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' Sayfa 
ea ittihaz olunan menafii umumiye ka
rarına itirazen açılan dâva üzerine ve
rilen tehiri icra kararının yerine getirilme
mesi sebebine dair sorusuna İçişleri Ba-
kanvekili yerine Müsteşar Yardımcısı
nın yazılı cevabı (6/650) 425:426 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Ali İhsan Sâbis'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri ile Devlete ait ve Devlet serma
yesinin alâkadar olduğu bankalara idare 
meclisi üyesi, başkan ve murakıp olarak 
tâyin edilenlerin isimleri ile hizmet müd
detlerine ve Denizbank İdare Meclisine 
tâyin edilen Şahin Giray'm evvelce Eti-
bank İdare Meclisi Üyesi olup olmadığı
na dair sorusuna, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı cevabı 
(6/665) 426:427 

3. — Çorum Milletvekili Hasan Ali 
Vural'ın; Alacahöyük - Boğazkale yolu
nun tamamlanmasına ve Budaközü çayı 
üzerine inşa olunacak ahşap köprüye da
ir sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal 
Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/687) 427:428 



İ. — GEÇEN TUTACAK ÖZETÎ 

• Erzurum Milletvekili Bahadır ; Dülger'in; 
Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu tara
fından verilen soru önergesinin bir önceki Bir
leşimde görüşülmesi sırasında, usul hakkında 
söz verilmemiş olmasının İçtüzük hükümlerine 
uymadığı yolundaki önergesi, görüşüldü. 

Gündemin iki defa görüşülecek maddeleri
nin sorulardan önceye alınması hakkındaki öner
ge kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu ka

nuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
teklifinin birinci görüşülmesi bitirildi. 

30 .Mayıs 1952 Cuma günü. saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 
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Tokad Milletvekili 

Muzaffer önal 

Sorular 

A — Sözlü sorular 
Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, Ada

na - Ulukışla arasında vukubulan tren kaza
sında. bir ihmalin mevcut olup olmadığına, var
sa bu hususta ne muamele yapıldığına ve bu 
gibi hâdiselerin tekerrür etmemesi için ne gi
bi ' tedbirler alındığına dair sözlü soru önergesi, 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/692) 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'm, 
Amasra'daki Dökük ve Tarlaağzı ocakları ile 
Kurucaşile'deki îdareağzı, Azdavay ve Söğüt-
Özü maden kömürü ocaklarının işletilmesi hak
kında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi, İşletmeler Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/693) 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'm, 
Zonguldak - Karabük hattının münakale duru
mu hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
Önergesi, İşletmeler ve Ulaştırma Bakanlıkları
na gönderilmiştir. (6/694) 

Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, Devlet 
hizmetini hâlkm ayağına götürme bakımın
dan bucakların tam teşekküllü şekle veya ilce 
şekline çevrilmesi hususlarından hangisinin 
tercih edileceğine dair sözlü soru önergesi Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/695) 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin,.. Balık'm, 
petrol istihsal miktarı hakkında sözlü sora 
önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/696) 

Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu'-
nun, Balıkesir İlinin Balya İlçesindeki simli 
kurşun madeninin ilgili şirketçe ne zaman ve 
ne sebeple terkedildiğine, yeniden işletilmesi 
için mütehassıslar tarafından tetkikat yaptırı

lıp yaptırılmadığına, yaptırılmış ise verilen 
raporun mahiyetine, yaptırılmamış ise bu hu
susta ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/697) , 

Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumeu'-• 
nuri; Ulus Gezetesinin 20 . V . 1952 tarihli 
nüshasının üçüncü sayfasında intişar eden ya
zıda zikredilen silâhlanma, kaçakçılık ve asa
yişsizlik vakaları hakkındaki iddiaların mahi
yetine dair sözlü soru önergesi, Adalet ve 
İçişleri bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/698) 

İstanbul Milletvekili Sani Yaver 'in, Temyiz 
Mahkemesine bir senede gelen ve intaç edilen 
dâvalara, İstanbul İcra daireleri miktarı ile 
teşkilâtına, Sulh mahkemeleri ile Temyiz Hu
kuk mahkemelerindeki dâvaların talik müddet
lerine ve Temyiz Mahkemesinde çalışan zeva
tın sıhhi durumları ile ne dereceye kadar alâ
kadar olunduğuna dair sözlü soru önergesi, A-
dalct Bakanlığına gönderilmiştir. (6/699) 

Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'm; 
Yunanistan ile Türkiye arasında tesis edi
len sıkı dostluk münesabetlerinin ^ bütün Or-
taşark devletlerine de teşmili hususunda ne 
düşünüldüğüne ve Tunus meselesinde Hüküme
timizin noktai nazarına dair sözlü soru öner
gesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/700) , 

Van Milletvekili İzzet Akın'm; Namık Ke
mal Mahallesindeki memur evleri hakkında söz
lü soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/701) 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'm; 
Maden Ocakları Kanununun ne zaman Meclise 
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gönderileceğine dair sözlü soru önergesi, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
,(6/702) 

izmir Milletvekili Abidin Tekön'ün; Türk 
işçilerine karşı Hükümetin cephe aldığı hak
kındaki iddiaların mahiyetine ve İzmir İşçi 
sendikaları veya Sendikalar Birliği ile Hükü
met arasında her hangi bir ihtilaflı mevzu olup 
olmadığına dair sözlü soru Önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/703) 

Teklif 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 

Boyacığiller'in, memurların işledikleri suçlar
dan dolayı haklarında yapılacak .soruşturma ve 
^ovuşturmaya dair kanun teklifi (2/397) (İç
işleri ve Adalet komisyonlarına); 

Raporlar 
2. — Ankara'da Gençlik Parkında mevcut 

bina ve tesislerin parasız olarak Ankara Bele
diyesine devri hakkında kanun tasarısı ve iç
işleri Maliye ve Bütçe komisyonları raparları 
(1/322) (Gündeme); 

3. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe • Komisyonu raporu (1/393) 
(Gündeme); 

4. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

• Yazılı sonl 
Çoruh Milletvekili Mesut Güney'in; Hopa' 

da bilet alamadıklarından dolayı günlerce bek
lemek mecburiyetinde kalan yolcuların sıkıntılı 
durumunu gidermek için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne ve lüks ve sürat vapurlarında 
üçüncü mevki yolcu biletleri verilip verilmedik 
ğinc dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir (6/691). 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mına bâzı kadroların eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/389) (Gündeme); 

5. —• Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osma-
ninin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine 
çıkarılmasına dair olan 431 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Dışişleri ve Adalet 
komisyonları raporları (1/321) (Gündeme); 

.6. —• Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacığiller'in, Zonguldak ve Ereğli Havzaı 
Fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının Amele 
Menafii Umumiyesine olarak Füruhtuha dair 
olan 114 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 ncü madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma, Ekonomi ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/163) (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 
KÂTİPLER : Muzaffer Önal (Tokad), Sedat Baran (Çorum) 

**m* 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
mi açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, birlegi-

4. - BAŞKANLIK DÜVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

i. ~ Van Milletvekili Ferid Melen ve iki 
arkadaşının, resmî ilân tevziaUndaki yolsuzluk 
dolayısiyle Basbaka/n Yardımcısı Samet Ağa-
oğlu hakkında soruşturma yapılmasına dair öner
gesi (4/259) 

26 . V . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Resmî ilân tevziatında tutulmuş olan sakim 
yolun bir müddettenberi Meclis içinde ve dı
şında umumi tenkid ve şikâyet konusu olduğu 
malûmdu*. . 

Bu tenkid ve şikâyetler üzerine tevziatın 
âdil ve objektif esaslara irca olunmasına haklı 
olarak intizar edilirken gün geçtikçe tatbika
tın daha vahim bir istikamet aldığı görülmek-
tedif. 

Bu tatbikatın her gün yeni tecellilerine şa
hit oluyoruz. Bunlardan biri (Türk Basın Bir
liği Ortakları Resmî İlânlar Kolektif Şirketi) 
nin son umumi heyet toplantısında meydana 
çıkmıştı*. 

Umumi heyete verilen bilançoya nazaran 
1951 yılında bu ortaklık eliyle Ankara, İstan
bul ve İzmir'de intişar etmekte olan gazetelere 
tevzi olunan Resmî ilânların ücret tutarları 
3 455 331 liraya baliğ olmuştur. 

Geçmiş yılların rakamlariyle mukayese edi-
lemiyecek bir hadde varmış olan bu ücretlerin 
hangi esas ve ölçülere göre ve hangi gazetelere 
tevzi edilmiş olduğu malûm değildir. Her ne
dense bu rakamların umumi heyet toplantısın
da açıklanmasından içtinap olunmuştur. O ka
dar ki Ticaret Kanununun sarih hükümlerine 

rağmen tevziata ait hesaplar şirket ortakları
nın bir kısmından ve hattâ şirket murakıpla
rından dahi gizlenmiştir. 

Resmî dairelerin artırma ve eksiltmelerin
de rağbeti ve talebi çoğaltmak maksadiyle ya
yınlanması icabeden bu ilânlar söylendiğine 
göre Başbakanlığın gizli emirleri dairesinde 
dağıtılmakta ve bu emirlerde işaret edilen ga
zetelere verilmektdir. Yine iddia olunduğuna 
göre tamamen bir hizmet karşılığı olması 
icabeden ve yıllık tutarı 3,5 milyon lirayı aşan 
bu ücretlerden sürüm ve satışı olan büyük ga
zetelere ayrılan miktar yarım milyon lirayı 
bulmakta ve mütebaki 3 milyon lirası tercihan 
iktidara taraftarlık eden veya iktidarın hoşuna 
gidecek neşriyat yapmayı taahhüt eyliyen sü-
rümsüz gazete ve mecmualara, bu lüzmetlerinin 
bir mükâfatı olarak verilmiş bulunmaktadır. 
Yine bu arada ikdar ve terfih edilmesi arzu 
edilen bâzı kimselerin de bu kaynaktan fayda-
landırıldıklarına işaret olunmaktadır." 

.Geniş suiistimallere ve yolsuzluklara konu 
olduğu anlaşılan ilân tevziatı hakkında Hükü
met bugüne kadar umumi efkâra tatmin ede
cek açıklamalarda bulunmaktan kaçınmıştır. 
Bu konu hakkında gensoru açılması hakkında
ki Önerge Yüksek Meclisçe reddolunmuştur. 
Bundan dolayı kesif bir esrar perdesi arkasın» 
da kalan; bu işe ait çeşitli dedikodular gün geç
tikçe vüsat ve ehemmiyet peyda etmektedir. 

Devlet diğer âmme teşekküllerine ait mil
yonlarca liranın bu suretle hakiki maksat dışın* 
ela kullanılması ilgililerin cezai ve malî mesu
liyetlerini istilzam eden hallerdendir. Bu işle-
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rın tertip ve icrası mesuliyeti vazifeli Bakan I 
olarak Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'-
na atfolunduğuna ıgöre gerek kendisi ve var
sa fiil ortakları hakkında gereken kanuni mu
ameleler yapılmak ve fuzulen verilmiş olan mil
let paralarının istirdat veya tazmin ettirilmesi 
cihetine gidilmek üzere içtüzüğün 169 ncu 
maddesi gereğince soruşturma açılmasını arz 
ve teklif ederiz. 26. V . 1952 

Van Milletvekili Kars Milletvekili 
, Ferid Melen Sırrı Atalay 

Ordu Milletvekili 
Hüsnü Akyol 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, takriri dinledim, daha 
evvel de okumuştum. Takrirleri müphem oldu
ğu için, bizi Yüce Divana sevketmek üzere 
hazırlanan bu takririn neyi anlatmak istediği
ni arkadaşlarımız benden evvel gelsinler izah 
etsinler, ben cevaplarını ona göre arzedeyim. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Hatip arkadaşlardan rica edi
yorum, meseleyi dikkatle takip etmek zarureti 
vardır, lütfen sağ mikrofondan konuşsunlar. 

Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Çok muhterem 

arkadaşlar; biraz evvel huzurunuzda okunan 
takriri imzalamış bulunan arkadaşlarınızın, di
ğer bir Meclis üyesi hakkında soruşturma iste
mek mecburiyetinde kaldıklarından dolayı elem 
duymuş olduklarını ifade etmek zorundayım. 
(Soldan vah, vah sesleri, gülüşmeler). Tatlı 
sözler dahi arkadaşlarımın (gücüne gidiyor, ya 
acılarını söylersek ne olacak? (Soldan gülüşme
ler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; müsaade buyurun, 
konuşmalarına devam etsinler. 

FERÎD MELEN (Devamla) — Muttali ol
dukları-yolsuz ve kanunsuz muameleleri İçtü
züğün gösterdiği yollarla yüksek huzurunuza 
getirmek, bu kürsüde yemin etmiş olan her 
milletvekili için başta gelen bir vazifedir. Bu 
takririmizle, bizler- sadece Anayasanın tahmil 
ettiği bu vazifeyi yerine getiriyoruz. 

Takririmizde arzeylemiş olduğumuz hâdise
ler ve vakıalar esefle söyliyeyim ki trajik bir 
mahiyet almıştır. Böyle hâdiseler karşısında 

i§5â ö t î 
heyecan duymamak mümkün değildir. fenınin* 
la beraber, konu hakkında Yüksek Heyetinize 
etraflı malûmat arzederken tam bir objektivi-
te içinde kalmaya gayret edeceğime emin ola
bilirsiniz. (Maşallah, maşallah sesleri). 

FERiD MELEN (Devamla) — Türkçe ko
nuşuyorum. 

(Kâğıtta ne yazıyorsa onu okuyor sesleri) 
Arkadaşlar, izin verirseniz evvelâ işin kanu

ni tarafına temas edeyim : Hepinizin bildiği 
gibi, resmî ilân müessesesi 2490 sayılı Artırma -
Eksiltme ve İhale Kanununun 7 - 14 ncü mad
delerine dayanır. Bu kanunun 7 nci maddesine 
göre Devlet, katma^ ve hususi bütçeli idareler 
belediyelerin alma, satma, yaptırma, keşfettir
me, kiraya verme kiralama ve bunlara benzer 
diğer işlerinde ilân mecburidir. Kanun, ilânla
rın, işin yapıldığı yerde gündelik gazete ile gün
delik gazete yoksa aralıkla çıkan gazetelerle 15 
gün içinde dört defa aleniyete konmasını em
retmiştir. Ayrıca muhammen bedeli 15 bin lira
yı 'aşan işlerin mahallî gazeteden başka büyük 
şehirlerde çıkan ve Hükümetçe intihap olunan 
iki gazetede ilânını şart koymuştur. 

Kanunun 14 ncü maddesi, kanuni şekiller*} 
uymıyan ilânları hükümsüz addetmiş ve bu 
türlü ilânlara istinaden yapılan ihalelerin de 
fesih olunacağını hükme bağlamıştır. Vâını ka
nunun böyle bir mecburiyet ihdasında güttüğü 
gaye Devlet artırma ve eksiltmelerinde aleniyeti 
sağlamak, talep ve rağbeti artırmak ve binnetice 
âmme işlerine harcanan paraların daha müsmir 
olmasını temin etmektir. 

Burada iki noktanın tesbit olunmasında fay
da vardır; 

1. Arzettiğim hükümler Hükümete ancak bir 
noktada, muhammen bedeli 15 bin İrayı aşan iş
lerde (büyük şehirlerde çıkan iki gazeteyi inti
hap etmek) yetkisini tanımıştır. 

2. Bu yetki sadece Artırma ve Eksiltme 
Kanununa tâbi daire ve müesseselerin, yukarda 
arzettiğim vasıftaki ilânları hakkında caridir. • 

Buna göre, muhammen bedeli 15 bin lirayı 
aşmıyan işlere ait ilânlar üzerinde, Hükümetin 
her hangi bir tasarrufta bulunması caiz olmaya
cağı gibi, İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi Artır
ma ve Eksiltme Kanununa tâbi olmıyan mües
seselere ait ilânlar hakkında her hangi bir karar 
almasına cevaz mevcut değildir. Bu daire ve mü
esseselerin vazifelileri ilân ve reklâmlarını mües-
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Seselermiıı, meııiaatlerme ve İşin ehemmiyet ve 
hususiyetine göre diledikleri gazetelere de ve 
mecmualarda: yayınlamak, yetkisine sahiptirler. 

Geçmiş, tatbikat : 
Kanun vhükümlerini bu suretle ar zeyl edikten 

sonra.geçmiş tatbikata kısaca /temas edeceğim : 
Resmî ilânlara ait ilk kararname 22 Şubat 

1938 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Artırma 
ve Eksiltme Kanununun 7 nci;maddesine daya
nan bu kararname sadece mnahammen bedeli 15 
bin lirayı aşan ilânların sureti ,tevziini tesbit ve 
tâyin etmiştir. Bu kararnameye göre, muham
men bedoi 15 lün lirayı aşan işlere taallûk eden 
ilânlar majhallî gazetelerden maada, Devlet mer
kezinde çıkan Jülus, İstanbul veya İzmir ,Vlc çıkan 
gazetelerden birisinde yayınlanacaktır. İstanbul 
veya İzmir'de çıkan gazetenin intihabı işin ma
hiyetine ye ilânın herkesin ıttılaına vusulünü, te
min zaruretinin icaplarına göre plâkalı dairelere / 
bırakmıştır. 

Bu kararname muhaınmcn bedeli 15 bin li
radan aşağı olan ilânlarla İktisadi Bevlet •Te
şekkülleri ve. diğer âmme müesseselerinin .ilân
larına- hiçbir .müdahalede bulunmamıştır. 

1 Haziran 1943 tarihinde yürürlüğe giren 
2/19828,sayılı Kararname, resmî daire ve mü
esseselerin: her nevi ilânlarını Türk Basın Bir
liği .teşkilâtı olan yerlerde, bu birlik veya, bu 
birliğin kuracağı müessese eliyle gazetelere ve
rilmesi .esasını kabul etmiştir. 

Bununla beraber, daire ve müesseseleri, ilân-
larınm yayınlanacağı.... gazeteleri seçmekte ta
mamen muhtar bırakmıştır. 

1950 yılının 9 ncu ayma karla,r, resmî ilânlar 
arzettiğim kanun ve karanı anı e hükümleri da
iresinde., ve.bu îSîır.etle yayınlanmıştır. 

Adnan Menderes Hükümeti tarafından 13 
Eylül tarihinde ıkabul edilen yeni bir kararname 
ile resmî ilân tevziatına yeni bir istikamet ve
rilmiştir: 

,Bu kararname .genel, katma, özel bütçeli, da-
, ire ve müesseselerden başika Artırma,, Eksiltme 
Kanununa, tâbi bulunmıyan bâzı teşekküller ez
cümle ^ermaesinin tamamı Devlete, belediye ve
ya özel idarelere ait müesseselere ve alelûmum 
İktisadi Devlet Teşekküllerine ve bu teşekkül
ler tarafından sermayesinin yarısından fazlası
na iştirak suretiyle, kurulan ortaklıklara ve 
bunların ayni; nispette iştirakiyle, vücut bulan 
kurumlara .ticaret ve şa^ayi.iO.daJa.nna^.borsalaıja., 
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satmalınıp belediyelere bağlı olan müessesele
re ait her nevi ilân ve.reklâmları ve şahıslar tar 

rafından yapılması bir kanun veya tüzük veya 
yönetmelik icabı olan ilânları resmî ilânlar mef-

j humu a rasına, sokmak suretiyle m evzuu geniş
letmiştir. • ' , . . , . . 

"'.Bu kararname şümulün e giren il Tın ye, ; rek-
lâmlarm Ankara, İstanbul ve İzmir'de Türk Ba
sın Birliği Resmî lanlar Ortaklığı. vasitaşiyle 
muayyen vasıfları haiz siyasi gazeteler .arasın
da (eşit külfet ve eşit ücret esası) Jüzerinden da
ğıtılması esasını koymuştur. 

Bugünkü tatbikat : 
1 Ağustos 1951 tarihinde yayınlanan 3/13294 

sayılı Kararname ise; arzettiğim surette şümııl-
lendirilmiş olan ilân ve reklâmların tevzi işine 
büsbütün başka bir istikamet vermiştir. 

Bu kararname hükümlerine göre : - (ilân ve 
reklâmlar en geniş mana siyle siyasi mahiyette 
iç ve dış haberler verip, iç ve dış siyâset üze
rinde yazılar ve mütalâalar neşreden gündelik 
gazetelere, tercih an verilecektir. Gündelik ve 
sabahlan intişar eden ticaret gazetelerine, siya
si gazetelere verilen ilân ve reklâmların, ancak 
% 20 si verilecektir. 

Kendilerine resmî ilân verilecek gazeteleri 
Başbakanlık tâyin 'edecektir. Bu suretle tâyin 

' olunan gazetelere verilecek, ilânların % 50 si 
seyyanen taksim olunacak ve mütebaki % 50 
nin ne suretle tevzi edileceğini yine Başbakan
lık takdir edecektir. 

Ankara,. İstanbul ve Ankara dışında kalan 
yerlerde yayınlanacak, ilânların hangi gazete 
ÂC dergilerde yayınlanacağını yine Başbakanlık 
tâyin eyliyeeektir.) -

Aziz arkadaşlarım; 
Arzettiğim kanun hükümlerine külliyen ay

kırı esasları ihtiva eyliyen bu kararname yürür
lüğe girdikten sonra iş büsbütün çığırından çık
mış ve tam mânasiyle bir curcuna başlamıştır. 

Bu kararnameye uyularak yapılan tatbikat 
ile, kanun da, vâzıı kanun da, vâzıı kanunun 
maksadı da bir tarafa atılmış, resmî ilan, dev
let artırma ve eksiltmelerinde rağbet ve talebi 
artıracak bir vasıta olmktan çıkmış, büsbütün 
başka maksat uğruna, kullanılan bir alet haline 
gelmiştik (Soldan ne maksat sesleri) 

M1JRAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Ne mak-
I , sat? (Soldan izah etsin sesleri). 
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FERİD MELEN (Devamla) — Murad Ali 

bey, bir az sabırlı ol, sen bu kanunları bilirsin. 
İş öyle bir hal almıştır ki bugün tevzi edi

len nesne resmî ilân değil resmî ilânların bedeli 
olmuştur. Tevziatın nasıl idare edildiğini can
landırmak üzere size Resmî İlânlar Kolektif 
Ortaklığında patlak veren bir skandal esna
sında cereyan eden konuşmalardan bir kaçını 
nakledeceğim : 

Bize nakledildiğine göre bu kolektif ortak
l ı k eliyle istanbul, Ankara ve İzmir'de intişar 
eden gazetelere 1951 yılı içinde tevzi olunan 
ilânların ücret tutarları (3 455 331) liraya ba
liğ olmaktadır. 

, Şirket, bu ilânları her ay başında Başbakan
lıktan gönderilen mahrem işaretli listelere göre 
tevzi eylemiştir. 

Şirket 1dare Heyeti, Ticaret Kanununun sarih 
hükümlerine rağmen tevziata ait hesapları ra
pora dercetmemiş ye ortaklardan gizlemiştir. 
Toplantıda hesap istiyen bir ortağa müdürün 
verdiği cevabı aynen naklediyorum : 

«Her ay .bize Başbakanlıktan, mahrem kaydı 
ile bir tebliğ yapılmaktadır. Bunlara gazetele
rin isimleri kaydedilmekte ve verilecek olan 
resmî ilânlar parası tâyin olunmaktadır. Başba
kanlığın bu emrine uyarak ilân parasını dağı
tıyoruz. Her ay sonunda yaptığımız tevziatı bir 
tezkere ile Başbakanlığa bildiriyoruz. Başba
kanlık kendi emirlerine göre hareket edip et
mediğimizi kendisi kontrol ediyor. Bu vazife
mizi kemali sadakatle ve dürüstlükle yaptığımı
zı temin edebiliriz» (Bunun için aferin sesleri) 

ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Müdürün, ma
aşına 10 lira zam yapmalı. 

FERİD MELEN (Devamla) — Aynı heyette 
İdare Meclisi Başkanı da şunları söylemiştir : 

«Bizler İdare Meclisinde her birimiz ayrı 
ayrı gazetelerin sahibi bulunduğumuzdan mü
dürden ayda hangi bir gazeteyi ve ne kadar 
liralık ilân tevzi edildiğini sormuyoruz. Şahsan 
Hükümetin verdiği emirlerin doğru tatbik edil
diğine kaniiz» ayni heyetin toplantısında, şirket 
murakıbı İdare Meclisinin hesaplarını kendi
sinden gizlettiğini beyan eylemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, ilân işinin karanlık 
içinde oynanan karanlık bir oyun haline geldi
ğini bu hadise bize açıkça, göstermeye kâfidir. 
Tevziatın gizliliğine bu itinanın sebebi nedir? 
Tevziata hâkim olan makamın bir korkusu mu 
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var? Haklı olarak şüpheye düşenler 'çıkıyor1. 
Bu arada gazete sütunlarına intikal eden çeşitli 
söylentiler yapılıyor. Bu söylentilere bakılırsa 
muayyen bir yüzdelik mukabilinde gazetelere' 
ilân tahsisatı temin eyliyen nüfuzlu komüsyon-
cular peyda olmuştur. Hattâ bu maksatla bir 
şirket dahi kurulmuştur. 

Bâzı kimseler bu kaynaktan faydalanmak 
üzere yeni yeni gazeteler ve mecmualar, çıkar
maya başlıyorlar. 

Yeni intişar etmeye başlıyan Hizmet gazete
sine 400 000 liralık' işletme sermayesini mete
liksiz bir kunduracı temin ediyor. (Soldan «var 
mı delilleri» sesleri) 

Adlarını dahi birçoklarımızın bilmediği ve 
işitmediği, satışı iki, üç yüz nüshayı bulmıyan 
bâzı gazetelere verilen ilân ücretlerinin büyük 
bir okuyucu kütlesine sahip olan büyük gazete
lere verilenlerin birkaç misline baliğ olmasının. 
hikmet ve sebebini vatandaş haklı olarak öğ
renmek istiyor. (Misal ver sesleri) gazetelerin 
hepsi yanımdadır.. Ankara'da çıkan Hizmet ga
zetesi, günde 100 tane satmaz, bir yılda yüzbin 
lir!a almıştır. (Soldan, Ulus sesleri) 

Biz de, siz de karanlık içindeyiz. 
ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Lâmba yak. 
FERİT MELEN (Devamla) — Hakikaten 

tevzi işine hâkim olanların kötü niyetleri var 
mıdır? Buna hiç birimiz evet veya hayır diyeme
yiz. Dersek tahkiksiz hüküm vermek suretiyle 
hataya düşeriz. Kanaatime göre bize düşen va
zife bu vakıa ve söylentileri tetkik ve tahkik 
etmektir. \ 

Muhterem arkadaşlarını; mâruzâtımı hülâ
sa edeyim : 

1. Arzettiğim vakıa ve misallerden de an
laşılmış olacağı üzere milletin milyonlarca lira
sı vâzıı kanunun maksadı dışında kullanılmış
tır, ve kullanılmaktadır. Ne Hükümetin ve ne 
de her hangi bir Hükümet makamının resmî 
ilân tahsisatını vâzıı kanunun maksadı dışında 
kullanamaz, buna ne hakkı ve ne de yetkisi var
dır. 

Bu ödenekler Hükümet emrine gazetelerin 
ve gazeteciliğin inkişafını sağlamak gayesiyle 
verilmemiş olduğu cihetle bu tevziatı böyle 
bir paravananın arkasına gizlenerek müdafaa 
etmek mümkün değildir. 

2. Resmî ilânların okuyucusu olmıyan veya 
çok mahdut okuyucuya sahip bulunan gazete-

403 
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lerde veya, mecmualarda yayınlanmasından Dev- I 
let ve diğer âmme teşekküllerinin artırma ve 
eksiltmelerinde talebin mahdut kalmasını in- I 

• taç eylemesi itibariyle başkaca zararlar doğmak- J 
tadır. (Soldan • Öyleyse Ulus'a verilsin sesle
ri) , 

3. Ayrıca tevziat etrafında çeşitli söylen
tiler mevcuttur. I 

Bunların her birisi, kanunen ve cezai ve I 
malî mesuliyetleri istilzam eden hallerdendir. I 

Bu sebeple yüksek Meclisten hâdiseye el ko
yarak keyfiyeti tetkik ve tahkik ettirmesini ni- I 
yaz ediyoruz. 

» Takdir sizindir. . I 
BAŞKAN — Buyurun Başbakan Yardımcı- I 

sı.... 
Efendim, takrir veren arkadaşlardan başka I 

'konuşmak istiyen var mı? I 
; SIRRI ATALAY (Kars) — Başbakan Yar
dımcısı konuştuktan sonra konuşacağım.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, takrir o- t 
kunduktan sonra Hükümet konuşur, sonra mil-

ı • ' . . . • • • • '•• j 

letvekilleri arkadaşlar konuşur. Takrir veren 
arkadaşlardan biri konuştu, şimdi Hükümeti 
davet ediyorum, buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU ((Manisa) —.' 
Muhterem arkadaşlar, Perid Melen arkadaşı-

, mız o kadar asık ve ciddî yüzle kürsüye çık- ( 

ti ki, itiraf edeyim, ben takriri izah ederken, 
takrire koymadığı başka hususları da söyliye-
cekler zannediyordum. Ama anlaşılıyor ki, bu 
ciddiyet eleminden, bana acıdığından ileri geli
yormuş, ve teessür duyuyormuş... Teşekkür e-
derim. (Gülüşmeler) Yalnız bu kadar ciddî mev
zularda, temenni . ederim ki, daha derin de
lillerle, daha esaslı vesikalarla gelsinler. Pe
rid Bey, kürsüde yaptığı yeminden bahsetti. 
Burada hepimiz ö yemini yaptık. Bu. yemini 
yaparken aynı zamanda bu yeminin içerisin
de mündemiç olarak karşımızdakileri elinizde 
vesika olmadıkça hırsızlıkla, suiistimalle, it
ham etmemek yeminini de yaptık. Yani dü
rüstlük yeminini de yapmış bulunuyoruz. (Sol
dan alkışlar) Arkadaşımız yemini neden ha
tırlattı? Heyecan duyduklarını, ortada trajik 
vaziyet bulunduğunu söylediler, sanki Şeks-
pirin bir dramı oynanıyordu, bir Devlet ada
mı, bir Devlet Bakanı bir nazır itimadı haiz 
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•bir adam bu itimadı suiistimal etmiş hırsız» 
lık etmiş de bütün bunları perde perde göstere
ceklerdi. Fakat anlaşıldı ki, trajedi yalnız 
kendi yüzünden ibarettir. (Soldan gülüşmeler 
ve, alkışlar) 

Kararnamenin tarihî seyrini anlattı. Ne
den anlattı bunu bilmem, ben olsaydım anlat
mazdım. Çünkü aleyhlerine oldu, bir hakikati 
bizzat itiraf etti. Her ilânın Hükümet Mer
kezinde çıkan bir gazetede neşredileceği hük
münü koymuşlar. Bundan sonra Hükümet Mer
kezinde başka gazeteler çıkmasına mâni oldular. 
Perid Melen bu suretle «Ulus» un nasıl zengin 
olduğunu kendi ağziyle meydana çıkardı. Yal
nız politika... Yapmam ben bu işi. (Soldan şid
detli alkışlar) Perid Melen curcunadan gürül
tüden bahsetti. Arkadaşlar, Halk Partili arka
daşların hallerine bakıyorumda Fuzuli'nin şi
iri aklıma geliyor : 

«Hem yakarsın ateş-i sûzü sitemle âlemi 
Hem döner dersin ser-i gııyumda feryad ol

masın.» 
Hem cihanı yakmışlar, hem de gürültü iste

miyorlar... Verdikleri izahatından uf ak tefek not
lar aldım, onlara cevap vereyim. 

Burada listeler okudu, kararnameyi okudu. 
kararname gayet sarihtir, Cumhur Reisinin ve 
bütün bakanların imzası ile çıkmıştır. Bu .ka
rarnamede diyor ki ; resmî ilânların tevziinde 
Başbakanlık memurdur. Bunun yansının mü
savi olarak, yarısını da takdire göre tevzi ede
cektir. Peki bunun gizlilik neresinde? Ortada 
bir hata var. Aealıa bu hata yüzünden mi bizi 

,divanı âliye göndermek istiyorlar? Filhakika işi 
idare eden memurumuz tezkerelere beyhude 
yere mahrem işareti koymuş. 

Perid Melen birtakım dedikodulardan bah
setti, kolektif şirket içinde umumi heyette ce
reyan eden konuşmaları anlattı. Haber yereyim 
ortaklardan birisi de Ulustur. Şirketin umumi. 
heyetinde müdür şöyle demiş, ortaklardan biri
si de böyle demiş. • Bu da, şirket ortaklarından 
biri vasıtasiyle ifşa ediliyor, 

Orada bulunan Hükümet komiserinin nazarı 
dikkatini celbetmek isterim. Katî hüküm ver
miyorum, acaba, kanuna göre bu hareket doğru 
mn, değil mi? Ayrıca tetkik edilebilir. Allaha 
çok şükür bir hakikati söylediler. Hakkı Tarık 
Bey olacak idare meclisi başkanı, öyle değil mi? 
(Odur sesleri). Çok şükür, Halk Partisinden ol-
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duğu halde tevziatın usulüne göre yapıldığı ka- I 
ııaaatinde olduğunu ifade etmiş! 

Ferid Melen en sonra gazete sütunlarına ge
çen haberleri ileri sürdü. 

Arkadaşlar; biz Ulus Gazetesini ve muhalif 
gazeteleri, tekzip etmekten yorulduk. Kasdet-
tikleri Ulus'un, dünyanın yazdıkları ise haber 
vereyim ki, % 99 u yalandır. (Soldan bravo ve 
yüzde yüzü sesleri). Belki yüzde yüze çıkar, 
onu bilmiyorum! 

Ferid Melen'e göre yeni yeni gazeteler çıkı
yor muş. (Sağdan «çıkacak tabiî» sesleri).. 

Çıkacak, çıkacak ama, sizi temin ederim ki, 
kararnameden evvel çıkan gazetelere ilâve edil
miş gazete adedi dördü geçmiyor, diğerleri ka
rarnameden evvel mevcut gazetlerdir. 

Nihayet birtakım komüsyoncular türemiş 
dediler! Kimdir bu komüsyoncular1? Arkadaş
lardan rica. ederim, bir bakımdan şakaya benzer 
bir münakaşa üzerindeyiz, ama bu noktada ciddi 
olsunlar. Bu komüsyoncular kimlerdir? * 

Komüsyoncular türemiş farzedelim. Bunlar 
Devletle . gazete arasında komüsyonculuk yap
mıyorlarsa bizi alâkadar etmez. Yapıyorlarsa 
ispata, davet ederim. Sizi ispata davet ederim, 
itham edeni ispata davet ederim. 

Bir gazeteye 400 bin lira sermaye verilmiş. 
Halbuki sahibi beş parasızmış, Vallahi bilmem. 
Hizmet Gazetesini ben de gördüm. Muharrirle
rini tanırım, sahibini tanımam. Meteliksiz' mi
dir veya zengin midir, bilmem. Kendisi bu kür
süden söylenen lâfı işitmiştir. Yarın milyonum 
var der. Bu. mesele, bu kürsüyü alâkadar eden 
bir iş değildir. Parasını nereden bulmuştur, na
sıl bulmuştur İra hususta eğer birşey ifade et
mek, parasını siz verdiniz, demek istiyorsa bu
raya gelsin ozanıan ciddi konuşalım. (Soldan 
bravo sesleri). 

• Karanlıklar içindeyiz, dediler. Karanlık 
yoktur Türkiye aydınlığa kavuşmuştur. Ama 
bir karanlık nokta vardır, o da kendi kafaları
dır. 

MÜKERRBM SAROL (İstanbul) — Dide-i 
huffaş!. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Karanlık 
nokta orasıdır. Bu memlekette yeniden iktidara 
gelinceye kadar o karanlık devam edecektir, ha
ber vereyim! 

Samet Ağaoğlu'nun kötü niyeti var mıdır, 
yok mudur? Bunun için birşey diyemem, dedi. I 
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Şimdiye kadar tuttuğumuz yola nazaran, kötü 
niyettedir, diyecektiniz; kötü niyet vardır, diye
cektiniz. Mademki bir kere isnada başladınız 
yarı yolda bırakılır mı? 

MÜKERRBM SAROL (İstanbul) — Nerede 
o yürek? 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Takriri
niz baştan başa isnat, isnat yapıyorsunuz. Ya
pıyorsunuz ve bu noktaya geldiği zaman da 
Samet Ağaoğlu, Menderes kötü niyetlidir diye
ceğiniz yerde, kötü niyet var mı bilmem diye
rek, takririnizi kendiniz geri alıyorsunuz. Yok
sa kötü niyet isnat edilmeden böyle itham ya
pılmaz. . 

Arkadaşımızın 15 - 20 dakika süren konuş
masında cevaba yarı değer, yarı değmez mahi
yette gördüklerim bunlardır. Şimdi müsaade 
ederseniz" bendeniz maruzatıma başlıyayım. 

Bu üçüncü defadır ki resmî ilânlar mesele
si karşımızdadır. Birisi bir soru münasebetiyle, 
ikincisi bir istizah münasebetiyle. Soruya ce
vap verdik. İstizaha da Meclisiniz cevap ver
di, kabul etmedi. Şimdi de istizahı yapan Kars 
Milletvekili Sırrı Atalay beni Yüce Divana* 
sevketmek maksadiyle meseleyi bir Meclis tah
kikatı halinde yeniden Meclise getiriyor. Alla
h'a şükür üç defa :geldi, mâruzâtını, bundan do
layı kısa olacaktır. Zaten bildiğiniz şeylerdir, 
benimki şöyle umumi olarak tekrarlamaktan 
ibaret olacaktır. Yalnız evvelâ sorayım, şu Kars 
Milletvekili niçin hep benim üzerimde duru
yor? Mamafih Karslılara soracağım, onlar 
cevap verecekler. Karslılara sizi şikâyet ede
ceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Samet 'Bey; 
Kars'ta görüşürüz. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, takriri dikkatle okudum ve siz de 
okudunuz. Ferid Melen'in ayrıca vermiş oldu
ğu izahatı da göz önünde tutarak bendeniz bâ
zı noktalardan bu takriri tahlil edeceğim ve bu 
tahlil arasında kanuni vaziyeti de yüksek hu
zurunuza arzetmiş olacağım. Tahlilim netice
sinde de bir siyasi noktaya gelip parmağımı 
basacağım. 

Yüksek malûmunuzdur ki, Büyük Meclisin 
murakabesinin üç yolu vardır : Soru yolu, isti
zah yolu ve Meclis tahkikatı yolu. Soru ve 
istizah tamamen siyasi mahiyette işi iyen meka
nizmalardır. Meclis tahkikatı ise hukuki ve ka-
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nuni bir sistemdim. Meclis tahkikatı sonunda 
iki neticeden biri tecelli eder:-.... 

Ya alâkadar bakan adalet huzuruna sevke-
dilir veyahut buna lüzum olmadığı kararma va
rılır. Bunun içindir ki Meclis İçtüzüğü Meclis 
tahkikatı yolunu çok sıkı şartlara bağlamış'bu
lunuyor. 

Meclis İçtüzüğünün 169 ncu maddesine gö
re Meclis tahkikatı bakanlardan birinin veya 
Bakanlar Kurulunun cezai veyahut malî mesu
liyetini icabettirecek bir fiil ve harekette bulun
dukları veya bu suretle itham edildikleri hal
lerde açılabilir. O halde her hangi bir bakan 
hakkında Meclis tahkikatı açılması talebi bu
nunla beraber itham/ edilen suçu, bu suçun ta
allûk ettiği kanun maddelerini, bu suça ait 
delil ve vesikaları da ihtiva etmesi lâzımgelir. 

. Böyle yapılmadığı takdirde her milletvekili her 
gün her bakan hakkında Meclis tahkikatı tale
bini kolaylıkla yapabilir; bu ise bir yandan 
Meclisi, diğer taraftan Hükümeti mefluç bir 
hale getirir. Daha fena olan diğer bir netice de; 

.Meclisin bu suretle isnat ve iftiraya *ılet edil
mesi olur. (Soldan bravo sesleri). 

Şimdi bakalım bu takriri veren arkadaşlar 
takrirlerinde ne diyorlar; takrire göre; 

1. Resmî ilân tevziatında yolsuzluklar var
dır. / 

2., Resmî ilân tevziatı Başbakanlığın verdi
ği gizli emirlerle yapılmaktadır. 

3. Resmî ilân membamdan gazeteler dışın
da kalan ve terfih ve ikdar edilmesi arzu edilen 
kimjseler de faydalanmaktadır. 

4: Bütün bu haller tevziatı yapanların ma
lî ve cezai mesuliyetlerini icabettirmektedir. 

Takrirde umumi kelimelerle ifade edilen bu 
ithamlara ait her hangi bir delil ve vakıa göste
rilmemiştir. Şimdi şu sual kafamızda canlanmış 
bulunuyor : Bu takriri veren milletvekilleri ne
den her hangi bir delil ve vesika göstermemiş
tir? Gösterememişlerdir çünkü, böyle bir delil" 
ve vesikaları yoktur; gösterememişlerdir çün
kü, resmî ilân tevziatı gizli değil, alenidir. Han
gi gazeteye ne kadar verildiğini Bütçe Komis
yonunda soran milletvekiline bütün rakamlar 
bir liste halinde verilmiş, o günden bugüne ka
dar da muhtelif gazeteler bu rakamları birçok 
defalar neşretmişlerdir. Beni ve Hükümeti Yü
ce Divana sevketmek istiyenler takrirlerini o 
kadar gözü kapalı bir ihtirasla hazır! amışlar-
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dır ki, resmî ilân tevziatına ait kararnamenin 
maddelerini bile unutmuşlardır. Halbuki 13294 
sayılı Kararnamenin 3 ncü maddesinin son fık-
rasiylc 4 ncü maddesinin ikinci fıkrası resmî 
ilân tevziatının Başbakanlık tarafından yapıla
cağını ve hangi gazetelere ne kadar resmî ilân 
verileceğini, açıkça yazmaktadır. 

O halde gizlilik nerede? O halde usulsüzlük, 
kanunsuzluk nerede? Madem gizliliği yeni öğ
rendiler, o halde şimdiye kadar niye gürültü 
ediyorlardı ? Takrir sahipleri resmî ilân meliha
mdan gazeteler dışındaki bâzı kimselerin de is
tifade- ettirildiğini söylemektedirler. Bunlar 
kimlerdir? Resmî ilânlar makbuzlarla, defter
lerle gazetelere verildiğine göre neye dayanarak 
böyle bir iddiada bulunuyorlar. Farzı muhal. 
böyle bir hal oldu, bunun Başbakanlıkla ne 
alâkası var? Alâkasının ispatı lâzımgelir,. yani 
ilânı neşretmeden para verin emrinin Başbakan
lık tarafından verildiğini ispat etmek icabeder. 

Ancak yıllarca müddet milyonca liralık 
mestureyi kendilerine ve •ahb ablarına dağıtan
ların her köşede" gizli para membaı aramaları 
pek yadırganır değildir. Kişiye sormuşlar fa
lanı nasıl bilirsin, kendim gibi demiş. Ferid 
Melen Resmî İlân Kolektif Şirketi umumi he
yetindeki bir konuşmayı delil diye ortaya sür
dü. Memleketimizde birçok şirket vardır ve git
tikçede artacaktır. Bunların hepsinin umumi 
heyetteki konuşmalara dayanılarak Meclis tah
kikatı talep etmek yoluna gidilebilir mi? 

Sonra arkadaşlar, takriri verenler' cezai ve 
malî mesuliyetten bahsediyorlar. Evvelâ şu 
malî mesuliyeti nereden çıkardılar, bir türlü 
anlayamadım. Malî mesuliyet ya Devlete karşı 
olur veyahut da fertlere karşı. Resmî ilân neş
redileceğine göre hangi gazetede çıkarsa çıksın 
neşredilmiş vaziyettedir. O halde Devletin za
rarı nedir? her hangi bir gazete, sen bu ilân
ları bana vermediğin için-ben bu kadar zara
ra girdim diye dâva açabilir mi? Açabileceğini 
farzedelim, bu bir hukuk davasıdır ki vatan
daşlar için her hangi bir bakanlık aleyhine ip
tal ve tazminat dâvası açmak her zaman müm
kündür. Bu, mahiyeti tazminat olan bir hukuk 
davasıdır ki Ulus Gazetesi şikâyetçi ise böyle. 
bir dâva açabilir, hiç bir mâni yoktur. (Sol
dan «parası bitti» sesleri). Böyle . bir halin 
Meclis tahkikatı ile alâkası olabilir mi? 

Gelelim cezai mesuliyet bahsine: Arkadaş-

— 406 — 



B : 78 30.5 
lar; 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka- j 
nunun 7 nei maddesinin B fıkrası, tahmin be- | 
deli 15 bin lirayı aşan artırma, eksiltme ve 
pazarlıklarda mahallî bir gazeteden başka bü
yük şehirlerde çıkan ve Hükümetçe intihap 
olunan gazetelerin ikisinde ilân yapılır denil
mektedir. Ne bu kanunda ne de başka kanuna 
bu intihabın nasıl yapılacağı hakkında, her han
gi bir hüküm yoktur. O halde kanun bu husus
ta Hükümetin takdirini kabul etmiş bulunuyor. 
Takdirde hata da olabilir, telakkilere göre de
ğişik ölçüler de kullanılabilir. O halde arka
daşlar bize diyebilirler ki ; takdiriniz hatalıdır. 
Olur ya, kul hata yapar. Takdirimiz hatalı ise 
hatanın tashihi cihetine gidilir,' Meclis mura
kabesi vardır, soru, gensoru yapılır. İstizah yap
tılar, fakat Meclis isnat ve iftira olduğu için 
kabul etmedi. Hakikaten çok kolay alıştınız is
nat vo iftiraya.. 

AZİZ URA S (Mardin) — Asm yahu, asm. 
Getir de ipi çekiver. (Soldan «ipten bahseden 
yok» sesleri). 

BAŞKAN — Aziz Bey, müsaade edin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Asalım demiyoruz, isnat ve iftira diyoruz. 

Takdir hatası veya değişikliği hiçbir zaman 
Meclis tahkikatı yolunu açmaz. Kanuna aykı
rılık ise bir iptal dâvası mevzuudur. 

Şimdi soruyorum; şu cezai mesuliyeti neye 
dayanarak ortaya atıyorlar? 

SİRRİ ATALAY (Kars) — Madde 240. 
BAŞKAN -—• Hatibin sözünü kesmeyin. 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Demiye- I 

yim mi Şu kadar sudan ittihamlarla mesul bir 
adamı Yüce Divana sevketmekten çekinmiyenle-
re bunu demiyeyim mi? (Soldan az bile sesleri) 
Siz isnat ve iftiraya alıştınız. (Soldan alkışlar) I 
Kanunsuz adanı asmak devri eskidendi. Çok ,şü- I 
kür o devirlere Türk Milleti son verdi. I 

BAŞKAN — Sam et Bey mevzua.. 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Mecbur 

ettiler aziz Reis, mecbur ettiler. J 
BAŞKAN — Aziz Bey, müsaade edin de ko

nuşsun.. . 
AZİZ URAS (Mardin) — Tehdit etti. 
SAMET AĞAOĞLU. (Devamla) — Ben teh

dit etmedim. 
AZİZ URAS (Mardin) — Ben tehdit zannet

tim. (Gürültüler) | 
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MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Po po 

po edip duruyorsun, sana ne oluyor? 
AZİZ URAS (Mardin) — Sana ne oluyor? 
MÜKERREM. SAROL (İstanbul) — Bana 

çok şey oluyor. 
AZİZ URAS (Mardin) — Şuna bak.. 
BAŞKAN — Münakaşa etmeyin,' çok rica 

ederim, münakaşa etmeyin. Devam buyursun 
hatip. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Süzerim
den tehdit mânası aldmızsa ihtiyaç olmadığı 
için.. 

• BAŞKAN — Sam ot Bey mevzua, çok rica 
ederim. -

SAMET AĞAOÖLU (Devamla) — Ona ihti
yacımız olmadığı için affmızı dilerim. 

BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmayın. Mevzua 
devam buyurun Samet Bey. 
• SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, bir suali mukadder kendiliğinden doğu
yor. Bakın takririn mantıki tahlile tahammülü 
yok. Şerha şerha, parça parça oluyor. Takriri 
verdikleri güne kadar, bundan on gün evvel İs
tanbul Kolektif Şirketinin umumi heyetinin 
konuşmalarına kadar gizlilik onlarca, malûm de
ğildi. Çünkü müdür demiş ki, gizli emirler var. 
O halde ayylardan beri ne diye gürültü edi
yorlar? 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Bu müdür 
kimmiş? 

. SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Vallahi is
mini bilmiyorum. 

Arkadaşlar, Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanununu onlar yapmışlardır. Resmî ilân tev-
ziatmda hükümete takdir salâhiyeti bu suretle 
onların zamanında verilmiştir. Onlar bu takdir 
{salâhiyetini münhasıran vo münhasıran kendi 
menfaatleri için kullanmışlardır. Ankara'da 
kendi gazetelerinden başkasına gazete çıkarıl
masına izin vermemişler; ayrıca resmî ilânların 
Hükümet merkezinde çıkan bir gazetede de neş
ri mecburiyetini koymuşler ve bu suretle gaze
teleri Ulus'a yıllar zarfında milyonlar kazan
dırmışlardır. Şayet resmî ilân tevziatı bir hesap 
verme mevzuu haline gelirse evvelâ Ulus'un ve 
ona milyonlar kazandıran insanların Yüce Di
vana gitmesi icap ederdi. Resmî ilânlar için 
yapılacak bir tahkikat bugünden başlamaz, çok 
eskiden başlar, O zaman Ulus topyekûn eliniz-
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den giderFer id bey.. Kararnameye kanunsuz I 
olarak madde koydular, dediler ki : Her ilân 
muhakkak surette merkezi Hükümetteki bir ga
zetede basılacaktır. Başka gazete neşrini de fii
len yasak ettiler.. Bilirsiniz aşağı yukarı ticareti 
de yasak etmişlerdi muayyen müesseseler lehine! 
Sinema açmak bile yasaktı, bunu tehditle ya
parlardı. Bu suretle Ulus gazetesi, elimizdeki 
rakamlara göre her sene 400 bin lirayı müteca
viz resmî ilân parası almıştır. (Soldan bir ses : 
«Hem de paranın kıymetli olduğu zaman=») 
Evet. Ayrıca hususi ilânlar, onun lehine koca 
bir nehir gibi akmakta idi. Maziyi çok karıştır--
inak doğru değildir!. («Çapanoğlu çıkar» ses
leri) 

Arkadaşlar, şimdiye kadar verilen takriri 
tahlil.ettim, kanuni vaziyeti anlattım. Şimdi 
bu takririn asıl hüviyetini açıklıyacağım. Halk 
Partisine mensup üç Milletvekilinin bir Meclis 
Tahkikatı açılması maksadiyle verdikleri tak
ririn hukuk bakımından bu kadar malûl olması 
bu takririn yalnız siyasi maksadı temin için 
hazırlandığının en kati delilidir. İki yıldan beri 
memleketi yepyeni bir zihniyetle ve büyük 
hamlelerle kaldırmaya başlamış bulunan İktida
rımıza karşı muhalefetin elinde bulunan bütün 
silâhlar birer birer kırılmış bulunuyor. Şimdi 
mücadelelerini iki noktaya teksif etmişlerdir : 
Radyo neşriyatı, resmî ilân tazminatı. 

Matbuat hürriyeti yoktur diyorlar, delilleri 
resmî ilân işidir. . 

Partiler arasında eşit muamele yoktur diyor
lar, delilleri radyo neşriyatıdır. Memlekette par
tizan idare var diyarlar, delilleri hem radyo 
neşriyatı hem resmî ilân işidir. O halde onlar 
akıllarınca öyle bir silâhı ellerinde tutmuşlar
dır ki şimdi artık bütün mücadeleleri bu iki 
nokta üzerinde toplıyabilirler. öyle keskin bir 
kılıç ki bir vuruşta 80 kafayı kesecek şekilde 
sallanabilir ve ilk defa da Samet Ağaoğlu'nun 
kafasını keser. (Soldan gülüşmeler), («Kesemez, 
kılıçları kör» sesleri). 

Muhalefet bu son mücadele mevzuularmda 
en kuvvetli yardımcı olarak da isnat ve iftira 
metodunu almış bulunuyor. Yalnız iktidara ve 
Hükümete karşı isnat ve iftira değil, iktidarı, | 
icraatını, hattâ icraatının bir kısmını beğenen j 
ve tasvip eden her vatandaş ve her gazete onla
rın (ve müşteri ve fikir inhisarını eljnde tutmak | 
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istiyen bir kısım gazete sahiplerinin) nazarında 
satılmış,'köle, esir insan ve gazetelerdir. 

MEHMET SADIK ETÎ (Malatya) — Tah
rik yapma. # 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET A&AOÖLU (Devamla) — O 
halde memlekette hakikati söyliyebilecek bütün 
ağızları kapamak, hakikati yazabilecek bütün 
kalemleri kırmak için iftira ve isnat silâhını şu 
resmî ilânlar sahasında alabildiğine kullanma
ları lâzım, iyi biliyorlar İd, ortada gizli hiçbir 
şey yok, fakat esrar var diye haykırıyorlar. iyi 
biliyorlar ki, ortada suiistimal yok, fakat hırsız
lık var diye bağırıyorlar. 

Onların canım yakan bir nokta daha var. 
Ulus'un elinden giden milyonları... (Soldan «çok 
doğru» sesleri) 

Aziz arkadaşlar, bir noktaya daha işaret ede
rek sözümü bitireceğim. 

Bizden istedikeri şudur : Resmî ilânlara hu
susi ilânları da ilâve ederek başta Ulus olmak 
üzere, 5, 6, 7,büyük gazeteye verelim. Bu suret
le sermaye ve rotatife dayanan bir umumi efkâr 
mümessiliği inhisarı kurulsun. 

Bizim yaptığımız şudur : Zaten hususi ilân
lardan da mahrum olan ve fakat ister iktidarımı
zı tutsun ister tutmasın, yalnız vicdani ve fikrî 
kanaatini serbestçe neşretmek için çırpman mat
buata biraz olsun yaşamak imkânını sağlamak. 
Büyük Meclis tarafından aksi emredilmedikço 
tuttuğumuz yol açıktır; gizli işimiz yoktur, ol
mamıştır ve olmıyacaktır.. (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sırrı Atalay buyurun. 
SIRRI ATALAY ( K a r s ) — Aziz arkadaşla

rım, bana sitemde bulunan, kendisine niçin çat
tığımdan, kendisini niçin ele aldığımdan bahse
den Samet Ağaoğlu'na söyliyeyim ki, kendisini 
sevdiğimden bahsediyorum, yoksa başka bir şey 
değildir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) (Gülüş
meler). ' 

Aziz arkadaşlarım, Ceza Muhakemeleri ve Hu
kuk Muhakemeleri Usulü kanunları bir yargıç 
peşinen ihsası rey ederse, davacıya ret hakkı 
verdiği gibi davacı için temyiz yolları açıktır, 
Şunu demek istiyorum ki, biz buraya bir baka
nın cezai ve malî masuniyetinin sorumluluğuna 
kani olarak bir önerge ile gelmiş bulunmaktayız, 
davacı durumundayız. Fakat Hükümeti bir telâş 
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içinde gördük. (Soldan, asla sesleri, o telâş sizin I 
telâşınız, Hükümette telâş yok sesleri). 

Hükümet, Demokrat Parti Grupunun alelace
le toplamış bir prensip kararı almıştır,-bu pren
sip kararma göre bizim talebimiz peşinen red
dedilmiş bulunmaktadır.. Yani, Yüksek Meclisi
niz bizim önergemizi peşinen reddetmiş bulun
maktadır. (Soldan öyle bir şey yok sesleri, gü
rültüler) . 

BAŞKAN — Sırrı Bey, mevzu dâhilinde KO~ i 
nuşunuz. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Sözünü 
geri al, sözünü geri al, yoksa in aşağı.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Beni kürsü
den Türk milleti indirir, siz indiremezsiniz. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Açık 
söyleyin, ne demek istiyorsunuz?. Her şeyi böy
le muğlak söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Hüseyin Bey müsaade buyurun, 
devam etsinler. 

Sırrı Bey, mevzu üzerinde konuşun; çok ri
ca ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Mevzu üze-
rindeyim. Aziz arkadaşlar, biz vicdanımızın se
sine uyarak bu dâvayı burada ve efkârı um il
miyeye bildirmek mecburiyetindeyiz. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Hangi 
dâva ile kürsüye geliyorsun1?. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Resmî ilân
ların gazetelere verilmesini gerektirir kanuni 
sebepleri ve mevzuatımızın ana hatlarını Perid 
Melen arkadaşımız izah ettiler. 

Resmî ilânların sureti tevzii hakkında, müs
takil basında ve efkârı umumiyemize de tatmin
kâr bir şekil bulunmadığı, taraf tutan gazeteler 
için eşit külfet ve eşit ücret esasının dışında, 
gayrimüsavi, gayriâdil ve kanunun gözettiği 
maksatlar hilâfına hareket edildiği şüphesi mev
cuttur. 

Bu tevzi işiyle ilgili Başbakan Yardımcısı 
Sam et Ağaoğlu'nım birçok beyanlarında tevziin 
ş/ekli hakkında çok ayrı ayrı esbabı mucibeler 
bulunmaktadır. 

Başbakan Yardımcısı bir taraftan tiraj i yüksek 
gazetelere ilân verildiğinden bahsederken birta-
raf tan da tiraj i yüksek gazetelere ilân verildiğin
den bahsederken bir taraftan da küçük gazete
leri himaye ettiklerini ifade ediyorlar. (Soldan: 
Bunu sana kim yazdı da okuyorsun sesleri) | 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun hatibin sö

zünü kesmeyiniz. 
SIRRI ATALAL (Devamla) — 
MÜKERREM SAROL (istanbul) — Sen 

söylemediklerine cevap veriyorsun. 
BAŞKAN — Mükerrem bey, müsaade buyu

run.... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — mükerrem 

bey, 7 şubat 1951 tarihli zabıtları okuyun. Evet, 
okuyun. 

BAŞKAN — Sırrı bey, mevzuunuza devam 
edin.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İster birin
cisi, ister ikincisi olsam üzerinde durulacak mü
him mesele takdir ölçüsünün muayyen ve aleni 
olmasıdır. 

Tiraji çok gazete derken en çok satış yapan 
gazetelere az verilmekte, yeni çıkan maddi du
rumu zayıf gazete derken Ankara'da ve İstan
bul'da çıkan bâzı gazetelere bir zaman hiç ilân 
verilmez, bir zaman 'en az ilân verilir, istediği
miz istikrar aleniyet ve eşit bir takdir ölçüsü
dür. 

ÜMRAN NAZİF YİĞİTER (Konya) — Za
man-ne? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Objektif ola
rak ilgili Bakan bu gayrimüsavi dağıtılışm se
bebini izah edebilir mi? 23 . 2 . 1952 günlü Otu
rumda Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu ga
zetelerin tiraj ad'edlerini gösteren cetvel meselâ 
( Milliyet) gazetesi mi varakparedir, tiraji 
21270 tir, '(Akın) gazetesi mi varakparedir 
21650 dir diyor ve bunların resmî tahkikatın ne
ticesi olduğunu ilâve ediyor. 

27 Şubat 1952 tarihli Yenisabah gazetesi, 
Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun bu 
beyanatını kasdederek (iki gazete ismi zikrede
rek birinin 21270, diğerinin 21650 tirajlı olduğu
nu söylemiştir. Elinde hakiki rakam bulıınmıyau 
muarızlarını susmak mecburiyetinde bırak
mıştır. 

Şu rakamlar karşısında biz haber verelim ki, 
Sayın Samet Ağaoğlu aldatılmıştır. Bu rakam
lar hiçbir zaman hakikat olmamıştır. Doğru
sunu kendilerine haber vermeyi uygun bulduğu
muz cihetle tasrih edelim ki ; .21 270 dediği ga
zete 13 000 tirajlı olup satışı da bu miktarın tam • 
yarısıdır. (Soldan gürültüler). 

21 650 tirajlı dedikleri gazetenin tirajı 
8 100, keza satışı 4 000 eıyarmdadır, 
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Saym Başbakan Yardımcısının muarızlarına 

karşı delil olarak gösterdiği bütün rakamlar 
böyle bir misli artırılmış veya icabına göre ek
siltilmiş; denerek (Soldan gürültüler). Saym 
Samet Ağaoğlu'nun tiraja göre sureti tevzi hak
kındaki görüşünde aldatıldığını ileri sürmüştür. 

Basın Yayın Genel Müdürlüğünün 29 Şubat 
1952 günlü eevabma göre, tirajı, gazeteye tevzi 
edilen kâğıt miktarına göre tâyin ediyorlarmış.. 
Gazete kâğıt alabilir, hattâ istediği kadar basa
bilir. Kanunun maksadı ilân mevzuu olan ar
tırma ve eksiltmeye fazla rağbet ve talebi temin 
etmektii'. Bu temin de ancak en çok satılıp 
okunan gazete ile olabilir. ( «Ulus gazetesi öyle 
mi?» sesleri). 

Bu cihet değil de gazeteye verilen bu kâğı
dın hesabı bizatihi resmî ilân. çıkmazının mahi-' 
yetini göstermektedir. 

Yeni sabah Gazetesi Başbakan. Yardımcısı
nın tiraj .miktarında aldatıldığında ısrarla ak
sinin isbatı halinde bütün tesisleri ile matbaayı 
Demokrat Partiye hediye edeceğine dair yazılı 
ve aleni hesap sormasına rağmen, Başbakan 
Yardımcısı savunduğu gazetelerin Gelir vergi
sine göre tutmaya mecbur olduğu defterleri Ma
liye müfettişine yahut bir hesap uzmanına tef
tiş ettirme yoluna gidememiştir. 

Görülüyor ki, resmî ilân tevzii işi bir esrarla-
örtülüdür.. (Soldan gürültüler). 

AKİF SARIOĞLU (Antalya) —Açık, açık, 
bu yazıyı okumamışsın. 

SIRRI AT.ALAY (Devamla) — Umumi he
yet toplantısında hangi gazetelere^ ne miktar 
ilân tevzi eildiği şirketin ortaklarından dahi 
saklanmıştır. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Sırrı 
Bey, Allahmı seversen, bu yazıyı ne zaman yaz
dım. (Soldan gülüşmeler). 

SIRRI. ATALAY (Devamla) — Petrol Ofisin 
bir İstanbul mecmuasında reklâmını gördüm. 
Bu tarihte yurdun birçok yerinde akaryakıt 
sıkıntısı vardı. Reklâma ihtiyacın sebebi ve sü
rümü çok az bir mecmuanın tercihteki takdir 
ölçüsü yazılı olarak Ticaret Bakanlığından ve 
Başbakanlıktan sorulunca böyle bir reklâmın, 
mecmuaya verilmediği bildirildi. 

Bir değil, on defa bir mecmua reklâma hiç 
de ihtiyajcı olmıyan bir hususa, hem ilk sahifele-
rinde, sırf bir cemile olsun diye yer ayırıyor. 
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Savunmasına inanmak "için pek çok iyimser ol
mak icabeder. 

Bir tarafta Ticaret Kanunu hükümlerine rağ
men milyonlarca liranın sureti tevzii ortaklar
dan gizlenir, taraf tutan mecmualarda çıkan 
reklâmlara bedel verilmediği söylenir. 

Yüksek tiraja göre tevziat iddiası karşısında 
işin erbabı bir gazete iddia edilen tirajın, gerçek 
tirajın iki misli olduğunu şahit veya basanının 
ifadesi ile değil, Gelir Vergisi defteri ile tet
kiki icabettiğini ileri sürer ve delil gösterir
se ve buna rağmen tevziat aynen devam eder
se, tarat' tutan gazetelerle veya taraf tutma
ya teşebbüs edilen mevkutelerle eşit ücret ve 
eşit külfet dışında, kâh tiraja, kâh himaye usu
lüne göre gizli kapaklı üç buçuk milyon lira 
dağıtılırsa, bunun nasıl ve ne şekilde dağıtıl
dığını araştırmak elbette ki, vazifemizdir Sol
dan alkışlar) tabiî alkışlarsınız. Yukarda izah » 
ettiğimiz ve verdiğimiz misaller gösteriyor ki, 
tevziat, hiçbir şekle, hiçbir usule tâbi olmadan, 
mevkutelerin taraf tutması nispetinde yapıl
maktadır. Hiçbir demokraside üç buçuk milyon 
liranııı bu şekil ve derecede politik düşünce-
•lerlc gizli kapaklı dağıtıldığı yoktur. İlgili 
Bakan görevini eşit külfet, eşit ücret esasına 
ve kanunun âmir, aynı zamanda mutlak hüküm
lerine göre değil, politik görüşüne nazaran ve 
canının istediği şekilde yaptığına göre, görevini 
kötüye kullanmaktadır. Türk Ceza Kanununun 
tatbikatına Bakan memurdur. Ceza Kanunumu-

' zıın 240 ncı maddesine göre her ne suretle 
olursa olsun bir memurun görevini kötü
ye kullanması suçtur. İşte Siyaset Mec
muasında, işte Yeni Sabahın tiraj hakkı, bun
lar hüküm için bir delil olarak kâfi değil midir! 
(Soldan gülüşmeler, alkışlar, bravo sesleri) 

Diğer taraftan Artırma ve Eksiltme Kanu
nuna göre ilânın en çok basılan, en çok satılan 
mevkuteye verilmesi Hazinenin menfaati icabı
dır, (Sağdan bravo sesleri) az sürümlü mevku
teye ilân verilmesi Hazine menfaatine aykırı
dır. Taraf tutan, az basılan mevkutelere ilân 
için verilen paralar; Haksız, Sebepsiz Mal İkti
sabı Kanununun hükümlerine girer. Bunların 
verdiği gazetelere rücu hakkı baki kalmak üzere 
Başbakan Yardımcısından alınması, tahsil edil
mesi icap eder. (Sağdan, bravo sesleri) İlgili 
Bakan olarak Samet Ağaoğlu'nun cezai ve ma
lî sorumluluğu, açıkça meydandadır, 
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MÜKERREM SAROL (istanbul) — Bunu 

kim yazdı sana?.. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Zatı âliniz 

yazdınız. Kişi, her keşi kendisi gibi bilir. 
MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Hay 

ömrüno bereket. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — İçtüzüğün 

169 nen maddesine göre Meclis soruşturması 
açılması için kâfi delil mevcuttur. (Soldan iler
de sesleri) Bu sebeple Başbakan Yardımcısı 
Sayın Samet Ağaoğlu hakkında 'Meclis soruş
turması açılmasını teklif ediyorum. (Sağdan al
kışlar) . ' . • ' . 

BAŞKAN — Hükümet söz istiyor, daha ev
vel önerge sahibi söz istediği için önerge sa
hibine söz veriyorum. 

HÜSNÜ AKYOL ( O r d u ) — Muhterem ve 
aziz arkadaşlarım,- önce Samet Ağaoğlu'nım 
sözlerine kısaca temas edeceğim. Ferid Melen'-
in ithamlarını ciddî delillere istinat ettireceği
ni zannetmiştim, dediler. Oiddî delillerin mev
cudiyeti ihtimalini kabul ettiklerine göre ne
den bizleri dinlemeden kendi parti grupların
da peşin bir karar alarak bizim konuşmamızı 
Meclis kararı bakımından faydasız bir hale 
getirdiler. (O senin hüsnü kuruntun, mugalâta 
sesleri ve gürültüler) ; 

Görülüyor ki, arkadaşlar; -hakikaten orta
ya çıkarılması endişesiyle değil, siyasi endişe
lerle hareket edilmiştir. (Sizin gibi sesleri gü
rültüler) 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin efen
dim. 

AKİF SARIOĞLU (Antalya) — H e r kafa 
kendisine göre düşünür. 

HÜSNÜ AKYOL - (Devamla) — Benim ka
fam da sizin kadar düşünür. 

Muhterem arkadaşlar, bendenizden evvel 
konuşan arkadaşlarım mevzuun bütün safhala
rını vuzuhla anlattılar. Ben de konuya diğer 
bir cepheden kısaca temas edeceğim. 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme Kanununun 
yedinci maddesi ile umumi, mülhak ve hususi 
bütçelere ait alma, satma ve sair işlerde ilân 
mecburiyeti konulmuştur. 

Bu yedinci madde iki noktayı ihtiva etmek
tedir. 

1. İlânın 15 bin lirayı aşan işlerde mahallî 
bir gazeteden başka, büyük şehirlerde çıkan 

5.1962 O : 1 
[ iki gazetede neşri suretiyle iş âleminin 'geniş 

ölçüde alâkasını çekerek Hazinenin menfaatini 
sağlamak bu maddenin ruh ve gayesidir. 

İkinci nokta : 'lanın yapılacağı büyük şehir
lerdeki iki gazetenin intihap ve takdiri. 

Şimdi tatbikata bakalım : Ferid Melen arka
daşım, işin 1.938 senesinden yeni tatbikat arife
sine kadar olan safhalarını anlattığından ben
deniz yajnız son tatbikat üzerinde duracağım : 

13 Eylül 1950 tarihli Kararnamemle resmî 
ilân mefhumu genişletilerek bankalara, İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ve daha bâzı hususi ilân
lara teşmil ediliyor ve bu suretle.kanunun Hü
kümete verdiği salâhiyet tecavüz edilmiş bulu-

I nuyor. 
Sekiz aylık bir tatbikattan sonra 4 Haziran 

1951 tarihinde bu kararı yürürlükten, kaldıran 
I ve yeni esaslar koyan bir • kararname- çıkarıl-. 

mıştır. Bu kararnamede ilânların yüzde ellisi 
gazetelere müsavaten taksim olunur. İkinci 
yüzde ellisinin hangi gazetelere ve ne suretle 
verileceği, takdire göre tâyin olunur denil
mektedir. 

İşte asıl mesele; bu esası taşıyan son karar-. 
name tatbikatından doğuyor. 

FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) — Şefin sizi al
datmasından doğuyor. 

HÜSNÜ AKYOL (Devamla) — Teessürle ifa
de etmek zorundayım ki : Takdir hakkı nikahı 
altında milyonlara, keyfî tevzi usuKLile, tasar
ruf ediliyor. 

Bütün hukuk dünyası bilir ki, takdir hakkı 
demek keyfe göre hareket etmek değildir. Mes
ul Bakan takdir hakkını kullanırken, afaki ka-

• idelere bağlı kalarak, kanunun ruh ve maksadı- ' 
' na uygun bir şekilde tevzi, işini ayarlamak 
zorundadır. Zatî hâdisede, takdir hakkı kötü 
kullanılmıştır, keyfî kullanılmıştır. Afaki bir 
ölçü hiçbir zaman hâdiseye hâkim olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, böylece mesul Bakanın 
durumu her bakımdan kanun dışıdır. Mesul 
Bakanın siyasi, malî ve cezai mesuliyeti aşikârdır. 

FEYZt BOZTEPE (Ordu) — Vah, vah. 
HÜSNÜ AKYOL (Ordu) — Geçen sene tahsi

satı mestnre ile alâkalı bir sözlü soru müna
sebetiyle Hükümet adına konuşan Samet Ağa
oğlu şöyle diyordu: 

MURAT ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Tahsisatı 
j mesture ile alâkası yok. 

— 411 — 
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HÜSNÜ AKYOL (Devamla) —Arkadaşlar, 

tahsisatı mestureyi fena kullanmamış olduğunu 
ispat, onlara düşer. .-

Hükümet adına konuşan Samet Ağaoğlu bu 
sözleriyle yeni iktidarın, millet paralarının har
canmasında hassasiyet ve titizlike duracağını, 
Türk Milletine bu kürsüden ifade ve taahhüt et
miş bulunuyordu. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun sarih hükmü 
ile mutlak JMr takdir hakkına bırakılan ve giz
li kalması'tabiî bulunan tahsisatı mesturenin bile 
hüsnü istimal edildiğinin ispatını istiyen Samet 
Ağaoğlu milyonların hesabını vermekten kaçı
nır halini hayretle görüyorum. 

Evvelce Hükümet adına kendi lisaniyle ifade 
ettiği hassasiyeti bu konuda da göstermesini ve 
taahhüdün icabını yerine getirmesini tabiî bir 
hak olarak kendisinden istiyoruz. Tevzi işi ken
disine mevdu Samet Ağaoğlu milyonların hesa
bını vermekten kaçmamaz. Bunu kabul etmeli 
ve millet parasının hesabını vermelidir. Bu yolu 
tercih etmediği takdirde millet huzurunda, tarih 
huzurunda ebediyen mahkûm kalacaktır. 

MURAT ÂLÎ ÜEGEN (Konya) — Vah, vah.. 
Sizin gibi. 

BAŞKAN — Hâmid Şevket ince. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) — Takriri verenden başkası konuşa
maz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun; alâkadar 
Vekil ve takriri veren dinlenildikten sonra tak
ririn nazarı • dikkate alınıp alınmaması hakkın
da bilmüzakere işari reyle karar verilir. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon 
guldak) — Güzel. , 

• HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muh
terem. arkadaşlar, bir müddet üzerinde vavey
lalar koparılan bu davanın bir iç yüzü ve bir 
iç âlemi olduğu kanaatini taşıdım. Münevver 
şahsiyetleri, bilhassa geçen gün Faik Ahmed 
Bey (biz keyfiyetiz, kemiyet değiliz) diye ağ
zından dikkati çeken kuvvetli bir söz çıkardı.-
'(Biz keyfiyette) diye en son ve kesin sözünü söy
ledikten sonra bihakkın bekledim ki bürhan-
sız şekilde ibu Meclisin ve efkârı umumiyenin 
ve bilhassa milletin huzuruna çıkmayacaklar
dı. Ben bu endişeyi, Ferid Melen arkadaşımızın 
bu kürsüye çıkmasına kadar muhafaza ettim. 
Fakat Samet Ağaoğlu'nu bu kürsüde .o derece 
cesur buldum ki; hani şu, sirke içmedim ki 
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I karnım ağrısın, darbı meselini hatırladım. Fil

hakika suiistimal eden bir adam, bu kadar 
cesur olabilir mi, bu kadar serbest konuşabilir 
mi hiç? 

Ferid Melen'i kemali dikkatle dinledim; 
yani sözlerini içmeye çalıştım ve içtim. (Gülüş
meler). Ferid Melen bize ne verdi, ne sundu1? 
Bürharîsız dâva açılamıyacağma ve bilhassa 
âmme hukuku hesabına ilân bedellerini millet 
parası diye yadederken milletin ne bileyim en 
fakir çocuğundan,; en gani gani evlâdına ka
dar millet parası, Devlet parası dendiği vakit 
bunlar insanın hayalinde birçok hâtıralar, he
yecanlar canlandırır. Bu sorunun altında behe
mehal bizi, hattâ kendilerini ikna edici bir bel-

: ge mevcut olduğunu ihsas edecek, değil bir de
lil, bir emare, bir karine karşımıza çıkaramıyor
lar. Dikkat ettim, acaba kanun, nizam keli
mesini ne zaman telâffuz edecekler, kararna
meye ne zaman intikal eyleyecekler? Bir şaibei 
cürmiyet ile mahkemeye sevkedilecek bir -hu
sus hakkında biz karar vermek mevkiindeyiz 
ve tahkikata havale edeceğiz, ondan sonra 
mütehassısların raporunu dinliyeeeğiz, kararı- ! 

. nıızı ondan sonra vereceğiz. Halbuki bekledik 
böyle bir şeye rastlamadık, yalnız: (Artırma ve 
Eksiltme Kanununun 7-14 ncü maddeleri hük
müne muhalif olarak bir karar verilmiş ve tat
bik edilmektedir, bu yönden memleket zararlıdır) 

1 dediler. Bu, bir iddiadır.' Fakat bunun mahalli 
halli Büyük Millet Meclisi değildir ve bu bir sui
istimaldir diye bizi tahrik edemezler. Hiçbir hu
kukçu İhale Kanununun 7-14 ncü maddelerinin 
hükümleri rağmına ittihaz edilmiş bir kararna
me ile şu veya bu şekilde takdir hakkını, büyük 
pay ayrılarak tevziat yapılmaktadır diye .bir 
adamı, (suiistimal) tâbirinin içinde şaibeli gös
teremez arkadaşlar. X 

FERİD MELEN (Van) — Maaşailah.... 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla^ — Ana

yasanın 46 ııcı maddesi cezai ve malî mesuliyet 
tahtına alınması lâzımgelen bir hükümden bah
sediyor. Bir savcı bir davacının arzuhalini eli
ne aldığı vakit, hattâ hazırlık tahkikatına gir
mek için onun delilini arıyacak ve ondan son
radır ki isticvabata bağlıyacaktır. Lâalettayin 
falan adam bana sövdü diye arzuhal verse, ade-
mitakip karariyle karşılanır. Ferid Melen, de
lil göstermemiştir. Biz kendisinden ' delil gos-

1 termesini istiyoruz. Eğer böyle bir delil gös-
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termiş olsalardı, emin olsunlar ki, kendilerine 
millet namına müteşekkir kalırdık. Eğer bura
da,, bu kürsüde, Samet Ağaoğlıî'nun yaptığı 
muamelâtı icraiyenin, Anayasanın sinesine ve 
bu tarikle, Ceza Kanununun göbeğine düşen bir 
şaibei çürmiye görmemekteyiz, eğer görseydik, 
tertemiz olan Demokrat Parti, kendilerinden 
evvel harekete geçer ve bizzat kendisi Hüküme
tini düşürür. (Soldan bravo sesleri). 

Ben bu dakikaya kadar verilen takrir için 
delile bağlanacak ve bu kürsü üzerinde fotoğ
raflar, mektuplar gösterilecek diye bekledim, 
durdum. Meğ'er bu iddia havayi nesimîde dö
nen bir çarkı felek imiş, yani; hiçbir şeyleri yok. 

Efendim, kendilerine bu kürsüden müsaade 
ederlerse âmme hukuku hesabına bir hâtıra, bir 
muhtıra vereyim. Eğer Heyeti Vekile, kanun 
hilâfına bir'.karar ittihaz etmişse ve bunun tat-
bikına, devam, edegelinnıckte ise alâkalı, Danış
tay a gider, iptal dâvası açar. Yoksa kanuna 
mutabık ve 17 kişilik Heyeti Vekileden çıkmış, 
Reisicumhurun imzasını taşıyan bir kararname 
yürürlükte dururken bunun, kanun hükmüne 

. muhalif diye mütalâalar serdetmek iltifata lâ
yık olamaz. Günkü bu nihayet bir iddiayı mü
cerret teşkil eder. Biz bu kürsüden suiistimal 
vesilesiyle kararnamenin kanuna muhalefetin
den bahsedendeyiz. 

Arkadaşlar, hukukta daima kıymetini mu
hafaza eden canlı bir kaide vardır: «Takdir ta
arruz napezirdir.» Yâni kanunen verilen takdir 
hakkı üzerinde bir mesuliyet düşünülemez. Çün
kü, o takdiri yaratan, kanun vâzııdır. Fakat 
tatbikatta doğacak neticelere göre (senin me
murların böyle.kötülükler yapıyor, bunun salâ
hiyetini takyit et) denir ve fakat kanun tadil 
olununcaya kadar bu iş böyle görülür. Eğer 
kararname bu takdir haklarının sınırlarını aş-
mışsa onun için kendilerine yol gösteriyor ve 
bilhassa sevgili Zihni Betil'e hitap ediyorum, 
derhal Danıştay'a iptal dâvası açabilirler. 

Efendim, delilsiz olarak milletin huzuruna 
getirilen ye matbuatta uzun uzadıya münaka
şası devam eden bu işin iç yüzü ve hakikat be
nim gönlümde şu şekilde bir kanaat yaratmış
tır. Yüreğimde tecelli eden bu kanaati muha-
sım parti kabul etsin, hakikat namına bu bir 
kazanç olur. Bence bu takririn esas mânası 
şudur: (niye bize az para veriyorsunuz? niye 
sevdiklerinizi besliyorsunuz, biz bundan müte-
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j essiriz:) eğer eski nimete kavuşamadığı

nızdan dolayı teessür duyuyorsanız, bir kanun 
i teklifi yapar Meclise getirirsiniz, burada ilmî 

şekilde tartışırız, komisyonlarda görüşürüz il
mî bir şekilde yeni bir kanun çıkarırız. Böyle Ç) 
bir kanun çıkmadan, meriyetteki hükmünü mu
hafaza ettiği halde alman kararlar ve yapılan 
muameleler meşrudur ve kanunidir. 

Sözüme nihayet verirken şimdi hatırladı
ğım bir vakıayı size nakletme^ istiyorum: 

Atatürk'e suikast dâvasında, içinde bir de 
mebus olan sekiz vatandaş tahtı zanna alınmış
tı. Dosyayı okuduğum vakit isnad ve iftiranın 
bu kadar feci bir manzara arzettiginden kork
tum. Fakat dedim ki Atatürk 'ün kurduğu bu 
vatanda, Atatürk'ün istediği adalet, iftira te
melleri üzerine teessüs edemez. Atatürk, her 
halde yarattığı bu memlekette bir havayi ada
letin, bir havayi kanunun yaşadığını ister. Bu 
dâvayı ben alacağım, Atatürk 'ün şanını, şere
fini, - Allah bana ömür verirse - yükselteceğim, 
dedim. Orada bu dâvanın en son safhasında, 
hâkimimiz Osman Talât buradadır, şunları 
söyledim: 

Kimseler fehmetmedi mânasını dâvamızın. 
Biz dahi hayranıyız dâvayi bimânamızm de

dim. Ben burada, da bu (davarımda mânasını 
bizimle beraber takrir sahiblerinin de anlama
dığına kaani olarak huzurunuzdan çekiliyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN -— Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, günlerden beri sabırsızlıkla, bekledi
ğimiz Meclis soruşturmasını istiyen önergenin 
müzakeresine bugün başladık. Ben tahmin edi
yordum ki arkadaşlar önergeye muhtasaran 
bildiklerini yazmışlar, delillerini Mecliste son
ra serdedecekler. 

Arkadaşlar, yalnız bizim Meclisimizin de
ğil, dünyanın birçok meclislerinde şu teamül 
huslle gelmiştir ki, Mellis soruşturması kuvvet
li delillerin, mesnedlerin vücudu halinde yapı
lır ve verilir. Çünkü bunun neticesinde mu
hakkak bir siyasi skandal husule gelir. Ya 
Meclis soruşturmasını ihtiva eden önerge mes
nede dayanır, müdelleldir; bu takdirde alâkalı 
bakan yahut Bakanlar Kurulu Divanı İÂliye 
kadar gider, onlar siyasi iskandale mâruz ka-

I lırlar, yahut ta mesnetsizdir, müdellel değil-
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dir, politikanın ve demagojinin ifadesidir: bu 
takdirde sabit olmaz Önerge reddedilir ve öner
geyi veren taraf müfteri damgasını alır. 

;< SIRRI ATALAY (Kars) — Müfteri diye
mezsin. Müfteri sensin. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Bu iki 
şıktan biri husule gelir. Sen ve arkadaşların 
delil ve madde göstermediğinize göre iftira 
etmiş, sayılırsın ey Atalay. Müfteri diyorum, 
Çünkü msenetsiz konuşuyorsunuz. Biz sizin şim
di oturduğunuz yerinizde oturduğumuz sıralar
da Atıf İnanlar, 7 Eylül kararlarından mütevel
lit yolsuzluklarınızı müdellel surette ifade etti
ğimiz zamanlar üzerimize hücum etmiştiniz. 
Şimdi namuslu görünen arkadaşlar o zaman ne
rede idi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müfteri sözünü 
bana deme, kurucularına de... 

BAŞKAN — Sırrı Bey müsaade buyurun, 
hatip konuşsun.. 

, KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, milletin iradesini bin türlü hileli yol
larla hiçe sayarak iktidarı ele geçirenler, mille
tin milyonlarını heder edenler, bizi Meclis kapı
sından kovarken psikopat diyenler, şimdi yum
ruklarını sıkarak hesap istiyorlar. Onun için 
Sırrı Bey, sözümü kesme, ben de fikrimi ileri 
süreyim. -

Curada iki nokta var arkadaşlar, birisi ka
rarnamenin mevcut kanuna uygun olup olma
dığı noktası, ikincisi de mevcut olan kararna
menin, taşıdığı hükümlere uygun şekilde tatbik 
edilip edilmediği meselesidir. Birinci noktada ar
kadaşlarımız bir tereddüt ve iddiada bulunma
dıklarına göre ikinci nokta üzerinde durmak 
lâzım geliyor. Kararname ilâmların tevzii işini 
Başbakanlığa vermiştir ve eğer arkadaşlarımı
zın okunan önergelerini dinledikten sonra, aca
ba Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu dedik
leri, işittikleri bir miktar paranın ivaz kar
şılığı ve emek mukabili olmaksızın başkalarına 
vermiş olduğu idiası sabit olsaydı arkadaşımı
zın elinden tutar, bugün memlekette mevcut 
olan murakabe sisteminin iyi işlemesine gayret 
ettiğinden dolayı tebrik ederdim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Dinlemedin her 
halde Kemal Bey; Çobanoğlu böyle demiyor. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Böyle bir 
delille karşımızda bulunmadınız demiyorsunuz. 
Başbakan Yardımcısı şu kadarını falan falan ye-
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I re kararnameye aykırı olarak vermiş demiyorsu

nuz. Kendilerine verilen takdir hakkını iyiye kul
lanmadı diyorsunuz. Benim şahsan kendime göre 
bir fikrim vardır. İlânların bu şekilde tevziine 
muarızım. Yeni bir tesis meydana getirmek su-. 
rctiyle bir fikir ileri sürerlerse, yani ilânların 
resmî bir gazetede neşrini isterlerse onda birleşe-
biliriz. Bugünkü kararname karşısında soruştur
mayı mucip bir hal göremiyorum. Çünkü Baş
bakan o gazeteye değil de şu gazeteye şu miktar 
ilân vermeyi takdirde serbesttir.. Hakkı takdiri 
olan Başbakanlığın istediği gazeteye ilâh verme
sini suç sayan iddialarının mesnetsiz olması kar
şısında bendeniz arkadaşıma; bu teessüfe değer 
zannettiğim hitabımı yapmış bulunuyorum. 
Onun için affetsinler; bir tarizde bulunmak 
maksadiylo söylemedim. Fakat bu meselede bir 
iskanda!• karşısındayız. Eğer delil olsaydı is
kanda! le orası, delilsizce siz karşı karşıya-
sınız. Elinizde delil bulunmadığına göre siz ıs-
kandalle karşı karşıyasmız. 

Şimdi; son olarak bir cümle ile şurasını da 
söyliyeyim; ne kadar acı veya tatlı söylenirse 
söylensin bugün gerek muhalefetin ve gerekse 
muvafakatin mensubu olan bizler, en küçük bir 
meselede dahi ne kadar titizlikle hareket etmek
te olduğumuzdan dolayı Cenabı Hakka şükredi
yorum. İyi niyete dayanıyorsa samimî karşılı
yorum. Fakat mitinglerde konuşurken bizi Mec
lis kürsüsünde konuşturmuyorlar dedikleri için 
bütün konuşmalarını sevgiyle dinledik. Eğer ar
kadaşlarımızın hüsnü niyeti varsa bu mesele bu
rada bitecektir. Fakat iyi niyetli değillerse mi-

I tinglerde, siyasi emellere, demagojik hareket
lere sebep sayacaklarını tahmin ediyorum. Bu 
takdirde milletimiz hükmünü verecektir. 

FERÎD MELEN (Van) — Muhterem Baş
bakan Yardımcısı sözlerine bir şakayla başladı
lar, ben de bir şakayla sözlerime başlıyacağım. 

Dediler ki, Ferid Melen kürsüde hâdiseleri 
izaha çalışırken yüzünde bir trajik hal vardı, 
dediler. Eğer burada bir fizyonomi. mütehas-, 
sisi olsa da ikimizin yüzünü kürsüdeyken tet
kik etselerdi her halde yarışı ben kazanmaz
dım. (Gülüşmeler). 

^ Sayın Yardımcının tuttuğu yol bizi vesika-
sızlıkla itham etmek oldu ve suiistimal yoktur, 
hukuki mesuliyet yoktur, 7 nci maddeyi yan
lış takdir ediyorsunuz, Hükümetin mutlak tak-

i dir hakkı vardır, siz bu hakkı kabul etmiyor-
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sunuz, dediler ve eski kararnameden ve he- i 
saplardan bahsettiler. Şimdi arkadaşlar, huzu
runuzda 7 nci maddeyi aynen okuyayım. Bu 
madde Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun, 
ki Hükümetin dayandığı tek maddedir, bu 
maddenin mevzuumuzu ilgilendiren bir tek hük
mü vardır : B fıkrası hükmü. 

Evvelâ A fıkrası (Artırma, eksiltme ve iha
lenin yapılacağı günden en az 15 gün içinde 
aralıklı dört defa gündelik gazete ile ilân edi
lir) der. \ 

B fıkrasında ise (Tahmin bedeli 15 000 li
rayı aşan artırma, eksiltme ve ihale ve pazar
lıkların mahallî bir gazeteden başka büyük 
şehirlerde çıkan ve Hükümetçe intihap olunan 
gazetelerin ikisinde ilân olunur) denilmektedir. 

Bu iki gazeteden birisi Devlet Merkezinde 
çıkan gazete olur ki, sayın Samet Ağaoğlu 
('böyle bir hüküm kanunda yoktur) dediler. 
Bu iki gazeteden birisi Devlet Merkezinde çı
kan gazete olur. 

Şimdi buraya dayanşyoıiar. Vâzıı kanun 
biraz evvelki beyanatımda da arzettiğim gibi 
ilânı niçin ihdas' etmiştir? ilân, hiç şüphesiz 
artırma ve eksiltmelerde talep ve rağbeti ço
ğaltmak ve işi daha ucuza maletmek demektir 
vo 15 bin liradan fa'zla olan işlere ehemmiyet 
verilmiş ve bunları dairelerin, takdirine bırak
mıştır, onlar ihmal ederler, ilânı lâyıkiyle yap
mazlar, yahut da az satılan gazetelerde yapar
lar, kimseler duymaz, talip çıkmaz bu yüzden 
Hazine ve diğer daireler mutazarrır olur, diye. 
Binaenaleyh vâzıı kanunun Hükümete verdiği 
yetkinin ancak bu maksat ve bu istikamette 
kullanılması lâzımdır. Biz hâdisede suiistimal 
vardır derken, bu işin tatbikatını idare eden 
arkadaş şu suiistimali yapıyor : İşi vâzıı ka
nunun gösterdiği istikamette idare etmeyip sü
rüm yo satışı çok olan gazetelere vereceği yer
de sürüm ve satışı az olan, hattâ ismini bile 
kimselerin bilmediği gazetelere vermesi bir 
suiistimal değil midir. (Matbuatı teşvik sesleri). 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Si
yasi giyotinle kendini jdam ediyorsun, dikkat 
et!.. 

FERİD MELEN (Devamla) — Bir arkadaş 
giyotinle idamdan bahsediyor. 

Hukuki mesuliyet yoktur, diyorlar. Hükü
met takdirini yanlış kullanmıştır. Yahut kanu
nun verdiği yetkiyi suiistimal etmiştir. Devle- j 
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te bundan zarar gelmişse bunda hukuki mesuli
yet yoktur demek, bilmem bir hukukçu için 
mümkün olur mu? Ben hukukçu değilim, içiniz
de birçok hukukçular var, Sayın Başbakan Yar
dımcısı da hukukçudur; eğer mümkün olur der
lerse mesele yok. 

Cezai mesuliyet yoktur diyorlar. Biz iddia 
ediyoruz ve diyoruz ki, şu veya bu şekilde ilân
lar kanun dışında kullanılmıştır. Bu takdim, 
arzetiğtim gibi arz ve talebi çoğalmaya müte
veccih olması lâzımdır. Ne yapmış lar? İlânları 
şunu, bunu ikdar maksadiyle, teşvik maksadiy-
le, ne olursa olsun arzettiğim;iz maksat dışında, 
kullanmışlardır. Bu da vazifeyi suiistimaldir. 

Gizlilik yoktur, dediler. Sayın Başbakan 
Yardımcısından çok rica ediyorum, neden der
hal burada göğsünü gere gere iki yıl içinde ga
zetelere verilen listeyi okumadılar? .(Sorunda 
bu yok sesleri). (Onun listesini bütçede oku
dular sesleri). Kendileri bu işi aleniyete koy-
salardı hakikat az çok meydana çıkacaktı. 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Şu 
15 - 20 milyon kadar tutan paranın hesabını da 
sen millete versen iyi olur. 

FERİD MELEN (Devamla) — 20 milyon 
kadar param olduğundan bahsediyor bu arka
daş. bunun hesabını vermeliyim millete.. 

Başbakan Yardımcısına soruyorum; 7 nci 
ınaddcye arzettiğim! şekilde İktisadi Devlet Te
şekküllerinin, hattâ hususi ilânların bu ilânlar 
arasında işi ne? Bu yetkilerini iyiye mi kullan
mıştır?... 

Bir de kendileri eski hesaplardan bahsedi
yorlar. 1938 kararnamesi ile bu resmî ilânlar 
vaktiyle Ulus'a verilmiş. Binaenaleyh burada 
şeddeliye şeddeliye 1938 tarihli Kararnameyi ve 
Ulus'u okudum. Eğer burada bir suç ve bir 
suiistimal varsa kendileri sorsunlar, sormak 
kendi vazifeleridir. 

ADNAN TÜFEKCÎOĞLU (Giresun) —Ama 
Af Kanunundan atladı. 

FERİD MELEN (Van) — Af Kanununu na
zarı dikkate almayın. Sorsunlar, hesabını alsın
lar. Hesabını bana soramazlar. 

Bir noktayı kendisine sorayım: Vâzıı kanun 
takdirin lâalettâyin kullanılmasını mı söylemiş
tir. Bir taraftan Zafer gazetesine bir buçuk 
milyon lira verirken, öte yanda Kudret'e bir 
metelik bile verilmiyor. Takdir bunun' neresin
de? (Soldan 1,5 milyon lira değil sesleri). 
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Söylendiğine göre öyle.. (Söylemekle olmaz 

sesleri). 
Bir gün evvel karar- vermeseydim-;, burada 

birçok şeylerden bahsedecektim. (Soldan bah
set sesleri). 

Birçok-Miri«elerin isimlerini söyliyerek on
ları tehlikeye atamam. Başbakan Yardımcısı 
hakkında ortada birtakım ithamlar vardır. O bu 
vaziyet karşısında «alnım açıktır, tahkikat is
terim, komisyon teşkil edelim» derse, sizin iste
diğiniz delilleri fazlasiyle vermeye hazırım. A.m'a 
katı bir hüküm varken ben birçok bigünah va
tandaşları sizin elinize teslim edemem. (Sağdan 
alkışlar). 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Kür
sü milletten konuş. Efkârı umumiye var, duy
sun. Biz «de duyalım. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, eğer Fcrid Melen'in 
soîı sözleri olmasaydı diğer arkadaşlar, mü
nakaşayı o kadar neşeli bir havaya boğmuş
lardı ki, ben bu havayı bozmak istemezdim. 
Ama son sözleriyle bir zihniyeti tamamen mey
dana çıkardılar. Diyor ki, tahkikatı açınız, on
dan sonra ben size delillerimi söyl iyeyim. 

Bunun mânası şudur : Siz bu adamı ce
henneme gönderiniz, esbabı mııcibesini ben size 
temin edcceğhu! 

Bunun mânası şudur : Siz tahkikat açınız, 
ondan sonra ben size iftira malzemesini ge
tiririm; bir kere Samet Ağaoğlu mahkemeye 
gitsin, bir kere Hükümet mahkemeye gitsin! 
Bu, teessüfe şayan bir zihniyettir, B M . Mecli
sini iftiraya alet etmek metodudur. Oraya ka
dar tecavüz ediyorlar... (Soldan «sanatlar] o-
dur» sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, gördünüz ki, verdikleri 
takriri izah için söylemiş bulundukları bütün 
sözler birtakım dedikodulardan zerre kadar 
ileri gitmiş değildir. (Sanatlarıdır sesleri) Yok 
Yeni Sabah Gazetesi filân gazetenin tirajında 
Samet Ağaoğlu aldatılmış, demiş... Filân müdür 
umumi heyetin içtim anıda şöyle söylemiş 
Bu da ikinci bir delil. Bu delillerle mahke
meye gitmek... İnsafedin. 

Başka bir delil söylediler!, keşke söylemesey-
diniz. Niye Siyaset Mecmuasından bahsediyor
sunuz? Siyasete ilân vermek şuçsa, size men-, 
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j sup -birtakım zevatın aynı mahiyette ilân

lar için bana müracaat ettiklerini söyliyc-
yim-mi? (İki tarfatan da söyle sesleri) 

Cemil Barlas'ın çıkardığı mecmua için de 
ilân hususunda bankalara ben tavassut ettim 
bunu "vicdani olarak yaptım. O açıklar da ben 
açıklamaz mıyım? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Siyaset Mec
muasına verdiniz mi, vermediniz mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Şu iki seneden beri ne zaman kürsüye çıkmış
sanız partinizin aleyhine oldu Sırrı Bey! 

Sırrı Bey bir şey daha söyledi : (Kişiyi 
nasıl bil irsin ? Kendim gibi) dediler. Bu doğru, 
yüzde yüz kendileriyle beraberim. Bu takriri 
niçin verdikleri şimdi meydanda. Herkes ki
şiyi kendisi gibi bilir, onlar da zannediyor
lar ki, şimdiki 'idare, tıpkı kendi zamanlarında
ki gibi keyfî bir idaredir. (Soldan alkışlar, bra-

\ vo sesleri) 
Hüsnü Akyol .'arkadaşıma bir tavsiyede bu

lunayım bir Parlâmento arkadaşı olarak; bu 
' kadar ciddî ve münakaşayı mucip meselelerde 
takrirleri imzalamasınlar. Çünkü sesleri kâfi 
değil bunları müdafaa etmeye! 

HÜSNÜ AKYOL (Ordu) — Nazik olmak, 
kibar olmak zaruridir. 

SAMET .AĞAOĞLU (Devamla) — Sesten 
neyi kasdettiğimi anlıyorsun, delilin kâfi de
ğil, ötekilerin delili daha fazla... 

HÜSNÜ AKYOL (Ordu) — Evveline bak 
evveline... 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Bakın 
delil olarak ne diyor; Samet Ağaoğlu'ndan ri-^ 
ca ediyorum, bu tahkikat açılmasını kabul et
sin'? Sanki tahkikat açılmasını kabul edip et
memek benim elimde imiş. Eğer tahkikat 

' açılmasına lüzum görürse yüksek Meclis, ben 
yalvarsam da, yapmayın desem de tahkikat açı
lır. Yok buna lüzum yok da Hüsnü Beyin hatı
rı için efendiler beni mahkemeye sevkedin mi 
diyeyim? Nerede görülmüş bu mantık1? (Gü
lüşmeler) Hüsnü Beyin bir sözü gücüme git
ti. Samet Ağaoğlu böyle yaparsa millet naza
rında mahkûm kalacaktır diyor! Mecburum söy
lemeye; millet nazarında birçok bakımlardan 
mahkûm bir parti mensubu bir arkadaş böyle 

I konuşmamalıydı. Bâzı cümleleri, teenni, ile; düşiü-
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nerek, hattâ kabilse ima tarikiyle konuşmalıdır..' [ 
(Soldan, gülüşmeler, Bravo sesleri) 

Ferid Melen yanlış anlamış. Arkadaşlar; söz
lerine başlarken Terid Melen o kadar ciddi bir 
yüzle meydana çıktı ki, korktum. Meğer elemin- ı 
denmiş dedim. Bir trajediden bahsetmişti. Me
ğerse kendisinin konuşmalarından hâsıl olacak 
trajik vaziyeti ifade için söylemiş. Bunlar po- I 
litika edebiyatıdır, alışacaksın Ferid Bey. (Gü
lüşmeler). 

Diğer meselede demin ki, kanunu yapan on
lardır, merkezi Hükümette bir gazetede çıka
rılması hükmünü koyan onlardır, Merkezi Hü
kümette bir gazeteden başkasının çıkmaması 
tedbirlerini alanlar onlardır. Keski bunları söy-
lemeseydiler. Baıu birtakım şeyleri daha söyle
mek mecburiyetini tahmil ettiler. 

Şimdi Ferid Melen kendisini bu kanunun o 
zaman tedvin eden arkadaşların yerine koymuş, 
yani top yekûn bu kanunu kendisi yapmış veya 
o şahısları tamamen Ferid Melen'e hulul etmiş 
gibi, diyor ki, «Vâzn kanunun maksadı, tirajı. 
bol olanlara ilân vermek, şu vasıfları bulunan
lara ilân vermektir.». Vâzn kanunun maksadı 
bu olsaydı onu o kanunun içinde madde olarak 
gösterirdi, şu vasıftaki gazeteleri seçeceksin 
derdi. Kanunda yok, müzakere zabıtlarında yok. 
Şimdi. Ferid Melen kendisi kalkmış, 10 sene ev
vel çıkan. bu. kanunda vâzn. kanunun maksadı 
budur, diyor. Ben. de kendisi, gibi bu devre mil-
letmekiliyim. Ben. de diyorum ki, hayır vâzn ka
nunun maksadı o-değil, budur. O zaman bu 
münakaşa- nereye kadar varır, böyle münakaşa 
ve tefsir olurumu Ferid Bey? 

Sonra birkaç sual de sordular. Efendim İk
tisadi Devlet Teşekkülleri Kanunun 7 nci madde
sinin ikinci, fıkrası hükmüne girer mi? Farze-
delim ki, girmez. Bugün Devlet Şûrasında dâva
nız var, bir iptal dâvası karşısındayız. Bu Meclis 
tahkikatı yolu mudur? Meclis tahkikatı olabilmesi | 
için şahsan benim, Hükümetiniz, Adnan Mende- ı 
res, suiistimalimizi ispat etmelisiniz. Demin de 
söyledim, kararname yanlış olabilir. Devlet Şû
rası noye kuruldu? (Sağdan «siyasi mesuliyet 
yok» sesleri). 

Aziz arkadaşlarım, bcıij onlar ne söylerlerse 
söylesinler, artık sîzi fazla taciz etmiyeceğim. Şu, 
aylardan beri propagandasını yaptıkları, bağır
dıkları, çağırdıkları, yazdıkları, çok ağır haka
retle yazdıkları, bütün bu ithamlar şu gördü- I 

.1952 0 : 1 
ğümüz takrirde yerini buldu. Dağ doğura doğura 
bir fare değil, 'maalesef bir hiç doğurdu. 

İsterim ki arkadaşlarımız, şu cereyan eden 
müzakerelerden, kendi lehlerine bir intibalı dersi 
alsınlar;.. (Sağdan «ihtiyacımız yok» sesleri). 

Öyle bir intibah dersi almaya muhtaçsınız. 
itham ettiniz, hırsızlıkla, suiistimal ile itham 
ettiniz. Delil istedik, sükûnetle delil istedik, çık
tınız delil yerine dedikodudan bahsettiniz ve bu 
delilleri verebiliriz ama tahkikat açardanız de
diniz sizin mantığınıza ve metodunuza göre tah
kikat komisyonu kurulduğu zamanda oraya ge
lerek diyeceksiniz ki «siz divanı âliye sevkedin de
lilleri orada vereceğiz» sonra divanı âliye de gi
decek ve siz « bu adamı asm ondan sonra delil
leri vereceğiz» diyeceksiniz aşkolsun size. (Sol
dan gülüşmeler). 

BAŞKAN — Millet Partisi Meclis Gurupu 
adına Osman Bölükbaşı, Buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sayın 
Başbakan Yardımcısının mütalâalarını dikkat
le dinledim; fakat şurasını itiraf edeyim ki, be
ni tatmin edecek hukuki bir cihet görmedim. 
Politik mülâhazalarla serdettiği mütalâalar hak
kında. hükmü sizlere bırakıyorum. 

Meseleyi hukuki bakımdan, siyasi bakımdan 
ele alacağım : 

Bir Hükümet, bir memur hattâ bir vatandaş, 
kanunun kendisine tanımış olduğu hak ve salâ
hiyeti hüsnü istimal etmekle mükelleftir. Sayın 
hukuçu llânıid Şevket Bey arkadaşımız çok 
iyi bilir ki, Medeni Kanunun birinci maddesi,-
kanunun bir hüküm ihtiva etmediği yerlerde hâ
kimin nasıl hareket edeceğini tesbit etmiştir. 
Kanunda hüküm yoksa örf ve âdete bakar; örf 
ve âdette bir hüküm yoksa kendisi vâzn kanun 
olsaydı nasıl bir hüküm vazedecek idi ise ona 
göre bir karara varır, ona göre bir hüküm vaz'ede
rek meseleyi halleder. Neden kanun; böyle söylü
yor? Çünkü hâkimlere tanınmış olan takdir salâhi
yeti, keyfî bir salâhiyet değildir. Nasıl hâkim
ler keyfî hareket edemezse, bir Hükümet de key
fî hareket edemez. Takdir hakkını kullanan 
makam veya şahıs sübjektif mülâhazalarla, en-
füsi mülâhazalarla hareket "edemez; ne sempa
tiye, ne antipatiye, ne hisse yer veremez; objek
tif ölçülere göre takdirini kullanmak mecburi
yetindedir. O takdirin karşısında âmme vic
danı «en isabetli takdir budur» diyebiliyorsa 
İm takdirde vâzn kanun gibi hüküm vermiş 
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olur. Eğer böyle bir vaziyet yoksa «benim ca
nım böyle istedi, takdir .hakkını istediğim gibi 
kullanırım» diye hareket etmişse, böyle hareket 
eden bir şahıs, böyle hareket eden bir Hükümet 
kendisini ne hukuki mesuliyetten kurtarabilir, 
ne de.ahlâki mesuliyetten kurtarabilir. (Allah, 
Allah sesleri). 

Hepiniz bilirsiniz ki, kanunun metni içinde 
yer almamış öyle kaideler vardır ki, Hükümet
ler ve salâhiyeti kullanan heyetler ve şahıslar 
bunları daima nazarı itibara almaya mecburdur. 
Bir hukuk Devletinde yalnız Anayasanın mad
deleri, hukuk devleti olmayı temin etmez; onun 
fevkin da olarak birtakım esaslar vardır, ki, o 
camianın vicdanında yaşar : hakkaniyet kaide
si vardır, nasefet kaidesi vardır, adalet anla
yışı vardır cemiyetin. Eğer bu anlayışlara ay
kırı olarak bir kanun çıkarılırsa, bu an] ayış
la ,ra aykırı olarak bir karar verilirse, metne 
ne kadar uygun olursa olsun, o hareket, hiçbir 
zaman bir hukuk devletinden beklenilen bir ha
reket, olmaz. Bunun böyle olduğunu bizzat Baş
bakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu geçen sene bu 
kürsüde bir vesile ile ifade etmişti. Ben kendi 
sözlerini ele alarak kendilerine hitap edeceğim. 

• 7 Şubat 1951 tarihinde bir arkadaşımızın su
al takriri üzerine, gazetlere ne miktar ilân üc
reti verildiğini bu kürsüde açıklıyan sayın Baş
bakan yardımcısı, beyanatının '>ir yerinde aynen 
şöyle söylüyor : 

« Görülüyor ki Hükümet, elinde böyle bir 
salâhiyet olmasına rağmen, hakkaniyet yolun
dan ayrılmamıştır». Demek ki arkadaşlar, salâ
hiyetler mutlak değildir. Hükümetler hakkaniyet 
yolundan ayrılmamaya mecburdur; âmme men
faatini her şeyin fevkında tutmaya mecburdur. 
Bizzat bu hükme iştirak eden, saym Başbakan 
Yardımcısıdır. Şimdi bu esası koyduktan sonra, 
bu esası geçen sene burada zikrettikten sonra, 
bundan sonra yaptıkları işlerin bu esasa uyup 
uymadığını elbette tetkik etmek, bir muhasebe
sini yapmak lâzımdır. 

Hükümet, Ağustos'un başında bir resmî ilân 
kararnamesi çıkarıyor : Üçüncü ilân kararna
mesi. Faaliyetlerine hayran kalmamak imkânsız. 
Mütemadiyen ilân kararnameleri çıkarıyorlar. 
(Sağdan .«tecrübelerden istifade ediyor» ses
leri) Bu ilân kararnamesini haiîji esaslara göre 
çıkardıklarım, tevziatı hangi hak esaslarına gö
re yaptıklarını Bütçe Encümeni huzurunda ken-
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dilerinden sordum. Baha verdikleri cevap ay
nen şu olmuştur : «Hükümet kanunun verdiği 
bir salâhiyeti kullanıyor. Hükümetin bu takdiri 
beğenilmezse Hükümet çekilir.» •! 

Görülüyor ki arkadaşlar, Bütçe Encümenin
de vermiş olduğu cevap, vicdanları tatmin ede
cek bir cevap değil, politik bir cevapdır. Hükü
metin çekilmesi gibi kolay kolay ekseriyetinizin 
kabul etmiyeceği bir meseleyi ortaya atıyor ve 
onun siperi arkasında kendini müdafaa etmeye 
çalışıyor. 

Meclisin, bir Hükümetin bir kararının isa
betsiz olduğunu yüzüne vurması, yahut ona 
söylemesi, mutlaka o Hükümetin çekilmesini 
icap ettirmez. Bir vesile ile Başbakan burada 
dediler ki : «Biz lâyuhti değiliz, kararlarımız 
hatalı olabilir» dediler. Hükümetin hatalı kararı 
yüzüne vurulur; Hükümet o kararı tashih eder, 
Hükümetin çekilmesi mutlaka şart değildir. 

Kendilerine, hafızalarına hitap etmek sure
tiyle dedim ki : «Vaktiyle muhalefet yaptığı
mız zaman birlikte meydanlarda bağırıyordtık, 
bir memur haksız yere nakledilirse bağırıyor-
duk. İstanbul'da Halk Partisi idarei örfiye ilân 
ediyor, matbuatı baskı altına alıyordu; bu tak
dirin isabetsiz olduğunu söyliyerek bağırıyor-
dıık. Demek ki Hükümetin bir takdiri karşısın
da vatandaş, Hükümet kanuni salâhiyetini kulr 
lanmıştır diye susmaya mecbur değildir. Hattâ 
Büyük Millet Meclisinin kararları karşısında 
vatandaş susmaya mecbur değildir. Meydan
larda, gazete sütunlarında bu kararın isabetsiz 
olduğunu her vesile ile vatandaş söyliyebilir.» 

, Ve dedim ki : Samet Ağaoğlu'ıran bugünkü 
haliyle bana yardımcı olmıyacağı anlaşıldı, ama 
dünkü Samet Ağaoğlu'nu imdadıma çağırıyo
rum. Bir memuru naklettikleri zaman itiraz 
ediyorduk, isyan ediyorduk, bugün nasıl olur 
da bir «takdir» kelimesinin siperi arkasına çe
kilerek siz izahat vermekten kaçınabilirsiniz? 

Arkadaşlar, bu Meclisten geçmiş öyle hâdi
seler vardır ki onların üzerinde durmak lâzım
dır. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi 
kanun vasıtasiylc Halkevlerini elde etmişti. 
Meclisinizin çıkardığı bir kanunla, o zamanın 

•'şartlarını nazarı itibara alarak «kanun yolu ile 
de elde etmiş olsanız, bunlar milletin malıdır» 
dedi ve onu aldık ve millete iade ettik. Böyle 
bir. fikrin | müdafaasını yapan bir Hükümet 
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görüyoruz ki takdir hakkı siperine çekiliyor, I 
yüz binlerce lira ilân parasını istediğine, iste- | 
diği şekilde tevzi ediyor. Halkevlerini alıyor, 
halk namına, adalet namına, kanun da olsa, 
alırım diyor. Kanunların fevkında prensipler 
vardır, diyor. Fakat öbür tarafta bakıyoruz, 
yüz binlerce lirayı bir gazeteye veriyor. O ga
zete de iktidar partisinin hissedar olduğu ga
zete. Onun vasıtasiyle o partinin kasasına ak-
tartıyor. Böyle hareket eden bit- Hükümet 
her şeyden 'evvel bir tenakuz içindedir. ı 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — ö y l e bir şey yok, ispat edebilir misiniz? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hükü- | 
met, Bütçe Encümeninin huzurunda takdirle
rini hangi esaslara göre kullandığını izah et
mekten kaçınmıştır. Sadece, takdir hakkımı 
kullanıyorum, demekle iktifa etmiştir. 

Kendisinden sorduk «hangi gazeteye ne 
miktar para verdiniz Ağustostan Ocak ayma?» 
diye sorduk, iki ay içerisinde bu listeyi elde 
edebildik. Listenin rakamları herkesten daha 
beliğ olduğu için ben bu rakamlara temas ede
ceğim ve Hükümetin hakkı takdirini nasıl kul
landığını herkes anTıyacaktır, 

Ağustosta ilân kararnamesi çıkarıyor, öyle 
bir kararname'ki, âdeta gazetelerin imtihan ta
limatnamesi. Bir ay bir gazeteye on bin veri
yor. Ertesi ay canı istemedi mi vermiyor. Bir 
gazeteye vermiyor, Ağustosta, Eylülde, ondan 
sonra, biraz evvel Sa.met Ağaoğlu'nun burada 
ifade ettikleri gibi, hususi teşebbüsler başla
dığı zaman, bir semahat eseri olarak verme
ye başlıyor. Bir memlekette matbuat hürriyeti 
bu şekilde hareketlerle elbette zedelenir. Han
gi gazeteye vermedin ve sonradan nasıl verdin 
diye belki bir sual soracaklar. Ben verdikleri 
listeden okuyorum. 

Son Telgraf Gazetesine, Ağustos ve Eylül 
aylarında hiçbir şey vermemişler. Küçük gaze
telere yardım ediyoruz diyen Samet Ağaoğlu 
bütçe müzakereleri esnasında bu kürsüde zayı
fa yardımın adalet icabı olduğunu açıklamıştı. 
Bu da küçük bir gazete, veriyor, iki ay, bir de 
bakıyoruz her nedense Ekim ayı içerisinde bir 
gazete imtihanı kazanıyor ve başlıyor almaya. 
(Soldan gürültüler). | 

AKİF SARIOĞLU (Antalya) — Telâfi edi
yor ya işte. I 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka

daşlar, eğer Hükümetin hareketi değişmez bir 
kaideye istinat etmiş olsa idi, o kaidenin tes-
biti isabetsiz dahi olsa, bu kadar endişe izhar 
etmeye yer olmazdı. Fakat, öyle bir kararna
me, ki her ay Hükümet takdir ediyor, yani her 
ay gazeteleri imtihan ediyor. Bir delili Son 
Telgraf gazetesi. Şimdi Hükümet takdirini key
fî kullanmıştır, o nokta üzerine geliyorum. 

Ekle bir Artırma ve Eksiltme Kanunu var
dır, bu kanun malî bir kanundur; kültür dâ-
vasiyle, gazetelere yardım etme dâvasiyle hiç
bir alâkası olmıyan bir kanundur. Devletin alım 
ve satım işlerinin birçok vatandaşlar tarafın
dan bilinmesinde fayda gördüğü için vâzıı ka
nun bu kanunda Hükümete bir yetki vermiştir. 
Ama bu yetki vâzıı kanunun maksadına uygun 
bir şekilde kullanılmak üzere verilmiştir. Fa
kat bakıyoruz ki Hükümetimiz kültür mülâha-
zalariyle hareket ediyor, zayıfı doyurmak mü
lâhazası ile hareket ediyor. Fakat bu mülâha
zalarında dahi tezatlar içerisindedir, tenakuzlar 
içerisindedir. 

Türkiye'nin her tarafında okunan büyük 
gazetelere bakıyoruz, o gazetelere gayet az ve
riliyor. Fakat Hükümeti tamamen tuttuğu cüm
lenin malıimıı olan küçük ve orta çaptaki gaze
telere bakıyoruz, onların dört misli ilân ücreti 
alıyor. Okuyorum : 

Milliyet Gazetesi: Ağustos 1951 den Ocak 
1952 ye kadar Devletten aldığı para 128 709 
lira 25 kuruştur. (Sağdan bravo, bravo sesleri). 

Son Pasta Gazetesi: 119 743 lira .80 kuruş, 
(Sağdan bravo, bravo sesleri). 

Son Saat Gazetesi: 118 735 lira. (Sağdan 
bravo sesleri). 

Ondan sonra İstanbul'un büyük gazeteleri 
gelij'-or. Muhalefetin radyo ve ilân meselesini 
ele aldığını söyliyen Samet Ağaoğlu zannediyor 
ki, muhalefetin başka söyliyecek sözü yoktur. 
Hayır arkadaşlar, öyle değil, bizzat Hükümetin 
elinde olan bir işte, Hükümetin hakkaniyet ve 
adalet esaslarından ayrıldığını halka gösterebil
mek için, vesikalara istinat eden bir mesele ol
duğu için bunları ele alıyoruz. Demek istiyoruz 
ki, «Hükümet bu şekilde hareket ederse ufak 
bir memurun ne yapılabileceğini düşünüyoruz» 
diyoruz vatandaşlara.' (Soldan gürültüler). 

Adaletin ve kanun hâkimiyetinin bekçisi ol
ması icabeden bir Hükümet takdirlerinde bu 
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kadar keyfî olursa, bu kaçlar, siyasi mülâhaza
larla hareket ederse, benim, ufak memurların 
hareketlerine karşı bir söyliyeceğim,' kalmaz. 

Gelelim büyük gazetelere : Meydanlarda 
söylediğim gibi; burda da söyliyeceğim: «Men
deres'in gönlündeki muhabbet baremi derhal 
düşüyor.» 

Cumhuriyet Gazetesi : 43 233 lira 95 kuruş. 
Hürriyet Gazetesi: 41 340 lira 95 kuruş. 
OSMAN KAVRAKOÖ-LU (Rize) — Okuru 

da fazla. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Vatan 

Gazetesi: 37 429 lira 65 kuruş. 
Yeni Sabah Gazetesi: 36 992 lira, 
Yeni İstanbul -.38 920 lira 25 kuruş.. 
OSMAN KAVRAKOÖLU (Riz'ö) — Bölük-

başı dâvayı kaybediyorsun. 
OSMANBÖLÜKBAŞI (Devamla) —Türk i 

ye'nin; en büyük gazeteleri olan bu gazeteler 
ötekilerin dörtte birini alıyor; bunlar Türkiye'
nin her tarafına gittiği halde Ötekilerin ancak 
dörtte birini alabiliyor. (Soldan «Ulusu» oku, 
Ulusu da oku sesleri) Sabredin de sıra geliyor. 

Çok okunan, her tarafa giden, bayi teşkilâtı 
olan gazetelere ilân verilir ki, çok sayıda mü-
taahhit bunlardan hab'erdar olsun, ihalelere işti
rak etsin, diye. Ne oluyor, her tarafta okunmı-
yan gazetelere milyonluk ilânlar veriliyor, bir 
işe 500 mütaahhidin iştiraki ihtimali varsa bu 
suretle beşe, ona veya elliye iniyor. Bu suretle 
Devlet milyonlar kaybediyor. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Öyle bir şey yok. ((TÜrültüler; ispat et 
sesleri). • 

" OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, âmme menfaatinin nasıl hiç'£ 
sayıldığını şu zikrettiğim misaller göstermeye 
kâfidir. Adaletsizliğin de en parlak misalini 
bunlar teşkil ediyor. Faka,t bu adaletsizliğin en 
şah eseri örneğini Ankara'da görüyoruz : 

Zafer gazetesi : Bu müddet içerisinde aldığı 
para 276 901 lira 67 kuruş (Sağdan «Bravo» 
sesleri), (Soldan : az bile sesleri). 

Arkadaşlar, «biz milletten müsavi muamele 
yapmak için emir aldık» diye konuşan sayın 
Başbakan, milletten müsavi muamele yapmak 
için 'emir aldığını söyliyen sayın Başbakan, biz
zat kendi emriyle yapılan işte adalet ve müsa
vatı bir tarafa bırakmıştır, binaenaleyh Hükü-
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| mote, bizzat Hükümetin kararlarında adalet ol

mazsa, yani çeşme başında susuzluk çekilirse, 
Kerbelâyı hesabedin, (Gürültüler) (Soldan 
Ulus'tan bahsetmedin sesleri) 

Arkadaşlar Ulus'tan bahsediyorlar. Ulus'un 
ve Ulusçuların da şeyyiatı varsa dünyada da 
bulsunlar, ahirette de. (Soldan «âmin» sesleri) 
Binaenaleyh bizler bu Meclis'e bâtılı makîsün-

I aleyh yapmamak, dünün kötülüklerini devam 
ettirmemek için gelmiş insanlar olduğumuza 
göre, bugünün hareketleri iyi midir, kötü mü
dür, evvelâ onun üzerinde duralım, da öbürleri
nin seyyiatına sonra sıra gelir. (Muvazaa, mu
vazaa sesleri). Dua bile yaptık hâlâ muvazaa 
ediyorlar (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
OSM/YN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sayın 

Menderes'in adalet ölçüsü Zafer gazetesine ve
rilen paralarla belli oluyor (Gürültüler). 

Samef Ağaoğlu'na soruyorlar, bütçe "müzake
releri esnasında «hangi ölçülerle dağıtıyorsu
nuz?» Cevap veriyor, «rotatifini getirmiş, her 
şeyini tamamlamış büyük gazetelerin yanı ba
şında büyümek istidadında olan küçük gaze
teler var, elbette evvelâ onları tatmin etmek 
lâzımdır» diyorlar. 

Çok güzel. Fakat bakıyoruz ki, bakıyoruz ki 
dostlara bal baklava verirken muhalifler içeri
sinde katıksız hapis cezasına uğrıyanlar da var. 
(Gülüşmeler, gürültüler) 

Görülüyor ki, arkadaşlar, resmî ilânlar Hü
kümetin elinde siyasi mülâhazalarla kullanılan 
bir silâh halindedir. Dostları tatmin, muhalifleri.. 
(Soldan, söyle sesleri) Biliyorsunuz, tenkil ten
kil. (Gülüşmeler) Bir gazete iktidarın hoşuna 
gidecek yazı yazmaya başlayınca Ekim ayından 
itibaren imtihanı kazanmıştır diye kesenin ağzı 
açılıyor, öbür tarafta muhalif bir partiyi tutan 
bir gazeteye Ağustos ve Eylûlcla veriyorlar, on
dan sonra imtihanda sıfır numara aldın diye ke
siyorlar. (Soldan, gürültüler) Bu liste benim 
listem değil, Bütiçe Encümeni Başkanlığı vası-
tasiyle, iki aylık ısrarımdan sonra, Hükümetin 
lütfettiği listedir. (Soldan «Ulus ve Kudret'i 
okumadın» sesleri) (Hürses'e Ulus'a ne olmuşl 
sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. (Gürültü
ler) Efendim müsaade buyurun devam etsinler. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Der-
| ' yaclaki manilere suyu tarife ne hacet, siz içinde-
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siniz, Ulus'un ne olduğunu Başbakan bilir, so- ı 
run ona. (Gürültüler) Vaktiyle Ulus fazla al
mış, filân noksan almış, (bâtıl makıysünaleyh 
olamaz) dedik. Bana, ne için soruyorsunuz?. Ulus 
fazla para aldığı zaman Menderes bu Mecliste 
mebustu, o zaman itiraz edeydi, ona sorunuz iti
raz etmiş mi?. Ulus fazla aldığı zaman bizzat Za
fer Gastesi Şûrayı Devlete dâva açmıştı. Demek 
ki bir hak var ki, dâva açılıyor. 

Sayın Menderes'in bir sözünü hatırlarım : 
«Kasım Gülek'in Londra radyo konuşması vesile
siyle «bu kürsüde bunu konuşmaktan maksadı
mız umumi efkârı hakem yapmaktır» demişti. 
Ben do o mülâhaza ile konuşuyorum. Siz nasıl 
düşünürseniz düşünün. Bakınız Hükümetin ver
diği listeye raptettiği bir nota bakınız. Kendini 
müdafaa edeyim derken, kendi zayıf noktasını 
bizzat ele veriyor. 

«Not : Resmî ilânlarla birlikte mütalâa edil
mesi gereken bir de hususi ilânlar vardır. Husu
si ilânların tutarı, resmî ilânların hemen hemen 
iki mislidir. Hususi ilânların bilhassa İstanbul'
da resmî ilânlardan fazla alan gazetelere hiç ve
rilmemesi gibi bir vaziyeti de vardır. Binaen
aleyh ilân meselesi bir kül olarak ele alındığı za
man ilânsızlıktan şikâyet eden gazetelerin bu şi
kâyetlerine mahal kalmaz.» Cemediyor, bir ada
let çıkarıyor bundan. Fakat bunu söylerken öyle 
zayıf bir nokta veriyor ki, «resmî ilânların, çık
tığı gazetelere diyor; bilhassa İstanbul'da husu
si ilânların hiç verilmemesi gibi bir vaziyet var
dır». Hususi ilâhı veren vatandaş niçin verir i 
Çok kimse okusun diye verir. Demek ki,.. (Gü
rültüler) Demek ki, demek ki, Hükümetin res
mî ilânlarla donattığı gazetelerin okunmadı- I 
ğmı biliyor, vatandaş da onun için hususi ilân- I 
larını o gazetelere vermiyor. Görülüyor ki... (Gü
rültüler) Görülüyor ki; görülüyor ki, görülüyor 
ki Hükümet bunu söylerken kendi zayıf nokta
sını ele veriyor. Çünkü hususi ilânı vatandaş iste
diği gazetede neşrettirebilir, kimse mâni olamaz 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
b u l ) — Kudrete no'verildi? (Ulusa ne verildi 
sesleri) . I 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Madem 
merak ediyorsunuz, bir de Kudret ' i okuyalım. 
Arkadaşımız kudreti merak etti. Merakınızı tat
min edeyim beyler : I 

(Evvelâ Ulus'u sesleri) Ulus 69 347 lira 65 
kuruş. (Gürültüler) (Hürses de var sesleri). | 
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Hürses'i de okuyayım da merakınız tatmin 

edilsin. 92 453 lira 22 kuruş. Ey sıfırları da 
okuyayım mı? (Oku oku sesleri) (Gülüşmeler) 
Rakamlar hoşunuza gidiyor. 

Ekim ayından itibaren Kudret katıksız . 
hapse mahkûm^ sıfır almıştır (gülüşmeler). 

Görülüyor ki, Hükümetin tasarrufunu ada
let bakımından ele alırsınız, bizzat burada ifa
de ettikleri sözleri nakzederek adaleti hiçe say
mıştır. Ama menfaati mülâhazasiyle meseleyi 
tetkik edecek olursanız çok okunan ve Devlet 
için faydalı olması icabeden gazetelerde ilân
ların çıktığını görmüyoruz; orta halli gazete- . 
İere 100 bin, 120 bin lira veriliyor. Hele öyle 
gazeteler vardır ki, onların ismini okumaya 
lüzum görmüyorum; Ankara'nın dışında is
mini bilen yoktur; onlarda neşrediliyor Devle
tin ilânları. 

HASAN OSMA (Edirne) — Dünyada para 
ile kendisine sövdüren Devlet yok. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, Eksiltme ve Arttırma Kanununa göre 

.resmî ilânların gazetelerde neşredilmesi, mat
buata yardım gibi bir mülâhazanın mahsulü 
değildir, âmme menfaatini temin etmek mülâha
zasının mahsulüdür. Binaenaleyh, gazetelere 
yardım diyorum diyen Hükümet, bu yardım 
esasını kabul etsek bile adalet kaidelerini hiçe 
saymıştır. İkincisi, siyasi mülâhazalarla hare
ket ettiği şundan belli ki, muhalif bir partiyi 
tutan gazeteye filân aydan itibaren ilânı kes
miştir, başka muhalif bir partiye mensup zatın 
gazetesine iki ay vermemiş, imtihanı kazandık
tan sonra vermeye başlamıştır. 

Görülüyor ki, Hükümetin kararını, nere
sinden alırsanız alınız, akla devenin hikâyesi 
gelir: Deveye boynun eğri demişler de, mirim 
benim nerem doğru demiş. (Gülüşmeler) Hükü
metin kararının hiçbir tarafı doğru değildir. 
Âmme menfaatine uygun değildir. Hükümetin 
hareketleri.. Hükümetin hareketi matbuat 
hürriyeti icaplarına uygun değildir. 

Adnan Menderes İstanbul'a gidiyor ve di
yor k i : «gazetelerimizin hali diyor, çok yürek
ler acısıdır. Tirajlarını toplasanız, bir Balkan 
memleketinin gazetesinin tirajı kadar değildir, » 
diyor. Yani tâbiri mazur görsün, gâvur diye 
öldürtüyor, şehit diye namazını kılıyor İstan
bul'da. (Gülüşmeler) Bunu söylüyor, ondan 

sonra da bu şekilde hareketler yapıyor. 
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Söyliyeceğim bundan ibarettir. (Sağdan al

kışlar) (Soldan gürültüler). 
BALKAN — Muammer Alakant. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zon

guldak) —'Sayın arkadaşlar, kanuni yollardan 
yürüyerek ayrılmış olan bir tahsisatı Hüküme
tin kanuni salâhiyetlere dayanarak ve şimdi 
Osman Bölükbaşı arkadaşımızın izah ettikleri gi
bi siyasi sebepler ilcaatı ile sarf etmesi, bir ba
kanın Yüksek Divana sevkedilmesini intaç ede
cek Meclis tahkikatı açılması talebinin, o kadar 
basit ve vahi sebeplere dayanmakta olduğu He
yeti aliyenizce bedihi telâkki edilmektedir ki 
Sırrı Atalay arkadaşımın, daha evvel bu mesele-., 
nin Demokrat Parti Grupunda konuşulmuş oldu
ğunu ve bu hususta bir prensip kararı verilmiş 
olduğunu ithamkâr bir lisanla ifade etmemiş ol
sa idi bendeniz söz almıyaycaktım. Bu hususta 
söz alışım ayrıca isabetkâr olmuştur. Çünkü bi-
lâhara Ferid Melen arkadaşımız, ağır bir lisan
la, bütün Demokrat Parti Meclis GJ'upunun, 
her türlü seyyiattan, her türlü suiistimalden 
zanlı, kendi partisine mensup olan bir Bakanı, 
her türlü delillere rağmen mutlaka ve mutlaka 
gayrimesul görmek hususundaki azmü iradesiyle 
daha evvel karar vermiş olduğunu beyan ettiler. 

, Sayın arkadaşlarım, asil ve muazzam bir ta
rihe malik olan hiçbir medeni millet yoktur ki, 
o medeni milletin Büyük Millet Meclisinde bulu
nan, ve .sabotÖr olmıyan, parlmanter' nizamı 
mahvetmek gayesini takip etmiyen bir partiye 
mensup milletvekilleri, kendilerinin de ifade et
tikleri gibi, suiistimal, hırsızlık, şahsi menraat ga
yesi takip etmiyen bir siyasi tasarruftan dolay? 
Hükümetin bir uzvunu bu gibi şaibelerle itham 
ederek, onu Yüksek Divana sevketmek talebin
de bulunsunlar. 

Asil Türk Milletinin Yüksek Büyük Millet 
Meclisinde bu kadar hafif bir hareketin vukubul-
muş olmasından dolayı cidden teessür duymakta
yım. (Soldan bravo sesleri) Asil milletimiz kif 
yüzlerce seneden beri parlmenter bir hayata 
nailolmak için mücadele etmektedir, eğer parlâ
mento içerisinde gösterilen bu gibi hafif teza
hürlerle, millî hâkimiyet ve parlmanter hayat
tan usanmak yoluna gidip yakın zamanda tek
rar bu memlekette bir şeflik sisteminin yer al
masını istiyor gibi kendileri tarafından bir 
ümit besleniyorsa, • milletimizin akliseliminden 
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hiçbir zaman böyle bir şey sâdır olacağını bek
lemesinler. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) —- Şefin elini 
sen Öpüyordun. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Sayın arkadaşlarım, hakikaten Anayasa 
hukukuna ve bütün. memleketlerdeki parlman
ter hayata baktığımız zaman Meclis tahki-
katiyle gensoru arasında ve Meclis müzakere
leri arasında şu esaslı iki farkı görürüz. Gen
soru ve Meclis müzakereleri, bir Hükümetin 
siyasi tasarruflarını murakabe etmek bakımın
dan parlâmentolarda yer almış bir müessesedir. 

Halbuki Meclis tahkikatı, ancak bir Hükü
metin veya Hükümete mensup bir şahsın, şahsi 
olarak, hırsızlık, . rüşvet ve , suiistimal gibi 
hallerle Yüksek Divana sevkedilmesini mucip 
bir hal vâki olduğu takdirde faaliyete geıçen 
bir müessesedir. Bilâbara arzedeceğim ıgibi, 
dünya parlâmentoları ve bizzat Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bu gibi mütaaddit hâdiselerle 
malâmaldır. 

Kendileri, Demokrat Parti Meclis Grupun
da daha evvel bir karar verildi, artık ne kadar 
delil ikame etsek beyhudedir ve Mecliste ve
rilecek olan karar, mutlaka tahkikatın açıl
maması mahiyetinde olacaktır, eğer böyle ol
masaydı, elimizde delillerimiz vardı ve bu de
lilleri ikame edecektik, diyorlar. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar daima huzuru
nuzda şu prensibi müdafaa ettim : ilk Demok
rat Parti iktidarının Meclis Grupu toplandığı 
günden beri aynı prensibi müdafaa eden ve 
binaenaleyh kendi sistemi içerisinde bulunan, 
kendi fikirlerinde konsekan olan bir arkadaşı
nız sıfatiyle şunu arzetmekten hiçbir zaman 
çekinmiyeceğim : Mütaaddit partilerin bulun
duğu bir Mecliste, ekseriyet partisi Hükümeti
nin, parti politikasının damgasını taşıyan ta
sarruflarında, Grup müzakereleri, Grup ka
rarları lâzımdır, şarttır, zaruridir. Bir memle
kette parlmanter hayat olacak, parlmanter 
sistem yer bulacak ve bu şekilde Grup müza
kereleri ve Grup kararları da onlarla muvazi 
olarak yürüyecektir. Aksi takdirde bir iktidar 
partisinin kendi hüviyetini, \ kendi damgasını 
taşıyan bir tek kanun çıkarması mümkün de
ğildir. Ancak Grup müzakereleriyle ve Grup 
kararlariyledir ki bir Devletin ' istikrarını ve 
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istimrarını temin eden bir şekilde neticelere I 
varmak mümkün olabilir. 

Neden? Ve bunun tatbikatı ne mahiyette ol
muştur? 

Bendeniz 27 senelik Cumhuriyet Halk Par
tisinin parlâmento tatbikatını, Anayasa tatbi
katını esas olarak alanlardan değilim ve bunları 
ihticace salih sayanlardan değilim. Nitekim son 
hafta içinde bir mesele münasebetiyle Anayasa 
Komisyonunda bu tarzı ileri sürdüğüm zaman, 
bir arkadaş hariç, Anayasa Komisyonu ittifakla 
noktai nazarımı kabul etmiş bulunmaktadır. An
cak, C. II. Partisi ekseriyetinin bulundukları 
Meclislerde almış oldukları kararlar, parlman-
ter sistem aleyhinde ise o zaman onu bir ihticaç 
kararı olarak arzedebiliriz. Vaktiyle, 1948 sene
sinde, Meclisin tatil olduğu bir zamanda, şeker 
fiyatlarını birden bire yükseltmek suretiyle 70 { 
milyon lira civarında bir vergi, kanunsuz ve 
Meclisin muvafakati olmaksızın C. H. Partisi 
Hükümeti tarafından millete tarhedildi. Meclis 
toplanır toplanmaz bu hususta Demokrat Parti 
Meclis Gurupu vaziyeti tezekkür ettik. Bu kadar 
ağır bir vergi tarhını mucip bir hareket vâki 
olduğu halde Bakanların Yüce Divana sevkedil-
melerini mutazammm bir talepte bulunmadık. 
Çünkü, demin arzettiğim gibi, bakanların Yüce 
Divana sevkedilmelerini mucip olan hal, muhak
kak şahsi suiistimalleriyle Geza Kanuniyle o 
Bakanın mesul olacağı, kendisi için suç teşkil 
edecek bir hareket olması lâzımdı. Biz sadece 
o günkü Hükümetin bu hareketini kanuna mu
gayir bulduğumuz içindir.ki, yani bugün iddia 
ottikleri gibi kanunun tatbikmda kendilerinin 
büyük bir yanlışlığa düştükleri kanaatinde bu
lunduğumuz içindir ki, gensoru açılmasını is
tedik, İşte hakiki parlmanter hayatı tesis et
mek istiyen bir muhalefet partisi ile, memleket
teki . parlmanter • hayatı ve demokrasiyi halk 
nazarında çürütmek; tekrar bu memlekette şef
lik sistemini yaratmak istiyen muhalefet partisi 
arasındaki büyük fark budur. (Bravo1 sesleri 
alkışlar). Biz gensoru talebinde bulunduğumuz 
zaman yani Halk Partisi Meclis Grupu meseleyi 
tezekkür ettiği zaman alâkalı bakanlar izahat 
verdiler Ve kendi takdirlerine göre kanuni yol
suzluk olmadığı kanaatiyle kendi Meclis Grup
larında gensorunun açılmamasına karar verdiler. 

SIRRI ATALAY (Kars) —. Ya Atıf İnan 
meselesi 1 I 
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam

la) — Ona da geleceğim. Demek ki, bugün tah-
tie ?e itham ettikleri karar, diğer memle
ketlerde - onlardan da misal vereceğim - parl- . 
manter sistemlerde olduğu gibi, bizim Halk 
Partisi Meclis Grupu tarafından da tatbik edil
miş bir karardır. 

Atıf înan meselesine gelince; Atıf inan, Ti
caret Bakanı olduğu zaman takriben dört yüz 
bin ton hububatı, Toprak Mahsulleri Ofisince, 
hariçte daha yüksek fiyatlarla talepler bulun
duğu halde sattırmayıp takriben tonunda beş 
sterlin noksanı ile kendi adamlarına vermiş 
olduğundan ve bunda Devletin zararı 20 milyon 
lira raddesinde bulunduğundan, bu meselede 
tahkikat yahut gensoru açılması talebi ile Bü
yük Meclise gelindiği zaman, Halk Partisi Mec
lis Grupu bunu tezekkür etti ve o günün Hükü
meti, meselenin Maliye müfettişlerine havale 
edildiğini, Maliye müfettişlerinden bir cevap 
gelinciye kadar bu şekildeki gensoru ve Meclis 
tahkikatı açılması talebinin Halk Partisi Gru-
punca kabul edilmemesini ileri sürdü ve aynı şe
kilde Halk Partisi Meclis Grupu tahkikatın 
açılmamasına yahut gensorunun yapılmaması
na karar verdi. 

Demek ki bu; kendileri zamanında da tatbik 
edilen bir sistemdir ve baştan arzettim, parl
manter hayata uygundur. Çünkü Meclis Grupun-
da bir partinin, buğday ihracatı hariç, onun 
dışındaki bir meselede, parti grupunun, tatbik 
bakımından, siyasi mülâhazalarla, kanunun şu 
veya bu şekilde anlaşılmasından mütevellit me
seleler parti gruplarında görüşülür ve karara 
bağlanır. 

Avrupa parlâmentolarında da bu şekilde 
misaller pek çoktur. Fakat bunların en bariz 
ve karakteristiğini size arzedeceğim. Biliyor
sunuz, son İngiltere Parlâmentosunda iktidar 
partisi 3 - 5 âza ile ancak iktidarı tutabiliyor
du, ekseriyette idi, fakat iktidar partisinin içe
risinde ikinci bir lider olmak iddiasında bulu
nan Mister Bevan ve taraftarı 50 kadar arka
daşı bulunuyordu. Ve bunlar İngiltere'nin si
lâhlanması için fazla masraf yapılmasının a-
leyhinde idiler. İngiltere'de silâhlanma yerine 
sosyal hizmetlere masraf edilmesine taraftar 
idiler. Böyle olduğu halde Başbakan Mister 
Atli'nin teklifleri, parti gruplarında ekseri
yetle kabul edildiği halde, Parlâmentoda ken-
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di gruplarının' ' ittifakiyle ' kabul ediliyor ve I 
kanunlaşıyordu. Çünkü mesele, kendi partile
rine mensup Hükümetin, parti kararlarını tat-
bika imkân bulması idi, " bu sebeple Mister At
lı'nin teklifleri, kabıil edilmekte idi. Eğer Mec
lis grupu kararları ile bunlar çıkarılmasay-
dl, Hükümet bir i§ göremezdi ve ekseriyette 
olduğu halde, İngiltere Hükümeti yerinde du
ramazdı ve yaşayamazdı. 

Arkadaşlar,' kendilerine temin ederim ki, 
bondenizce bizim grupta vermiş olduğumuz 
karar, kendileri tarafından teklif : edilen hâ
disenin mahiyetine göre verilmiştir. Çünkü 
kendileri tarafından verilmiş olan önergenin 
mahiyeti, esasen Meclis tahkikatı açılmasını 
müstehzim bir mahiyet taşımamaktadır. Binaena
leyh, burada delil ikamesi veya delil ikame e-
dilmemesi mevzuubahis değildir. Neye delil ika
me edeceksiniz? Zaten kendilerinin vâki olan 
ithamı, Meclis tahkikatı açılmasını müstel-
zim değildir. Perid Melen arkadaşımız konu
şurken not aldım, sonra Samet Ağaoğlu arka
daşımız da buraya mim koymuşlar, söylediler. 
Hükümetin, Bakanın suiniyeti olup olmadığına 
biz kani değiliz, diyorlar. Osman Bölükbaşı, 
burada uzun uzun konuştular, tamamen siya
si mahiyette tenkidler yaptılar ve dediler ki, 
Hükümetin tasarrufu siyasi mahiyettedir. Arze-
diyorum ki, siyasi mahiyette olan bir tasarruf 
için zaten Meclis tahkikatı açılması mevzuuba
his değildir. Binaenaleyh verilmiş olan takri
rin mahiyeti bu iken ve Meclis tahkikatı a-
çılmasmı istilzam eder bir mahiyet taşımaz 
iken, bunun karşısında Demokrat Parti Mec
lis Grupu, Meclis tahkikatı açılmasını istil
zam etmiyen mahiyette bir karar vermekle, bu
rada ikame edilecek isnatlara karşı, daha ev
velden kulaklarını kapamış vaziyette değildir. 

Eğer, hakikaten isnat ettikleri suç vâki ise, 
Samet" Ağaoğlu arkadaşımızın, Yüksek Diva
na sevk edilmesini mucip, Türk Ceza Kanunu
na göre suç teşkil eden bir hareketi varsa ve 
bu hareketi karşısında deliller varsa, bu delil
lerin istikameti karşısında biz mutlaka ademî 
tahkikat kararı verecek insanlar değiliz. (Bra
vo sesleri alkışlar) Riyaset, makamı, re'sen ta
lep etmek suretiyle, başka bir celseye işi talik 
edebilir. Ondan başka İçtüzüğün, müzakere-. 
lerin yenilendirilmesin başka bir celseye bıra
kılması talebi mahiyetinde Büyük Millet Mecli- j 
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si azasına1 vermiş olduğu salâhiyete istinaden 
bu müzakerenin talikini talep edebiliriz. 

Arkadaşlar, aziz milletimiz emin olsun ki, 
bir iktidtrm bütün baskısı zamanında sinei mil
letten kopup geleıi bu milletvekilleri, bir fazi
let dâvası için, değil bir Hükümet mensubunu, 
hattâ kendi ana ve babalarını dahi kanunun 
ceza sillesine tevdi etmekten asla çekinmez
ler. (Soldan, alkışlar).-.: Vaktiyle*:eski Roma'nın 
Senatörü, kanuna muhalif hareket ettiğin
den dolayı kendi evlâdına idam cezası veren 
Senatör, dünya tarihinde ebediyen yer almış 
bulunmaktadır ve eski Roma'nın faziletli mü
dafii olan (Katon)' Büyük Millet Mec
lislerinde hâlâ bugün bir hâtırai ihtiram ile 
yâdedilmektedir. Demokrat Parti Meclis Grupu 
içinde de yüzlerce (Katon) mevcuttur. (Soldan 
alkışlar) i. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; müzake
renin kifayeti hakkında takrir vardır, fakat 
arada da Hükümet söz istemiştir. Hükümete 
söz vereceğim, en sonunda da sırada bulunan 
bir milletvekiline söz Verdikten sonra kifayeti 
müzakere takririni oyunuza sunacağım. 

Samet Ağaoğlu buyrun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) :— Vaz 
geçtim.' 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oyunuza koyacağım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) —Hükü
metten sonra bir milletvekiline söz vereceğinizi 
söylemiştiniz. Hükümet vaz geçti ise ben ko-
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinin olduğu 
için söz verecektim. Hükümet sözden vazgeç
tikleri için kifayeti müzakere takririni oya arze-
deceğim; tüzüğü tatbikte bize yardım edin Os
man Bey. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yar
dımcıya yardımcıyız. 

Yüksek Başkanlığa 
Ferid Melen ve arkadaşları tarafından veri

len önergenin müzakeresine, önerge, kasıtlı 
olarak verildiği ye delil ve mesnetlerden kati
yen mahrum olarak kürsüye getirildiği tezahür 
etmiş olmakla, reye arzedilerek, bir an evvel 
son verilmesini, saygı ile rica ederim,. 

Kastamonu Milletvekili 
Ziya Termen 
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BAŞKAN — Efendim, müzakerenin... (Kifa- 1 

yet değil sesleri). 
Efendim, takrirde: «Ferid Melen ve arka

daşları tarafından verilen önergenin müzake
resine» dendikten sonra araya bâzı mülâhaza | 
ilâve edilmiş ve mütaâkiben «son verilmesi» tek
lif edilmiştir. 

Binaenaleyh takrir müzakerenin kifayetine 
dair olduğu için, müzakerenin kifayetini oyu
nuza arzediyorum. 

Kabul edenler... Etraiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar Ferid Melen, Sırrı Ata-
lay ve Hüsnü Akyol tarafından verilen ve mü
zakeresi yapılmış bulunan önergenin, Tüzüğü
müzün 171 nci maddesi sarahati dâhilinde dik
kate alınıp alınmamasını oyunuza arzedeceğim. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Reddedilmiştir. , 

2. — Zonguldak Milletvekili . Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Adalet Bakanlığına bağh Yük
sek Hukuk Kurulu kurulmasına ve yürürlükte 
olan kanun ve tüzüklerin tek metinde derlen- j 

1. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'ın 
İsparta eski Belediye Başlmnı Tevfik Kınık'm, 
çiftliğindeki suyun bir kısmının istimlâk sure
tiyle Senirce Köyüne: verilmesi hakkında Vilâyet 
İdare Kurulunca ittihaz olunan menafii umu
miye İcararına itirazen açılan dâva üzerine ve
rilen tehiri icra kararının yerine getirilmemesi 
sebebine dair sorusuna İçişleri Bakanı Vekili 
yerine Müsteşar Yardımcısının yazılı cevabı 
(6/650) 

27 . IV . 1952 
B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

İsparta C. H. P. il idare Kurulu Başkanı 
Avukat Tahsin Argun imzasiyle aldığımız 15 . 
IV . 1952 tarihli telde; Partimiz il idare Kurulu 
üyelerinden eski belediye başkanı Tevfik Kı
nık'm çiftliğindeki suyun bir kısmının istimlâk 
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meşine dair İtanun teklifinin gündeme aİınmasi-
na dair önergesi (2/203, 4/257) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Ankara 
Kanun ve nizamnamelerin sistematik olarak 

tevhidi Ve yüksek hukuk kurulu tesisi hakkında 
yaptığım kanun teklifi aradan aylar geçtiği hal
de Adalet Komisyonunda müzakere edilmemiştir. 

Bu kanun teklifimin gündeme, alınmasını ri
ca ederim. Sayıgılarımla. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

A. Boyacıgiller 

BAŞKAN — Efendim lütfen yerlerini alınız. 
Çok rica ederim. (Birleşime 10 dakika ara verin 
sesleri). Muhterem arkadaşlar, Abdürrahman Bo
yacıgiller arkadaşımızın takriri okunduktan son-

. ra yapılan tetkikte ekseriyetin bulunmadığı an
laşıldığından Pazartesi günü saat İS te 'toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanış saati : 17,45 

edilerek Senirce köyüne verilmesine dair Vilâ
yet idare Kurulunca ittihaz oluuan «menafii 
umumiye» kararma itirazen açılan dâvan m 6 
ncı Daire tarafından rüyeti neticesinde verilen 
5 . IV . 1952 tarihli ve 51/2612 sayılı tehiri icra 
kararının 11 Nisanda bir dilekçe iyle İsparta 
Valiliğine tebliğ edildiği halde vilâetçe gerekli 
tedbirin alınmadığı, bilâkis el altından Nafıa 
Müdürünün mahalline gönderilerek köylülerin 
de iştirakiyle gece, gündüz çalıştırılmak ve su 
boruları ferşettirilmek suretiyle tehiri icra ka
rarının karşısına bir emrivaki ile çıkılmak iste
nildiği bildirilmekte, ayrıca mahalline gidilerek 
köy muhtarı Mustafa Cabaşa Danıştay kararı
nın metni anlatılmış diğer taraftan valinin bu 
karâr hilâfına emir vererek ferşiyata başlandığı 
tutulan bir zabıtla tesbit edilmiş olmasına rağ
men bir türlü durdurulmiyan bu faaliyete vali-

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 
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ligin hâlâ seyirci kalmakta bulunduğu kaydedil
mektedir. 

Konunun İçişleri Bakanlığınca yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arzeylerim. 

Kars Milletvekili 
Hüsamettin Tuğaç 

r . ••. T. e.:-'.-- . . . " 
..•.'Dahiliye vekâleti 
. Mah. İD. U M. 

3 . Ş . D. B. M. 
Sayı : 631-538-11 

Hülasa : Kars Milletve
kili Hüsamettin Tugaç'm 
yapılı sorusu hakkında. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 1 
28 . IV . 1952 günlü ve Kanunlar Müdürlü

ğü 6/650 - 3513/7600 sayılı yazıları karşılığıdır: 
İsparta eski belediye başkanı Tevfik Kınık'-

in yiftliğindeki suyun bir kısmının istimlâki 
suretiyle Senirca Köyüne verilmesi hakkında 
îl İdare Kurulunca ittihaz olunan Menafii Umu
miye kararına itirazen açılan dâva üzerine ve
rilen tehiri icra kararının yerine getirilmemesi 
sebebine dair Kars Milletvekili Hüsamettin Tu-
gaç tarafından yüskek makamlarına sunulan 
yazılı soru önergesi üzerine keyfiyet İsparta 
Valiliğinden sorulmuştur. 

Bu valilikten alınan 5 . V .1952 gün ve Ba
yındırlık Müdürlüğü 855 sayılı karşılık yazı
dan: 

Senirce, Köyünün, içme suyu ihtiyacını ku
yudan temin etmekte olup zaman zaman kuyu
da suyun azalmakta ve köy halkının su sıkın

t ı s ı çekmekte oldukları, köylünün müracaatı 
üzerine bu köye Bayındırlık Bakanlığının yar
dımı ile memba suyu getirilmesi düşünülerek. 
civardaki su membalarının İl Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Bayındırlık müdürleri tarafın
dan tetkikleri neticesinde; adı geçen köye 

, (3 600) metre mesafede bulunan Kınık Çiftli
ği sahibi Ali Kınık ve Tevfik Kınık ?a ait Hal-
kapınar membao suyundan 0-25 litre suyun 
istimlâkine karar verilmiş ve Sağlık-ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının 11 . I . 1951 tarih ve 
20/320 sayılı müsaadesiyle İl İdare Kurulu
nun 20 . VIT . 1951 gün ve 586. sayılı, kararı 
ile isitmlâk muamelesinin tekemmül - ettirilmiş 
ve işe başlattırılmış olduğu, İl Sağlık ve ^a-

.İdBâ 0 : 1 
ymdırlık müdürlerinin Sağlık ve Sosyal .Yaiv 
dım Bakanlığına gönderilmiş olan bir örneği 
ekli 22 Mart 1951 günlü raporlarından da anla
şılacağı verhile, Senirce köyüne, bu sudan gay
rı içme suyu getirilmesine imkân bulunmadığı, 
.esasen mevcut su muhtelif membalardan çık
makta ve mecmuu saniyede asgari 25 litreye 
baliğ olmakta bulunup takriben 6 haneden iba
ret bulunan Kınık Çiftliğinin içme suyu ihti
yacının 40-50 misli fazla bulunmakta ve esa
sen mezkûr çiftliğin bu suyu içme suyu olarak 
kullanmamakta ve ancak senenin 2 - 3 ayında 
âzami 10 dönümlük bir bahçenin sulanmasında 
istimal eylemekte olduğu, 

Hal böyle iken mevsim itibariyle diğer köy 
içme suları meyanmda bu köyün de geçen sene
den hazırlanan hendeklerine, yine geçen sene
den ihzar edilen boruları döşenmekte iken karşı 
tarafın Danıştaya müracaatı üzerine Danış-
tayca işin yürütülmesinin durdurulmasına ka
rar verilmiş olup karar sahipleri işin durdurul
ması için noter vasıtasiyle İl Makamına müra-

- caat etmişlerse de umûmi hükümler meyanmda 
bulunduğundan icraya müracaatlarının tebliğ 

I edilmiş olduğu, bunun üzerine icranın işi dur
durduğu ve halen işin durmuş bulunduğu anla-

I sumaktadır. 
Keyfiyeti saygı ile arzederim. 

28 . V . 1952 
İçişleri Bakanı V. Y. 

Müsteşar mu. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh
san Sâbis'in, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
Devlete ait ve Devlet sermayesinin alâkadar ol
duğu, bankalara . idare meclisi üyesi, başkan ve 
murakıp olarak tâyin edilenlerin isimleri ile 
hizmet müddetlerine ve Denizbank İdare Mecli
sine tâyin edilen Şahin Giray'm evvelce Eti-
bank İdare Meclisi üyesi olup olmadığına dair 
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete 'nin yazılı cevabı (6/665) 

6. V . 1952 
I B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda yazılı maddeler hakkında Ekonomi 
I ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı cevap ve

rilmesini dilerim. 
Afyon Milletvekili 

Emekli Ol. 
I Ali İhsan Sâbis 

^ 4 2 6 — 
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.1. İktisadi Devlet Teşekkülleri, Devlet 

bankaları ve Devlet sermayesinin alakadar ol
duğu diğer bankalar, İller Bankası, Belediye
ler Bankası ve sairede bugün idare meclisi üye
leri, başkanları, murakıpları kimlerdir? Bunlar 
ne zaman ve kimler tarafından tâyin olunmuş
lardır? Hizmet müddetleri ne kadardır? 

2. Son zamanlarda Denizbank İdare Mecli
sine tâyin edilmiş olan Şahin Giray evvelce 
Etibank İdare Meclisi üyesi imiş. Oradan De-
nizbanka nakl olmuş. Bu doğru mudur? 

. T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 28 . V . 952 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 32755, 1/295 

T. B. M. M. Başkanlığına 
8 . V . 1952 gün vei 6/665 - 3577 - 7726 sayılı 

yazıya cevap : 
Afyon Karahisiar Milletvekili Ali. İhsan Sâ-

bis'in yazılı soru önergesinde istediği malûmat 
ilişik olarak gönderilmiştir. 

İlgili milletvekiline duyurulmasına müsaade
lerinizi saygı ile rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Not : 
1. Toprak Mahsulleri Ofisinde- İdare Mec

lisi Başkanı Bülent Danışman Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığı Üyeliğine 28 . 7 . 1950 tarihli ve 
3/H608 sayılı kararname ile, Suphi Ziya özbek-
kan Maliye Bakanlığı Üyeliğine 14 . 9 . 1951 
tarihli ve 4/12555 sayılı kararname ile Ali Riza 
Oktay Tarım Bakanlığı Üyeliğine 27 . 12 . 1950 
tarihli 3/12216 sayılı kararname ile ve Kemal 
Cemal öncel Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Üye
liğine 26 . 3 . 1952 tarihli ve 3/14694 sayıti ka
rarname ile tâyin edilmişlerdir. 

İdare Meclisi Başkanı ve üyelerinin müddet
leri 26 . 1 1 . 1952 tarihinde sona erecektir. 

2. T. C. Ziraat Bankasınca İdare Meclisi 
Başkanı Yusuf Ziya Erzin Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığının teklifi ile 1 . 12 . 1949 da, Üye 
Tevfik Tarman Hükümet Üyeliğinde 23.12.1950 
de Atıf Güray Tarım Bakanlığı Üyeliğinde 
1 . 3 . 1950 de ve Salih Adil Başer Tarım Kredi 
Kooperatifleri Üyeliğinde 4 . 5 . 1 9 5 0 d'e vazifeye 
başlamışlardır. İdare Meclisi başkan ve üyeleri-

.1952 O ; 1 
nin müddetleri Ekim 1952 nihayetinde sona 
erecektir. 

3. Halk Bankası T. A. Şirketinde İdârö 
Meclisi Başkanı Sadettin Savaş ve Üyeler, Sami 
Kurtulan, Asım Süreyya İloğlu, Meedettin 
Akın ve Mehmet Akın 31 . 3 .1950 tarihli Umu
mi Heyet toplantısında intihap edilmişlerdir. 
24 . 3 . 1952 tarihli Gen'el Kurulda da Feyzullah 
Köprülü ve Ezher Cengiz murakıplığa seçilmiş
lerdir. İdare Meclisi başkan ve üyelerinin ve 
murakıpların müddetleri 1953 yılının ilkj üç ayı 
içinde yapılacak Genel Kurulda sona erecektir. 

Denizcilik Bankası T. A. O. İdare meclisi 
Üyeliğine Cemal Şahin Giray ilk Genel Kurul 
Toplantısına kadar Maliye Bakanlığınca seçil
miştir. 

3. — Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'ın; 
Alacahöyük - Boğazkale yolunun tamamlanması
na ve Budaközü çayı üzerine inşa olunacak ah
şap köprüye dair sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Kemal Zeytinoğlu'nun yapılı cevabı (6/687) 

20. V . 1952 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Tarihî ehemmiyet ve kıymeti gerek memleketi
mizde ve gerek dış memleketlerde takdir edilmiş 
bulunan Alacahöyük - Boğazkale yolu geçen; yıl 
kısmen yapılmış ise de natamamdır. 

Birçok menfezler ve Budak özü çayı üzerine 
inşa olunacak ahşap köprünün yapımına katı 
zaruret bulunduğu geçen yıl Bayındırlık Bakanı
nın, aynı yoldan seyahati ve müşahedesi ile de 
anlaşılmıştı. Bu seyahatte alman notların tahak
kukunu bir sene sonra fiilen görmek zamanı gel
miştir. 

Bu mevzuda yapılacak işlemin Bayındırlık 
Bakanı tarafından yazılı olarak tarafıma bildiril
mesini rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hasan Ali Vural 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 30 . V . 1952 

Hususi Kalem 
Sayı : 262 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
An;kara 

21 . V . 1952 gün ve 365.9/7896/6-687 saydı 
yazıya k : 

Alacahöyük - Boğazkale yolunun tamamlan-
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ması ve Budaközü çayı üzerine inşa olunacak ah
şap köprüye dair Çorum Milletvekili Hasan Ali 
Vural tarafandan verilen yazılı soru önergesine 
hazırlanan cevabın ilişik olarak sunulduğunu say
gı ile arzederim. 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Alacahöyük - Boğazkalc yolunun tamamlan
ması ve Budaközü çayı üzerinde yapılacak ah
şap köprüye dair Çorum Milletvekili Hasan Ali 
Vural'ın yazılı sorusu aşağıda cevaplandırıl
mıştır : 

.1952 O : 1 
1. Alacahöyük - Boğazkalc yolu Çorum Va

liliği çalışma programına dâhil bir il yoludur. 
1952 yılında Çorum iline yapılan 350 000 liralık 
il ve köy yolları yardım ödeneğinden bu yola 
para tahsis ederek tamamlanmasına çalışması 
valiliğe yazılmıştır. 

2. Bu yol üzerindeki Budaközü köprüsü
nün keşfinin tanzim edilerek gönderilmesi Ço
rum Valiliğine yazılmıştır. 

Gelecek keşif miktarına göre, imkân bulun
duğu takdirde il ve köy yolları yardım tertibin
den 1952 yılında bu köprünün yapımı için öde
nek ayrılması derpiş edilmektedir. 

»y»-« 

f. B. M. M. Basımevi 


