilen cevabı müphem addet
mekteyim. Filvaki bir kanuni müeyyideden 
bahisle kredi ihtiyacı kabul edilmekte ise de 
sadece bu ihtiyacın belirtilmesi ve tedbirin gay-
rim.uayy.en bir zamana izafe edilmesi bu mevzu-
daki (kalkınma )hareketinin gecikmesine mües
sir olmaktan başka bir vaziyet ihdas edemez. 
Binaenaleyh ıstırap 'veren bu vaziyetin ıslahı 
sadedinde âcil tedbirlere baş vurulması gerek
mektedir. ömürlerini bu mevzua vakfetmiş va
tandaşlara ferahlık verecek tedbirlerin alınması 
yolundaki mesainin teksif ve tacilini ayrıca ri
ca ederim. 

S. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Mar
din'in Zedi Köyüne verilen' traktörün geri alın
ması sebebine dair İçişleri Bakanlığından olan 
sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/678) 

10 . V . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

İller Bankası Kanununun 19 ncu maddesi ge
reğince Mardin'in Zedi Köyüne verilen traktö
rün geri alınması sebebi nedir? İçişleri Bakanlı-

— 349 — 
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ğınc'a sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. » 

Mardin Milletvekili 
Aziz Uras • 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Arkadaşımın bu sorusuna gene yazılı olarak 
arzı malûmat edeceğim; 

4759 sayılı İller Bankası Kanununun 19 ncu 
maddesine göre İller Bankasının blânçosuna 
müsteniden yıllık safi kârının % 50 si köy kal
kınmasına ayrılır. 

Bu meblâğın kaç köye dağıtılacağı Banka 
Genel Kurulunca tesbit edilir. 

Bu suretle sayısı kararlaştırılan köylerin 
hangileri olacağı ve bunlar için ne tedarik edi
leceği veya ne yapılacağı İçişleri 'Bakanlığının 
talimatına göre Banka İdare Meclisince belir
tili?. .: -

Bu maddeye istinaden Bankanın 1949 yılı 
kârından Mardin İlinin Gülharm Köyüne tarım 
aletleri satın alınmak üzere (5 540) lira (47) 
kuruş tahsis edilmiş ye keyfiyet Mardin Valili-. 
ğine bildirilmiştir. Bu para ile traktör ve zira
at aletleri alınması ve lüzumlu muamelenin te
kemmül ettirilmesi valilikçe 21". XII . 1950 
tarihinde Gülharm Köyüne tebliğ oluna.rak Zi
rai Donatımdan da bir traktör tahsis ettirilmiş 
ve 8 . VI . 1951/10 . V I I . 1951 tarihlerinde de 
bu muamelenin bir an evvel ikmali ve,traktö
rün alınması tekrar mezkûr köye bildirilmiştir. 

, Bütün bunlara rağmen Gülharm köyünün 
traktörü aldırmaması üzerine paranın muattal 
kalmaması, mülâhazasiyle valilikçe, . traktörün 
aldırılarak (Zedi) köyü muhtarlığına verilmek 
istenildiği valiliğin işarından ve Gülharm muh
tarlığının Bakanlığa vâki şikâyetinden anlaşıl
ması üzerine evvelce bir köye tahsisi yapılmış 
olan paranın her ne sebeple olursa olsun vali
likçe başka köye tahsisinin 4759 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine aykırı olduğu ve bu tah
sisin Bakanlıkla Banka İdare Meclisine ait bu-
lunğu, bu itibarla Gülharm Köyüne tahsis edi
len para ile bu köy için bir an evvel tarım alet
leri alınması hususu valiliğe yazılmıştır. Gül
harm köyü namına satın alınan traktörü mez
kûr köyün muhtelif sebeplerle almak isteme
mesi yüzünden İller Bankası Kanununun 19 ncu 
maddesi uyarınca başka bir köye tahsisi yapıl-
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J mak üzere traktör valilikçe şimdilik 220 nüfus

tan ibaret olan (Zedi) köyüne bırakılmıştır. 
Zedi köyüne kanunun 19 ncu maddesine 

istinaden yapılmış bir tahsis mevcut değildir. 
Kendisine tahsisi yapılmış olan Gülharm 

köyünün traktörü almak istememesi üzerine, 
kültür arazisi traktör işletmeye daha müsait 
başka bir köye usulü veçhile bu tahsisinin ya
pılması hususu valilikle muhabere halindedir. 

i Bir cümle ile hulâsa edersek, Zedi köyüne 
. yapılmış bir tahsis yoktur ki, Zedi köyünden 

bu traktör alınmış olsun. Meselenin kısacası 
budur. (Soldan bravo sesleri). • 

AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, bu iş 
muhtar işinden daha süslüdür. Arzettiğim züm
re partilerinin birisinin Devlet nüfuzunu kul
lanarak diğerini ezmesini arzu etmediğim için 
teşebbüste bulundum. Bu meseleyi de Meclise 
getirmemek için aynı usullerle bütün salâhi
yet t i r makamlara müracaat ettim. Olmadığı 
için Meclise geldim. Durum şudur: 

Arkadaşlar, İller Bankası Kanunu mucibin
ce Gülharm isminde bir köye bir traktör veri
liyor, Gülharm istemiyor. Vali Rifat Bingöl bu
nu yanındaki Zedi köyüne tahsis ediyor. Zedi 

I köyü alıyor, garaj yapıyor, akar yakıt alıyor, 
ondan sonra bir .işletme açıyor, bir hayli, 6-7 
bin liralık bir masrafa giriyor. Kısa bir müd
detten sonra Osm anki olan D. P. Başkanı mü
racaat ediyor; bunu buradan alacaksınız; Zedi 
köyü Halk Partilidir diyor ve böyle yapılıyor. 
Traktör geri isteniyor. Zedi köyü diyor k i : Efen
dim traktörü veren validir. Masraf ettik. tşlet-

I m e açtık, şimdi Halk Partiliyiz diye geri almak 
istiyorsunuz, hiç olmazsa masrafımızı geri ver
sinler. Kendilerine cevap veriliyor, öyle de ol-

J m az. Size gayrikanuni bir tahsis yapılmış, va
linin tahsis yapmaya hakkı yok. 

Bana vâki en son müracaat şudur: Biz Malı-
mutki isek yani Halk Partili isek vergi mi ver
memekteyiz, askere mi gitmemekteyiz. Türk 

I vatandaşına tahmil edilen vecaibi yerine getir
miyor muyuz, bunu Meclis kürsüsünden sor. 

İşte soruyorum. Ve hâdiseyi Yüksek Mecli
sin huzurunda arzediyorum. 

BAŞKAN — Samet Bey, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Bu-
.gün arkadaşımız her nedense çok hukuki mev-

| zular soruyorlar. Kendilerine hukuki, kanuni 
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cevaplar arzediyorum; onlara cevap vereceğine 
partiler münasebatı şöyledir, böyledir diye hi
kâyeler anlatıyorlar.. Sorduğunuz sualle söyle
dikleriniz arasında münasebet yok Aziz Bey. 

AZÎZ URAS (Mardin) — Nasıl yok. Zedi 
Köyüne verilmiş işte. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Arzede-
yim de Yüksek Meclis hakem olsun: 

Yüksek Başkanlığa, (iller Bankası Kanu
nunun 19 ncu maddesi gereğince Mardin'in 

Zadi Köyüne verilen traktörün geri alınması 
sebebi nedir) "diye soru veriyorsunuz. Bende
niz de 19 ncu maddeyi tahlil ettim. Vali ken
diliğinden tahsis yapamaz, bu tahsisi yapmak 
îper Bankasına ve Bakanlığa aittir. Tahsis 
Gülhafm Köyüne yapılmıştır, bu köy isteme
miş, bunun üzerine vali fiilen traktörü götür
müş Zedi Köyüne koymuş. Ama, Gülharm Kö
yü şikâyet etmiş, bu. şikâyetin sebebi iki par
ti arasındaki dâvadır, diyorlar. Sorunuzun 
mevzuu ise o değildir. Bakanlık valiye demiş 
k i ; «sen oraya tahsis yapamazsın, tahsis İller 
(Bankasına aittir.» Şimdi siz bize sorsanız, ni
çin bir vali iki köy halkını birbirine düşürü
yor, idare edemiyor'? îdare :psikolog olmalıdır, 
idare verilen şeyi'geri almamalıdır, böyle sor
sanız belki ben de sizinle beraber olurum. Siz 
bunları bana sormuyorsunuz.. Sanki köye ka
nun dâhilinde bir traktör tahsis edilmiş de son
radan keyfî bir emirle geri alınmış gibi soru
yorsunuz. Bendeniz hakiki vaziyeti., anlattım. 
Onun dışında konuşulan şeyler lâfügüzaftır 
arkadaşlar. 

AZÎZ URAS (Mardin).— Bendeniz de Mec
lisin 'hakemliğine .. müracaat- ediyorum. İstir
ham ederim Zedi Köyüne bu traktörü kendisi 
mi getirdi? Oranın en büyük mülkiye âmiri 
olan vali, bunu size verdik derse akan sular 
durma*; mı? (yalinin salâhiyeti yok sesleri). 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Yanlış hesap 
Bağdat ' tan döner. 

BA.ŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
AZÎZ URAS (Devamla) — Hangi yanlış iş? 

Benim .bildiğim, bu gibi-işleri valiler yapar, bu
rası da tasdik eder. Benim burada vâki müra
caatıma Mahallî İdareler Umum Müdürü, (va
liliğin yapacağı tahsis bizce katiyen mutadır) 
demiştir, mesele budur.' 

Şimdi Zedi Köyü bunu bir parti tazyiki ola-

.1962 0 : 1 
rak kabul etmektedir. Masraf yapmıştır,: akar 
yakıt almıştır, hangarını yapmış, işletmesini 
açmıştır. Bunu elinden alın da gidin. Böyle şey 
olmaz. Gülharin istememiş. Şimdi istida etme
sinin sebebi ne? Bu, bence gayet açık; Demok
rat Parti başkanı git, istida fit demiştir. Benim 
istediğim, bu vaziyetlerde Devletin hâkim ve 
nâzım vazifesini görmesidir. Beklerdik ki, Sa-
met Ağaoğlu arkadaşımız derakap harekete geç
sin ye valiye lâzımgelen direktifi yersin. Ben 
başka şeyler söylemişim; neyi söyledim. Bu
rada hepsini açıkça söyledim. 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Aziz 
arkadaşıma kemali samimiyetle arzedeyim eğer 
bu işi bir soru mevzuu yapmayıp lütfen bana-
gelseydiler; Başbakan kabul etmemiş, bendeniz 
kabul ederdim. Deselerdi ki «şöyle fiilî bir va
ziyet var. Kanunen haklısınız. Fakat şu köy 
5 000 lira sarfetmiştir, bunun bir kolayını bul
mak mümkün değil midir» o takdirde kendileri 
istediği gibi « bu, köy halkının yaptığı mas
raflar karşısında tedbirler düşünürdüm. Fakat 
öyle yapmıyor. Aksini düşünüyor; meseleyi so
ru mevzuu yapacak, som mevzuu yaparken san
ki traktör gayrikanuni olarak kendilerinden 
alınmış gibi bir vaziyet ihdas edecek! Vaziyet 
izah edilince de evet böyledir ama Hükümet bu
nu yapmamalıydı diyecek! Yok arkadaşlar, bu 
hukuka olduğu kadar insafa da aykırı bir şey 
olur. 

9. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rut çu'nun, Dışişleri Bakanının sön zamanlarda 
Ankara'da cereyan eden muhtelif görüşmelerle 
Atiria seyahat ve görüşmeleri Jıakkında Meclise 

.izahat vermesine dair sorusuna Dışişleri Bakanı 
Fuad Köprülü'nün sözlü cevabı (6/679) 

BAŞKAN — Soru. önergesini okuyoruz. 

12. V . 1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanımızın son zamanlarda An
kara'da cereyan eden muhtelif görüşmelerle Ati
na seyahat ve görüşmeleri hakkında Büyük Mil
let Meclisine sözlü olarak izahat vermelerini 
saygılarımla rica ederim. 

,. Trabzon Milletvekili 
Faik Ahmed Barutçu 
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DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ l 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, size bugün 
dost ve müttefik Yunanistan ile olan münasebet
lerimizden, bu münasebetlerin son zamanlarda 
kaydettiği hayırli inkişaflardan, kiymetli dostu
muz Yunan Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı 
Müsyö Venizilos'un Ankarayı ziyareti ile Baş
bakanımızla birlikte Yunanistan'a vâki mukabil 
ziyaretimizden ve bu resmî ziyaretler esnasında 
yapılan temas ve görüşmelerimizden bahsetmek 
istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğinden dolayı 

* soru sahibi arkadaşıma bilhassa teşekkür .ederim. 
Malûmunuz olduğu veçhile Türk - Yunan 

dostluğu 20 küsur senelik bir ananeye dayanmak
tadır. Büyük inkılâpçımız Atatürk ile mümtaz 
büyük Yunan Devlet adamı Eleftros Venizelos, 
geniş bir anlayışla maziden kalan zıddiyet, ihtilaf 
ve pürüzleri tasfiye ederek, her iki memleket 
arasındaki samimî ve verimli bir iş birliğinin 

. esaslarını kurmuşlardır. Aramızdaki bu dostluk 
ve. iş birliği/jeopolitik unsurlara, menfaat ve ide-

. al birliği gibi sağlam temellere istinat etmektedir. 
Filhakika aynı coğrafi bölgede yanyana ya-

. şıyan iki memleket, aynı tehlikeye mâruz ve aynı 
medeniyet ve insanlık ideallerine bağlı bulun
maktadır. 

Bu esasları göz önünde tutan Hükümetiniz 
, iktidara gelir, gelmez, komşu ve dost Yunanis
tan ile münasebetlerini yeni zaruretlere göre 
ayarlamayı, daha faal ve verimli bir şekle ifrağ. 
etmeyi kendisine ehemmiyetli bir vazife bilmiş
tir. Ezcümle Birleşmiş Milletler ve muhtelif 
beynelmilel teşekküllerde Türkiye ve Yunanistan 

•arasında hayırlı neticeler veren sıkı bir iş birliği 
çığırı açılmıştır. 

'Büyük fedakârlıklar ve ümitler üzerine ku
rulmuş olan Birleşmiş Milletlerin umdelerine 
samimiyetle bağlı bulunan her iki memleket, bu 
prensiplerin müdafaası için ana vatanlarından 
binlerce kilometre uzaktaki Kore'ye öz evlâtla
rını göndermekte bir an bile tereddüt etmemiş
tir. Kore'de bugün hürriyet ideali ve hür bir 
dünya için omuz omuza döğüşen çocuklarımız 

Jki, millet arasındaki dostluğu kanları ile yuğur-
. maktadırlar. 
." Birleşmiş Milletler Andlaşmasma uygun ola-
"rak esasları hazırlanan ve her türlü tecavüz 
emellerini kırmak yolu ile sulhu takviye gaye
sini istihdaf eden; Atlantik Paktına, Türkiye ve 
Yunanistan kendi emniyetlerinin sağlanması için I 
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olduğu kadar, umumi emniyetin ve dünya sul
hunun korunması gayesiyle katılmış bulunmak
tadırlar. Bu suretle, her iki memleket, kuvvet
lerini ve kaynaklarını hür milletlermkilerle bir
leştirerek dünya barışının ve umumi refahın ta
hakkukuna çalışacaklardır. 

. Atlantik Paktına iltihaktan sonra Türkiye -
Yunan münasebetlerinin yeni ve daha faal bir 
safhaya girmiş bulunduğuna şüphe yoktur. Bun
dan böyle müşterek emniyetimiz bîr kül halinde 
bu Pakt çerçevesi içinde mütalâa : olunacaktır. 
Binaenaleyh, el ele yürüdüğümüz, sıkı iş birliği 
yaptığımız nispette iki memleketin ve dünya 
sulhu için elzem olan,bu çok nazik olan, bölge
nin emniyeti artmış refahı yükselmiş bulunacak
tır. 

Ekselans Mösyö Venizelos'un geçen Şubat 
ayında Ankara'ya vâki ziyareti bu iş birliği 
vadisinde yeni terakkiler kaydedilmesine fırsat 
bahsetmiştir. Bu ziyaret esnasında iki memle
ket arasındaki iş birliği sahasını tevsie ve müş
terek meseleleri tetkika memur bir Muhtelit Ko
misyon. kurulmasına karar verilmiştir. Nisan 
başında Ankara'da büyük bir hüsnüniyet .ve an
layışla . faaliyete geçen Muhtelit Komisyon 
Türk - Yunan iş birliğinin icabettirdiği iktisadi; 
kültürel ve turizm sahalarında şimdiden bir
çok müspet neticelere varmış bulunmaktadır. 
Komisyonca tesbit olunup her iki Hükümetin 
tasvibine arzedilmek üzere. bulunan karar ta
sarıları. şunlardır : 

1. Türk ve Yunan tütünlerinin ihracının 
kolaylaştırılmasını sağlıyâcak tedbirler ittihazı 
ve umumiyetle bu sahada sıkı bir iş birliği ya
pılması ve iş birliğinin teşkilâtlandırılması; 

2. Türk ve Yunan kuru üzümlerinin ya
bancı piyasalarda satışını artırmak için müşte
rek tedbirler alınması ve iş birliği temini; 

3. iki memleket arasındaki vize formalite
lerinin kaldırılması; 

4. iki Devlet milletvekillerinin kara ve de
niz yollarında ücretsiz seyahet etmeleri; 

5. Milletvekillerinin sadece hüviyet vara
kalarını ibraz suretiyle her iki memlekette seya
hat edebilmeleri; ; 

6. Türkiye ve Yünanistari gençliği için iki 
memlekette muhtelit kamplar kurulması; 

7. Turizm sahasında iş birliğ yapılması, 
Geri kalan diğer bâzı meselelerde aynı anla

yış zihniyeti içinde Muhtelit Komisyonda görü* 
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gülmektedir. İBunların 4a her iki tarafı tatmin I 
edecek bir hal eşkline bağlanmasını ümit etmek
teyiz. 

Nisan sonunda Yunanistan'a yapmış ( oldu
ğumuz seyahat, Türle - lîlen dostluğu mevzuun
da mevcut mutabakatın sebebini daha iyi anla
mamıza imkân vermiştir. Dost : memlekete ayak 
bastığımız andan itibaren geçtiğimiz her yer
de hararetli tezahüratla karşılandık. Yunan ri
calinin Türkiye ile dostluk siyasetinin temel
lerini ziyaretimiz vesilesiyle fevkalâde kuvvetle 
bir ifade bulmuş olan Yunan milletinin his
siyatında- aramak lâzımdır. Türk milletinin 
Elen milletine karşı beşlediği derin dostluk 
hisleriyle bu tezahürat karşılaştırılınca iki mem
leket arasındaki dostluğun millî anane mahi
yetini almış köklü, şuurlu bir dostluk olduğu 
meydana çıkar. Bu ise jıepimizi ziyadesiyle se
vindirecek mühim bir hâdisedir. Bu vesile ile 
seyahatimiz esnasında gerek Yunan Hüküme
tinden gerek Elen milletinden gördüğümüz 
içten gelen hüsnü kabul, misafirperverlik ve 
hararetli tezahüratı yüksek huzurunuzda anma
yı zevkli bir vazife bilirim. 

Bu karşılıklı ziyaretler esnasında vâki temas 
ve görüşmelerimizde dünya meseleleri üzerin
de tam bir görüş mutabakatını memnuniyet
le müşahede etmiş bulunuyoruz. Şurasını da. 
ilâve etmek isterim ki, 'aramızda açık ve sıkı 
iş birliğinin inkişafına mâni olabilecek, hiçbir 
mesele yoktur. 

Diğer taraftan gerek Ankara'da gerek A-
tina'da Yunan Devlet adamlariyle vâki temas 
VQ görüşmelerimizde her hangi bir metin imza
lamadık hiçbir anlaşma akdetmedik, fakat ara
mızdaki iş birliğini geliştirmek hususunda esas-' 
Ti fikir müdavelelerinde bulunduk. Ve bu hu
susta tam bir mutabakata vardık. Bu itibarla 
çok müspet bir başarı elde ettiğimize kaniim. 

Sayın arkadaşlar; I 
Birçok tecrübeler geçirmiş ve her vesile ile I 

sağlamlığını göstermiş olan Türk - Elen dostlu
ğunun her iki tarafın partileri üstünde, Türk 
ve Yunan halkına mal edilmiş millî bir poli
tika mahiyetini iktisap ettiğini kaydetmekle I 
sözlerime nihayet verirken büyük bir mem
nunluk duymaktayım. . (Bravo sesleri, alkışlar) . 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar, takririmle, şimdiye kadar 
habersiz bulunduğumuz bazı dış politikaya ait | 
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olaylar hakkında Meclise izahat verilmesini 
istedim. 

Çok partili hayata girdikten sonra demok
ratik usuller bakımından Tüzüğümüzün boş
luklarını doldurmak yolunda bâzı hatveler a-
tılmîştır. 1948 senesinde teessüs eden, millet
vekillerinin talebi ile Meclise izahat vermek 
usulü bu cümledendir. O zaman muhalefet mil
letvekillerinden Yusuf Kemal Tengirşenk, şim
di benim tekrarladığım şekildeki bir takrir ile 
Dşişleri Bakanından; Paris, Londra, Roma ve 
Atina seyyahetinden avdetini «mütaakıp, oralar
daki temasları hakkında Meclise izahat verme
sini istemişti ve izahattan sonra da konuşarak 
şu temennide bulunmuş idi : 

«Meclisin murakabe hakkının ve vazifesinin 
dışında olarak dış politika olayları hakkında 
zaman zaman Meclise izahat vermek faydalı 
olur, halkımız bu münasebetler hakkında bilgi 
sahibi, olur ve ruhan sükûnet içinde yaşar. Bu 
Hükümetin bunu usul haline getirmesi çok iyi 
olur.», demişlerdi ve müttefikan tasvip olunmuş
tu. 

Bu yolda bir hatve de geçen senenin sonunda 
yüksek Mecliste atılmıştır. Hükümet tarafından 
kendiliğinden verilen izahatı, mütaakıp grup
lar namına konuşmak usulü tesis edilmiştir. 
Fakat aziz arkadaşlar, asıl esaslı hatveyi he
nüz atamadık. Parlâmentoda meseleleri vaktin
de konuşmak, parlâmentoya milletlerarası hâ-.-
diseler etrafında zamanında bilgi vermek ne 
dış politika meseleleri üzerinde parlâmentoda ko
nuşmak yolu ile muhalefet partiler ile müm
kün olduğu kadar görüş birliği yolunu aramak 
usulünü tesis edemedik. Dış politika, eski 
sulh zamanlarındaki mahiyet ve karakterini ta
mamen kaybettiği ve her yerde dış politika 
dış emniyetin kilit taşı olduğu için demokratik 
memleketlerin parlâmentolarında dış politika 
konuları her vesile ile en önemli konuşma, mü
nakaşa ve murakabe konusudur. Bizdeki tat
bikat henüz bu istikameti almış değildir. Me
selâ Atlantik Paktına dâhil olduktan sonra ilk 
iştirak ettiğimiz Konseyin Lizbon toplantısın
dan bu yana, o konferansta alınan kararlar da 
dâhil olduğu halde, bizi ilgilendiren dış politi
ka olayları ve konuşmaları hakkında Meclise 
şimdiye kadar izahat verilmemiştir. 29 Şubat-
tarihli gazetelerde görmüştüm, İngiltere Hari
ciye Nazırı Lizbon'dan döndükten sonrt Lig-
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bon İcararİarı hakkında Avam Kamarasına der
hal raporunu vermiştir. Bizim de iştirak etti
ğimiz o toplantıdaki kararların bizi: doğru
dan veya dolaysiyle ne dereceye kadar ilgilen
dirdiği Meclis olarak hâlâ malûmumuz değil
dir. Avam Kamarasının bu. Nisan ayı içindeki 
bir toplantısında İngiltere Hariciye Nâzın, 
Avrupa Müdafaa Birliğine dâhil memleketlere 
garanti vermek mevzuunda kendisine sorulan: 

..' (Avrupa Birliğine dâhil olan memleketlere A-
merika'nm da garantisi olacak mı? Ameri
ka'nın bir yardımı olmadığı takdirde bu yol
daki anlaşmanın icra kabiliyeti ne şekilce bu
lunacaktır?» Sualine cevap olarak Avrupa Mü
dafaa Birliğinin Atlantik Paktı organizasyo
nuna ve dölayısiyle Amerika'ya da bağlı ol-
; düğünü söylüyor. Lizbon'da böyle kararlara va
rılmış ise bizim de Atlantik Paktına dâhil bu
lunduğumuza göre bütün bu mevzulara dair 
Hükümetin yüksek Meclise bilgiler vermesi ye
rinde oluiv 

Yine bendeniz geçenlerde Fransa Hariciye 
Nazırının bir basın toplantısında verdiği, bu 
Avrupa Birliğine dâhil altı memleket arasında 

i kararlaştırılan garanti hakkındaki izahatını 
gördüm. Bu altı devletin yekdiğerine tam ve 
otomatik bir garanti vermekte mutabık .kaldık
larını söylüyor. «Bu altı devletten birisine ve
ya hariçten bir tecavüz olduğu takdirde ona 
diğerleri otoniatik surette yardım edeceklerdir; 
«Otomatizme» yani kendiliğinden işleme müm
kün olduğu kadar bütündür.» Diyor. Bu ye
ni sistem ve bütün bunlar hakkında Haric-iye 
Vekilimizin bizleri tenvir etmelerini rica eder 
ve-fay dair görürüm. 

. Saym arkadaşımız son zamanlarda Ankara'
da cereyan eden konuşmalar etrafından malû
mat vermediler. Yalnız Yunanistan seyahati 
hakkında izahat verdiler. Atlantik Paktına gir
dikten sonra Ankara'da muhtelif siyasi temas
lar vukua gelmiştir. Bunlar hakkında da Yük
sek Meclise bildireceği bilgileri olması gerekir. 

Atina seyahati ve oradaki görüşmeleri hak
kında umûmi bilgiler verdiler. Bu görüşmeler
de iki memleketin dostluk münasebetlerinin, in
kişaf ettirilmesi noktasında mutabakat halinde 
bulunduklarını tekrar müşahede. ettiklerini, da
ha başka kararlar alınmamış olduğunu söyle
diler;- -

Atina seyahati; gazetelerin yerdikleri bilgi- j 
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lerden ve kendilerinin şimdi burada söyledik
lerinden anlamış bulunduğumuza göre, Türk -
Yunan dostluğu tezahüratına yeni bir vesile 
vermiştir. 

BAŞKAN — Faik Ahmld Bey, üç dakikanız 
kalmıştır efendim. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Bidayette arzettiğim gibi takririm soru mües
sesesi ile ilgili değildir. Mecliste teessüs eden 
bir usulden istifade ederek dış politika olayları 
üzerinde Hükümetin Meclise izahat vermesini 
istedim. Binaenaleyh bendeniz Meclisçe kabul 

.edilmiş olan, teessüs etmiş olan usule göre ser
bestçe ve kayıtsız konuşabilirim. 

BAŞKAN — Soru müessesesine girmektedir. 
Üç dakikanız kalmıştır. 

FAİK AHMED .BARÜTÇlİ (Devamla) — 
Meclis hakem olur efendim. İstical etmeyin, 
dinleyin. Nihayet hakem Meclis olacaktır. Ben 
takririmi Yusuf Kemal Tengirşenk'in takririni 
aynen tekrarlamak suretiyle vermişimdir. Mec
lisin kabul ettiği bir usulden geriye doğru 
dönmiyelim Reis Bey! (Devam sesleri) 

Sayın Bakanın dedikleri gibi Türk - Yunan 
dostluğunun yirmi senelik bir mazisi vardır ve 
bu dostluğun bir maziyi tasfiye eden temeli 
Lozan'da atılmıştır. Bu, temel üzerinde dostlu
ğun inkişafı her türlü engelderı masun olmak 
şansına maliktir. 

İki memleket arasındaki münasebetlerin 
mesut gelişmeleri, üzerinde bulunduğumuz böl
genin emniyeti bakımından kıymetli bir unsur
dur. Bu münasebetlerin işaret ettiğim esaslı, 
temeli kuvvetli olan karşılıklı menfaat icapları
na en uygun şekilde devamlı olarak gelişmesini 
ve her sahada iş birliğini yürekten temenni 
ederiz. 

BAŞKAN —Bir dakikanız kalmıştır, Faik 
Ahmet Bey.. 

FAİK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 
Hakem Meclis olacaktır Sayın Başkan.., t 

• SAFFET GÜROL (Konya) -~ Sözlü sorular 
arasında, 

FAİK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 
Sözlerimi' bitirirken başlangıçta söylediklerimi 
tekrar edeceğim. 

Demokratik teamüllerin parlamento husulle
rimize hâkim olmasını temenni ederim. Ve bil
hassa dış politikaya taallûk eden olaylar hak-" 
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kında zamanında Meclise bilgi verilmesinin aşi
kâr olan lüzum ve faydasına ilâveten bunun 
millî politikanın bir metodu olduğunu da Dış
işleri Bakanı arkadaşımızın takdirlerine arzet-
mek isterim. (Sağdan alkışlar). 

, BAŞKAN —Dışişleri Bakanı, bir dakikanızı 
rica ederim. 

Muhterem heyetinize şu açıklamayı yapmak 
zaruretindeyim: 

Faik Ahmet Bey arkadaşımızın sual takriri 
soru müessesesine ait bulunmaktadır ve bu se
bepledir ki, kendisine »söz verilmiş bulunmak-
indır. Yoksa sâdece Hükümetten yahut Bakan
dan haricî ve dahilî hususat hakkında izahat 
verilmesine matuf olsaydı kendisinin hiç konu
lamaması ieabederdi. 

Biraz evvel işaret buyurdukları nokta yani 
yüksek heyetinizin bir kaç ay evvel karar al
tına aldığı mesele; iç politika veya dış politika 
hakkında re'sen izahat verilmesi halinde Meclis 
Gruplarının mütalâalarını bildirmesi hususun
daki içtihattır. Binaenaleyh beyanları, ne o 
hâdise, ile ne de soru münasebeti ile kabili telif 
değildi?. 

Kendisine soru sahibi olduğu için söz veril
mişti?. 

FAİK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — 
Usul hakkında söz rica ediyorum. Bu, mühim 
meseledi*. 

BAŞKAN — Mesele halledilsin, Dışişleri 
Bakanından sonra sizi kürsüye davet edeceğim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Faik Ahmed Barutçu arkadaşı
mın öne sürdükleri gibi, dış siyasetin aleni ola
rak, Millet Meclisinin malûmatı tahtında daima 
münakaşa v e müzâkere mevzuu olarak idare 
edilmesi gayet tabiî bir şeydir ve esasen bizim 
şimdiye kadar yaptığımız da bundan başka 
bir şey değildir. 1948 de yahut daha evvel, 
Demokrat Partinin, dış siyaset meselelerinin 
böyle geniş münakaşa mevzuu yapılmasını iste
diğini söylediler. Ama, hemen ilâve edeyim* ki; 
bu talep o zaman şiddetle reddedilmişti. Değil 
münakaşa mevzuu yapmak, istediğimiz birçok 
meseleler hakkında bize en basit malûmatı ver
mek hususunda dahi imsak gösterilmiştir. Ta
biî bunu söylemekle bugün de.aynı usulün de
vam.edeceğini söylemek istemiyorum, bilâkis 
bugünkü usulümüz o zamanki usulün tamamen 
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makûsudur ve böyle olaeaktır. Onun için hiç
bir zaman geriye gitmek değil, Yüksek Mecli
sin müşterek umumi kanaat ve iradesine tâbi 
olarak ve ondan ilhanı alarak bu mevzuda da 
daima ileri gidileceği muhakkaktır. 

Arkadaşlar, biz her hangi bir meselede lü
zum gördüğümüz zaman, Meclise derhal malû- l 

mat veriyoruz. Ama şunu arzedeyim ki ; arka
daşımız, daha evvel niye malûmat vehmediniz 
diye bir mütalâa beyan etmek istiyorlarsa, şu
nu; bilmeleri lâzımdır ki, politikamız gayet açık 
ve sarihtir, matbuata ve ajansa yaptığımız be-

, yanlarla bu daimî surette tezahür etniektedir. 
Zaten siyasetimizin gizli kapaklı bir tarafı yok
tur. Esasen siyasetimizin bârız vasfı, daima 
açık olması, muayyen prensiplere dayanması 
ve ona göre hareket edilmeşjdir. Bâzı mesele
ler müzakere veya inkişaf halindedir; böyle 
meseleler hakkında Heyeti Umumiye huzurun
da konuşmakta Hükümet mahzur tasavvur ede
bilir. Bu gibi hallerde Hükümet komisyonlar
da hattâ kapalı içtimalar halinde en geniş iza
hatı daima vermiştir. Bütçe Komisyonunda 
muhtelif mevzular dolayısiyle izahat verildi, 
Dışişleri Komisyonunda da, hangi partiye men
sup olursa olsun, o komisyona mensup arka
daşların talebi üzerine dış siyaset meseleleri en 

,, geniş, ve en açık şekilde müzakere mevzuu edil
mektedir. Maalesef muhalefet partisine mensup 
bâzı gazeteci arkadaşlar Hükümetin•• dış siya
set hakkında malûmat vermediğinden^ müphem 
ve kapalı olduğundan bahsediyorlar. Hattâ At
lantik' Paktına kabulümüz jçin çalışıldığı •••za-. 
inanlarda, işin yanlış gittiği, fena idare edildi
ği ve mııvaffakiyetsizlikle neticeleneceği hak
kında ifadelerde bulundukları halde, ^kendileri
nin de âza. oldukları Hâriciye Komisyonuna ge
lip Hariciye Vekilinden izahat almayı akılların
dan geçirmediler. Demek oluyor ki, ortada her 
hangi bir talebe rağmen gizli, kapaklı kalmış,. 
söylenmemiş bir şey mevclıi değildir.5 Dediğim 
gibi, Heyeti Umumiyede açık olarak söylenme
sinde mahzur telâkki edilen meselelerde dahi, 
encümenlerde Hükümet tarafından geniş izahat 
verilmektedir. '••"'.- , ; 

Ankara konuşmaları : Son, zamanlarda si
yasi mahiyette konuşmalar olmamıştır. Konuş
malar Atlantik Paktına girmiş olmamızın icabı 
olarak birtakım askerî ve teknik konuşmalar
dan ibarettir, siyasi mahiyetleri yoktur. Onun 
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için suallerinin o noktasına cevap vermiyorum. 

Sonra arkadaşlar; Lizbon toplantısını, müta-
akıp., izahat . verilmediğini, halbuki Fransa 'da, 
İngiltere'de izahat verildiğini söylediler. Bu 
Avrupa Birliği meselesi ye bununla Fransa, în-

, giltere ye Amerika'nın alâkaları meselesi; ar
kadaşlarım pek iyi bilirler ki, NATO'nun diğer 
azalarınım ve NATO'nun dışında kalan bâzı mem
leketlerin alâkadar olduğu bir meseledir. Dı
şında kalanların, ötekilerle siyasi veya askerî 
bakımdan yakın alâkaları vardır. Mamafih, 
neticede Avrupa müdafaası meselesi, Avrupa 
müdafaa birliği meselesi, bunun NATO ile alâ
kası meselesi ve ayrıca Almanya sulhu mesele
si, bu;müdafaa birliği içinde İngiltere'nin, Ame
rika'nın Fransa'ya vereceği garantiler mese
lesi ve ilâİı. bütün bunlar daha hususi ve daha 
mahdut mahiyette şeylerdir. Onun için Lizbon'7 
dan 'geldikten -sonra bu hususta izahat vermek 
lüzumunu görmedim. Çünkü doğrudan doğru
ya bizi alâkadar eden bir şey değildir. Fakat 
diğerleri için, alâkadar olanların izahat ver
mesi tabiîdir. Meselâ Fransa'yı çok̂  yakından 
alâkadar ettmesi dolayısiyle Fransa - Almanya 
münasebetleri meselesi,.; müşterek ordu mesele
si gibi şeyler vardır. Yani bizim vaziyetimiz on
larla kabili, kıyas. değildir,' onun dışında vazi
yetlerdir. Mamafih icabettiği zaman, bu me
seleler son şeklini aldığı ye NATO Avrupa Mü
dafaa Birliği teessüs ettiği ve katı şeklini al
dığı zaman.ve bu, Yüksek Meclisten geçmesi 
icabeden bir mahiyet taşıdığı takdirde, tabia-
tiyle ye bütün tef erruatiyle Heyeti Aliyenize 
gelecektir. Esasen kendileri'de söylediler, mat
buatı, radyoyu takip ediyorlar, takip edenler 
için vaziyet gayet sarihtir,. keyfiyet, izaha lü
zum .göstermiyecek kadar açık ye sarihtir. 

Arkadaşlar, biz .her' meselede olduğu gibi, 
dış siyâset meselelerinde de hiçbir.zaman müna
kaşadan kaçınmış değiliz. Bilâkis daima açık, 
olarak görüşülmesini ve münakaşa edilmesini 
istiyoruz, ancak biz dış siyasi meselelerinin her 
hangi bir vesikaya istinat etmeden, mitingler
de dçğil, doğrudan doğruya burada vesikalara, 
delillere, senetlere dayanarak bu kürsü üze
rinde, münakaşa mevzuu olmasını arzu ve ta-
lebediyoruz. Gidip de umumi mitinglerde, ef
kârı^ teşviş edecek, şüpheye düşürecek mahi
yette karışık ve iki manalı sözler .hiçbir zaman 
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doğru bir hattı hareket değildir. (Soldan bra
vo sesleri, alkışlar). 

• Arkadaşlar, bundan maksat eğer Atlantik 
Paktına girmenin hiçbir faydası ' olmadığını, 
yahut zararlı olduğunu, - bilmoyorum ne düşü
nüyorlar - söylemek, yani memlekette bir iti
matsızlık havası yaratmaksa günahtır. Haki-
katlara karşı ve memleket menfaatlerine aykırı 
bir hareket hattı takip edilemez.: Mamafih bü
tün millet, bu hakikati pek iyi görmüş ve an
lamıştır. Çünkü Atlantik Paktına girmeden 
evvel muhalefette bulunanların meseleyi ne 
şekilde aksettirdiklerini ve neticenin nasıl te
celli ettiğini millet pek iyi bilir. Biz münaka-

* saya daima hazırız. Fakat meseleleri buraya ge
tirsinler, sokakta konuşmasınlar. (Soldan al-, 
kışlar); 

BAŞKAN — Faik Ahmed Barutçu. * 
Size sorunuz sebebiyle söz veriyorum. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) —. 

Arkadaşlar; evvelâ usul meselesi üzerinde müta
laamı arzedey im. 

1948 de teessüs eden usul, Yusuf Kemal Be
yin takriri üzerine şudur; 

BAŞKAN— Faik Bey, elimizde kararlar 
vardır, sorunuz sebebiyle söz veriyorum, usule 
girmeyiniz. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) —Ri
ca ederim, Meclise maruzatta bulunmak' salâhi
yet ve serbestisini haizim. Karar burada Mecli-

.. sindir. Müdahale edemezsiniz. Usul sarihtir. Usul 
hakkında mâruzâtta bulunuyorum. 

BAŞKAN — Böyle şey olmaz efendim. 
Buyurun devam edin. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trakzon) — 

Müsaade buyurun daima sözümü kesiyorsunuz, 
nihayet ,Meclis hakem olacaktır, siz Meclise arze-
dersiniz. • , . ' : ' / 

BAŞKAN — Tüzük hükümlerini yerine ge
tirmek vazifesiyle mükellefim. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Tüzük üzerinde usul bakımından konuşmak hak
kımdır. 

BAŞKAN —- Arzedeceğim yüksek heyete. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Evet sen de nihayet heyeti umumiyeye arzeder-
sin ve arzdan başka da bir şey yapamazsın. 

BAŞKAN — Bir kere daha evvel söz almış
tınız;... ; 
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FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Benim sözümü kesemezsin sen. 
Efendim, Yusuf Kemal Tongirşenk arkada

şımız 12 . IV . 1948 tarihinde muhalefet mebusu 
olarak takrir vermişlerdir. Takrir aynen benim 
bugün tekrarladığım şekilde yazılmıştır. Ben de 
itina ettim, aynı şekilde takriri yazdım ki, teessüs 
eden bir usulden ayrılmaya mahal verilmesin di
ye. O zaman Riyaset makamını rahmetli ^Cevdet 
Kerim înc.edayı, işgal ediyordu. Dışişleri Baka- < 
nı da Necmettin Sadak'ti. Necmettin Sadak'tan 
Londra'da, Paris'te, Roma ve Atina'da yaptığı 
temaslar hakkında izahat vermesini istedi, ve
rilen izahattan sonra da Tengirşenk, söz alarak . 
biraz evvel naklettiğim mütalâaları dermeyan 
etti, ve usul teessüs etti. 

Birkaç ay sonra ikinci bir takrir verdiler. 
Bu defa Tengirşenk'le Suphi Batur imzalamış
tı. Bu takrir 20 . X I I . 1948 tarihinde görüşül
dü. O zaman Riyaset mevkiinde olan Feridun 
Fikri Düşünsel (Ooo sesleri) arkadaşımızdı. 
«Bu takrir soru ve gensoru mahiyetinde değil
dir, sadece bir izahat istemektedir. Binaenaleyh 
yalnız Dışişleri Bakanı konuşacaktır, başkası
na söz vermiyeceğim» demişler. O zaman Dışiş
leri Bakanı konuşmuş ve hiçbir arkadaş söz al
mamış yani eski teessüs1 eden msul üzerinde 
kalnmamıştı. 

Şimdi Yüksek Meclis, 9 ucu B. M. Meclisi ge
çen senenin sonunda bir karar âldı: Hükümet 
tarafından Meclise izahat verildikten sonra 
gruplar namına konuşmayı usul kabul etti. Ya
ni ileriye doğru bir hatve daha attıldı. Bmacma-
enaleyh 1948 de, teessüs eden bir usulü daha 
ileriye götürmüş olan Yüksek Meclis bir millet
vekilinin soru ve gensoru haricinde Hükümetten 
Meclisi tenvir etmesi hususundaki talebi üzerine 
verilen izahattan sonra konuşmasını esirgemesi 
düşünülemez, geriye doğru adım atılamaz. 

SAFFET GÜRpL (Konya) — Sizinki hangi . 
kadrodan? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin rica ederim. , 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

takririm soru değildi. Yüksek Meclise izahat 
verilmesini istiyorum. Soru şeklinde yazılma
mıştır. 

Aziz arkadaşlarım, demokratik hayata ' gir
dikten sonra İçtüzüğün boşluklarını demokra
tik temayüllerle doldurmak mecburiyetindeyiz. 

. 1952 O : 1 
Bu usul hakkındaki mâruzâtım. ; Sayın Dış

işleri Bakanı dediler ki ; biz vaktiyle, dış poli
tika olayları üzerinde çok defa izahat istedik 
ama, istediğimiz izahat bize verilmiş değildir. 
Ben hatı rlıyamıyorum, hatırladığım zabıtlarda 
mevcut olan Tengirşenk'in takrirleridir Ve her 
takrir verdikleri zaman Hariciye Bakanları iza
hat vermişlerdir. Kaldı ki, biz demokratik usulle
ri ileriye doğru daha da tekâmül ettirmek mev
kiinde ve mecburiyetindeyiz. Meselelerin vak
tinde ve emrivakiler haline gelmezden . evvel 
Parlâmentoda konuşulması demokratik nizamın 
icabı ve demokrasi esasıdır. Matbuat , haberleri 
ile Parlâmentonun yetinmesi elbette varit olamaz. 
Kendileri de bir vesile ile şöyle söylemişlerdi; 
«Le Monde,. Gazetesini okuyarak dış politika 
hakkında hüküm verilmez. Lizbon konferan
sının kararlarını şu gazetede okuyup bilgi edi
nebilirsiniz, demek yerinde olmaz ve kâfi gelmez!» 

Sayın Dışişleri Bakanı gelecekler bizi doğru
dan doğruya veya dolay isiyle ilgilendiren bü
tün hâdiseler hakkında burada esaslı izahat 
vereceklerdir. Meclis bu meselelere, onun lisa-

' niyle ıttıla hâsıl edecektir, O zaman bütün mem
leket aydınlık içinde işlerin istikametini öğren
miş olacaktır. Hükümete teveccüh eden vazife 
muhalefetin bu mevzularda tatminidir, ve bun
da da esas lüzumlu bilgileri vermeyi ihmal et
memektir. İstediğimiz sadece bu. Bendeniz ha
tırlarım, 1950 senesinde Churhill muhalefet 
partisi lideri iken, bir tatil devresinde. .Avam 
Kamarasını içtimaa daveti mutazammm talebi
nin^ esbabı mucibesi olarak demişti jd : «Biz " 
Başbakanla Dışişleri' Bakanının s'ır halinde va
racakları kararları emrivaki halinde tasvip mev
kiinde kalmamak için meselelerin vaktinden ev
vel Parlâmentoda müzakere edilmesini istiyo
ruz.» Parlâmentolu demokratik sistemiıt ; icap-' 
lan bunlar. . Zamanında meselelerin Parlâmen
toda görüşülmesi: . B u , icabında, kapalı, Celsede 
olur, komisyonlarda olur. Ama zanıanmda bil
gi vermek suretiyle Meclisi ve memleketi ay
dınlık içinde bulundurmak, demokratik niza
mın icabıdır, parlâmentolu rejimin icabıdır. Ni
hayet arzettiğim gibi bu, millî politikanın me
todudur. (Sağdan alkışlar) • : ' 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Efendim, af finizi rica ederim, si
zi fazla işgal ediyorum. Fakat arkadaşımın söy
lediği sözler arasında tavzih ; edilmesi icabe-
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den bir-iki nokta1 var, kısaea onlara temas ede
ceğim. i .' ' I" ; 

Evvelâ şhnu arzedeyim, eml'ivâkı diye , bir 
şey yoktur- Emrivaki, yani iki kişi arasında gö
rüşülerek gizU siyaset takibi ancak diktatör
lük devirlerinde .olur. Onun haricinde buna 
imkân yoktur, bunlar Türkiye için ebediyen geç
miştir; bundan emiıi olsunlar . j . (Soldan alkış
l a ) ••'•• , , / ' •.. ^ • . : y ' 

Yalnız Her mesul hükümet kendi tasarrufu 
dâhilinde olup henüz müzakere halinde bulunan, 
ve daha bir neticeye varılmamış olan şeyleri ta-
biatiylo söyliycmez. Meselâ Atlantik Paktına gir
mek içjn uzunr'zajınân' yaptığımız mesai, o me
sai müzakere safhasında bulunduğu müddetçe 
burada , tef erruatiyle arzedilemezdi. Ancak müs
pete doğru gittiğimizi, veya neticeyi elde e-
deceğimizi kuvvetle ümit ettiğimizi arzetmek
le iktifa ettik, daha fazla söylemedik, söylememi
ze de imkân yoktur. Fakat her hangi bir netice 
elde edîldikteH sonra bunun gizli kalmasına im
kân yoktur, bu bir. İkincisi; Anayasamız muci
bince her şeyin Yüksek Meclisin tasdik ve tasvi
bine arzedilttiesi icabedcr. Onun için böyle bir 
enirivâki, böyle bir şey mevcut değildir arkadaş
lar-

Bir zamanlar iktidar acemidir, memleketi ka
zaya uğratmaktadır dedikleri oldu. Böyle bir 
hâl aııcak kendi zamanlaî'indâ her şeyin bir iki 
kişi arasında konuşulduğu zamanlarda olabilirdi, 
büğün asla. Möclis hor şeye hâkimdir, kararı o 
verir. 

Gazete meselesine gelelim : Le Monde gaze
tesi dünya siyasi anlaşmaları hakkında yalnız 
malûmat verir, yerilen kararları değiştiremez. 
Bir de vaziyete göre henüz meydana çıkmamış ye 
malûmatı olmıyan şeyler hakkında düşünceleri; 
telâkkileri, anlayış tarzları vardır; Benim söy
lediğim, herhangi bir gazetenin anlayış tarzıdır. 
Her hangi mevsuk olmıyan bir rivayete istina
den söz söylenemez. Ama bazan batı olarak ve
rilen malûmat vardır. Bugün Bon'da Almanya 
ile diğer üç devlet arasında bir'takım şeyler im
zalanıyor. Bunu resmî ajanslar neşrettiği zaman 
bu haber katidir. Halbuki meselâ le Monde 
gazetesi bir Amerikan amiralinin gizli raporunu 
neşretmiş, sonra bu tekzip edildi. Bu çeşit mev
suk olmıyan ve bir rivayet ve faraziyeden ibaret 
olan şeylere binayı mütalâa edip tenkidlerde 
bulunmak: doğru değildir. 
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I Sonra arkadaşlar, (halkımız ruhan sükûn için

de değildir) diyorlar. Halkımız inhan sükûn 
! içindedir. Eğer kendilerinde .ruhan'' bu sükûn 
yoksa, her hangi bir tereddüt ve korkuları varsa, 
bunun sebebini izah etsinler, nereden ileri geli
yor, bunu söylesinler. Kendisine cevâp verelim. 
Vaktiyle, memleketin her hangi bir emniyet sis
temine dâhil olmadığı zamanlarda, yani kendi 
iktidarları zamanında; halkın ruhan muztarip ol
duğundan kimse bahsetmiyordu. Şimdi dünya
nın en büyük ve kudretli emniyet sistemine dâ
hil olduktan sonra halkın ıstırabından bahsetmek, 
nasıl bir mantığa istinat ediyoı anlamıyorum. 
ChurchiU'in bir mütalâasını söylediler: Şu hu
susu bilhassa nazarı dikkatinize arzederhn; İn
giltere'de intihabat yapıldığı Zaman Churchill 
iktidarda, idi. Sulh müzakereleri yapılıyordu. 
Reyler bir müddet sandıklarda durdu. Memleketi 
iki parti müştereken idare ediyorlardı. Bir koa
lisyon kabinesi vardı. İki parti arasındaki fark-
8 - 10 kimiden ibaretti. Bu küçük farkla memle-

j ket idare ediliyordu. Binaenaleyh ChurchiU'in 
I söylemeye hakkı olan bir sözü muhalefet bize 
I söyleyemez. Buna hiçbir suretle hakları yoktur. 

Onun .için bilhassa muhalefetten rica ediyo
rum, dış siyaset-meselelerini burada en geniş 

I bir şekilde münakaşa mevzuu yapmaya hazırız. 
Gelsinler, söylesinler. Yoksa meydanlarda ve 

I sokaklarda senetsiz sepetsiz ulu orta söyleme
sinle*; 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Kim yapıyor bunu, kim? İsim ver. Atmas
yon yok, isim ver. 

FüA D KÖPRÜLÜ (Devamla) '—'' Yalnız bu 
Meclis kürsüsünden en geniş bir münakaşaya, 
hazır bulunuyoruz. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar). ; ;.'.' * 

BAŞKAN — Buyurun Faik Ahmed Barutçu. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Teessüs 

etmiş bir teamüle istinaden, Millet Partisi adı-. 
naj söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydediyorum. 
FAİK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — 

Aziz arkadaşlarım, Dışişleri Bakanımız (bütün 
meselelerimizi bu kürsüden açık olarak konuş
malıyız) dediler. Evvelce başka bir konuşma
sında da (Biz açık konuşmak ve her şeyi ko-

I mışm ak isteriz ve biz demokratik tenkidi erden 
zevk alırız) demişlerdi, ben huzurunuza demok-

I ratik memleketlerin parlâmentolarında cari 
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• olan usulleri örnek yaparak demokratik tenkid-
ler getirdim. Hiç asabileşmeye, hırçınlaşmaya 
lüzum yoktur. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). 
Fildr üzerinde açık açık tartışırız, münakaşa 
ederiz. Ve galebe çalan fikir önünde de hür
metle eğilmeyi bilmeliyiz. Sizin fikriniz galebe 
çalarsa hürmetle eğilirim, benim fikrim galebe 
çalarsa hürmetle eğilmesini de sen bileceksin. 
(Sağdan bravo sesleri). 

Ingilterede, dediler Sayın Dışişleri Bakanı, 
muhalefet Hükümetten istiyebilir. Çünkü, de
diler, orada muhalefetle iktidar arasındaki aded 
farkı pek azdır, birkaç sandalyeden ibarettir. 
Bizdeki muhalefet- bunu istiyemez dediler. Yani 
demek istediler ki biz aded itibariyle dört yüz 
küsuruz, siz aded itibariyle elli kişisiniz. İngil
tere 'deki muhalefetin iktidardan istediklerini 
siz bizden istiyemezsiniz. • 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Ama 
sandıkları da söylediler. 15 gün durduklarını.. 

BAŞKAN — Sözünü kesmeyin. Devam bu
yursunlar. Çünkü 15 dakika' ile mukayyettir 
sözleri. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Aziz arkadaşlar, reisimiz hiç söz vermese matlubu 
tam hâsıl olacağa benzer. İkide bir on beş da
kika, ikide bir on beş dakika, K 

BAŞKAN — Arkadaşlarımıza hatırlatmak 
istedim. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Size Sayın Başbakanın bir sözünü hatırlatayım: 
Mecliste konuşacaklar, kürsüde konuşacaklar, 
konuşturmuyorlar diye bahane icat etmesinler 
diyor. Başkan ise konuşturmamak için bahane 
arıyor. (Bahane yok sesleri) 

Aman ya Rabbelâlemin. (Soldan asabileşme 
s'esleri) 

BAŞKAN — Devanı buyurun efendim. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Arkadaşlar, biz Çörçil'in... (Sağdan... İn öyle ise 
stesleri) ., 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Be
ni indiremez. Ancak Meclisin karariyle hareket 
edebilir. Ben Çörçil'in iki sene evvelki bir te
şebbüsünü misal olarak hatırlattım. Çörçil o te
şebbüsü yaptığı zaman, muhafazakâr partinin. 
Meclisteki adedi galiba 160 kadardı. Yani işçi 
partinin ekseriyeti kahir bir miktarda idi. Kal
dı ki arkadaşlar; muhalefet fikirdir, o fikir me- | 
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selesidir, aded meselesi, değildir. (Sağdan bra
vo sesleri) (Soldan gürültüler) ve yine kaldıki 
muhalefetin burada 50 küsur kişi olması ve Mil-
let Partisinin inzimamı ile 57 kişiye yükselmesi 
sadece intihap sisteminin bir neticesidir. Kötü 
bir sistemin, nakıs bir sistemin icabıdır. 

ARÎF KALIPSIZOĞLU (Balıkesir) A - O se
nin sistemin, senin sistemin. 
' FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) — Sizde muvazaa 

var. (Sağdan gürültüler) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun de devam 

etsinler. 
' FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Yoksa, buradaki muhalefet, bugünkü muhalefet 
seçmenlerin yüzde kırk altısını temsil etmekte
dir. (Şoktan gürültüler) Bununla beraber arka
daşlar, farzedinki, muhalefetin bir milletvekili 
vardır, o istiyor ve o soruyor. Dışişleri Bakanı 
böyle mi buyuracak? «Sen muhalefetin tek mil-

- letvekilisin, adediniz fazla olsaydı bunu istemek 
hakkınız olabilirdi. Ama tek adam veyahut üç 
adam olduğunuz için hakkınız yoktur.» Bunu 
diyebilir mi? (Sağdan alkışlar) (Soldan «öyle 
değil» sesleri). 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Dönüp dönüp 
oraya geliyor. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Barutçu söylenecek çok şey bilir, yalnız dinle
mesini biliniz. 

BAŞKAN —• Rica ederim muhavere etmeyi
niz ve • takririn mevzuu üzerinde konuşunuz. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Sonra ben, Churchill'in talebinde mucip sebep 
olarak ileri sürdüğü emrivakiden bahsettim. 
Her halde Dışişleri Bakanı dikkat etmediler. 
Churchill diyor ki : «Başbakanla Dışişleri Ba
kanının kendi aralarında sır halinde verecek
leri kararları sonradan Meclis olarak emrivaki 
halinde tasvip etmek mecburiyetinde kalmamak 
için.;.» Çünki o zaman İşçi Partisinin Parlâmen
todaki ekseriyeti bunu sağlıyabilirdi. Tasvip 
etmek mecburiyetinde kalmamak.. (Soldan «ne
den mecbur kalsın» sesleri) İşte böyle bir neti
ce karşısında kalmamak için.. Meselelerimizi 
vaktinden evvel parlâmentoda konuşmak lâzım
dır. Şunun için lâzımdır ki bu sayede memleket 
aydınlık içinde nereye gitmekte olduğunu bilir, 
mühim milletlerarası hâdiselerin cereyan ettiği 
zaman bu böyledir. Binaenaleyh ben. bunu bir 
misal olarak veriyor ve diyorum ki;.. (Ha, sa-
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dbde gir sesleri)Dışişleri Bakam arkadaşımız
dan* çok partili yeni hayatın icaplarına uygun 
demokratik bir yola girilmesini istiyorum.' Dış 
politika olaylarından"Meclisi zamanında haber-
dar^etmesirii istiyorum; Burada Yunanistan 'dan 
bahsederken söylediler, millî, politikadan bah
settiler,' Lizbon'da da söylemişlerdi, «Atlantik 
Paktına girmeyi Meclis ittifak halinde kabul 
etmiştir, bu, milletin politikasıdır» demişlerdi. 
Millî politikanın icaplarını<söylüyoruz, metot
larım söylüyoruz; parlâmentoda meselelerin ne
ticelerden evvel konuşulması lüzumunu söylü
yoruz; İşte Meclis budur, - demokratik talep bu
dur,, demokratik tenkit budur arkadaşlar. (Sağ
dan bravo sesleri, alkışlar) 

• BAŞKAN' — ; Mendim, Osman Bölükbaşı'nm 
•söz istemesi sebebiyle bir noktayı bir kere da
ha huzurunuzda açıklamak zarureti Divanca, 
hâsıl olmuştur., 

Faik Ahmed Barutçu arkadaşımızın vermiş 
bulunduğu takrir, soru müessesesi hükümleri 
dairesinde cereyan etmiş ve bu suretle Bakana 
ve Faik Ahmed Barutçu'ya söz verilmiştir. Bö-
lükbaşı arkadaşımızın usule mütaallik söz iste
meleri karşısında sÖ# verilmesine imkân yoktur. 
•89 licu madde, müzakereye mahal olmadığı, ruz-
name veyahut içtüzük ahkâmına riayeten da
vet veya takdim ve tehir hakkındadır. Faik 
Ahmed Barutçu'nun mütalâası buna girmemek
tedir. 

Keza buyurdular ki, 1948 senesinde... 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Başkanlık için bir kurs açmak lâzım., 
BAŞKAN —• 1948 senesinde içtihat teessüs 

etmiş. . 
1950 senesinde verilmiş bulunan, .Heyeti 

ITmıtmiyenin iki kararı ile - lütfen dinlesinler, 
biz kendilerin;/ dinledik - (milletvekilleri Hü
kümetten iç ve dış durum hakkında izahat ta
lebeden önergeler verebilirler. Hükümetin ver
diği demeçten sonra ger.ek önerge sahibine ve 
gerekse başkalarına söz verilmez.) (Hangi se
nede? sesleri). 1948, 1949 senelerinde ve en son 
lf)5Q senesinde: 

Arkadaşlar, bu itibarla soru sahibi olduk
ları için kendilerine söz verilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; Bölükbaşı'
nın da söz istemesi münasebetiyle şu noktayı 
arzedeyim : O zaman Dışişleri Bakanı Fuacl 
Köprülü?nüri: Hükümetin takibettiği dış pdliti-
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kalmMaııdald demeci 'vesilesiyle, CJ H. P. 
'Meclis Grupu adina söz; istenmesi' üzerihe kür
süye gelen Başbakan Yardımcısının sözünü ve 
alınan kararı aynen zabıttan1 okuyorum ': 
; «DEVLETBAKANİ;VE BAŞBAKAN YAR- '£ş 
DIMCISr SAMET İAĞAOĞIiU (Manisa) — Çok 
muhterem arkadaşlar, hakikaten İçtizügümüzün 
sâkît olduğu bir mesele karşısındayız. Hükümet 
tarafından Meclisi Aliye dış politikaya 'taallûk 
eden hususlarda re'sen malûmat arzedildikten 
sonra, muhalefetin görüşlerini belirtmeye mey
dan veren bir teamülü Yüksek ^Meclisiniz bah
şettiği takdirde, 'Hükümetimizin bu hususta 
menfi bir noktai nazarı olmadığını arzetmek . 
isterim. , 

BAŞKAN — Mümasil ahvalde müzakere açı-
lamıyacağı hakkında İçtüzükte içtihat yoliyle 
bâzı hükümler vardır. Fakat muhalefete, söz ve
rip vermemek hakkında hakikaten İçtüzük mes-
kûttur. Bu itibarla mümasil ahvalde muhalefet 
sözcülerine söz verilmesi lâzımgelip gelmiyece-
ği hakkındaki hususu reyi âlinize arzediyorum. 
Şöz verilmesini kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. 

i Kabul edilmiştir.» 
Şimdi1 arkadaşlar, heyeti celileniz Hüküme

tin dış politika hakkında izahat Vermesi halin
de muhalefet sözcülerine söz verilmesini karar 

| altına almış bulunmaktadır. Faik Ahmed Ba-
i rutçu'nun dileği ise sözlü soru müessesesi clâ-
ı hilinde cereyan etmiştir.- Bu ! sebeple Faik ' Ah

med Barutçu'ya ve Hükümete söz verilmiştir. 
I Bu mevzuda Osman Bölükbaşı'ya ayrıca--söz ve-
ı remiyeceğimi arzederim. 

OSMAN-BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

'BAŞKAN— Sorulara devam ediyoruz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Usul 

hakkında söz'istiyorum. 
BAŞKAN— Usule : mütaallik bir iş- yoktur. 

Faik Beyin soru takriri münas'ebetiyle ortada 
bir mevzu kalmamıştır. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Bu nasıl idare1 etmektir. Meclisi?. 

BAŞKAN-—Senden'öğrenecek değilim. Tü
zük hükümlerini tatbik etmekle mükellefini. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Usule dâir söz istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Usule dair size söz veremiyece-
I "gim. 
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MİK:AI©*ED;BARUT$U — Usul hakkın- I 

da birımilletyekiline söz vermekle mükellefsiniz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben de 

usul hakkmda sözistiyorum. 
BAŞKAN-— Söz vermiyorum. (Şiddetli gü

rültüler, sağdan ayağa kalkmalar). 
F A Î K A H M E D BARUTÇU '(Trabzon) — 

Eğer usul hakkında bize söz vermezsen Meclise 
riyaset ettiğin zamanlarda biz de Meclise işti
rak edemeyiz., 

BAŞKAN — Usul hakkında Tüzük hüküm
lerine göre hareket edilir, yoksa her arzuya gö
re söz yerilmez. Ben Tüzük hükümlerini yerine 
getirmekle .mukayyedim. 

(Sağdan, Meclisi terkcdeceğiz sesleri) (Gü
rültüler) (Sağdan Meclisi torkotmeler). 

GWMÎ TÜRK: (Seyhan) — Keyfî iş yapı
yorsun!,. Keyfine, göre hareket edemezsin!.. 

B A Ş K A N — Tüzük ahkâmını yerine getir
mekle mükellefini. ' | 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
Bey, hakikati söyletmiyorsun. Ben usul hakkın
da konuşacağım; hakikati söyliyeeeğim. 

Meclis er meydanı idi, er meydanı meğer 
Yardımcının meydanı imiş.. 

BAŞKAN — Keyfinize göre er meydanı bl-
mnz. 

10. — Çorum Milletvekili Ahmet Basıbüyük'-
ün, i§ esası üzerine müesses ceza evlerindeki 
mahkûmlara latMk edilen sistemin devamına 
Hükümetin iaraftar olup olmadığına, bu ceza ev
lerine sevkedilen mahkûmların mahallî ceza ev
lerinde geçirdikleri müddetin artırılması ve art
ma istidadı gösteren bâzı suçlardan' mahkûm I 
olanların asri ceza evlerine gönderilmemesi hu- | 
suslarmın düşünülüp düşünülmediğine dair so- j 
rusuna Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'- '•• 
nun sözlü cevahı (6/680) j 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına I 
Son zamanlarda cinayetler başta, olmak üze- I 

re bâzı suçların ai'ttığı görülmektedir. Bu ar- | 
tısta içtimai, iktisadi ve diğer sebeplerin rolü •! 
olmakla beraber, daha. ziyade ceza infaz siste- 1 
itlimizin bozukluğu başta geldiği muhakkaktır. •• 
Bu itibarla aşağıdaki sorularımın;sözlü olarak 
Adalet Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
delâletleri arzolumır : 

1. Türk. Ceza Kanununun 13 ve mütaakıp 

. İ Ö 5 2 Ö :%•• 
I maddelerine göre, iş> esası üzerine müesses eessa. 

evlerinde^ cezaların?'çeken mahkûmların cezala
rından işinin mahiyetine göre üçte ikiye, kadar 
indirme yapılmakta ve ayrıca son devrelerinde 
de meşruten tahliyeleri icra kılınmaktadır; 

Hükümet bu sistemin devamına taraftar mi-
dır.?.Bıı indirmelerin suçların işlenmişinde te
siri kabul edilmekte midir f Bakanlıkça bu hu
susta bir çalışına; mevcutsa neticesi ne zaman 
Meclise intikâk edecektir? 

2. Halen Adalet Bakanlığıuca kabul edilen 
prensibe göre mahallî ceza evlerinde mahkûmi
yet müddetinin dörtte birisini iyi hâl ile geçi
ren mahkûmlar iş esası.üzerine kurulan ceza ev
lerine gönderilmektedirler. Âcil bir tedbir ola
rak bu müddetin yarıya ve hattâ daha: fazlaya 
çıkarılması muvafık değil midir? 

I 3. Artma; istidadı gösteren bâzı suçlardan 
mahkûm olanların asri ceza evlerine gönderil
memeleri düşünülmekte midir? 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANİ RÜKNEDDÎN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Efendim ,Çorum Millet-
I vekili arkadaşımız son zamanlarda bâzı suçla

rın arttığından bahs ile «iş esası üzerine müste
nit ceza evlerine sevkedilen mahkûmlar hakkın
da Adalet Bakanlığınca bir tedbir alınmış mı
dır?» demektedir. 

Ve infaz sistemimizin bozuk olması dolayı* 
siyle bizde birçok suçların arttığım ve emsal ol
duğunu beyan etmektedir. 

i Ceza Kanunumuzun 13 ncü maddesi ve mü
taakıp maddeleri infaza aittir. Bu esas. dâhilin
de iş esasına müstenit ceza evlerindeki mahkûm
lar hakkında yeni bir karar almak niyetinde 
inisiniz, Hükümet buna taraftar mıdır? diye 
sormaktadır'.' 

Yüksek malûmunuzdur ki arkadaşlar, in
faz esası; mahkûma bir cezayı çektirmekle be
raber asıl bunda mahkûmun ıslahı hâl etmesi esa-

I sim da kabul etmiştir. Bütün medeni memlejtetje*-
î de infaz sisteminin gayesi; ' hem tesir ve hem 

de mahkûmun ıslahı hâl etmesi esasına müste
nittir. Mahkûm cemiyete iade edilirken onu 
memlekete daha faydalı bir unsur olarak ver
mektir. Bütün medeni memleketlerdeki ceza 

I sistemi böyle olduğu gibi, bizim ceza sistemi-
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miz de böyledir. Öürriyetİ tahdit eden cezalar, 
yani mahpusiyet cezalarında, biz,de (tedrici ser
besti) esasına müstenit bir sistem kabul edil
miştir. Bizde infaz sistemi 4 devreye ayrılmış
tır. Birinci devre mahkûmun müddeti cezaiye-
sinin yirmide birini hücrede münferit geçirmek
tedir. İkinci devresi, mahkûm geceleri münfe
rit ve gündüzleri müçtemi halde bulundurul
makta ve sâyinden istifade edilmektedir. 3 ncü< 
ve 4 ,ncü devreler; eğer mahkûmun ceza evin
deki ahval ve harekâtı müsait olduğu takdir
de iş esasına müstenit olan ceza evlerine6 gön
dermek ve orada' tenzilli cezaya mâruz bırak
maktır. Bu itibarla 4 devreye ayrılan infaz 
sistemimizin şartları içinde infaz hükümlerini 
ifa etmekteyiz. îş esası üzerine müstenit ceza 
evleri mahkûmların . oradaki vaziyetleri çalış
maları Ve kendi sailerinden kendilerinin isti
fade etmeleri suretiyle ahlâkı çok değişik ola
rak ceza evinden çıktıkları görülmektedir. Bir 
mahkûmu cemiyete iyi ahlâklı iade etmek için 
yalnız sıkı disiplin veya sert mahkûmiyet kâfi 
gelmiyor, mahkûmu kendi iradesine ve kendi 
çalışmasına tâbi tutmanın büyük tesiri olduğu 
aşikârdır. Bu yalnız bizde değil, bütün mede
ni memleketlerdeki infaz sistemlerinin esasları,.. 
buna benziyen veya benzemiyen. tarafları ola
bilir, fakat esas şartları birdir. . Bunun fayda
l ı olduğu sununla sabittir ki, iş esasına müs
tenit ceza evinden çıkanların tekrar suç işli-
yerek ceza . evlerine .geldikleri hemen, görülme
miş gibidir. Bu suretle bu sistemden esaslı fay
dalar görülmektedir. Bununla beraber bâzı 
yerlerde de cezanın böyle, tenzilâtlı olması me
selesi hakikaten kendi şahsı etrafında bir hu
sumetin teessüs etmesine, bir de cezanın hafif 
geçmesinin efkârı umumiye üzerinde menfi, te
sir yapmasına da şahit bulunuyoruz. Bu esas
ları tetkik eden Bakanlığımız bu defa bir in
faz kanun tasarısı hazırlamaktadır. Bu kantin 
tasarısı, tahmin ediyoruz ki 1953 senesinde, 
belki de bu senenin nihayetinde, Yüksek Mec
lise- takdim edilecektir. Bir komisyon bütün 
Garp memleketleri infaz esaslarını tetkik ede
rek infaz sistemini yeni bir kanun haline ge
tirmek üzere çalışmakladır. Bu kanun ceza
nın müessiriye ti'hedefini muhafaza etmek, hem 
do mahkûmun şahsını ye nefsini ıslah etmek 
esaslarına matuftur.'Bununla beraber bu kanun 
çıkıncaya kadar bugünkü iş esasına müstenit 

B.'löBâr ö : 1 
I ceza evlerine gidenlerin çok kısa' v zamanda 

oradan çıkmalarının efkârı umûmiye üzerinde 
yaptığı tesiri ve bizzat bâzı mıntakalarda ken
di şahsına tevcih edilen husumeti dikkate alan • 
Bakanlığımız, haiz olduğu salâhiyete istinaden 
bu mevzuu değiştirmiştir, bir aydan beri ye* 
ni bir sistem tatbik etmeye. başlamıştır. Bu 
da, talimatnamenin 4 ncü maddesindeki cetveli 
değiştirmiş olmaklığımızdır. Yani ceza çekme 
müddetini daha müessir hale getirdik. Evvel
ce mahkûmun müddeti cezaiyesinin altıda bi
rini çekenlerin bu evlere 'gitmelerine izin veri
liyordu, bundan evvel bu altıda bir nispeti 
dörtte bire indirilmişti. Biz bunu da kâfi 
görmedik. Bu defa mahkûmun müddeti ceza* 
iyesinin en aşağı nısfını çektikten sonra bu 
evlere gitmesini şart koştuk. Bununla; 
iş esasına müstenit ceza evine gitmek 
meselesini daha zor bir şarta tâbi tuttuk; 
Diğer taraftan kan gütme suçları dolayısiyle 
mahkûm olanların da ceza evlerine gitmesi yo
lunu tamamen kesmiş bulunmaktayız. 

Şimdi durum şöyledir : 
1. Cezanın nısfını eski ceza evinde çekmiş • 

olmak. 2. Ağır cezayı müstelzim suçlardan iki 
mahkûmiyeti bulunan ve evvelki cezasının üçte bi
rini eski ceza evinde çekmiş olmasıdır buna göre 
nisbetin üçte ikiye çıkarılmasını tasvip ettik. Yine 
iş esasiyle cezasının çekmesi için Kan Gütme Ka
nuniyle mahkûm olanlar arzettiğim gibi bundan 
istisna edilmiş bulunmaktadır. Esasen yeni ceza, 
evine gitmek mevzuunda şu suçlar müstesna-

' dır. Devletin şahsiyeti mâneviyesi aleyhine, iş
lenmiş suçlar, ikiden ziyade ağır cezayı müstel
zim suçlar,- ikiden ziyade hırsızlık, iki ağır ce
zayı müstelzim suçtan mahkûm olanlar,.... üçten; 
ziyade diğer suçlardan mahkûm olanlar, esasen 
yeni ceza evine gitmezler. Bu stıretle durumu 
mukayyet bir hale getirmek suretiyle infazın 
tesirinin artırılması yolundayız. 

Arzettiğim gibi bu, geçen aydan beri tatbik 
edilmektedir. Fakat asıl meselenin radikal bir 

I şekilde tanzim edilmesi, -ancak' arzetmiş olduğum 
veçhile yeni infaz 'kanununun Yüksek Meclis ta
rafından kabulüne bağlıdır. 

Diğer taraftan, mahkûmiyetinin 20 de birini 
I; hücrede geçirmek için memleketimizde 500 

hücreden aşağı olacak olursa usulü tamamen 
I tatbik edemiyoruz. 500 höere olursa bu usulü 
T tamamen tatbik etmek imkânım bulacağız. 1950 



Senesine kadar elimizde 200 hücre mevcut idi. 
1950. - 1951 ve bu sene buna ilâveler yaparak 
bu miktarı'389 a -çıkarmış bulunuyoruz. 1953 de 
heyeti umumiyesi 500 e varacaktır ki; o vakit 
bütün -.mahkûmların müddeti eezaiyelerinin yirmi 
de birini hücrede çekmeleri mümkün olacaktır. 

Bir noktayı da ayrıca zikretmek isterim; 
Muhterem soru sahibi sorusunun başında mem
lekette suçların arttığından bahsetmektedir. 
Memlekette suçların kendine mahsus bir istika
meti vardır. Muayyen seneler zarfında bu nis
pet bir rakam etrafında aşağı veya yukarı ola
rak değişmektedir. Nüfusun artması, içtimai 
ve iktisadi şartların, genişlemesi sebebiyle bu 
arada cezai mucip hareketler artabilir. Fakat 
ortada mühim bir hâdise de yoktur. Suç mik-

ı darları etrafındaki değişiklikler gayet küçük
tür.. Bu. arada müsaade ederseniz; en son ihsai 
bâzı malûmat arzedeyim; şayanı dikkattir. 
Amerika'da nüfusun kesafetine nazaran 1950 
senesinde yapılan bütün suçlar en küçük suç
lar da dâhilf % 2,9 dur. 

İngiltere'de : Metrepoliden ve Londra'da nü
fus 8 milyon 414 000 olduğuna göre yapılan suç
lar % 1,19 dur. 

Sarr bölgesinde : Bir milyon nüfusta bir sene 
zarfında yapılan suçlar, yüzde nispctiyl e % 1,35 
dir. 

İsviçre'de 4 milyon nüfus vardır. Burada, 
yapılan suçlar 1949 senesinde % 0,47 dir. 

Memleketimizde 21 miİyon nüfus olduğuna 
göre, memleketimiz bu bakımdan hiç de şaya
nı endişe bir vaziyette değildir. Çünkü 1951. 
senesinde bütün cürümlerin yekûnunun nüfusa 
nispeti % 0,49 dur, yani % 1/2 dir .Memleke
timizde suçların çoğaldığı . keyfiyeti,, soru sa
hibinin beyan buyurdukları gibi değildir. Bir
çok memleketlerden daha düşüktür. İnsanın 
gönlü bir tek suç olmasını istemez amma cemi
yet hayatının icapları olarak» tahaddüs etmek
tedir. •-.-;_• 

Ceza Kanunumuzun.- infaz sistemine taallûk 
eden hükümleri kabul buyurduğunuz takdirde, 
liunun iîeriki senelerde bizi daha salim, bir yola 
götüreceğini arzetmek isterim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük. 
• AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) •— Muhte

rem. arkadaşlar, Sayni Bakana, verdikleri iza
hattan dolayı teşekkür ederim. 

B.'ltöâ 6 : 1 
1 Son günlerde, başta cinayet olmak üzerti 

bâzı suçların arttığı bir vakıadır. Sayın Bakan 
burada rakamlara dayanmak suretiyle izahat 
verdiler. Zannediyorum ki bu rakamlar umumi 
olarak suçları göstermektedir. Memleketimizde 
bilhassa katil suçları son zamanlarda muhtelif 
sebeplerden artmış bulunmaktadır, bu bir ha
kikattir. Bu itibarla iktidar partisi olarak bu
nun devasını bulmaya mecburuz. 

Verdiğim önerge ile ben meselenin hukuki 
- sebepleri ve cephesi üzerinde durdum. Suç mev
zuunda, suç işi iyeni erle menfaatleri haleldar 
olan cemiyet . karşımızda bulunmaktadır bir 
yandan suçluyu hapishaneye sokup eskiden ol
duğu gibi intikam esasına dayanmak suretiyle 
zindanlarda çürütmeyip terbiye ve ıslah ederek 

1 cemiyete faydalı bir insan olarak iade etmek 
I mevzuubahis olurken diğer taraftan da çektiro-
j ceğimiz cezanın ibreti müessire vasfını da kay-
I betmemesi icabeder. Bir cemiyette suçluya ve-
[ rilocek cezaların korkutucu bir unsuru buluh-
I ması ieabetmektedir. Bugün bir seneden fazla 
I ağır hapis cezası bulunan mahkûmların hemen 
I hepsi, iş esası üzerine müesses ceza evlerine 
I gitmektedirler. Peşinen şurasını kaydedeyim ki, • 
I asri ceza evleri faydalıdır, lüzumludur, zaruri-
I dir. Hakikaten.'bu ceza evlerinin bir çoklarını 
I gördüm, bunlar o kadar güzel çalışmaktadırlar 
I ve mahkûmları o kadar iyi terbiye ve ıslah et-
I inektedirler ki ; bunlarla cidden iftihar edebi-
I liriz. 
I Yalnız arkadaşlarım; cemiyetimizin bünyesi ; 
I ve bilhassa köylülerin görüş, anlayış veyaşa -
j yış tarzları ile iş esası üzerine kurulmuş ceza 
I evlerindeki hayat şartları tetkik edilirse, iş 
I esası üzerine kurulmuş ceza evlerindeki yeme, 
I içme, giyme ve çalışma şekilleri köylerde dahi 
I - açık olarak ifade edeyim - mevcut değildir. 
I Bugün İmralı'da bulunan mahkûmların hepsine 
1 sabahleyin kahvaltıları "verilmekte ve öğle ak-
j şam yemekleri de etli ve sebzeli olarak hazır-
1 lanmaktadır. Ayrıca sineması, radyosu ve bir-
I çok da eğlence vasıtası vardır. Şu halde arka-
I daşlar, buralarda bu suretle de para ' kazanıp j 

i köyüne dönen mahkûm, bunları köyünde bal-
j landıra ballandıra anlatmakta ve dol ay isiyle 

âdeta bu müesseseleri methü sena etmektedir. 
Bu bir realitedir. Bil" tarafta bu hayat şartı, 
diğer taraftan bu ceza evine ayak bastıktan son-

I ra.orada geçen .müddetin iki misli' olarak iti-
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Dar edilmesi, mesela,i 12 seneye mahkûm olarak 
hapishaneye gitmiş bir insan orada 6 sene yat
tıktan sonra- hürriyetine kavuşup-köyüne git
miş olmasv memleketimizde; suçların işlenme
sine başlıca âmil olmaktadır. Bu itibarla bu 
müesseselerin yerinde kalmalarına taraftarız 
ama bîr günlük hapis cezasının iki gün ve bin-
netice, 3 senelik : cezanın. 6 sene, 6 senenin ,12 
sene itibar edilerek suçlunun ceza evinden kı
sa zamanda çıkarılıp memleketine iade edil
mesi yollarını kapamak zaruretindeyiz. Bugün 
Tü^rk Gcza Kanununun 448 nc'İ maddesi kaatil-
lere-18 sene; ceza vermektedir. Hâkim cezayı 
verdikten sonra mahkûm asri ceza evine gittiği 
gün hapishane müdürü cezayı yarıya indirir. 
Bu sebeple de asri ceza evi âdeta bir sığınak, 
can kurtaran müessesesi ve imrenilecek bir yer 
haline gelmiştir. Yeni bir infaz müessesesi mev
zuatı hazırlarken, cazdan indirme meselesini hal-
lcdersek,;suç işlenmesini kısmen önlemiş oluruz. 
Vatandaşları cemiyete terbiye edilmiş, yarar
lı ve hayırlı birer insan olarak iade etmek e-
sas olmalıdır. 

Benim itirazım, üzerinde durduğum nokta, 
yarı yarıya indirme meselesidir. Bilhassa ka
til' suçlarını işliyen vatandaşlar bunları hassa
siyetle takip ve hesap etmektedir. Hattâ müd-
dei umumi olarak tahkikatını yaptığım birçok 
hâdiselerde şahit olmuşumdur ki; katil suçla
rının hemen yüzde; ellisi taammüden işlenmekte
dir. Yani suçu işliyecek adam yaşından dola
yı kanuni veya takdirî tahfif sebebinden indi
rilecek cezayı ve buna inzimamem asri ceza evi
ne gittiği zaman yapılacak indirmeleri hesap 
ederek kendi kendine bir ceza tertip etmekte 
ve bunu göze aldıktan sonradır ki, bir mesele 
ihdas ederek hasmını öldürmektedir. Bu iti
barla hukuki meseleleri hallederken, indirme 
meselesinin de ortadan kadırılması lâzımdır 
Bu hususta bir an evvel Meclise bir tasarı ge
tirsinler. Maruzatım bu kadardır. 

ADALET BAKANI KÜKNEDDİNNASU-. 
BİOĞLU (Edirne) —• Efendim, bendenizin mâ
ruzâtımla Başibüyük arkadaşımızın izahatı bir
birine temas etmektedir, birleşmektedir. Bu in
faz kanununu getireceğiz. Şunu da arzedeyim, 
biz ceza evlerimizi bir zindan halinde de tuta
mayız, cemiyet hayatımınzm medeni vâsfı bu
na, müsait değildir. Bundan başka iş esasına 
müstenit ceza evleri mahkûmları Devlete yük 

B : % 26.S.İ952 6 : î 
•olmamaktadırlar; kendi mesaileriylc yaşamak
tadırlar. 425'bin lira sermaye ile işe başlıyan 
bu müessesenin bugün 4 milyon küsur sermayesi 
vardır. Fakat arzettiğim gibi cezanın daha faz
la müessir olabilmesi arzettiğim kanunun ^ik
im asma bağlıdır. 

11. — Kıars Milletvekili Sırrı Aialmj'in, Ka
ğızman İlçesi Çamuşlu Köyünün -'kaymakta 
olan arazisi hakkında ne gibi tedbirler alındı
ğına dair İçişleri Bakanlığından sormuş olduğu 
yazılı sorusunun bugüne kadar cevaplandınl-
mamasr sebebine, Kağızman'ın Kötek Bucağı 
merkezi ile Çamuşlu ve Akdam köylerinin yet-

•miş beser metre kaymaları karşısında alınmış 
ve [alınacak tedbirlere dair Başbakanlıktan < söz
lü sorusu (6/681) 

BAŞKAN — Sırrı Atalay buradalar mı? 
(Yok sesleri) 

Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

12. — Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın, maki. 
cinsinden her türlü ağaçlıklarla örtülü ormandan 
sayümıyan yerlerden topraksız veya* .az topraklı 
vatanda§lara bugüne kadar kaç hektar saha tevzi 
edildiğine, bu işlemlerin hangi iller dâhilinde ya
pıldığına ve daha nerelerde ne kadar maki sahası 

: tevzi edileceğine dair sorusuna Tarım Bakam Nc-
d,im Ökmen'in sözlü cevabı (6/682) . .. 

I 3 . 5 . 1 Ö 5 2 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki soruma Sayın Tarım Bakanının 
sözlü olarak cevap vermesini saygılarımla rica 
ederim. 

Tokad Milletvekili 
Sıtkı Atanç 

5653 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 
ve orman tarifine ait birinci maddenin (E) fık
ranın daki maki cinsinden her,türlü ağaçlıklarla 
örtülü olup ormandan sayılmiyan yerlerden bu
güne kadar kaç hektar saha tefrik edilmiş ve; 
bunlar kaç topraksız veya toprağı az vatandaş
lara tevzi edilmiştir. Bu işlemlerin yapıldığı 
yerler hangi vilâyetler dahilindedir? Ve daha 
ne kadar maki sahası tevzi edilecektir? Ve bun
lar tahminen nerelerdedir? 

TARIM BAKANI NEDÎM ÖKMENf(Maraş) 
— Muhterem arkadaşlarıma 

1. 5653 sayılı Kanunla değiğen Orman Ka« 
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nununuıı 1 nei maddesinin E bendine. göre or- I 
man sayılrinyan maki sahalarından 1952 yılı 
başına kadar 506' 619 hektar tesbit ve tefrik 
olunmuştur. 

2. Orman sayılmıyan bu sahaların tefrikin-
dan sonra .orman başmüdürlükleri, mahallî top
rak ve iskân teşkilâtına malûmat vermektedir. r 

Tevzi işi, iskân mevzuatına göre Toprak ve İs
kân İşleri Umum Müdürlüğü teşkilâtı tarafın
dan yapılmaktadır. 

3. Maki sahalarının tesbit ve tefriki yapıl
mış olan vilâyetler Aydın, Bolu, Çanakkale, De
nizli,- Hatay, Sinob, Muğla, Mersin ve Zongul
dak'tır. 
• 4." -Maki .sahalarının tesbit ve tefrik işine 
Antalya,. Adana, Bursa, Balıkesir, Bilecik, İzmir. 
İstanbul, Kütahya ve Manisa illerinde devam 
olunmaktadır. Ve bu işin bir an evvel ikmali için 
tesbit komisyonlarının adedi imkân nispetinde 

, artırılmaktadır. • • • • • • ' • 

Makilik tesbiti Makilik tesbiti 
tamamlanmış iller Hektar tamamlanan iller Hektar 

Aydın. 
Bolu 
Çanakkale 
.D nizli 
Hatay 
Sinob 

. Muğla 
Mersin 
Zonguldak 

163.545 
178 

13.380 
36.164 
30.511 

380 
49.959 

" 18.271 
260 

Antalya 
Adana 
Bursa 
Balıkesir 
Bilecik 
İzmir 
İstanbul 
Manisa 
İzmit 

17.869 
26.449 

6.430 
6.169 

170 
11.672' 
60.530 
37.087 
27.595 

Y'ekûn 312.648 Yekûn. 193.971 

SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, bendeniz bu sözlü soruyu .matbuatta gör
müş olduğum yangınlar münasebetiyle saym 
Bakandan sormak zaruretinde kalmıştım. Mat
buatta hepinizin görmüş olduğu üzere, 110 tane 
orman yangım vukubulmuş olduğunu ye İm 
yangınların kasten yapıldığı yazılmaktadır. 
Matbuat bu haberi nereden alırsa alsın, alâkalı 
Bakanlığın bunu bir defa. tekzip etmesi lâzım-
gelirdi. Ben bu tekzibi görmediğim için bu so
ruyu verdim. 

Sorumda dedim ki, şimdiye kadar ne kadar 

.1952 0 : 1 
toprak tevzi edilmiş ve daha. ne kadar arazi tev
zi edilecektir? Bu suali sormaktan maksadım, 
son günlerde çıkan yangınların mahiyetlerini 
açıklamak ve yangın yerlerinde tutuldukları 
söylene vatandaşların suçüstü tutulduklarını 
izah içindi. Şimdi anlaşılıyor ki bu, Tevzii Ara
zi Komisyonunun topraksız vatandaşlara tevzi 
ettiği-arazide makiliklerin körlenmesinden iba
rettir. Memlekette böyle yanmış 110 parça or
man yoktur. 

Brindan başka sabık iktidar , seçimlere ta
kaddüm eden günlerde 5653 sayılı Kanunu çı
kardı. Bu kanunu çıkarmakla 3,5-4 milyon hek
tar ormanı yani makilikleri tevzia tâbi tutmuş
tur. 

Bu cihetleri açıklamak ve sayın Bakanın 
verdiği kayıtlardan ilerde yapılacak Orman Ka
nunu müzakeresinde faydalanmak için sorumu 
vermiştim. , . 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

13. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdı 
Başar'ın, İstanbul limanındaki tıkanıklığı ıslah 
etmek üzere Tlasköy ve Sarayburnu'ndaki sa
hanın eşya muhafazasına tahsisine karar veril
diği halde bugüne kadar gecikmesi sebebine, 
Tophane sahasının Salıpazarı'ndaki liman inşa-
a,tı için boşaltılmaya başlandığı hakkındaki .ha
berin doğru olup olmadığına ve Salıpazarı'nda 
yeni liman tesisleri yapılması hakkında karar 
alınmazdan evvel İstanbul Belediyesi ve Tica
ret Odası ile diğer alâkalıların fikir ve mütalâa
larının'alınıp alınmadığına dair Bayındırlık ve 
Ulaştırma bakanlıklarından sözlü sorusu (6/683) 

BAŞKAN — Efendim, 13 ncü soru Ahmet 
Hamdi Başar tarafından Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlığından sorulmuştur. * Kendileri 
bulunmadığı için bu soru da gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

Mütaakıp kısımlarda karara bağlanması lâ
zım gel en kanun teklifleri olduğu gibi Bahadır 
Dülger tarafından verilmiş karara bağlanması 
icabeden bir de takrir vardır. Çoğunluk kalma
mıştır. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,10 
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B — YAZILI SORULAR 

1.— Afyon Karahisar Milletvekili Ali thsan 
S abis'in; yabancı kadınlarla evli subaylar hak
kında yapılacak muameleye dair bir kanun mev
cut olup olmadığına, yabancı kadınlarla evli Imç 
subayın ordu ile alâkasının kesildiğine, Atina eski 
Ata§emiliterinin ne sebeple askerlikten ihraç edil
diğine ve tekaüt aylığının verilmemesi sebebine 
dair sorusuna Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Köy men'in yazılı cevabı (6/684) 

,, 20. V . 1952 
B. M. Meclisi Yüksek Başlandığına 

Aşağıda yazılı soruma Millî Savunma Ba
kanlığınca yazılı cevap verilmesini dilerim. 

i . Afyon Milletvekili 
' • - • • Gl. Ali İhsan Sâbis 

1. Yabancı kadınlarla evli subaylar hakkın
da yapılacak muameleye dair kanun var mıdır! ' 
Ve hülâsası nedi r ! 

2. Cumhuriyet ilânından.sonra bugüne ka
dar yabancı kadınlarla evli olduklarından dolay* 
ordu ile alâkaları kesilen subayların isim rütbe 
ve son vazifeleri nedi r ! Hangi tarihlerde hakla
rında ne muamele yapılmıştır! 

3. Türkiye'nin eski Atina Ataşemiliteri 
Kurmay Binbaşı Faruk Mirgün hangi tarihte 
ve ne sebeple askerlikten ihraç edilmiştir! Te
kaüt aylığı verilmemesinin sebebi nedi r ! Ve 
hangi kanuna müstenittir veya kimin emriyle te
kaüt ' aylığı verilmemesi kararlaştırılmıştır! 

T. C. • : 

M.. S. Bakanlığı 
S Gnkur. Bşk. 

Prş. Bşk..1. Ş.'l. Ks. ' . ' . . . . 
Sayı : 75042 '" ".. , 

• .- Ankara, 26 Mayıs 1952 

T. C. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
f K a r d ı k , : /Kanunlar . Md, ,21. V . 1952 gün 

3&3-7894 sayılı yazıya. \ 
Afyon Milletvekili General. Ali İhsan Sâbis'-

in 20 Mayıs 1952 tarihli yapılı sorusu ile iste

nen malûmatın aşağıya çıkarılmış olduğunu ar-
zederinı. 

Millî Savunma Bakam 
H. Köymen 

1. Subayların yabancı kız ve kadınlarla 
evlenmelerim meneden kanunlar şunlardır : 

a) Meriyetten kalkan kanunlar ; 
(912, 127,8 ve 1683) sayılı kanunlar. 
b) Halen meriyette bulunan kanun ve özeti: 
8 Haziran 1949 tarih ye 5434 sayılı T. C. 

Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü mad
desi. ; , ('. .-. • 

(Subaylarla askerî ve mülki memurlardan; 
yabancı tabiiyetindeki kız ve kadınlarla evle
nenler veya nikâhsız olarak yaışıyanlaıy istifa 
etmiş sayılırlar ve emeklilik hakları düşer. 

Bunlar istifa için kanuni müddeti ikmal et
memiş iseler muayyen olan1 tazminatı verirler. 
Yabancı memleketlere öğrenim, ye staj için ve
ya memuriyetle gönderilmiş veya kendi hesabı
na gitmiş olanlardan bu harekette bulunanlar 
hakkında yukarki fıkrada gösterilen muamele- • 
nin uyğulanmasiyle beraber orada bulunduk* 
lan müddet zarfında aldıkları aylık ile Devlet* 
çe yapılan bütün masraflar kendilerinden tahsil 
olunur.) • • • > : • 

2. Cumhuriyet ilânından bugüne kadar ya» 
bancı kadınlarla evli olduklarından dolayı ordu 
ile alâkası kesilen subayların isim, rütbe ve son 
vazifeleri ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

3.. Türkiye'nin eski Atina Ataşemiliteri 
Kurmay Binbaşı Faruk Mirgün'ün ihraç edildi
ği tarih ve sebepleriyle tekaüt aylığının veril
memesinin sebepleri 

Kurmay Binbaşı Faruk Mirgün, ataşemi!* 
terlikle Atina'da bulunmakta iken ecnebi bil 
kadınla evlendiğinden ötürü (1278) sayılı Ka* 
nunun 5 nei maddesi mucibince tekaüt hakkın
dan mahrum edilmek şa<rtiyle 2 1 . X . 1928 tari 
hinde müstafi addedilmesi yüksek tasdikten 
geçmiş ve ayrıca işlemiş olduğu suçlardan 1076 
sayılı Kanunun 23 ncü maddesine göre yedels 
subaylık hakkını kaybetmiştir, ' 
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Ecnebi kadınlarla ev]i okluklarından dolayı müstafi addedilenler 

Bütbesi, adı, soyadı 
Görevli bulunduğu- Hangi kanuna göre müs-- Hangi 

son yer tafi addedildiği 
tarihte ilişiğinin 
Kesildiği 

» 5..M. 

» Geçi. 84 

» " 12 M. 

» -12.' M. 

» 12. M. 

Kur. Bnb. Faruk Mir- Atina Ataşemiliteri 1278 sayılı Kanun, 5, M. 
§"ün 
Kur. Yzb.; Feridun Di- l ir . Ak. Tabiye Öğret- 912 » 
rimtekin ^ meni 
Yüksek Müh. Bnb. Nu- Gnkur. Fen ve Sanat D. 5434 » 
r\ Bngün 

» » » Sami As. Fb. Gn. Md. 1683 •» 
Birkari 

» » » Selim » » » » 1683 » 
Dağpınar 

| 5. S. As. Yüks. ' Müh. » » Kırıkkale Çe- 1683 » 
Cavit Büyükmıhçı lik Had. 
6.'»,'"'» » Kemal Ord. Okulunda Öğret- 5434 » 
Gören men 
5, » » » Sacit Öz- As. Fb. 6 ncı Gn. Md. 1683 » 
gür 
5. » » » Mehmet » » » » 
Uyanık 
Mu. Üstğm. M. Kııdsi 101. Mu. Tb. 
Dalman 
Sv. Üstğm. Hüsnü Yıl- 14. Su. A. 
maz 

» » Hakkı Er- Sv. Okulunda 
giner 
Hr. Sn. Yzb. Necip Ya- Fen Sanat D. 
nık 
Tbb. Yzb. Mehmet Fe- 135. P. A. Tab. 
ridun • 
Vet. Yzb. Hüseyin — 
» » İbrahim Ekrem As. Vet. Bakteriyoloji 912 » 

ve Serolaji asistanı 
» » Said Bilâl » » » » 

Piyade Yzb. Yaşar 36. P. A. 
P. Üstğm. inal Polat Amerika 'da kursta 

1683 » 

1683 » 

912 » . 

1278 » 

1278 » 

5434 » 

912 » 

912 » 
912 » 

912 » 
1278 » • 

» 

» 

. »' 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

12. 

12. 

Güverte Üstğm. Celâl 
Boray 
Mak. Tğm. Kemal Ay
dın soy 

Amerikalı bir kadın ile 
evlenmiş ve yurda dön
mek istememiştir. 
912 sayılı Kanun 

912 » » . 

21 . 'X .1928 

7 . V I . 1927 

31 . XII . 1950 

15 .' VIII . 1948 

16 . IX . 1949 

23 . IX •. 1949 

28 . IV . 1950 

15 . VIII . 1948 

30 . XI . 1948 

9 , V . 1927 

20 . VI . 1929 

1 . III . 1940 

28 . .VIII . 1950 

30 . I I I . 1926 

30 . III . 1927 
30.. I I I .1927 

12 . XI I . 1927 
29 . VIII 1933 

7 . IX . 1950 

4 . X 1926 

27 . VII I . 1928 
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2. — Van Milletvekili îzzei Akın'ın, Van 

İlinin 'yedi ilçesinden dördünde askerlik şube
sinin açılıp açılmadığına, açılmamış ise sebebi
ne ve ne zaman açılacağına dair sorusuna Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in yazılı ceva
bı ,(6/690) 

23 ..V . 1952 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

T a n Vilâyetinin yedi ilçesinden dördünde 
askerlik şubesi yoktur. Bu eksiklik vatandaşla
rımız için geniş ölçüde rahatsızlık yaratmakta
dır. Sayın Millî Savunma Bakanı bütçe müza
kereleri sırasında «1952» Bütçesinin tasdikin-
dan sonra bu teşkilâtın kemen kurulacağını 
vait buyurmuşlardı. Bu ilçelerde askerlik şube
leri açıldı mı? Açılmadı ise sebebi nedir ve ne 
zaman açılacaktır? 

Millî Savunma Bakanlığınca yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygı ile arzederim. 

Van Milletvekili 
İzzet Akın 

1952 0 : 1 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 158 

27 . V .1952 

Öz: Van İlinde açılacak 
ve açılamıyan Askerlik 
Şubeleri 

T. B. M, M. Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğünün 24 .' V . 1952 gün 

ve 6/690 ve 3675/7930 sayılı yazılarına , karşı
lıktır: 

1. Halen 48 ilçemizde Askerlik Şubesi yok
tur. Birçok sebeplerden her sene bunlardan an
cak birkaçı açılabilmektedir. Fakat bu sene, 
bölgelerin iklim ve yol durumları göz önünde 
tutularak, personel ve bina durumları uzun 

uzun incelendikten sonra,, büyük bir hamle ile 
(25) Askerlik Şubesinin birden açılmasına ka
rat- verdik. Bu şubeler 15 Temmuz 1952 gününe 
kadar bir muamele memuru ve. yedek subayla 
faaliyete geçebileceklerdir. Şube başkanları ise 
ancak kıta hizmetini bu Ağustos içinde bitire
ceklerden atanacaklardır. Bu açılacak yerlerin 
çoğunda istediğimiz en az üç oda, bir koğuş, 
bir »lopu, bir bekleme yeri olacak, müsait bina
lar da yoktur. Bu engellere rağmen, halkın şu
be ile olan işleminde kolaylık görmesi için hep
sine katlandık. 

2. Şube açmaya karar verirken, bütün.ille
rin açılmıyan ilçelerinin, nüfus, esnan ye yol 
bakımından olan büyük ihtiyaçlarını düşünmek 
zorunda kaldık. Van İlini de bu çerçeve!i içinde 
düşündük, Van İlinin dört ilçesinde Askerlik 
Şubesi yoktur. Bu sene açılacakların yarısını 
açtığımıza göre Van'dan daha iki ilçede şube 
açmaya karar verdik. 

Muradiye'nin nüfusu (20 153) ve esnanı 
(2 500) dür. Çatak'a, Gürpınar ve Gevaş'a gö
re nüfusu ve esnanı en fazla olandır. Bu sene 
burada Askerlik Şubesi açıyoruz. 

Çatak'm nüfusu (8 623) ve esnam (1 000) 
dir. Gürpınar ye Gevaş'a göre nüfus ve esnan 
bakımından düşüktür. Fakat halen ' bağlı bu
lunduğu Van'a; (83) kilometre mesafededir. 
Üç günlük gidiş, üç günlük geliş vatandaşı çok 
sarsar. Yolu da iyi değildir. Kışın kapanır. Nü
fus ve esnanı şube açma prensiplerimize uyma
masına rağmen bu yol durumundan ötürü bu 
şubeyi de açıyoruz. v 

Gürpınar'la Gevaş'ı yukarda arzedilen se
beplerden ötürü, açılamıyan şubelerle birlikte 
mütaakıp plânlarımızda göz önünde bulundura
cağımızı arzederim. 

Millî Savunma Bakam 
Tİ. Köymen 
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T, B. M, M. Bmmevi 


