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dâvada müessese avukatlarının vazifelendi-
rilmemesi sebebine ve Devletin murakabe
sine tâbi bulunan müesseseler arasında 
tekevvün eden ihtilâfların sulhen ve tahkim 
voliyle hallinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair Başbakanlıktan olan sorusuna İş
letmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı'nm sözlü ce
vabı. (6/706) 210:212 

5. — Maraş Milletvekili Salâhattin 
Hüdayioğlu'nun, Maraş civarında Ceyhan 
Nehri üzerinde tesisine karar verilmiş bu
lunan hidro - elektrik santralinin iki sene
den beri kurularak faaliyete geçirilmemesi 
sebebine, varsa müsebbipleri hakkında ne 
muamele yapıldığına, inşaata ne zaman 
başlatılacağına ve son şekli ile kaç liraya 

- malolacağma dair İçişleri Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/720) 212 

6. — Malatya Milletvekili Nuri Ocak-
cıoğlu'nun, Malatya ve civarındaki meyva 
ağaçlarına ve mezruata zarar veren ha-
şer.atm itlafına ne şekilde önem verildiği
ne, Malatya'da bir dut fidanlığı kurulma
sına, pamuk ekimine elverişli toprakların 
tesbitine ve akar su civarı olan yerlerin 
ağaçlandırılmasına dair • sorusuna Tarım 
Bakanı Nedim ökmen'in sözlü cevabı 
(6/728) 2112:213' 

7. — Trabzon Milletvekili Mahmut 
Goloğlu'nun, 1951 yılı Ocak ayı başın
dan beri nerelerde ve ne miktar sahada 
yeniden tütün ekimine ve ekim denemesi
ne müsaade edildiğine dair sorusuna Güm
rük ve Tekel Bakanı vekili Sıtkı Yırcalı'
nın sözlü cevabı (6/7-33) 213:214 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Ekinci 'nin, 1936 senesinde öldürülen va
tandaşlar dolayısiyle müsebbipleri hak
kında yapılan tahkikatın ne safhada o-
oldğuna ve Hükümetin bu hususta ne dü
şündüğüne dair Adalet ve İçişleri bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/432) 214 

9. — Çorum Milletvekili Hüseyin Or-
takcıoğlu'nun, Çorum ve Amasya illerine 
bağlı Sarayözü ve Kızılcaviran köyleri ara
sındaki hudut ihtilâfının bugüne kadar 
karara bağlanmaması sebebine ve hasat 
mevsiminde vukuu melhuz vakaların ön-

Sayf» 
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başlanacağına dair Millî Savunma Bakanlı
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| 26. — Zonguldak Milletvekili Abdür-

rajhman Boyacıgiller'in, pamuk fiyatları-
nıjn istikrarını sağlamak ve düşüşüne mâ
ni) olmak için ne gibi tedbirler düşünül
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mjası, dokuma kooperatiflerinin tevhit ve 
ihjtiyaçlarınm temini, ikmal edilmek üzere 
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lj)ülger ve 3 arkadaşının, Belediye Gelir-. 
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^e Geçici Komisyon raporu (4/167) 233:235 



1. — GEÇEN T 

Birinci Oturum 
Libya Ayan Meclisi Reisi Ömer Mansur El -

Kehya ile 
Mebusan Meclisi Reisi Abdülmecit Cebbar'in 

yeni Libya Devleti hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin izhar ettiği iyi temennilerden 
dolayı gerek Ayan ve gerek Mebusan Meclisi 
âzalarının şükranlarını ve Libya halkmm kar
deş Türk halkına muhabbet ve bağlılıklarını bil
diren telgrafları okundu, alkışlandı. 

Londra'ya gidecek olan heyete katılmak 
üzere seçilmiş bulunan Erzincan Milletvekili 
Cemal Gönenç ile Ziya Soylu 'mm, C. H. P. 
Meclis Grupunun aldığı karar dolayısiyle he
yete iştirak edemiyeceklerine dair olan önerge
leri okundu. 

Sorulardan önce gündemde mevcut diğer 
maddelerin görüşülmesi hakkmdaki önergeler 
reddolundu . 

tsparta Milletvekili Kemal Demiralay'ııı, 
îsparta özel Lisesinin resmî liselere muadele
tinin bugüne kadar tasdik edilmemesi sebebi
ne ve resmî lise olarak kabul edilip edilmiye-
ceğine dair Millî Eğitim Bakanlığından olan 
sözlü sorusu, kendisi hazır bulunmadığından 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu'-
tıun, Ulus Gazetesinin 20 . V . 1952 tarihli nüs
hasının üçüncü sayfasında intişar eden yazıda 
zikredilen silâhlanma, kaçakçılık ve .asayişsiz
lik vakaları hakkındaki iddiaların mahiyetine 
dair Adalet ve İçişleri bakanlıklarından olan 
sözlü sorusu, kendisi hazır bulunmadığından 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Mardin Milletvekili Aziz Ur as'm, Ankara 
Tıp Fakültesi ile Gülhane Tıp Akademiğinin 
birbirinden ayrılması sebebine ve bu müesse
selerin yerleşecekleri şehirlerle binaların tesbit 
edilip edilmediğine dair Millî Eğitim ve Millî 
Savunma bakanlıklarından olan sözlü soru
suna Millî Savunma Bakanı cevap verdi. 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran '-
in, Devlet Tiyatrosuna getirilen iki ecnebi re
jisör hakkındaki sözlü sorusuna Millî Eğitim 
Bakanı cevap verdi. 

Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdayioğlu'-
nun, Maraş civarında Ceyhan nehri üzerinde 
tesisine karar verilmiş buhinan hidro - elektrik 

TANAK ÖZETİ 

santralinin iki seneden beri kurularak faaliye
te geçirilmemesi sebebine, varsa müsebbipleri 
hakkında ne muamele yapıldığına, inşaata ne 
zaman başlanacağına ve son şekli ile kaç liraya 
malolacağına dair İçişleri Bakanlığından olan 
sözlü sorusu, Bakan oturumda hazır bulunma
dığından gelecek birleşime bırakıldı. 

Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdayioğlu'-
nun, çekirge salgınına karşı ne gibi tedbirler 
alındığına, bu haşeratm hudutlarımıza sirayeti 
halinde yapacağı tahribatın önlenmesi için ne 
gibi hazırlıklar yapıldığına ve bu hususta sivil 
halka ne gibi vazifeler verileceğine dair soru
suna, Tarım Bakanı cevap verdi. 

Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Malatya ve civarındaki meyve ağaçlarına ve 
mezruata zarar veren haşeratm itlafına ne şe
kilde önem verildiğine, Malatya'da bir dut fi- , 
danlığı kurulmasına, pamuk ekimine elverişli 
toprakların tesbitine ve akar su civarı olan yer
lerin ağaçlandırılmasına dair Tarım Bakanlığın
dan olan sözlü sorusu, kendisi oturumda hazır 
bulunmadığından gelecek Birleşime bırakıldı, 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Remzi Bu
cak'm, memleketimizde münevver işsizliği diye 
bir dâva olup olmadığına, üniversite mezunla
rının nüfusumuza nazaran nispetine, diğer mem
leketlerde bu nispetin ne kadar olduğuna ve 
Doğu Üniversitesinin açılması için teşebbüste bu
lunup bulunulmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanlığından olan sözlü sorusu, kendisi iki birle
şimde de hazır bulunmadığından düştü. 

Konya Milletvekili Sıtkı Salim Burçak'm, 
üniversitelerin muhtariyetlerine tecavüz edilip 
edilmediğine ve bu hususta açıldığı iddia olunan 
mücadelenin kime karşı yapıldığına dair sorusu
na Millî Eğitim Bakanı cevap verdi. 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
1951 yılı Ocak ayı başından beri nerelerde ve ne 
miktar sahada yeniden tütün ekimine ve ekim 
denemesine müsaade edildiğine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanlığından olan sözlü sorusu, Ba
kan oturumda hazır bulunmadığından gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun, 
Doğu Üniversitesi mevzuunda yaptırılan tetki-
katın neticesine, Hükümetin bu husustaki gö
rüş ve düşüncelerine ve orta tedrisat bakımın-



dan Doğu'da ne gibi teşebbüslerde bulunuldu
ğuna dair sorusuna, Millî Eğitim Bakanı cevap 
verdi. 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci'nin, 
1936 senesinde öldürülen vatandaşlar dolayı-
siyle müsebbipleri hakkında yapılan tahkika
tın ne safhada olduğuna ve Hükümetin bu hu
susta ne düşündüğüne dair Adalet ve içişleri 
bakanlıklarından olan sözlü sorusu, içişleri Ba
kanı hazır bulunmadığından gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'ün, 
1951 - 1952 ders yılı ortaokul matematik eleme 
imtihanları sorularından birincisinin yanlış ter
tip edilmiş olduğunun doğru olup olmadığına, 
doğru ise sorunun kimler tarafından hazırlan
dığına ve öğrencilerin mâruz kaldıkları haksız
lığın tashihine dair sorusuna, Millî Eğitim Ba
kanı cevap verdi. 

Erzincan Milletvekili Cemal Gönenç'in, ben
zine yapılan zammın sebebine ve bu zam dolayı-
siyle şoförlerin hak ve menfaatlerinin korunması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair içişleri, Çalış
ma ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarından olan 
sözlü sorusu, kendisi iki Birleşimde hazır bulun
madığından düştü. 

Bursa Milletvekili Mithat San'm, Hükümet 
Merkezinde Devlet müesseselerinden hangilerinin 
mevduatının Türkiye tş Bankası Anonim Şirke
tinde bulunduğuna, bu mevduatın miktarına, ne 
nispette faiz verildiğine, hususi muhasebe, bele
diye ve belediyelere bağlı teşekküller ile Kızılay, 
Hava Kurumu ve Çocuk Esirgeme Derneğinin 
mevduatlarına dair Maliye Bakanlığından olan 
sözlü sorusu, kendisi iki Birleşimde hazır bulun
madığından düştü. 

Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu'nun, 
Çorum ve Amasya illerine bağlı Sarayözü ve Kı-
zılcaviran köyleri arasındaki hudut ihtilâfının 
bugüne kadar karara bağlanmaması sebebine ve 
hasat mevsiminde vukuu melhuz vakaların ön
lenmesi hususunda ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair içişleri Bakanlığından sözlü sousu, 
Bakan Oturumda hazır bulunmadığından gele
cek Birleşime bırakıldı. 
. Maraş Milletvekili Abdullah Aytemiz'in, din 

adamı yetiştirmek üzere Mısır'daki Camiülezher'e 
ne için talebe gönderilmediğine, gitmiş olanların 
durumu ile Hükümetin alâkadar olmadığına ve 
bu ilim müessesesinden mezun olanlara ne gibi 

haklar tanındığına dair Başbakanlıkla Millî Eği-
tjim Bakanlığından olan sözlü sorusu, kendisi 
oturumda hazır bulunmadığından gelecek Birle
şime bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacı-
güler'in, Yunan Kıral ve Kıraliçesi şerefine ve
rilen resmi kabule Millet Partisinin davet edil
memesi sebebine ve alelûmum resmî davet ve me
rasimlerde Siyasi Parti Genel Başkan ve Meclis 
Gurupu Başkan ve temsilcilerinin hazır bulun
maları için davetiye gönderilmemesi sebebine da
ir Başbakanlıktan olan sözlü sorusu, kendisi ha
zır bulunmadığından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'm, Eko
nomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin istifası 
sebebine ve Bakanlar Kurulundaki değişikliklere 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu, Başbakan ha
zır bulunmadığından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti'nin, 
Elbistan Belediye Başkanı Ahmet Ankan'a ne 
zaman ve hangi sebeplerle işten el çektirildiğine 
ve hakkında yapılan muamele neticesine dair 
içişleri Bakanlığından olan sözlü sorusu, Bakan 
oturumda hazır bulunmadığından gelecek Birle
şime bırakıldı. 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, Kars 
ilinin Ardahan, Paslı, Arpaçay, Çıldır ve Göle 
yollarının önümüzdeki kış mevsiminde motorlu 
nakil vasıtalarının işlemesine müsait bir hale ge
tirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanlığından olan sözlü sorusu, bakan otu
rumda hazır bulunmadığından, gelecek birleşime 
bırakıldı. 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, hay
van beslemekle yaşama zorunda bulunan köylüye 
hayvanlarını, maişetlerine kâfi bir irat sağlıya-
ekk derecede artırabilmeleri için, Marshall Yar
dımından uzun vadeli kredi temininin mümkün 
olup olmadığına dair Başbakanlıktan olan söz-
İİ sorusuna Devlet Bakanı Muammer AJakant 
cevap verdi. 

Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Sirer'in 
köy enstitüleri mezunlarının yedek subaylık hak
kından mahrum edilerek gedikli subay olacakları 
hakkındaki haberlerin doğru olup olmadığına ve 
Yedek Subay Okuluna girmek için sıra bekliyen 
öğretmenlerin bu okula şevklerine ne zaman baş
lanacağına dair Millî Savunma Bakanlığından 
olan sözlü sorusu, kendisi oturumda hazır bulun
madığından gelecek birleşime bırakıldı. 
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Sinob Milletvekili Sorver Somuııcuoğlu'nun, 
dış ticaret rejiminin değişmiyeeeği hakkındaki 
beyanlarla Merkez Bankasının ithalâtı durdurma 
yolundaki hareketinin ne dereceye kadar kabili 
telif olduğuna ve dış ticaret açığını kapamak için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
lıktan olan sözlü sorusunu, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı cevapladı. 

Van Milletvekili Ferid Melen'in, inşasına 
devam edilmekte olan Genç - Muş demiryolunun 
ne zaman Muş'a ulaşacağına, Muş - Tatvan hat
tının inşasına Hükümetin taraftar olup olmadı
ğına dair sorusu, Bayındırlık Bakanı hazır bu
lunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'm, 
ceza evlerindeki hâdiselerin sebepleri ve bu mü
nasebetle alınan tedbirler hakkındaki sorusu, ken
disi oturumda hazn bulunmadığından gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Mardin İli
nin asayiş durumu hakkında, İçişleri Bakanlı
ğından olan sözlü sorusu, Bakan hazır bulunma
dığından gelecek birleşime bırakıldı. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Dicle üze
rinde kurulması düşünülen varögel hakkında 
Baymd'ırlık Bakanlığından olan sözlü sorusu 
Bakan oturumda hazır bulunmadığından gele
cek Birleşime bırakıldı. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, İskende
run - İran yolunun Urfa - Midyat - Cizre kısmı
nın ne zaman tamamlanacağına dair Bayındır
lık Bakanlığından olan sözlü sorusu, Bakan 
hazır bulunmadığından gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Doğu ve 
Güney - Doğu ovalarındaki motorlu ziraat ma-
kina ve aletlerinin yedek aksamının çiftçinin 
eline kolaylıkla geçebilmesi için ne' düşünüldü-
ğüne> dair sorusunu, Tarım Bakanı cevaplan
dırdı. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Çağ - Çağ 
sulama projesinin ne safhada olduğuna dair 
Bayındırlık Bakanlığından olan sözlü sorusu. 
Bakan hazır bulunmadığından gelecek Birleşi
me bırakıldı. 

Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'm, bir 
toplantı esnasında söylenen «Volga, Volga:> şar
kısı hakkında Millî Eğitim Bakanlığından olan 
sözlü sorusu kendisi hazır bulunmadığından I 

gelecek Birleşime bırakıldı. 
Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'm, 

Kore'de, Türk silâhlı kuvvetlerinin zayiatı hak
kında Millî Savunma Bakanlığından olan sözlü 
sorusu, kendisi oturumda hazır bulunmadığın
dan gelecek Birleşime bırakıldıı 

Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'in, 
Türk Ceza Kanununun kül halinde tadili için 
ne düşünüldüğüne dair Adalet Bakanlığından 
olan sözlü sorusu, kendisi oturumda hazır bu
lunmadığından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Van Milletvekili Ferid Melen'in, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanının Van'da yaptığı Ana
dolu Ajansı tarafından bildirilen konuşma hak
kında Başbakanlıktan olan sözlü sorusuna 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı cevap verdi. 

Van Milletvekili Ferid Melen'in, (Rüyam) 
kotrasının Gümrük Resminden muaf olarak yur
da sokulmuş olduğunun doğru olup olmadığı
na ve bu kotra için döviz tahsis edilip edilme
diğine dair Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
olan sözlü sorusu, Bakan vekili oturumda hazır 
bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, pamuk fiyatlarının istikrarını 
sağlamak ve düşüşüne mâni olmak için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne, dokumacılıkla hayat
larını kazanan halkın kredi ve ihtiyaçlarının 
sağlanması, dokuma kooperatiflerinin tevhit ve 
ihtiyaçlarının temini, ikmal edilmek üzere bu
lunan pamuk ipliği fabrikasının anonim şir
ket haline ifrağı ile sermayesine dokumacıların 
iştiraki hususlarının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Başbakanlıktan olan sözlü sorusu, ken
disi oturumda hazır bulunmadığından gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Sivas Miletvekili Reşat Şemsettin Sirer'in, 
8 Ekim 1952 tarihinde Balıkesir'de C. H. P. 
mensuplarının yapmak istedikleri açık hava 
toplantısında vukubulan hâdise dolayısiyLe va
linin durumuna ve Devlet Bakanı Muammer 
Alakant'm, bâzı nutuklarında bu hâdiseye te
mas ederek sölediği bildirilen sözlerinin doğru 
olup olmadığına dair Başbakanlıktan olan söz
lü sorusu, kendisi oturumda hazır bulunmadı
ğından gelecek Birleşime bırakıldı. 

İzmir Miletvekili Pertev Arat 'm, C. H. P. 
Genel Başkanı ve Malatya Milletvekili İsmet 
İnönü'nün 5 Ekim 1952 Paıar günü İzmir'de 
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Cumhuriyet Meydanında söylediği nutuk hak
kında umumi olarak Hükümet görüşünün »çık-
lanmasına dair Başbakanlıktan olan sözlü so
rusu, kendisi hazır bulunmadığından geJecek 
Birleşime bırakıldı. 

Van Milletvekili Ferid Melen'in, dış müba
deleyi kolaylaştırmak üzere paramızın dış kıy
metinde değişiklik yapılacağına dair şfiyialar 
hakkındaki Başbakanlıktan olan sözlü sorusuna 
Maliye Bakanı cevap verdi. 

Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci madde-
sinir 4 ncü fıkrasmın yorumlanmasına mahal ol
madığına dair Geçici Komisyon raporu üzerinde 

dej görüşüldükten sonra, 
Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Çokluk olmadığı anlaşıldığından 19. X I . 

1SJ52 Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üze-
rej Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
| Ağrı Milletvekili İstanbul Milletvekili 

C. Yardımet F. Tekil 
•Kâtip 

Gazianteb Milletvekili 
A. Ocak 

Sorular 

Sözlü sorular 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'rn, Sa
ray îlcesi halkma mahsus mahrukattan ve yap-

•raklı çırpı uçlarından % 100 fazla resim alın
ması, aynı ilce halkınm çırpılarını kasaba dı
şında satmak hakkından mahrum edilmeleri ve 
tarlaları mahsulünün zaptedilmesi sebeplerine 
dair olan sözlü sorusu Tarım Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/784) 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'rn, 
Etimesgut depolarında çürümekte olan trak
törler ve zarara sebep olanlar hakkında ne mu
amele yapıldığına, 1947 ve 1949 yıllarında Kar
ma Teftiş heyetlerince ıtesbit edilen orman sui
istimalleri hakkındaki raporlara dair olan söz

lü) sorusu Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(<İ/786) 

i Hatay Milletvekili Abdürrahman Melek'in, 
şiddetli yağmurlar yüzünden sel felâketine uğ
ratmış olan Hatay İlinin Döryol ilcesine bağlı 
Opaklı köyü ve İskenderun ilcesine bağlı kara
ağaç Köyü ile etrafı ve Şekere, Çırtma, Aşkarbey-
li | köyleri hakkında ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair olan sözlü sorusu, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/832) 

| Hatay Milletvekili Abdürrahman Melek'in, 
Hjatayda iki seneden beri ekilen pamuklara 
âıtız olan yeşil ve pembe kurtlarla mücadele 
için ne gibi tedbir alındığına ve alınacağına 
di ir sözlü sorusu, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/833). 

^ 73 2. — HAVALE EDtL^ÎN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Kamu alacaklarının tahsil usulü hak

kında kanun tasarısı (1/464) (Adalet, İçişleri, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarına); 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları İstetmesi Kuruluş Kanunu tasarısı (1/456) 
(Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) -, 

Teklif 
3. — Siird Milletvekili Baki Erden'in, Kim

yagerlik ve kimya mühendisliği hakkında kanun 
teklifi (2/441) (Millî Eğitim ve Sağlık ve Sos
yal Yardım komisyonlarına); *• 

Tezkere 
4. — Sinob Milletvekili Server Somuncuoğ-

lu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(^/390) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona); 

önergeler 
| 5. — Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğ-

lıi'nun, Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 195£ ta-
rijhli Haftalık Karar Cetvelindeki 4088 sayılı 
Kjararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi (4/279) (Dilekçe Komisyonuna); 

6. — Manisa Milletvekili Muzaffer Kurban-
oglu'nun, İçtüzüğün 219 ncu maddesinin yorum
lanmasına dair önergesi (4/280) (Anayasa Ko
misyonuna) . 



B Î R I N O Î Ö T Ü R Ü M 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 

KATİPLER : Ali Ocak (Gazianteb), Pünızan Tekil (İstanbul) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendini. 
(Yoklama yapıldı). 

/. — Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'ın 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresiyle Karma Ko
misyon raporunun yeniden tetkik edilmek üze
re Karma Komisyona havalesi (3/160) [1] 

BAŞKAN — Efendim; gündem dışı olarak 
bir hususu; bir mazbata hakkındaki vaziyeti, 
Heyeti Celilenizin itilama arzetmek lüzumu hâ
sıl oldu. 

Geçen toplantı yılı Maraş Milletvekili Ah
met Bozdağ'ın milletvekilliği dokunulmazlığının 
dönem sonuna bırakılması hususunda komisyo
nun ittihaz ettiği kararını, bu yıl teşekkül eden 
komisyon, savunmasını üzerine almadığı için, 
bu mevzuu yeniden tetkik etmek üzere komis
yona tevdi edeceğiz. Bunu Heyeti Umumiyenin 
ıttılaına arzediyorum. 

Gündeme geçiyoruz. 

2. — Çorum Milletvekili Hakkı Yemeniciler 
ile Rize Milletvekili Mehmet Fahri Mete'ye izin 
verilmesi hakkında Türkiye Büyük Mület Mec
lisi Başkanlığı tezkeresi (3/388) 

14. X I . 1952 
Kamutaya 

Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala
rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık Di
vanının 14 Kasım 1952 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

[I] 212 sayılı basmayazt tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, oturumu 
açıyorum. 

r KAMUTAYA SUNUŞLARI 

Keyfiyet yüce tasviplerine sunulur. 
T. B .M. M. Başkanı Y. 

P. Apaydın 

Çorum Milletvekili Hakkı Yemeniciler, 1 ay, 
hasta, olduğu için, 12 . X I . 1952 tarihinden iti
baren. 

Rize Milletvekili Mehmet Fahri Mete, 1 ay, 
mazeretine binaen, 12 . X I . 1952 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Hakkı Ye
meniciler'e 12. X I . 1952 tarihinden itibaren, 
hastalığı sebebiyle bir ay izin verilmesini oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Rize Milletvekili Mehmet Fahri Mete'ye, 
12 . X I . 1952 tarihinden itibaren, mazeretine 
müsteniden bir ay izin verilmesini oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Muamele Vergisi Kanunu tasarısının 
Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair Eko
nomi Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/389) 

Yüksek Başkanlığa 
Muamele Vergisi Kanun tasarısının tetkiki 

komisyonumuzla birlikte Ticaret, Gümrük ve Te
kel, Maliye ve Bütçe komisyonlarına havale bu-
yurulmuş olmakla ilk defa havalesi yapılan ko
misyonumuzca gündeme alınarak müzakeresine 
geçildi. 

Memleket sanayii ve iktisadiyatı kadar mali
yemiz için de mühim ve müstacel bir mevzu olan 

4. — BAŞKANLİK DİVANINI 
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Muamele Vergisi kanun tasarısının müzakere- I 
sinde daha faydalı ve verimli netice elde edile- I 
bilmesini teminen havalesi yapılan komis
yonlardan seçilecek beşer kişiden müteşekkil ge
çici bir komisyonda tetkiki hususunun yüksek 
Kamutaya arzına komisyonumuzca karar veril
miştir. 

Saygılarımla arzederim. 
Ekonomi Ko. Başkanı 

Ankara * 
Salâhaddin Âdil 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem ar
kadaşlar, sene başındayız. Buna rağmen komis
yonlarımız mesailerinde ekseriyeti güç temin 
edebilmektedirler, bu şekilde muvakkat veya 
muhtelit komisyonlar ayıra ayıra asıl vazifele-

.1902 0 : 1 
rİEJi göremez hale gelmektedirler. Kaldı ki; Mu
adele Vergisi gibi gayet ehemmiyetli ve sık sık 
tacfil edilmemesi icabeden bir kanunun alâkalı 
encümenlerden teker teker geçerek Heyeti Umu-
mi^eye öyle gelmesi çok daha münasiptir. Bu 
kajıaatle teklifin reddini rica ediyorum. (Muva
fık! sesleri) 

(BAŞKAN — Efendim, Ekonomi Komisyonu 
tarafından yazılmış bulunan ve şimdi huzu
rumuzda okunan tezkerede Muamele Vergisi ka
nuni tasarısının tetkiki için Ekonomi, Ticaret, 
Gtjmrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe komisyonla
rından beşer kişilik üye ayrılmak suretiyle geçi
ci (bir komisyon kurulması teklifini oyunuza 
arçediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Rejddedilmiştir. 

; Sorulara geçiyoruz. 

5. — SORULAR VB (CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ üOmJLAR 

1. — İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'-
m, İsparta özel Lisesinin resmî liselere mu
adeletinin bugüne kadar tasdik edilmemesi 
sebebine ve resmî lise olarak kabul edilip edilmi-
yeceğine dair MUM Eğitim Bakanlığından sözlü 
sorusu ve bu sorunun geri verilmesi hakkında 
önergesi (6/675) 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bu hususta bir 
önergesi vardır efendim. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
İsparta özel Lisesi resmî liseler meyanma 

alınmış olduğundan bu husustaki sorumun geri 
verilmesini saygılarımla rica ederim. 

İsparta Milletvekili 
Kemal Demiralay 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

2. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-
cu'nun, Ulus Gazetesinin 20 . V . 1952 tarihli 
nüshasının üçüncü sayfasında intişar eden ya
zıda zikredilen süâhlanmia, kaçakçılık ve asa
yişsizlik vakaları hakkındaki iddiaların mahi
yetine dair Adalet ve İçişleri bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/698) 

BAŞKAN 
mı efendim? 

Müfit Erkuyumcu buradalar 

i Soru sahibi ikinci defa bulunmadıkları için 
sofuları düşmüştür. 

\ 3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
B^yacıgüler'in, direk tahmil ve tahliyesi için 
Ereğli Kömür İşletmesi ile mütaahhit arasında 
yapılan mukavelenin feshi ve mücbir sebep ol
madığı halde teminat akçasının geri verilmesi 
sebeplerine ve mukavele hilâfına usulsüz hare
ket edenler hakkında ne muamele yapıldığına 
ddfr Başbakanlıktan olan sorusuna İşletmeler 
Bakanı Sıtkı Yıroalı'nın sözlü cevabı (6/705) 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller bu
raca mı? (Burada sesleri) Soruyu okuyoruz : 

28 . V . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yükse'k 

Başkanlığına 
Ankara 

özeti : Başbakanlıktan sözlü 
soru. 

1. Zonguldak'ta mahdut mesuliyetli Ereğ
li kömürleri İşletmesi ile Mütaahhit Nafiz Mor-
ova arasında direk tahmil ve tahliyesine dair 
yapılan mukavelenin feshi sebebi İledir? 

2. Ortada mücbir sebep olmadığı, Ereğli 
Kömürleri İşletmesi HukıVk Servisince ve mü-
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taahhidin de iştiraki ile veya iştirak olmaksı- j 

zın protokol yapılmış mıdır? j 
3. Mukavelenin feshi tarihine kadar Ereğ- ! 

li Kömürleri İşletmesi ile çeşitli mütaahhitler | 
arasında tekevvün ve tahaddüs eden ihtilâflar- { 
da, Muhik sebep olduğu ahvalde bile teminat
larının irat kaydedildiği ve hak sahiplerinin 
ancak, mahkemeye müracaatla haklarını ispat 
ettikleri akdirde teminatlarını geri aldıkları 
halde, mücbir sebep olmadan ve mahkemeye 
gidilmeden mütaahhit Nazif Morova'nm 60 
bin lira teminatımın, mukaveleye ademiriayeti 
ve taahhüdünü ademiifası sabit iken irat kay
dedilmemesi ve kendisine geri verilmesi sebebi 
nedir? 

4. Bu şekilde muamele ifası sarahaten suç 
iken teminatın iadesine karar veya emir veren
ler kimlerdir? Bu teminatın iadesi hususunda 
tavassutta bulunan milletvekili var mıdır? 

5. Açıkça suç işliyenler haklarında bugüne 
kadar bir muamele yapılmış mıdır? 

6. Bir mukaveleye sarahaten riayet etmi-
yen ve belli süre içinde direk teslim işini yerine 
getirin iyen müteaahitten mukavele hükümleri
ne göre tediye edilmesi icabeden teminat akçası
nın istirdadı ve iras ettiği zararla şartı cezrai 
için Ereğli Kömürleri İşletmesi tarafından mü
taahhit aleyhine dâva ikame edilmemesi sebebi 
nedir? 

Yukarda yazılı sorularıma Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde sözlü olarak sayın Başbakan 
tarafından cevap verilmesini diler, İçtüzük hü-
ümlerince gereken işlemin yapılmasını rica 
ederim. Saygılarımla . 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

İŞLETMELER BAKANVEKİLİ SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Zonguldak Milletvekili 
Sayın Abdürrahman Boyacıgiller tarafından 
Ereğli Kömürleri İşletmesince mütaahhit Nazif 
Morova'nm mukavelesinin feshi ile teminatının 
iade edilmesi mevzuunda verilen 28 . V . 1952 
tarihli sözlü soru önergesine cevap arzedeceğim : 

Evvelâ' Ereğli Kömürleri İşletmesinin 1951 -
1952 seneleri zarfında Devlet Orman İşletmele
rinden verilecek maden direklerinin nakli işinin 
mütaahhit Nazif Morova'ya ihalesi, mukavelenin 
feshi ve sebepleri, ceza kesintisi ile teminatının 
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sureti iaadesi ve sebepleri hakkında malûmat 
vermekte fayda görmekteyim: 

a) İhalenin sureti icrası:. 
1951 - 1952 seneleri zarfında Devlet Orman 

işletmelerinden verilecek maden direklerinden, 
Karadeniz'in Cenup sahillerinde Giresun ve ci
varından Karasu ve civarına kadar ve Karade
niz'in, Garp sahillerinde Midye ile İğne Ada ci
varlarında toplanacak olan cema/ı 67 500 m3 

miktarındaki direğin motor ve sair deniz vası-
talariyle Zonguldak ve civarına nakilleri için 
usulüne tevfikan İşletmece 22 . V I . 1951 tarihin
de bir eksiltme açılmıştır. Bununla ilgilenenler 
aralarında bir anlaşma yapıp iki grup halinde 
eksiltmeye girerek 1.0-27.950 liraya bu nakli
yatı yapabileceklerini bildirmişlerdir. Bu mik
tar bir evvelki senedeki fiyata nazaran 285 390 
liralık bir artış ifade ettiğinden haddi lâyikm-
da görülmemiş ve aynı grup 26 . V I . 1951 tari
hinde yaptıkları bir müracaatla bu miktarı 
965 750 liraya tenzil eylemişlerse de bu fiyat 
dahi evvelki Seneye nazaran 223 190 liralık bir 
fark göstermiştir. 

Bu sırada başka işlerimizi taahhüt etmiş olup 
bunları her hangi bir ihtilâfa meydan vermeden 
başarmış bulunan Nazif Morova adındaki Zon
guldak 'lı bir mütaahhidin İşletme Müdürlüğüne 
müracaat ederek bu işi diğer grupların 22 . V I . 
1951 tarihli yukarda mâruz tekliflerine nazaran 
% 15 nispetinde bir tenzilâtla icraya talip oldu
ğunu bildirmesi üzerine İşletmece her iki teklif 
sahipleri 2 . V I I . 1951 tarihinde açık eksiltme
ye davet edilmişlerdir. Bu davete icabet eden 
evvelki mütaahhit grupları bu açık eksiltmeye 
yalnız müşahit sıfatiyle iştirak ettiklerini bildir
diklerinden nakil işinin en ucuz fiyat vermiş 
olan Nazif Morova'ya 873 756 lira üzerinden 
ihalesi uygun bulunmuş ve bu husus Ereğli 
Kömürleri İşletmesi Müessesesi İdare Komitesi
nin kararma iktiran ederek kendisiyle 18 . V I I . 
1951 tarihli mukavele yapılmıştır. 

Bu suretle yapılan ihale neticesinde Ereğli 
Kömürleri İşletmesi Müessesesinin kazancı, di
ğer grupların verdikleri ilk teklife nazaran 
154 194 ve ikincisine göre de 91 994 liradır. 

b) Mukavelenin feshi ve sebepleri: 
Ancak, bu nakliyat işini istedikleri fahiş fi

yat üzerinden alamıyan diğer mütaahhit grupla
rı, temsil ettikleri Motörcüler Birliğine müessir 
olarak, mütaahhit Nazif Morova'ya hiçbir motor 
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verilmemesi için ellerinden gelen bütün imkân
ları seferber etmişler ve binnetice de muvaffak 
olmuşlardır. Bu vaziyet karşısında nakliyatı va
purla icraya tevessül eden mütaahhit Nazif Mor-
ova bu nakliyatın yalnız vapurla yapılmasının 
fiilen mümkün olmadığını da görerek müşkül bir 
durumda kalmış ve taahhüdünün aylık miktarla
rını zamanında ve tamamen ifa edememiştir. 

Bu hali gören ve maksatlarında muvaffak 
olan evvelki grup mütaahhitler bu defa Etibank 
Genel Müdürlüğüne yaptıkları yazılı müracaatla 
işbu nakliyatı aynı şart ve aynı fiyatlarla yap
maya talip olduklarını bildirmişlerdir. 

Bu vaziyet muvacehesinde Ereğli Kömürleri 
İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünce taahhüdünü 
ifa edemiyeceği anlaşılan Nazif Morova'mn mu
kavelesinin feshiyle şartı cezainin tatbikatından 
olarak kendisinden 22 000 liranın tahsiline ve 
ayrıca 65 000 liralık teminatının da irat kaydı
na karar verilmiştir. 

Bu arada, mezkûr nakliyat; aynı şartlarla 
yapmaya talip olan evvelki mütaahhit grupun-
dan Motörcüler Derneğini temsilen Abdürrahman 
Manioğlu 'na verilmiştir. 

C) Ceza kesintisinin ve teminatın sureti ia
desi ve sebepleri: 

Mukavelesi bu suretle feshedilen mütaahhit 
Nazif Morova 13 . X . 1951 tarihli bir dilekçe 
ile, sırf, işin bidayetinde ihaleye iştirak eden ra
kipleri tarafından teklif edilen fiyatı yüzde 15 
kırmak suretiyle işi temin etmesinden mağdur 
olan rakiplerinin, Karadeniz sahillerinde işliyen 
takriben 680 parça motor ve yelkenli sahibini de 
ikna ederek ve hattâ bu işte çalışmıyacaklarma 
aksi takdirde 3-5 bin liralık tazminat verecekleri
ne dair motor ve yelkenli sahiplerinden noter 
senedi de almak suretiyle, cephe almış olmala
rından dolayı aylık taahhüdünü ifa ve ikmal 
edemediğinden bahsile ihalede yüzde on beş kır
mak suretiyle işletmeye temin ettiği 157 000 li
ra gibi mühim bir menfaatin nazarı itibara alı
narak haksızlığın tamir edilmesi, mukavelenin 
feshine zaruret olduğu takdirde hiç olmazsa te
minatının iadesi ve teehhür cezasının tahakkuk 
ettirilmemesi ricasında bulunmuştur. 

Müracaatı inceliyen Ereğli Kömürleri İşlet
mesi îdare Komitesi neticede, müracaat sahibi
nin ileri sürdüğü mucip sebepleri hakikata uy
gun ve binaenaleyh isteği haklı görmüş ve fakat 
nihai kararı Banka îdare Meclisine bırakmıştır. 
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i Bunun üzerine Banka idare Meclisi şu kararı 

ittihaz etmiştir. 
I «Filhakika, ilk mütaahhit Nazif Morova'mn 

mukavelenin feshi için ileri sürdüğü esbabı müc
bire iddiası mevzuat muvacehesinde kabule şayan 
görülmezse de, İşletme Müdürlüğünce veri-
leh malûmata nazaran, taahhüdün ifa edilmeme
sinde, ellerindeki vasıtalarla bu mütaahhide karşı 
rejkabet saikasiyle işin intacında imkânsızlık 
yaratmaya sayeden Motörcüler Derneğinin vâki 
hareketinin yegâne ve başlıca âmil bulunduğu, 
vapurla nakliyata da işletmece imkân görüleme
diği ve hüsnüniyetle böyle bir taahhüde giren 
N ,̂zif Morova'mn ihale esnasında % 15 kırmak 
suretiyle işletmeye 92 000 liralık bir menfaat 
sajğladığı anlaşılmış ve nihayet yaptığı tenzilâtın 
mjübalâgalı bir tenzil olmadığı aynı fiyat 
v(j şartlarla derhal yeni bir ihale ya
pılması ile sabit bulunmuş olduğundan, 
bıjı cihetler dikkate alınarak, sabık mütaahhit 
Njızif Morova'ya 65 000 liralık teminatının iade-
sitıde işletmemizi ızrar edecek bir cihet görülme
diği neticesine varılmıştır. 

[ Bu itibarla, mumaileyhin her hangi bir şekil 
vtj suretle bu miktardan başka bir mütalebede 
bulunmaması kaydiyle : 

| A) İrada alman 65 000 liralık teminat ak
çesinin kendisine iadesi, 

j B) Aylık terminlere göre sevkıyatı yapama-
mjasından dolayı tahakkuk ettirilmiş bulunan 
1% 000 lira tutarındaki gecikme cezasının da ip-
tajli cihetine gidilmesi, hususlarında müessese 
idjare komitesinin kendi yetki ve sorumluluğu dâ
hilinde aldığı karara meclisimizce de aynen işti-
rajk olunmuştur.» 

I Bahis mevzuu ihale işinin sureti cereyanı fe-
sijı sebepleri ve yeniden ihalesi ve nihayet temi
nat ve ceza kesintisinin iadesi keyfiyeti böylece 
aıjz ve izah edildikten sonra sözlü soruda bahis 
mjevzuu edilen hususları sırasiyle cevaplıyabili-
riin. Şöyle ki: 

1. Mütaahhit Nazif Morova ile Ereğli Kö-
ürleri İşletmesi Müessesesi arasında münakit 

mukavelenin feshine sebep, mütaahhidin taahhü-
dfnü zamanında ifaya muktedir olmaması ve ge
cikme ile dahi bu nakil işini ikmal edemiyeceği-

anlaşılmış bulunmasıdır. 
2. Meselede esasen; kanuni mânade bir müc-

bijr sebebin mevcudiyeti kabul edilmiş değildir. 

İ 
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Ancak, taahhüdün ifa edilememiş obuasının mu
hik sebeplere müstenit bulunduğu noktasından 
hareket edilmiştir. 

:?. Banka, bu mevzuda taahhüdün ifa edile
memiş olmasında her hangi bir zarara uğramadığı 
gibi bilâkis mütaahhidin % 15 kırmak suretiyle 
vâki müdahalesinden 92 000 küsur lira kazanç 
sağlamıştır. Ve bu müdahalenin yerinde ve tama
men isabetli bir hesap neticesinde yapıldığı da 
evvelce fahiş fiyat verenlerin bilâhara aynı şart
larla bu ihaleyi kabul eylemiş olmaları ile sübut 
bulmuştur. Bu suretle bankayı kazandıran ve 
hüsnüniyetle bu işe giren bir tüccar vatandaşı lü
zumsuz ızrar etmek ve bilmukabele banka kasa
larına haksız bir parayı ithal eylemek, banka ida
resinin şiarı değildir. Ayrıca böyle bir hareket, 
hakkında, sırf gayrı ızrar eden suiistimali olur 
idi ki, bu hareket tarzı da kanunun himayesine 
hiçbir veçhile mazhar olamazdı. Kaldı ki, bu me
selenin mahkemeye intikal ettirilmesi halinde, 
dâvanın aleyhe neticelenmesi daha ziyade muhte-

|L mel görüldüğünden böyle bir hareketin binnetice 
• v e fazla olarak işletmenin bir de ücreti vekâlet 

ve masarifi muhakeme ilzamını müeddi olurdu. 
Bu da tedbirli ve basiretli bir hareket olarak te
celli edemezdi. 

4. Vâki harekette bir suç unsuru görülme
miştir. Hususi hukuk hükümlerine göre kurul
muş olan Etibank ve müesseseleri Artırma ve 
lüksiltme Kanunu hükümlerine tâbi olmayıp her 
işinde basiretli bir tüccar gibi hareket eylemek 
serbestisini haiz bulunmaktadır. Bu mevzuda da 
aynı hareket tarzı ihtiyar edilmiş ve hariçten 
vâki her hangi bir tesir altında kalınmamıştır. 

f>. Ortada bir suç bulunmadığına göre, suçlu 
aranmış değildir ve bu itibarla da hiç kimse hak
kında bu sebeple bir muamele yapılmamıştır. 

6. Bilerek ve istiyerek geri verilmiş veya ta
hakkuk ettirilmemiş bir para için alacak dâvası 
açmaya bittabi mahal yoktur. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak)! —- Arkadaşlar; hayatımda en çok üzül
düğüm nokta, hukukçu olan, avukat olan ar
kadaşımızın dahi, alâkadarların verdiği ma
lûmata istinaden bir soruya, hakikat hilâfına 
böyle bir cevap vermiş olmalarıdır. 

Zonguldak aylardan beri bu hâdisenin de
dikodusu ile meşguldür. Zonguldaklı arkadaş
larımızın bâzılarının da bildiği üzere, burada 
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kanunlar ihlâl edilmiş, muayyen mütaahhitler 
himaye edilmiştir. 

Hâdise, Bakan arkadaşımızın belirttiği üze
re, şundan ibarettir : 

ik i rakip, nakliyat ve tahmilât işine talip 
olmuşlar. Devlet menfaati bakımından hangisi 
çok kırarsa ona ihale etmek mevzuatımızın ica
bıdır. Ama İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
mevzuatında şu hususiyet vardır : İdare, bu işi 
yapabilecek olana ihaleyi yapıp yapmamakta 
muhtardır. İktisadi Devlet Teşekkülü olmasay
dı da muvazenei umumiyeye dâhil bir müesse
se olsaydı böyle bir şey yoktu. 

Mütaahhit Nazif Morova benim de arkada
şımdı. Şahıslarına hürmet ederim ama hâdise
nin iç yüzü böyle değildir. Halk Partisi Hükü
meti iktidarda kaldığı müddet zarfında havza
nın bütün taahhüt işleri muvacehesinde Ereğli 
Kömürleri İşletmesinde binlerce ihtilâf vukua 
gelmiştir. Ben umumiyetle mütaahhitlerin ve
kili sıfatiyle bu dâvalara dâhil olmuş ve bu mü
essesenin işleyişini yakından bilenlerdenim. 
Haklı olsun haksız olsun, hiçbir hâdisede Ereğ
li Kömür İşletmesi Müessesesi hak 3'oluna, dâ
va açmak yoluna gitmemiş, ne mütaahhidin 
teminatını geri vermiş, ne de şartı cezai ara
mak gibi bir muamele yapmıştır. Ancak ve an
cak, bu hâdisede görüldüğü üzere, bâzı arka
daşların hususi sebeplerle hareket etmesi neti
cesi olarak mütaahhit Nazif Morova Jnın temi
natı, teminat mektubunu veren bankaya iade 
edilmiştir. Bu suretle müessese zarara sokul
muş olmaktadır. Bunu bütün Zonguldak bil
mektedir. Esasen ben daha Demokrat Partide 
iken bunu ora gazeteleri yazmış, halk bizden 
sormuştur. Teminat mektubunun iadesi kanun
suzdur, yolsuzdur, bir suiistimaldir, tktidar 
Hükümetinin bunu Etibanktan, Ereğli Kömür 
İşletmesinden sorması lâzımdır. 

öyle ki arkadaşlar, iki rakip müessese kar
şı karşıya gelmeden Mütaahhit Nazif Morova 
bu işe girmeden elbette ki motörcülerle bir an
laşma yapması veya bu nakliyatı tek başına 
yapabilmek üzere icabeden vasıtaları daha ön
ceden temin etmesi ve ihaleye o şekilde girme
si icabederdi. Bunu yapmamış olmasiyle husu
si hukuk hükümlerine göre mütaahhit suçlu
dur, kusurludur. Bu şerait altında teminat ak
çesinin iade edilmesi haksızdır, git mahkemeye, 
hakkım oradan al, demek lâzımdır, 
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ikincisi; iki taraf kırışıyor. Sayın Bakan da 

Devletin kazancı var, dediler. Haddizatında 
Devletin zararı yüz binlerce liradır. Müfettiş
ler Zonguldak'a gider, tetkikat yapar. Bu iş-
de kazanç mı olmuştur, zarar mı olmuştur, tes-
bit etmek imkânına malikiz. 

Nazif Morova geliyor, ihaleye giriyor, di
ğer motörcüler birliği de ihaleye giriyor. Sayın 
Bakan orada motörcüler birliğinin mevcudiye
tinden haberdar değildir. 400 küsur tekne, yel
kenli Motörcüler Birliğine dâhildir. Motörcü
ler birliği elbette rakip olan Nazif Morova ile 
rekabete girecek ve ihalenin kendisi üzerine ya
pılmasını istiyecektir. Ticaret hayatıdır bu. 

Muhterem arkadaşlar; arzettiğim gibi, temi
nat mektubunu kurtarmak için bir mutavassıt rol 
oynamıştır. Bunun neticesidir ki, Etibank ida
re Meclisinin kararına iktiran eden bu hâdisede 
Ereğli Kömür İşletmesi îdare Heyeti bu karan 
vermek mecburiyeti ile karşı kaşıya bırakılmıştır. 

Bu itibarla hem Ereğli Kömür İşletmesi, hem 
Etibank İdare Meclisi Heyeti hem hukuki hem 
cezai bakımdan mesul durumdadırlar. Hakla
rında tahkikat ve takibat yapılması lâzımdır. Bu 
da Hükümete teveccüh eden bir iştir. 

Arkadaşlar işin daha garib tarafı vardır; 
Ereğli Kömür İşletmesi Hukuk Müşaviri ve avu
katları çok kıymetli ve bilhassa maden mevzu
unda ihtisas sahibi olan arkadaşlarımızdır. Bun
lar bir araya geliyorlar, mütaahhit Morova üze
rinde ortada mücbir sebeb olmadığına dair bir 
protokol yapıyorlar. Bu protokol Ereğli Kömür
leri İşletmesi tarafından nazarı itibara alınma
dığı gibi komite tarafından ve Etibank Meclisi 
İdaresi tarafından hiç kaale alınmıyor. Sayın 
Bakan buna hiç temas etmiyorlar, böyle bir pro
tokol var mı, buna cevab vermiyorlar. Böyle bir 
protokol yapılmıştır. Bu protokol halen Ereğli 
Kömürleri İşletmesi Hukuk Müşavirliğinde mev
cuttur. Hukuk Servisinde mutahassıs olan hu
kukçu heyetin, «ortada mücbir sebeb yoktur, te
minat akçesi geri verilemez, şartı cezai alınması 
lâzımdır, hattâ Ereğli Kömür İşletmesinin halen 
ve âtiyen duçar olacağı bütün zararlar için dâva 
açması lâzımdır.» şeklindeki ikazı da sem'i itiba
ra alınmıyor. Hal böyle iken bunların hiçibiri 
yapılmıyoı. 

Sayın Bakanı burada mazur görmek lâzım
dır. Çünkü Bakanlığa yeni gelmişlerdir; belki 
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Zonguldak Havzasına gidip tam mânasiyle tet-
kikatlarmı da yapamamışlardır. Bu itibarla oku
dukları cevap, kendilerinin üzerinde durmadan 
hazırlanmış ve burada okunmuş bir cevaptır. Ve 
btı cevap hâdiselere ve vakıalara uygun değil
dir ve tamamiyle hilafı hakikattir, bu şekilde 
kendileri dahi aldatılmış bulunuyorlar. Arkadaş
lar, maddî durum budur. 

Şimdi işin hukuki cephesine geçiyorum: Bir 
taraftan Borçlar Kanununun mukavele ahkâmı
na ait hükümleri, beri taraftan, tâbi olmamakla 
bçraber, âmme taahhüt ve mukaveleleri muvace
hesindeki usul ve teessüs eden teamül ve hükümler, 
S^yın Bakanın, «taahhüdün muhik sebeplerle ref '-
edilmiş olması» seklindeki iddiasının hilafını 
ortaya koymaktadır. Ortada haklı bir durum 
yoktur. Mütaahhit, işletmeye 150 bin lira ka
zandırmıştır, deniliyor. Hayır arkadaşlar, mü
taahhit bu muamelede hukuki bir taahhüdü fii
len ifa edeıniyecek durumdadır. Nakil vasıtasını 
lâyıkiyle temin edemiyen bir mütaahhit dev
lete nasıl yüz elli bin lira kazandırır ve yine 
kendisinin hukukan haklı olduğu nasıl söylene
bilir. Bu, doğrudan doğruya hukuki mânada te
zada dşümek demek olur. Hele mütaahhidin 
mahkemeye verilmesi ve idarenin mutlaka hak
sız çıkacağı şeklinde burada bir hükme varılma
sı... Bilmiyorum bir hukukçu ve avukat olan 
Sayın Yırcalı arkadaşım bunu burada katiyetle 
nasıl ifade ediyorlar, hayret ediyorum. Mah
kemenin vereceği kararı nereden biliyorlar? Doğ
rusu hem tesssür ve hem de ıstırap verici ol
makla beraber, Havzanın ne kadar perişan ve 
ne kadar kötü bir şekilde idare edildiğinin en 
açık misalini Bakan arkadaşımızın beyanı teşkil 
ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, sizi burada fazla 
meşgul edecek değilim. Halk Partisi idaresi za
manında dahi hiçbir zaman böyle bir yola gi
dilmediği halde, hukuki bir nizam kuracağını 
ifade eden D. P. zamanında böyle bir hâdise
nin vukuagelmiş olması, bu gibi meselelerin 
üzerinde çok titiz hareket edilmemesi çok acıdır. 
60 bin liralık teminat mektubunu geri ver
mek, ceza almamak, İşletmenin duçar olduğu 
zararları mütaahhide ödetmemek gibi sakîm yol-
lajra gitmeye hiçbirzaman cevaz Verilemez. 

| Ben, milletin ve memleketin malının korun-
ı masını ve Sayın Bakanın tatmin edici cevap ver-
i meşini istiyorum. (Sağdan alkışlar) 
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İŞLETMELER BAKANI SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Sayın arkadaşlarım, biraz evvel 
hâdiseyi bütün teferruatiyle arzettim ve ceva
bımın uzun olması da buna dayanmaktadır. 

Ereğli Kömür İşletmesi 2490 sayılı Kanu
nun hükümlerine göre değil tamamen hususi hu
kuk hükümlerine göre idare edilmekte olan 
bir iktisadi devlet teşekkülüdür. Mütaahhitler-
le karşılıklı olan münasebetlerinde de hüsnü
niyetle ve basiretli bir tüccar zihniyeti ile mese
leleri ele almakta ve menfaatleri icap ettiği 
takdirde - iki tüccar arasındaki münasebetler 
gibi - bu münasebetleri idare edip gelmektedir. 

Arkadaşım benim için, «Motörcüler Birli
ğinden haberdar değildir.» dediler. Aksine, Mo
törcüler Birliğinden haberdarız. Esasen tahini
de girerken Motörcüler Birliğinin ve bütün Ka
radeniz sahilinde bu işleri yapanların elinden 
böyle bir taahhüdün başkası tarafından alındı
ğı takdirde bu şahsa çalışmamaları için taahhüt 
verdiklerinde, karşı taraf muttali olmadan iki 
tüccar arasındaki bir ahit mahiyetinde bir akit 
icra etmiştir. Eğer bu zat bu ihaleye girmesey
di, % 15 tenzilât yapılarak 92 bin lira gibi bir 
miktar kırılmıyacaktı. Motorcular Birliği bu 
gibi nakilleri her hangi bir şekilde başka bir 
mütaahhit alırsa yapmamaları için bütün motör-
cülerden taahhüt aldığı için, 92 bin lira faz-
lasiyle bu iş de Motorcular Birliği uhdesinde ka
lacak ve fiilî bir inhisar tahaddüs etmiş olacak
tı. Vaziyet, bu zatın ihaleye katılması ile değiş
miş ve idare bundan 92 bin lira bir menfaat te
min etmiştir. Fakat bu fiilî durum karşısında, 
bu zatın taahhüdünü yerine getiremediğini gö
rünce, İşletme aynı fiyatlarla karşı tarafa iha
lesini kabul zorunda kalmıştır. Arkadaşımın de
diğini de kabul ediyorum, mahkemeye de gidi
lebilirdi; fakat iki tüccar arasındaki münasebet
te eğer bir anlaşma mümkünse ve müessese bun
dan bir zarar görmüyorsa, şimdiye kadar Devlet 
İktisadi Teşekküllerinde olan zihniyetle mutlaka 
mahkemeye gitmeyi, haklı gördüğümüz bir şe
yin haksızlığını iddia etmeyi ve işi mahkemele
re lintikal ettirerek sürüncemede bırakmayı doğ
ru bulmıyoruz. Bu eski zihniyetin devamına 
artık müsaade etmiyeceğiz. (Bravo sesleri). Ma
demki haklı görüyoruz, vicdanen kanaat getiri
yoruz, madem ki bu işte müessesenin hiçbir za
rarı olmamıştır, ondan sonraki mütaahhit on
dan evvelki mütaahhit gibi bu kırmadan sonra 
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I taahhüdünü sonuna kadar yerine getirmiştir, 

tediyeler de tamamen kanuni şartlar içinde ya
pılmıştır, tıpkı iki tüccar arasındaki münasebet 

! gibi zarar görmediğimiz bir işte, kanunda da 
bir mecburiyet bulunmadığına göre, «mutlaka 

j mahkemeye gideceğim, ne koparabilirseın kopa-
j rırım» şeklinde bir zihniyetle hareket etmeyi 
' doğru bulmuyoruz. İşte biz bu bakımdan da 
; mahkemeye gitmeye, suçlu aramaya lüzum gör-
j müyoruz. Bir tariz için söylemiyorum, şimdiye 

kadar, geçmiş devirlerin icabı olarak tatbik edil
mekte olduğu gibi, «her hâdise vte ihtilâfın mut
laka mahkemeye gitmesi lâzımgelir» demek, geç-

j miş devir lehine bir delil değildir; aksine bir ha-
J reket tarzı yerleştirebilirs'ek, günün iktisadi zih

niyetini bir kat daha kuvvetlendirmiş olacağız. 
| ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon-
j guldak) — Efendim; haksız mevzuları burada 
j müdafaa etmek, görüyorsunuz, pek de kolay ol-
j mıyor. 
j Arkadaşlar; hukukçu arkadaşıma evvelâ şu

nu soruyorum; hususi hukuk sahasında teminatın 
I hangi ahvalde geri verileceği hakkında bana bir 
ı madde gösterebilirler mi l Ereğli Kömürleri îş-
j letmesinin, teamül halinde olan bir usulü var

dır, burada da birçok kereler müteahhitlik yap-
I mış olan arkadaşlarımız vardır ki, birçok kere 

ler teminatları dâhi irad kaydedilmiştir. Bu şe
rait dâhilinde Ereğli Kömürleri İşletmesinin mu-
kavelesindeki teminatın hangi şartlar altında i:ı-

I de edileceğine dair olan sarih hükümler muvace
hesinde bu iddiayı, bu üslûp ile serdetmesini biî-

j hassa, hukukçu olan arkadaşıma yakıştıramadım 
arkadaşlar. (Soldan, gürültüler) 

Arkadaşlar; haksızlıkla haklılığı mahkemeler 
j tesbit ederler, idari merciler değil! Zarara uğra

mış olan ve Devlete binlerce liraya mal olan bir 
müteahhidin himayesi maksadına matuf olan bir-

ı şeyi burada açıkça görmekteyiz. Burada haklılık 
durumu yoktur, haksızlık durumu vardır. Hak
sızlığın nelerden ibaret olduğunu burada açıkça 
izah ettim. Müteahhit rakip karşısında idi, işe 
ona göre girmesi lâzımdı. Rakip müessese bu iş 
için birçok yollara tevessül etmiştir. Netice iti-

j bariyle bu işin bunlarda kalması bir kombinezo
nun eseridir, zannettikleri gibi değildir. Hususi 
hukuk hükümlerine göre idare edilen Ereğli Kö
mür İşletmelerinin burada ihmali, hattâ suiisti
mali vardır. İşte o ihmal ve suiistimallerin orta-

i ya çıkmaması içindir ki komite kararı çıkıyor. 
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İşte ihmal, suiistimalin ortaya çıkmaması için 
komite karar çıkarıyor, Etibank Meclisi idaresi . 
de onu tasdik ediyor. ! 

Arkadaşlar, bana tevdi edilen vazife icabın 
dan olarak bir suiistimali Meclise getirmiş bulu- i 
nuyorum. Vermişler, vermemişler, mahkemeye I 
sevketmişler, etmemişler... Kendileri bilir. 60 bin 
liralık teminat iade ediliyor, şartı cezai ortadan { 
kaldırılıyor, 100 binlerce liralık zarar Devlete 
yükletiliyor. Bunlar mesuliyeti kendilerine râci I 
olduğunu açıkça gösterir, o kadar.... | 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. I 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Usul hakkın- | 

da arzedeceğim, müsaade buyurur musunuz?. ı 
BAŞKAN — Bunun usulü yoktur. Soru bit- j 

mistir. 
RIFAT SlVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Müsa

ade edin efendim, usul hakkında arzedeceğim. I 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, rica ederim, [ 

burada bir usul meselesi yoktur. 
RIFAT StVtŞOĞLU (Zonguldak) — Söz is

tiyorum. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Söz verilmeden kürsüye çıkma

manızı rica ederim. (Gürültüler) Evvelâ yerini
ze teşrif edin. Divanı Riyaset niçin söz istediği
nizi anlasın.. (Sataşma var sesleri) 

RIFAT StVtŞOĞLU (Zonguldak) — İsmim 
geçti onun için söz istiyorum. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Zaten gensoru getireceğiz. 

BAŞKAN — Arkadaşımız Rifat Sivişoğlu, 
izahatına nazaran, kendisinin usul hakkında de
ğil de isminden bahsedilerek sataşılmış olduğu 
mütalâasiyle söz istiyor. (Doğru sesleri) Riyaset 
Divanınız kendisine sataşıldığı kanaatinde de
ğildir. Israr ediyorlarsa reyinize müracaat ede
ceğim. Direniyor musunuz? 

RIFAT StVtŞOĞLU (Zonguldak) — Dire
niyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Rifat Sivişoğlu arka- I 
daşımız kendisine sataşıldığından bahsile söz ve
rilmesinde ısrar etmektedir. Oyunuza arzediyo-
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Söz verilmesi 
kabul edilmiştir. Buyurun Rifat Beyefendi. 

(Biz de söz isteriz sesleri) 
BAŞKAN — Divanınız vazifesini yapmıştır. 

Heyeti celilenizin kararı mutadır. 
RtFAT StVtŞOĞLU (Zonguldak) — Aziz 

Arkadaşlarım; dün aramızda bulunurken bugün | 

.1952 O : 1 
sayın Millet Partisi mensupları arasında yer 
alan muhterem arkadaşımız Boyaeıgiller, itiyat
larından vazgeçmiyerek, müphem şekilde ve 
isim tasrih etmemek suretiyle, Zonguldak Millet
vekillerinden bahis buyurdular. 

. Bahis konusu olan mevzu çok mühimdir. Hüs
nü zanna da, suizanna da yer verecek kadar ge
niş bir mevzudur. 

Acaba, Zonguldak Milletvekillerinin isminin 
bu mevzua karıştırılmasından maksatları nedir? 
Bu milletvekillerinden biri veya kâffesi tarafın
dan menfaat temini için bu işe nüfuz edildiğini, 
el atıldığını ve böylece mütaahhide teminatının 
geri verdirildiğini söylemek istiyorlarsa bunu 
açıkça söylesinler de Zonguldak Milletvekili ar
kadaşlarımızın heyeti umum iyesini suizan altında 
bırakmasınlar. 

ÜMRAN NAZİF YlĞtTER (Konya) — Na
muslu adam böyle yapar. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGlLLER (Zon
guldak) — Her halde sizin kadar namusluyum-
dur. 

RIFAT SlVÎŞOĞLU (Devamla) — Ben, Bo
yaeıgiller arkadaşımızın bugüne kadarki konuş
masının kâffesine, menfi fikir beyan etrjiş ol
masına rağmen bu mesele hakkındaki konuşma
larına, kısmen de olsa, hak verir vaziyetteyim. 
Eğer farzımuhal, ben tavassut ettimse, ben de
lâlet ettimse ve ben, o mütaahhidin teminatının 
haksız olarak iadesine âmil oldumsa haksızlık 
yapmışımdır ve milletvekilliği sıfatıma yakışmı-
yacak bir durum ihdas emiş vaziyete uüşmü-
şümdür. Kendileri açık olarak söylesinler ve 
arkadaşların kâffesini suizan altında bırakma
sınlar. Bunu rica ediyorum. (Soldan bravo ses
leri) eski itiyatlarından vazgeçsinler. Zongul
dak Milletvekillerinin hepsini böyle bir zan-
nın tesiratı mâneviyesi altında bırakmıya hakkı 
yoktur. 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacigiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGlLLER (Zon

guldak) — Arkadaşlar, görüyorsunuz ya arka
daşımız da bana hak verdi. (Hayır sösleri, sol
dan gürültüler) Nerede hak verdi? «Kısmen ol
sun haklıdır» diyorlar ya işte burada. 

Arkadaşım bilmiyor mu ki, Zonguldak'ta 
münteşir Sabah Gazetesi ben Demokrat Partide 
bulunduğum zamanlardan beri buna dair neş
riyat yaptı. Zonguldak Milletvekilleri buna ait 
yazıları defaatle okumuşlardır, suiistimali bu 

— 209 — 



B : 6 19 .11 
gazete açık açık ortaya koymuştur, fakat Ba- I 
kanlık harekete gelmemiştir. Milletvekilleri ar
kadaşlar da bununla hiç meşgul olmamışlardır, 
bendenizden başka. (Soldan, gülüşmeler) 

Elimde protokol vardır, hâdisede ehemmiyet
li suiistimal vardır, bendeniz bu sorumu, ehem
miyetine binaen Gensoruya tahvil edeceğim. 
Çünkü bu durumda siyasi mesuliyet de ortaya 
çıkıyor. 

Arkadaşlar, benim Allahtan ve kanundan baş- I 
ka kimseden korkum yoktur. Memleket ve mil
let işlerinde ister muhalefet partisinde, ister ik
tidar partisinin içinde bulunayım, vazifemi yap
mak için çalışırım. Nitekim iktidar partisinde j 
iken de, Hükümeti her zaman tenkid etmişimdir. 
Grupta olsun, Mecliste olsun, en çok soru ve
ren bir arkadaşınızım. Hattâ Zafer Gazetesi, be
nim için, «soru mütaahhidi», diyor. Bunu mem
nuniyetle kabul ediyorum. Bir milletvekilinin 
birinci vazifesi Hükümeti murakabe etmektir. 
Bu itibarla bu gibi mühim hâdiselerde Zongul
dak'a taallûku itibariyle üzerinde hassasiyetle 
durulmamıştır. Bu suiistimal işinde benim 
kadar diğer Zonguldak Milletvekilleri arkadaş
larım alâkadar olup konuşmamışlardır. Bütün 
Zonguldak gazeteleri ve efkârı umumiye kimin 
bu işle alâkası olduğunu ve hangisinin bunun 
peşinde koştuğunu ve kimlerin bu işte dalevera 
çevirdiğini çok iyi biliyorlar. («Gene mi eski iti
yat» sesler) 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgillerin, Zonguldak Ereğli Kömür İşlet
mesinin Gelik bölgesinde 1949 yılında vukubu-
lan grizu hâdisesinde ölenlerin ailelerine ödemen 
tazminatın Ereğli Kömür İşletmesinden geri 
alınması için İşçi Sigortaları Kurumu tarafın
dan açılan dâvada müessese avukatlarının vazi-
felendirilmemesi sebebine ve Devletin muraka
besine tâbi bulunan müesseseler arasında tekev
vün eden ihtilâfların sulhen v& tahkim yoliyle 
hallinin düşünülüp düşünülmediğine* dair Baş
bakanlıktan olan sorusuna İşletmeler Hakanı 
Sıtkı Yırcalı'nm sözlü ceifabt (6/706) 

29 . V . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
Özeti : Başbakanlıktan sözlü 
sorudur. 

1. Zonguldak Ereğli Kömür- İşletmesinin 
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Gelik bölgesinde 1949 yılında vukubulan grizu
da 49 vatandaş ölmüş ve Zonguldak ağır ceza 
Mahkemesine açılan dâvada verilen karar 
neticesi dâva Zonguldak Sulh Ceza Mah
kemesine intikal 'eylemiş ve Af Kanunu çı
kınca âmme dâvası düşmüş olup, İşçi Sigortaları 
Kurumu Ölenlerin ailelerine ödediği tazminatı 
işveren Ereğli Kömürleri İşletmesinden geri 
almak için 240 000 liralık tazminat dâvasını 
Zonguldak Asliye Hukuk Mahkemesine açmış 
ve gerek Ereğli Kömürleri İşletmesi ve gerek
se İşçi Sigortaları Umum Müdürlüklerinin va
zifeli ehliyetli avukatları tarafından dâva ta
kip edilmekteyken, 

2. Dâvayı açan ve takip eden daire avu
katlarının mahallîî vakalara ve meslekî ince
liklere derin vukuflarına ve bu ka'bîl binlerce 
dâvayı takip ve intaç, eylemelerine ve bu kabîl 
dâvalardaki ehliyet ve liyakatlarmı her veçhi
le ispat etmiş olmalarına rağmen, hiç bir lüzum 
ve sebep yokken; 

o. Ereğli Kömürleri İşletmesi adına dâva
yı takip hususunda 30 bin lira ücreti vekâletle 
Prof. Avukat Mehmet Ali Bilgisin'in tavzif 
edilmesi; 

4. Keza İşçi Sigortaları adına aynı ücreti 
vekâletle Prof. İsmail Hakkı Karafakı'nm tav
zif edilmesi sebepleri neden ibaretir? 

f>. Bunların tavzifine hangi makam ve da
ire veya vazifeli emir vermiştir"? 

H. Yıllarca her iki müessese dâvalarını li
yakatle idare eden avukatların meslekî ehliyet
leri müsellem iken dışardan bu kabîl dâvalar 
için ilgili Bakanlık veya Genel müdürlükler ta
rafından yeni bir dâva yönetmeliği ihdas edil
miş ve hariçten avukat istihdamı için bu yö
netmeliğe hükümler vaz'edilmiş midir? 

7. Devletin teftiş ve murakabesine bağlı ve 
birer Devlet teşekkülü olan bu iki müessese 
arasında tekevvün eden bu kabîl hukuki ihti
lâfların sulhen veya tahkim yolu ile harç ve 
masraf bakımından asgari sarfiyat ile ifası dü
şünülmekte midir ? 

5. Memleketimizde resmî bir teşekkül ola-
I rak tahkim müessesesinin tesisi ve yeminli ha-
| kemlerin tavzifi için bu hususun nizama bağ-
[ 1 anmasının düşünülüp düşünülmediğinin; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde sözlü okı-
I rak Sayın Başbakan tarafından eevaplandırıl-
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masını saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

İŞLETMELER BAKANI SITKI Y1RCALI 
(Balıkesir) — Şimdi sırasiyle soruları cevaplan
dırmaya çalışacağım : 

1. Bahis mevzuu olan dâva mahiyeti itiba
riyle benzeri binleri bulunan dâvalarcUn de
ğildir. Bilâkis memleketimiz için yeni sayılabi
lecek bir dâvadır. Kendisine vekâlet verilen 
avukat istanbul Hukuk Fakültesinin dekanlığı
nı yapmış, memleketçe tanınan ve hattâ bey
nelmilel kıymeti haiz bir zattır ve arkadaşı da
hi profesördür. Dâvanın müddeabihi 240 000 
lirayı bulmakta ve mahkeme de Zonguldak'ta 
olduğuna göre kendilerine verilen 20 000 lira
lık ücret fazla değil hattâ az görülmek lâzım-
gelir. 

2. Bu avukatların tavzifine İşletme Müdür
lüğünce karar verilmiştir ki müdüriyetin bu 
tasarrufunda bir kanunsuzluk ve isabetsizlik 
görülemez. Bilâkis basiretli bir tacirin hareketi 
olarak mütalâa edilmek gerekir'. 

3. 'Müesseselerin o tarihte kadrolu avukat
ları haricinde mukavele ile avukat istihdam et
melerine mâni bir hüküm mevcut değildi. Ahi
ren yürürlüğe giren Etibank Hukuk Müşavirli
ği Talimatnamesi ile kadrolu avukatları bulu
nan müesseselerin bu hakları tahdit edilmiştir. 

4. İhtilâfların ancak tarafların anlaşmala
rı ile sulhen halledilebileceği malûmdur. Bu 
meselede sulh veya hakeme gitme imkânı hâsıl 
olamamıştır. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Arkadaşlar, işte ikinci bir hâdise. 
Hâdise şu : 1948 senesinde Zonguldak'ta bir 
grizu, gaz patlaması hâdisesi oluyor. Emniyet 
Talimatnamesine göre, Havza'da tatbik edilen 
nizamata, talimata uyması icabeden Ereğli Kö
mürleri İşletmesi Emniyet Mühendisi ve onun 
yerine vazife gören mühendislerin vazifeleri
ni yapmamalarından bu patlama oluyor ve 49 
vatandaş ölmüş bulunuyor. Hâdise Zonguldak 
Ağır Ceza Mahkemesine intikal ediyor. Mah
kemede, Af Kanuniyle zannediyorum, ceza 
kısmı bertaraf olmuş ihmali fennî mahiyetinde 
görülen ve 151 sayılı Kanuna göre mütalâa edi
len bu dâva, sulh ceza mahkemesine gönderil-
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miş. Bu iki hâdise arasında Af Kanunu cezai 
i mesuliyeti bertaraf etmiş olduğu için 49 vatan
daşın ailelerine, işçi sigortaları mevzuatı ge
reğince tazminat ödendiğinden dolayı bu tazmi
natın geri alınmasını mümkün kılmak üzere 
İ Ereğli Kömürleri İşletmesi tarafından asliye 
hukuk mahkemesine bir tazminat dâvası açıl-

i mıştır. 
Görüyorsunuz ki arkadaşlar; bu hâdise ar-

ikadaşımızm belirttiği gibi, aslında yüksek hu
kuk bilgisine ve tecrübesine ihtiyaç gösteren 
bir dâva değildir. Şimdiye kadar buna benzer 
binlerce dâva görülmüştür. Hattâ Zonguldak'
ta müddeiumumilik yapan bir milletvekili ar
kadaşımız bu hususta bir de eser yazmıştır. 

! (Kim? sesleri). Ümran Nazif Yiğiter. Yani bu 
: işin fazla ihtisasa taallûku olmaması meselesini 
'belirtmek isterim. Bu gibi işlerde benim hoca
larım olan profesörlerin dahi ihtisasları yoktur. 
Çünkü tatbikatı hukukiyeleri yoktur. 

Gelelim ikinci kısma : Bu dâvanın bütün ha
zırlıklarını müessesenin hukuk müşavirleri yap
mışlardır. Eğer yüksek hukukçuların müdaha
lelerine lüzum var idiyse böyle 20 - 30 bin lira 

; vermeye lüzum yoktu. Nerede hâdise vukubul-
! muş ise, nerede ihtiyaç duyulmuşsa o hukuki 
i hâdisenin esbabı mucibesini ve diğer hukuki in
celiklerini tesbit etmek üzere yazılı bir istişa
re yapabilirlerdi ve bir iki bin lira ile de bu 
husus temin edilebilirdi. Görülüyor ki, ortada 
zannedildiği gibi, hukuk incelikleri ihtiva eden 
ve profesörlerin kanaatlerini belirttiklerini 

\ icap ettiren bir hâdise yoktur. Profesör 
i arkadaşlarımı soruma katiyen muhatap tut-
! mıyorum. Zira hizmetlerini bir bedel mu
kabilinde arzetmişlerdir. -Burada E. K. t. Mü
essesesi adam kayırmıştır, dostluklarına, güve
nerek birtakım insanları himaye etmiştir. Kendi
lerine para kazandırmak için bu dâvaları ken
dilerine verdirmişlerdir. Ereğli Kömürleri İş
letmesinin milyonluk dâvalarına girmiş arkadaş
lar Yargıtayda Danıştayda asliye mahkeme
lerinde, ticaret mahkemelerinde, bütün dâva
ları E. K. 1 nin avukatları takip etmişlerdir. 
Bu usul değişmeden evvel, Ereğli Kömürleri İş
letmesi ile mütaahhitler arasında cereyan eden 
ihtilâflarda tahkim yoluna müracaat edilmiş ve 
bu dâvalar tahkim yolu ile halledilmiştir. Mü
essese bundan çok istifade etmiştir. İki kurum, 
İşçi Sigortaları ve Ereğli Kömürleri İşletmesi, 
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ikisi de devletin alâkadar olduğu kurumlardır. ] 
Böyle ehemmiyetli mevzularda kendileri, bun
dan evvelki soruma verdikleri cevapta belirt
tikleri gibi, iki tarafın elele vermesini sağlıya-
rak bu hâdiseyi hukukçu bir heyete tetkik etti
rip hangi tarafın haklı, hangi tarafın haksız 
olduğunu ortaya koyabilirdi. Bu suretle bu dâ
va da açılmazdı. Meslektaşlarıma bu paranın 
verilmiş olmasından iftihar ederim, ancak benim 
asıl üzerinde durduğum mesele; hiçbir hukuki 
lüzum olmadığı halde 30 bin liranın devlet ka
sasından ödenmiş olması ve bunun verilmesine 
bu müessese ve Bakanlığın vasıta olmalarından 
ibarettir. 

5. — Maraş Milletvekili Salâhattin Hüda-
yioğlu'nun, Manas civarında Ceyhan nehri üze
rinde tesisine karar verilmiş bulunan hidro - | 
elektrik santralinin iki seneden beri kurularak 
faaliyete geçirilmemesi sebebine, varsa müesb-
bipleri hakkında ne muamele yapıldığına, in
şaata ne zaman başlatılacağına ve son şekli ile 
kaç liraya mdlolacağına dair içişleri Bakan
lığından sözlü sorusu (Ğ/720) 

BAŞKAN — Efendim, İçişleri Bakanı seya
hatte olduklarından bu soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

6. — Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu'-
nun, Malatya ve civarındaki meyva ağaçlarına 
ve mezruata zarar veren haşeratın itlafına ne 
şekilde önem verildiğine, Malatya'da bir dut 
fidanlığı kurulmalına, pamuk ekimine elverişli 
toprakların tesbitine ve akar su civarı olan yer
lerin ağaçlandırılmasına dair sorusuna Tarım 
Bakanı Nedim ökmjen'in sözlü cevabı (6/728) 

9 , V I . 1952 
TürMye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
Malatya ve ilçelerinde çok ımeyva yetişir. Adı

yaman, Kâhta, Akçadağ, Doğanşehir zfiraat ye
ridir. 

1. 900 rakımlı Malaitya'da nefis kaysı çoktur. 
Fakat 700 - 1200 rakımı arasında Darende, Pü
türge, Hekimhan, Adıyaman, Kâhta, Besni, 
Arapkir ilçelerinde de aşılıyarak aynı kaygılar 
yetiştirdiği halde az bulunur. Besni'de üzüm ve 
susam, Darende'deki Uryani eriği de dıiğer yer
lerinde yetiştirilmez. Malatya, Akçadağ, Besni, 
ıKâhta'daı Pirinç; Besni, Arabkir, Adıyaman'da | 
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pamuk kozası yetiştirilir. Kâhta ve Pütürge'de 
incir ve nar bulunursa da ıslah edilmemiştir. 

2. MezruaJta kımıl denen böcek, üzümde ma
hallinde çor denen, dut ağacında karayanık de
nen hastalık, elmada köz kurdu, diğer ağaçlar
da tırtıl bulunur. 2906 sayılı Nebatları Hasta
lık ve Zararlı Böceklerden Koruma Kanununa 
göre meyvalara ve mezruata arız olan haşeratın 
itlafına ne şekilde önem verilmektedir? Flokser& 
hastalığı var,mı? Üzümün ıslahı için ne çare dü
şünülüyor, halk ne suretle teşvik olunuyor? 

3. Malatya ve ilçelerinde dut çoktur. İpek 
höceği ve tohumu yetiştirilmesi muayene ve sa
tılması hakkındaki 859 numaralı Kanunun 12 
nei maddesine göre dut fidanlığı ihdası sure
tiyle teşvik edilmek istenmekte midir? Bu ka
nun hükmünün tatbikini gerektiren yerler ne
relerdir? 

4. Bâzı yerlerde çeltik yetiştirilebildiğinden 
3039 sayılı Kanuna göre sulama, yetiştirmede 
halk liei'iı ne gibi bir kolaylık aranıyor? 

5. Pamuk ıslahı hakkındaki 2903 sayılı Ka
nunun muhtelif maddeleri ve 6 ncı maddenin 
tatbikina elverişli yerler nereleridir? Buralar
dan başka yerlerde yetişip yetişmiyeceği (araştı
rılmış mıdır? Pamuklara arız olan haşerat hak
kındaki 541 sayılı Kanunla hu kanunun bâzı 
maddelerini değiştiren 1056 sayılı Kanun hü
kümleri tatbik olunuyor mu? 

Yukarda arzettiğim gibi bir yerde yetişenin 
aynı şartları haiz diğer yerlerde de aynı miktar 
ve evsafta yetiştirilmedi tedbir ve teSbiti düşü
nülüyor mu? 

6. Bâzı ilçelerde geçen ırmakların birçok 
yerlerinde kenarları ağaçsız olduğundan araziyi 
sel basmasından korumak ve ihtiyatı sağlamak 
için ağaçlandırma teşelbbüsü var mıdır? 

Sayın Tarım Bakanının İçtüzüğün 149 ncıı 
maddesine göre ısözlü olarak cevaplandırması için 
gereğine delâlet Duyurulmasını saygı ile rica 
ederim. 

Malatya Milletvekili 
Nuri Ocakcıoğlu 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Ma

raş) — Muhterem arkadaşlarım; Malatya Mil
letvekili Nuri Ocakcıoğlu arkadaşımızın sorusu 
mevzuu Malatya Vilâyeti çapında; aneyvacılık, 
haşeratla mücadele, dut ağacı yetiştirilmesi, çel-
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tik, pamuk, ağaçlandırma mevzularma aittir. 
Bıı mevzular esasen Tarım Bakanlığının meınle-
fcet ölçüsünde meşgul olduğu mevzulardır., Ma
latya İlinde de, diğer vilâyetlerde olduğu gibi, 
Tarım Bakanlığı tetkikat ve etüdlerini yaptır
maktadır-. Tarım Bakanlığı bu hususta kendi
sine düşen vazifeyi yapmaktadır. Ve yapacaktır. 

NURİ OCAKÇIOGLU (Malatya) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Tarım Bakanının verdiği 
cevabı dinledim. Tarım Bakanlığının 7 - 8 nüs
hadan ibaret olan mecmuasında bunları okudum. 
Bunu okuduktan sonra' sözlü soru vermeye lü
zum yoktu. Asıl maksadım, fililî olarak ne ya
pıldığını öğrenmekti. Bu sözlü soruyu tatilden 
evvel vermiştim. Aradan 4 - 5 ay geçti. Bu ge
çen 4-5 ay zarfında Malatya'da ne yapılmıştır? 
Hiç olmazsa birkaç kelime ile bunu izah etme
leri lâzımdı. Mamafih bu konuşmalarını müspet 
bir vaid olarak kabul ediyorum. İnşaallah yeri
ne getirilir. 

Efendim, öyle kazalar vardır M, bir ucun
dan öbür ocuna kadar 15 kilometredir. Böyle 
kaza olur mu diyeceksiniz, var. Evler ırmak ke
narlarına serpilmiş, meyvanın çteşidi vardır, 
fakat bunlardan muhit halkı bile istifade edemi
yor. Biliyorsunuz ki, Tokad'da elma kurutur
lar, burada kurutmayı bilmezler, sonra elmalar 
ve diğer meyvalar kurtlanır. Ziraat memurları 
masanın başında oturuyorlar, yalnız bâzı hatırb 
kimseler haber gönderirlerse - bunu seyahatımda 
gördüm - gidiyorlar, ilaçlıyorlar. Fakat öbür ta
rafta birçok kimselerin bahçeleri, meyvaları tama-
miyle kurtlanmıştır, bu vaziyette bunlardan kim
se istifade edemiyor. 

Bir de bâzı geniş sahalar vardır, burada; hiç
bir mahsul yetiştirilmiyor, su da yok. Benim ar-
zettiğim, buralar tetkik edilsin. Buralarda ne 
gibi hububat, sebze, meyva, ağaç yetişebilir ve 
bunların hangisi halk için faydalıdır, bunları da 
tesbit edip halka bildirmek lâzımdır. Sonra bu 
gibi işler yalnız konuşmakla değil bilfiil teşvik 
etmekle ve kanunların teşvik edici hükümlerini 
tatbikle mümkündür. Yalnız Ziraat memurları 
da değil, diğer Devlet memurları da çalışırlarsa 
müspet bir netice elde edilebilir. Bir kazada bir 
kaymakam gördüm, halkı teşvik etmiş, şimdi 
orada külliyetli bağ1 yetiştiriliyor. Ağaç da ırmak 
kenarında yetişir. Bu, umumi bir vaife olarak 
kabul edilirse halk istifade eder ve millî servet 
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çdğalır. Bunun temin edilmesini rica ediyorum. 
(Şravo sesleri). 

i 

i 7. — Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğ-
lufnun, 1951 yılı Ocak ayı başından beri nere
lerde ve ne miktar sahada yeniden tütün ekimi
ni ve ekim denemesine müsaade edildiğine dair 
sofusuna Gümrük ve Tekel Bakan vekili Sıtkı 
Yircah'mn sözlü cevabı (6/733) 

9 . V I . 1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

! Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakan
lığınca, sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Mahmut Goloğlu 

1. 1.1.1951 den bu yana nerelerde ve ne 
mfktar sahada yeniden tütün ekimine ve ekim 
denemesine müsaade edilmiştir? 

Hâlen nerelerde deneme yapılmaktadır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANVEKÎLÎ 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Aziz arkadaş
la^, Goloğlu arkadaşıma cevaplarımı arzediyo-
rıjnı. 

\ Sual : 1.1.1951 den bu yana nerelerde ve 
n^ miktar sahada yeniden tütün ekimine ve ekim 
denemesine müsaade edilmiştir, halen nerelerde 
dejıeme yapılmaktadır? 

Cevap Tütün ekimi serbest olmıyan yerler
de mer'i kanun hükmüne göre Tarım Bakanlığı 
ile. Bakanlığımızın müşterek olarak tütün ekimi-
n<j müsaade vermek yetkisi vardır. 

S Biz bu yetkiyi moneküldür tatbik edilen yer
lerde ısrarlı talepler olduğu ve tütün ekimine 
fennî bakımdan katî mâni bulunmadığı takdirde 
deneme ekimi yaptırmak suretiyle kullanıyoruz. 
Denemeler üç yıl tekrar ediliyor, netice, elde 
ecjilen mahsulün fizikî ve kimyevî vasıfları ba
kımından müspet çıkarsa ekime müsaade ediliyor. 

i 1.1.1951 den bu yana bu şekilde ekime mü-
sajade edilen yerler beş bucak ve iki ilçeden iba-
rejttiı. 

(Deneme ekimi devam eden yerler 8 vilâyette 25 
ilcjeye bağlı 33 bucağın 107 köyündedir. 319 ekici 
tarafından deneme yapılmaktadır. Deneme sahası 
95)7 dekardır. 

Bir de mevzii tahdit sahalarında vatandaşlar 
imdan emek ve masraf ihtiyar edilerek veya 

tabiat şartları ile İslahat yapıldığı iddialan olur 

— 213 j -



• 

B : 6 19 . i: 
ve iddianın doğruluğu salahiyetli heyetler tara
fından tesbit ve o yerde iyi tütün yatişebileceği 
tevsik edilirse oralardaki ekim memnuiyeti yine 
Tarım. Bakanlığı ile Bakanlığımızın müşterek 
kararı ile kaldırılmaktadır. 

1 .1 .1951 den bu yana bu şekilde ekim mem
nuiyeti kaldırılan saha 9 vilâyette 781 ekiciye ait 
11590 dekardır. 

Memlekette 120 - 125 bin hektarlık sahada 
tütün dikildiğine «öre şimdiye kadar yukarda 
ifade edilen şekil ve suretlerle ekim izni verilen 
saha umumi sahanın ancak % 1 i raddesindedir. 

MAHMUT GOLOÖLU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlarım, verilen cevaplar içerisinde so
rumun mevzuu itibariyle bendenizi ilgilendiren 
tek nokta; halen 8 vilâyette 25 ilçenin 33 buca
ğında deneme yapılmakta olması ve ayrıca ekimi 
memnu olan sahalardan 9 vilâyette de yeniden 
ekim müsaadesi verilmiş, olmasıdır. Diğer husu-
satta sayın Bakanın verdiği izahat tamamen doğ
rudur. Ancak mevzuumun özü ile bu noktalar 
ilgili değildir. 

Âdet olduğu üzere verilen cevaplardan dolayı 
Sayın Bakana teşekkür etmek icabederdi. Fakat 
bu suali sorduğum zaman falan yerde şu kadar 
denemeye müsaade ettik, şu kadar memnuiyeti 
kaldırdık denilmiyecektir zannediyordum. Böyle 
denilmeseydi o zaman teşekkür edecektim. 

Arkadaşlar, bugün memleketimizde oldukça 
büyük bir dert halinde bir tütün dâvamız var
dır. Bu dâvanın özü de yetiştirdiğimiz tütünü, 
en iyi kalitede dahi olsa, miktarının çokluğu ba
kımından satamamakta oluşumuzdur. Bunun için
dir ki; geçen sene hükümetten, mensup bulundu
ğum komisyona, icabında zeriyatm tahdidini te
min edecek bir kanun tasarısı gelmiş ve komis
yonda da kabul edilerek meclis gündemine dâhil 
olmuştu. Sonra gündemden geri alındı. 

Şimdi bir tarafta mevcut mahsulü satamamak, 
diğer taraftan da yeniden ekime müsaade etmek 
vaziyeti vardır. Bizi üzen nokta, henüz bir tü
tün politikamızın mevcut olmamasıdır ve zaman 
zaman şu veya bu gibi tesirlerle tütün sahaları
mızı genişletmekte bulunmamızdır. Eğer tütünü
müzü satabiliyorsak yeniden denemeler yapalım, 
en iyi tütün yetiştiren yerleri tesbit edelim ve 
oralara müsaade edelim. Fakat bilhassa bu sene 
100 milyon tondan fazla olduğunu tahmin ettiğim 
mahsulün satılma zorluğunu göz önünde tutacak 
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olursak, ve Türkiye'nin en iyi tütününü yetişti
receği muhtemel olsa, salâhiyetimiz dâhilinde bu
lunsa, bu kanuni hakkımız olsa bile hiçbir yerde 
bir metre murabbaı sahaya dâhi yeniden tütün 
ekimine müsaade etmemek zorundayız. İktisadi 
politikamız bunu âmirdir. Binaenaleyh istirham 
ediyorum; bu işin geçirdiği macera dolayısiyle 
artık katî bir neticeye varalım; ya istihsal etti
ğimiz tütünleri satmak kudretindeyiz; şu halde 
bu işe devam edelim, tütünümüzü ihraç edemiyo
ruz, satamıyoruz şu müşkülâtla karşılaşı
yoruz gibi iddialarda bulunmıyalım. Ya
hut da, bilhassa o kanunun müzakeresi sı
rasında çok şiddetle ileri sürülmüş ve 
son bütçe müzakerelerinde de ancak 90 milyon 
kiloya kadar tütün, satabileceğimiz iddia edilmiş
tir yolundaki iddialar doğrudur, bu takdirde, de
nemeler müspet netice verse dahi ekime katiyen 
müsaade etmiyelim ve bundan sonra da hiçbir 
deneme ekimi yapmıyalım. 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin* 
ci'nin, 1936 senesinde öldürülen vatandaşlar do
layısiyle müsebbipleri hakkında yapılan tahki
katın ne safhada, olduğuna ve Hükümetin bu 
hususta ne düşÜ7idüğüne dair Adalet ve İçişleri 
bakanlıklarından sözlü sorusu (6/432) 

BAŞKAN — içişleri Bakanı hazır bulunma
dığından gelecek Birleşime bırakıyorum. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Adalet Ba
kanı cevap versin. 

BAŞKAN — Sözlü soru sahibi ikisinin bir
den cevap vermesini istiyor. 

9. — Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcı-
oğlu'nun, Çorum ve Amasya illerine bağlı Saray-
özü ve Kızılcaviran köyleri arasındaki hudut 
ihtilâfının bugüne kadar karara bağlanmaması 
sebebine ve hasat mevsiminde vukuu melhuz 
vakaların önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanlığından söz
lü sorusu (6/754) 

BAŞKAN —• Bu soru da aynı sebeple gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

10. — Maraş Milletvekili Abdullah Aytemiz'-
in, din adamı yetiştirmek üzere Mısır'daki Ca-
miülezher'e ne için talebe gönderilmediğine, git
miş olanların durumu ile Hükümetin alâkadar 

\ olmadığına ve bu ilim müessesesinden mezun olan-
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lara ne gibi haklar tanındığına dair Başbakan
lıkla Milli Eğitim Bakanlığından olan sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Tevfik îleri'nin sözlü ce
vabi (6/760) 

BAŞKAN — Abdullah Aytemiz buradalar 
mı? (Burada sesleri) Soruyu okuyoruz: 

18 . VI . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının çeyrek 
asır evvel, Kuzat Mektebi ve medreseler gibi az 
çok din adamı yetiştiren müesseseleri lâğvetmiş 
ve bunların yerini alacak teşkilâtı da tam olarak 
vücuda getirmemiş olmasından dolayı din adam
larının mevcudu çok azalmış, hattâ yok denecek 
bir hale gelmiştir. 

Bu ihmal yüzünden bugün, vaiz ve irşat ve 
tedris kabiliyetine hakkiyle sahip elemanlar bul
makta ne derece zorluk çekilmekte olduğu da he
pimizce bilinen bir hakikattir. 

Bu boşluğu gören ve fetret zamanındaki dinî 
mahrumiyetleri telâfi etmek istiyen Demokrat 
Parti iktidarı, bu mevzua lâyık olduğu ehemmi
yeti atfetmiş, din adamları yetiştirmek ve dinî 
tedrisatı tamim etmek yolunda en ileri adımı at
mış bulunmaktadır. 

Fakat hemen itiraf etmek lâzımdır ki, gerek 
son zamanlarda açılmış olan İmam ve Hatip 
mekteplerinde gerekse Halk Partisi iktidarının 
son senelerinde kurulmuş bulunan İlahiyat Fa
kültesinde kendilerine vazife verilmiş olan zatla
rın, yani tedris unsurlarının dinî akide ve bilgi 
yönünden kâfi derecede birer eleman oldukları 
hiçbir vakit iddia olunamaz. 

Bu haliyle her iki müessesemizde, islâm di
ninin mesnet ve müeyyidesini teşkil eden Kura
nın muhteva, mâna ve medlulüne hakkiyle nü
fuz edecek kudrette din adamı yetişebileceğine 
ihtimal vermemekteyim. Çünki, gerçek din âlimi 
olabilmek için sarf, nahiv, mantık, fıkıh, hadis 
ve tefsir ilimlerine bihakkin vâkıf olmak ve bu
nu temin için de altı yedi senelik bir tahsil dev
resi geçirmek şarttır. Bu mahiyette bir tahsil 
görmeden din adamı mevkiine geçecek olan bir 
kimsenin durumu ile, bir müsteşrikin veya bir 
papağanın taklitçiliği arasında fark olmamak ve 
gözetilmemek lâzımgelir. Bir taraftan tıbbı, ri
yazi, bedii ve hukuki ilimlerde bizden ileri olan 
muasır medeni devletler memalikine bu ilimleri 
tahsil etmek üzere talebe göndermekte ve kendi-
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liğinjden gitmek istiyenlere de müsaade etmekte 
olduğumuz halde, islâm âleminde ilim ve irfan 
kayıiağı, fazilet ocağı olarak iştihar etmiş bu
lunan Camiülezherden bu müsaadenin ne gibi 
mülahazalarla esirgenmekte olduğunu ve bilhas
sa bju müesseseden mezun olanlarımızın kendi 
din (müessese ve mekteplerimizde hoca olarak is
tihdam edilmemeleri sebebini bir türlü anlıya-
manjaktayım. 

IJMğer taraftan, bahis mevzuu müsaadeyi ala
madıkları için müstear nam kullanarak, âlim ve 
dâhillere menşe olmuş bulunan ve yukarda say
dığımı sarf, nahiv, mantık, fıkıh, hadis ve tefsir 
gibi I ilimlerden başka, anadili dışında biri mec
buri) diğeri ihtiyari olmak üzere ayrıca iki lisan 
da tjedris eden Camiülezhere gitmiş olan 84 va
tandaşımızın talebe sayımladıklarını, bu itibarla 
öğrejncilere tanınan hakların hiçbirinden fay
dalanmadıklarını ve Mısır'daki Türk evkafı 
iradjndan kendilerine verilmekte olan çok az bir 
panj ile sefalet ve mahrumiyet içinde yaşadık
larımı, murakabesiz ve büsbütün başıboş ve en 
basit bir himaye ve şefkatten de mahrum bırakıl
mış iolduklrmı mevsuken ve esefle haber almış 
bulanmaktayım. 

$u vakayı, partimizin takip ettiği din siyase
tini^, din ve vicdan serbestisi hususunda necip 
Tür|î milletinle îyi niyetlerle yaptığımız taahhüt-
leriri ciddiyet ve samiyetiyle kabili telif görme
mekteyim. 

binaenaleyh, diğer yabancı memleketlere ol
duğa gibi, Mısır'daki Camiülezkere de niçin ta-
lebej gönderilmediğini, gitmiş olanların duru-
miyje Hükümetin neden alâkadar olmadığını, 
bu jlim müessesesinden mezun olanlarımıza ne 
gibi I düşünce ile hiçbir hak tanınmadığını Sayın 
Başbakanla Millî Eğitim Bakanımızdan sormak
ta cjlduğumu arzeder ve kendilerine, cevplarmı 
Meclis huzurunda sözlü olarak vermek lûtfunda 
bulunmaları hususunun iblâğına delâlet buyu-
rulnjıasını saygı ile dilerim. 

Maraş Milletvekili 
I Abdullah Aytemiz 
I 

^ I L L Î EĞITÎM BAKANI T E W Î K ÎLERÎ 
(Sajnsun) — Maraş Milletvekili Abdullah Ay-
temfz arkadaşımızın sorularına cevaplarımı 

, macjde madde arzediyorum : 
\. Türk vatandaşlarının hangi şartlarla ya

banin memleketlerde okuyabileceklerini tesbit 
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eden hükümler 1416 sayılı Kanun ve buna 
müsteniden hazırlanan Bakanlar Kurulu Kara-
riyle kabul edilen «Türk öğrencilerinin Ya
bancı Memleketlerde Okumalariyle İlgili Yö
netmelik» ile düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Sözü edilen yönetmeliğin 12 nci maddesine 
göre din öğrenimi yapmak üzere dövizli olarak 
yabancı memleketlere gitmek istiyenlerin yük- ' 
sek öğrenimini bitirmiş olmaları veya bu öğ
renimle ilgili fakültede öğrenci bulunmaları; 
dövizsiz olarak gitmek istiyenlerin ise en az ol- I 
günlüğünü vermiş lise mezunu olmaları şarttır. 

Din öğrenimi yapmak üzere Bakanlığımıza 
vâki müracaatların hiçbirisi yukarda arzedi-
len şartlara uymadığından müracaat sahipleri
ne gereken müsaade verilememiştir. 

Nitekim, Dışişleri Bakanlığından alınan ve 
Bakanlığımızın müsaadesi olmadan Camiülez-
herde öğrenimde bulundukları anlaşılan 64 va
tandaşımızın ilişik listede gösterilen tercümei-
hallerinden de anlaşıldığı veçhile ancak iki ta- J 
nesinin lise mezunu olduğu ve birçoklarının sa
dece ilk öğrenim yaptığı, bir kısmının ise ilk 
tahsilini bile yapmamış olduğu görülmektedir. 

2, Bakanlığımızdan gerekli kanuni müsaa
deyi almamış olanlar talebelik sıfatını iktisap 
edemiyeceklerinden, öğrencilik sıfat ve hakla- | 
nndan pek tabiî olarak istifade etmeleri bahis I 
mevzuu olamaz. I 

öğrencilik sıfatı kanunen tanınmamış olan I 
vatandaşların; buna hak kazanmış olanlar gi- | 
bi alâka ve muamele görmeleri de elbette müm- I 
kün değildir. 

3. Camiülezherden mezun olan vatandaşla
rımıza hiçbir hak tanınmaması yolunda alınmış 
her hangi bir prensip kararı yoktur. Diğer ya
bancı bir memleket okulundan diploma almış 
vatandaşlarımız gibi, Camiülezher mezunları
nın da diplomalarının neye muadil olduğunu 
Bakanlığımıza tesbit ve tâyin ettirmeleri şart
tır. Bu cümleden olarak Camiülezher mezunu 
birçok vatandaşlarımızın öğrenim durumları
nın tesbiti bakımından, Bakanlığımıza vâki mü- ] 
racaatları nazarı dikkate alınmış olup yaptıkla
rı öğrenimin hangi dereceden bir öğrenime mu
adil olduğu tâyin ve tesbit edilmiştir. Bu va
tandaşlar, kendi derecelerinde Türkiye'de öğ
renim yapmış diğer vatandaşlarımız gibi dip
lomalarının kendilerine tanıdığı hak ve salâhi
yetlerden istifade etmişlerdir. 
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Ayrıca zikretmek faydalıdır k i ; Camiül

ezher her zaman namzetlerden muayyen bir öğ
renim seviyesi talep etmemekte ve hiç öğrenim 
yapmamış olanlardan, yüksek dereceli öğrenim 
yapmış olanlara kadar her kese kaydolma im
kânını vermektedir. Bu itibarla bu müessese
den alman diplomaların muadeletleri tesbit edi
lirken ilgilinin daha önce yapmış olduğu öğ
renim derecesini de göz önünde tutmak zarureti 
vardır ve bu tabiîdir. 

4. Memleketimizde tesis edilmiş olan İlahi
yat Fakültesiyle imam hatip okullarının tedris 
heyetlerinin kifayetsizliği sebebiyle ehil din 
adamları yetiştiremiyeceği zannma gelince 

5980 sayılı Kanuna göre imam hatip okulları 
birinci devresi 4, ikinci devresi 3 yıldan ibaret 
olmak üzere ilk öğretim üzerine en az yedi yıl 
öğrenim veren ve münevver imam ve hatip yetiş
tiren müesseselerimiz olarak şimdilik yedi ili
mizde açılmış bulunmaktadır. 

Bu okulların öğretim kadroları, din dersleri 
için yurdumuzda mevcut yetişkin din adamla
rından seçilenlerle; kültür dersleri için lise ve 
orta okullarımızın öğretmenlerinden seçilen ze
vattan terekküp etmektedir. Ayrıca imam ha
tip okullarına din dersleri okutacak daha kaliteli 
elemanlar yetiştirilmesi yolunda İlahiyat Fa
kültesi ile mutabık kalınmış ve bu fakülte tedris 
sisteminde gerekli tedbirleri almıştır. 

İlahiyat Fakültemiz ise tedris kadrosunu, 
Türkiye'de mevcut din ve ilim adamlarımız ara
sında durumu Üniversiteler Kanununa uyan 
profesörler kurmuştur. 

Ancak; memleketimizde tefsir ve kelâm ile 
bâzı dersler için durumu Üniversiteler Kanunu
na uygun profesör bulmak imkânı olmadığından 
diğer İslâm memleketlerinde bu ihtiyacımıza ce
vap verecek güzide din adamı aranması yoluna 
gidilmiştir. 

Şimdilik mezkûr dersleri öğretim görevlileri 
ile tedris etmek mecburiyeti hâsıl olduğumdan 
Diyanet İşleri İstişare Heyeti Âzasından Hasan 
Hüsnü Erdem ile, Diyanet İşleri Reis Muavinli
ğinden emekli Hasan Hüsnü Loster tefsir ve ke
lâm derslerini-okutmak üzere öğretim görevlisi 
olarak vazife almak üzeredirler. 

İslâm felsefesi ve filesofları dersi için yu-
i karda arzedilen zaruretler sebebiyle diğer Müs

lüman memleketlerden profesör temini yolunda 
I gerekli teşebbüse geçilmiştir. 
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Dersleri ve tedris kadrosu île modern bir [ 

ilahiyat Fakültesi olmıya doğru gayret eden An
kara ilahiyat Fakültemizin zamanla çok daha 
iyi gelişeceğini de hesaba katarak ehil ve münev
ver din adamlarımızı yetiştireceğinden katiyen 
eminiz. 

BAŞKAN — Abdullah Aytemiz. 
ABDULLAH AYTEMlZ (Maraş) — Yalnız 

Maarif Vekâletinden değil, Başbakanlıktan da 
sormuştum. 

BAŞKAN — Başbakan adınja da cevap ver
diler. 

ABDULLAH AYTEMlZ (Maraş) — Aziz 
arkadaşlarım, iki seneden beri milletin birçok 
ihtiyaçları üzerinde az çok konuşmalar yapıldı. 
Dinî mevzulara şimdi sıra geldi, ilk defa olarak 
din mevzuu üzerinde konuşmak karamndayım. 
Bu önergeyi neden verdim? Millete verdiğim 

sözden dolayı. Seçim propagandası sırasında 
partimizin tüzüğünden ve programının) ihtiva eti 
tiği esaslardan bahsile millete karşı beyanatta 
bulunurken iki mevzu üzerinde bihakkın şikâyete 
muhatap oldum : Biri adalet, diğeri diyanet. 
Halk memurların irtikâp ve irtişası ne vakta ka
dar devam edecek; ekalliyetler, Iseviler, Musevi
ler dinlerini serbestçe yaptıkları halde biz Müs
lümanlar bu haktan neden mahrumuz diyordu. 
(Öyle bir şey yok sesleri). Müsaade buyurun, 
kendi ifadeleri. Bu kürsüde söz söylemek hak- ve 
salâhiyetim Anayasa bana veriyor, söyliyece 
ğim. Şayanı kabul olanları kabul edersiniz, ol-
mıyanları dinlemezsiniz. 

Sual, kendi ifadeleriyle, ne zamana kadar bu 
hırsızlık sürecek, devam edecek, bir de bu din- . 
sizlik ne vakte kadar devam etmiş olacaktır, su
alidir? 

Ben onlara dedim ki, ne vakit iradenize sa
hip olursanız, yeni başka bir parti, Demokrat 
Parti başa gelinceye kadar bu böyle devam eder. 

Adalet hakkında bir önerge verdim, şükran
la arzedeyim ki; irtişa ve irtikâp yapanların is
tifaya davet edilmeleri hakkındaki teklifim 
Dâhiliye Komisyonunca ittifakla kabul edildi. 

Şimdi sıra din mevzuuna geldi. Ve bu sözlü 
soruyu yaptım. 

Arkadaşlar, ben itikatlı, itiyatlı, inkılâp
çı bir adamım, bu kürsüde çok bitaraf bir lisan
la konuşacağım, her hangi bir partinin ne met
hiyesini ne de hicviyesini okuyacak değilim. I 
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Ancak Hükümetten istediğim, millet namına vâ
ki olan talebimde ne kadar haklı olduğumu an
latabilmek için behemehal Hükümetin evvel ve 
ahir din siyasetinin bir tarihçesini yapmak mec
buriyetindeyim : 

11340 senesinde, yani 27 sene evvel mektebi-
kuzat, medrese ve darülhilâfe gibi din mües
seseleri, Tevhidi Tedrisat ve Tevhidi Kaza ka-
nunlariyle ilga edilmiş ve yerlerine daha as
ri ve dinî âlimler ve yüksek diniyat mütehas
sısları yetiştirmek üzere bu kanunun dördüncü 
maddesiyle bir ilahiyat Fakültesi ve imam Ha
tip mektepleri kuşat edilmesi kabul edilmiştir. 
Bu kanuna rağmen tam yirmi yedi sene geçti, 
bu madde hükmü yerine getirilmedi. 

Bunun gibi saltanat zamanında da Kanunu 
Esasinin tatbiki tam 30 sene geri kaldı, tam Meş
rutiyet ilân edilinceye kadar bu kanun hükmü 
de tatbik edilmemiştir. 

Vaktiyle büyük adamlardan biri, bir vecize 
olarak, mazi ile hâlin münakaşasını yapmak, is
tikbali ihmal etmektir; demiş. Hakikaten doğ
rudur. Ama öyle dâvalar, dilekler vardır ki, hal 
de mazi ile irtibatı vardır. Haldeki iddiaların 
esbabı mucibesini ve sübut delillerini, geçmiş 
hareket ve işler teşkil ederse, o zaman maziye 
rüçu, maziden bahsetmek zaruri olur. Şu halde 
o zamanki Hükümetin evvel ve âhir takip etti
ği idinî siyaset' icabı, dinî müesseseler ilga edil
dikten sonra, bu müesseselerin yeri tamamen boş 
kaldı, hattâ bununla da iktifa edilmedi, diğer 
bir kanunla Arap harfleri ile tedrisat yapmak 
üzere dershane açmak yasak edildi... Güzel. Fa
kat cezai mahiyette olan işler tamamen mevri-
diıie maksur olur. Hududu tecavüz; tevhidi 
içtihat gibi, kıyas gibi hükümlere tâbi değildir, 
meyridine maksur olmak lâzımdır. Böyle iken 
öylje bir hale geldi ki, bir adam kendi çocuğuna 
mejvzii olarak bir hoca tutup da ders talim et
meye cesaret edemezdi. Çünkü derhal zabıta ta
ralından takibata uğrar, müddeiumumilik tara
fından tazyik edilirdi; nezaret altında tutulur
du. Aylarca böyle ıstırap içinde ve nihayet hâ
kim ya beraet kararı verirdi veya nadiren 
mahkûmiyet. Bendeniz bilhassa tahkik ve ted-
kikj ettim, tek bir hükmün Yargıtayca tasdik 
edifdiği vâki değildir. Kamilen bozulmuştur. Şu 
hailde neden bu vatandaşları, ceza hükmü olma
dığı halde, böyle mahkemelerde ıstırap verici 
bir duruma soktular. Hiç şüphesiz ki, bir din 
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aleyhtarlığı havası estiği içindi bunlar. (Soldan 
bravo sesleri) Buna nasıl cesaret edildi? 

Bununla da iktifa edilmedi. Mekteplerden 
din dersleri kaldırıldı. Din âlimlerine, din reh
berlerine o kadar az maaş verildi ki, eğer öle
cek olurlarsa yerlerine kimse talip olmasın, diye. 

Bu neticeyi nereden aldın diyeceksiniz? Böy
le mânevi, bâtmi şeylerin delili ne ise kendi
si de o makama kaimdir. Delili zahirisi budur. 
Bir mahkeme odacısına 40 - 50 lira maaş veril
diği halde bir vilâyet vaizine 6 lira asli maaş, 
yani 18 bankmot verilirse bu neyi ifade eder? 

Daha sonra asırlardan beri bir anane halinde 
devam eden Ezanı Muhammediyi muharref olarak 
Türkçeye çevirmek.... daha, ileri gitmeyeyim. 
Eski idare zamanında işte din siyaseti böyle 
takip edildi. 

Sorarım arkadaşlar, bir memlekette bir parti 
çıksa hukuk mektebini lâğvederek, hukuk âlim
lerini de hukuk ilmini talimden menetse ve ta
lim edenleri takip etse ve mevcut olan eşhasa 
da odacıdan daha aşağı maaş verse, aradan da 
27 sene böyle mektep mesmesdut, yerine bir mües

sese gayrikaim, eşhası vazife yapmaktan menedil-
miş, mevvcut olanlar da sefalet ve zarurete dü
şürülmüş, kendilerinin yerine artık bir adamın 
gelmesine imkân kalmamış bir dramda olsa, 
böyle bir memlekette hukuk ilmi vardır denile
bilir mi? Mânevi varlıklar müesseselerle, mües
seseler de eşhasla kaimdir. Müessese yok, eşhas 
yok. Evet olur ama hayali olur, hakiki mevcu
diyetini kaybeder. Eski parti zamanında din 
bu manzarayı arzediyordu. Bn, gayrikabiii inkar 
bir hakikattir. Anayasanın, Kanunu Medeninin 
açık hükümlerine dayanarak bunu iddia etmek
teyim. inkâra ve itiraza mecal yoktur. Böyle bir 
zamanda milletin bundan müteessir olduğunu, 
büyük bir ıstırap çektiğini gören Demokrat 
Parti şöyle bir programla ortaya atıldı, millete 
hitaben dedi k i : Biz din hususunda size teminat 
veriyoruz. Sırasiyle arzedeyim bunlar birer cüm
leden ibarettir: 

1. Partimiz, lâyikliği, hiçbir din düşüncesi
nin, kanunların tanzim ve tatbikında müessir 
olmıyacağı mânasına anlar. Esasen İslâm hu
kuku da zamanın değişmesiyle, zaruretin, ihti
yaçların ve ananelerin tebeddülü ile ahkâmın 
değişmesini kabul etmiştir. 

Bununla demek istemiştir ki, lâyikliği, Halk 
Partisinin dediği gibi, ladini mânada almıya-

. 1952 O : 1 
cağız. Ancak layikliğin ifade ettiği mâna budur. 

İkincisi; partimiz layikliğin din aleyhtarlı
ğı şeklindeki yanlış tefsirini reddeder. Ben de 
bir kelime ilâve edeyim; bunu şiddetle reddeder* 
demektir. Çünkü bunun aksülâmelleri görüldü; 
bunu önlemek lâzımdı. Binaenaleyh, biz lâyik
liği böyle anlıyoruz, ve aleyhtarı olmıyacağız. 
Aleyhtarlık yapan mı oldu? Evet. Biraz evvel 
arzettiğim gibi, Halk Partisi zamanında 500 
milyon Müslümaııın mukaddes kitabı olan Ku
ran, ihbar üzerine yapıları taharri sırasında, 
evrakların taharrisi sırasında, evdeki din ki
tapları ile beraber alındı, cürüm aleti olarak 
mahkeme odalarına, emanet odalarına serildi. 
Savcılık yapan arkadaşlarımız bunları gayet iyi 
bilirler-. Binaenaleyh, Halk Partisinin yaptığı 
gibi, hürriyet namı altında dine esir muamelesi 
yapmıyacağız. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Beş dakika müddetiniz kalmış
tır, hatırlatırını efendim. (Gürültüler, devanı, 
devam sesleri). 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Şu 
halde kısa keseyim efendim. Evet, partimiz di
ğer hürriyetler gibi din hürriyetini de en mu
kaddes haklardan sayar-. Partimiz gerek tedri
sat ve gerekse din adamları yetiştirmek husu
sunda, mütehassisi ar tarafından esaslı program
lar- hazırlataeaktır. 27 sene boş bırakılmış yer
ler doldurulacaktır. 
• Arkadaşlar; sözlerimi kısa kesmek mecbu
riyetindeyim, bunlar izaha muhtaçtır ama.... 
(Devanı, devanı sesleri). Binaenaleyh partimiz 
bu beyanname ile milletin karşısına çıktı. Millet 
Halk Partisinden iktidar eman'etini aldı ve De
mokrat Partiye teslim etti. D. P. ne yaptı emane
ti aldıktan sonra? Çok şeyler yaptı. Çok şeyler 
yaptı ama beni ve benim gibileri tatmin edeme
di. imam - hatip mektebini açtı, güzel. Kaldırı
lan din derslerini iade ettii. Ve Hazreti Cebrail '-
fin Peygamberimize talim eylediği veçhile asır
lardan beri islâmi bir anane olarak devam eden 
ve Halk Partisi tarafından Türkçeye çevrilen 
ezanı eskli haline irca etti. Bir odacı kadar ma
aş alan din adamlarının maaşını birkaç misli 
yükseltti, oldukça cazip bir hale getirdi. Bun
lar gözle görülen haMkatlardır. Bundan dolayı 
milletin avam kısmı çok memnun ve müteşekkir
dir, Yalnız havas kısmının... (Soldan, nedir o 
sesleri). Din âlimlerinim mukabili... (Gürültü
ler). Müsaade buyurun, çjok mühim bir mesele-
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ye temas edeceğimi. İtimat buyurunuz, netice- j 
sine ıgelnee bunun ne kadar cihanşümul ilmî 
bir mesele olduğunu tasdik edeceksiniz. 

Eski iktidar zamanında neden bu din adam
ları hakkında böyle tahdidat kondu? Medeni Ka
nunun muıkaddemesinde iki mucip sebep zikre
dilmektedir. Bunlardan birisi açıkça, kanunla
rı din esaslarına dayanan ve vicdan hürriyetini 
kabule mecbur olan devletlerin muhtelif din ve 
mezheplere, müntesep tebaaları için ayrı ayrı 
kanunlar yapması icabeder, bu ise, siyasi, içti
mai, millî bünyemize münafi olurdu. Çünkü bün
yemizde ecnebiler de mevcut olup onlar için, ay
rı kanun tedvin etmek, imtiyazatı ecnebiyeyi ta
nımak olurdu. Beynelmilel İsviçre Kanunu Me- 1 
denlisini almak bu sebepten ileri gelmiştir. Doğ
rudur, cidden çok güzel bir mucip sebeptir. 

İkinci sebebe gelince, yubanlki sebebe ekle
nen ikinci sebebe teessüf etmemek kabil değil
dir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır. 
ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — İki 

seneden berü alık defa konuşuyorum bu mevzuu... 
(Devam sesleri, olmaz sesleri). 

BAŞKAN — Nizamname ile mukayyediz ı 
efendim, bir dakikanız kalmıştır. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — He
yetten rica ediyorum, müsaade ederse konuşa
yım.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bir dakika
lık müddetlerini doldursunlar.. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Fas
la müsaade vermiyecefcseniz Sözümü burada ke
seyim efendim. Çok istirfıam ederim, karar he
yetindir, her mevzuda1 defaJtle konuşulmuştur, 
din mevzuu üzerinde iki seneden beri ilk defa 
konuşuluyor, müsaade etmez misiniz?.. (Gürül
tüler, Bakandan sonra konuş sesleri). 

BAŞKAN — İçtüzüğün 152 nci maddesi ge
reğince soru sebebiyle son söz milletvekillinindir. 
Ancak bu 15 dakika ile tahdit edilmiştir. Bu
nun dışına çıkamayız, çıkmamıza da imkân yok
tur. 

ABDULLAH AYTEMÎZ "(Devamla) — On 
dakika müsaadenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Balkandan sonra tekrar konu
şabilirsiniz. Müddetiniz dolmuştur efendim. Bu- j 
yurun Millî Eğitim Bakanı. j 

MİLLÎ EĞlTÎM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun) — Efendim muhterem arkadaşımız I 
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söblerini tamamlıyamadılar, söyliyecekleri daha 
bâzı şeyler olduğuna kaaniim; kendilerini tat
min etmek bakımından birkaç söz söylemeyi uy
gun buldum. 

Hiristiyanlar, Yahudiler dinlerini serbestçe 
icra ediyorlar da Müslümanlar neden icra ede
miyorlar sözü herhalde D. P. İktidara geldikten 
sonra söylenecek, söylenebilecek bir söz değildir. 
(Soldan, bravo sesleri). 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Sözüm 
evvele raci.. 

BAKAN (Devamla) — Bugün bu memleket
te bütün din salikleri gibi müslümanlar da tam 
bir serbesti içinde müslümanlıklannın icapları
nı, ibadetlerini, âdetlerini yapmakta serbest ve 
hürdürler. 

Ben iki buçuk senelik Demokrat Parti İkti
darı adına söylüyorum. Kendileri ne istiyorlar
sa çıkar söylerler. 

Din adamı yetiştirmek ve din tedrisatı mev
zuunda da birkaç kelime söyliyeyim : Memleke
tin hakiki din adamına, münevver din adamına 
ihtiyacı şüphesiz ki, çoktur Yozgad'da münev
ver bir müftünün milletin önünde söylediği söz 
şudur : (Köylerde imamlık ve hatiplik yapmak 
için bana müracaat ediyorlar, onları imtihan 
ediyorum. Bunların içinde Fatihayı bilmiyen 
dlahi mevcuttur. Hakikaten din adamına ihti
yaç çoktur). (Bravo sesleri). Din adamı yetiş
tirmek için ne yapacağız? Din adamı yetiş
tirmek için elimizdeki bütün imkânlardan en iyi 
şekilde istifade etmek yoluna girdik. Halen 
% ilimizde imam ve hatip mektebi açmış bulu
nuyoruz. Diyemem ki, bu müesseseler bütün 
hüviyetiyle tam ve kâmil olarak açılmıştır. 
fiayır. Hakikaten bu imkânlardan mahrumuz. 
Bu mekteplerde dahi hoca olacak, bilhassa dinî 
tedrisat yapacak insanlar bulma'kta müşkülât 
Çekiyoruz. Ve 15 e çıkarılması kararını Yüksek 
Meclis verdiği halde bu yediye yenilerini ilâve 
edemedik. Bilhassa din derslerini okutacak, 
Münevver din âlimleri, hurafeden, gerilikten 
azade insanlar bulma'kta müşkülât çekiyoruz. 
Her attığımız adımı bir daha geri almamak, 
mazinin hatalarını tekrar etmemek için ve her 
gün biraz daha ileri gitmek için tedenni ile 
teenni ile hareket etmekteyiz. 

FADt AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Bravo. (Sağdan gülüşmeler), 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 

(Devamla) — Af buyurun, Faik Ahımed Bey, 
süreü lisan oldu, olur. (Sağdan, gülüşmeler) 
Faik Ahmed Bey, bu mevzular sizin gülebilece
ğiniz mevzular değildir, sıkıntınızdan gülüyor
sunuz zannederim. (Soldan, alkışlar). 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Ağlanacak halinize gülüyoruz. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ TEVFÎK ÎLERÎ 
(Devamla) — Arkadaşlar, îmanı - hatip mektep
leri, dört ve üç sınıftan ibaret olmak üzere ye
di sınıflık müesseselerdir. İkinci sınıfa başla
mış bulunuyoruz. 

îlkmektepten itibaren yedi senelik tahsil ve
ren müesseselerin bünyesini bütün dinî bilgileri 
vermekle beraber, ecnebi lisan, müzik, resim dâhil, 
olmak üzere müspet ilimlerle de teçhiz ediyoruz. 
Bu suretle lise ayarında din adamları yetiştire
cek birer müessese olmaları için bütün gayretle
rimizi ve imkânlarımızı teksif ediyoruz. Bu mü
essesenin günden güne kemale ereceğine ve haki
katen müspet, münevver din adamlarını yetişti
receğine inanıyor ve üzerinde hassasiyetle çalışı
yoruz. (Bravo sesleri). 

İlahiyat Fakültesi bahsinde, Aytemiz arka
daşımızın itimat etmelerini rica ederim. Ben şah
san bu fakültenin çalışmaları ile yakından alâ
kalanmış bulunuyorum, geçen ders yılında prog
ramlar üzerinde icabeden tadilâtı yapılmıştır. Bil
hassa liseden çıkan ve bu müesseseye girecek olan 
gençlerin karşılaşacakları yeni ilim havasiyle bağ
daşmalarını ve dersleri takip edebilmelerini sağ
lamak için, birinci sınıfları bir nevi ihzarı sınıf 
haline ifrağ etmiş bulunuyoruz. Bu yüksek mü
essese de günden güne maksadı teşekklüne uygun 
olarak ilerlemekte ve kemale doğru gitmektedir. 

Bu memleketin binlerce seneden beri müslü-
man olan ve bütün dünyaya müslümanlığı yay
mış olan ve kemale götürmüş bulunan Türk Mil
letinin, zaruret olmadıkça ecnebi milletlerden is
tiane etmesi yerine kendi bünyemiz içinde din 
âlimleri yetiştirmek hususunu tercih edeceğiz. 
Binaenaleyh dışardan ancak ilahiyat Fakülte
mizi takviye ederek, îlâhiyat Fakültesinde muh
taç bulunduğumuz büyük din adamlarını yetişti
receğiz. 

Birtakım ecnebi hocalara ihtiyacımız vardır. 
Ecnebi müslüman profesörler arıyoruz, kolay da 
bulamıyoruz. Ünivesiteler Kanununa da uymak 
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mecburiyetinde olduğumuz için, bu daha da güç
leşiyor. Diyanet îşleri elemanlarından öğretim 
görevlisi olarak hizmet talebettik. Onların hizme
tinden istifade edeceğiz. 

Gelelim üçüncü bahse, mekteplerimizde din 
dersi okutmak bahsine. Bu sene bu işe başlayışı
mızın üçüncü senesidir ve teşebbüslerimiz, çalış
malarımız muvaffak olmak yolundadır. Verim 
»ünden güne artmaktadır. Gezdiğim yerlerdeki 
müşahedem müspettir. 

Din dersleri mekteplerimizde seneden seneye 
artan bir randımanla" öğretilmektedir. Çocukla
rımıza lüzumu kadar müslümanlık bilgileri ve
rilmektedir. Türk öğretmenlerinin bu mevzuda 
büyük bir hassasiyet ve ciddiyetle çalıştıkları
na inanıyorum. Eksiklerimiz yok değildir. Ek
siklerin başında bugün muallim olarak vazife 
alan arkadaşlarımızın muallim çıkarken hiç 
din dersi görmemiş olması geliyor. Vatandaş 
inanmıyor. Kendisi görmemiş, nasıl okutur diye 
bir şüphe içindedir. Ben de bütün gayretimi va
tandaştan bu şüpheyi silmeye hasrediyorum. 

Okunan kitaplar çok güzel kitaplardır. Okun
maya değer kitaplardır. Hüsnüniyetli her Türk 
öğretmeni bu kitapları okuyarak hem istifade 
eder hem de çocuklara istifade ettirebilir ve bu 
böyle olmaktadır. Ama vatandaş «Kendisi bil
miyor ki; bana öğretsin» şüphesinden kurtula
mamıştır. Bu mevzuda da aldığımız bir tedbir 
var. Geçen seneden beri bizzat öğretmen yetiş
tiren müesseselere din dersini koyduk. Mual
lim mekteplerinde haftada iki saat din dersi 
okutmaktayız, geçen seneden itibaren çıkan 

| öğretmenlerimiz din dersini görmüş olarak çık
maktadırlar. Ve elbette ki daha iyi öğretebile-
ceklerdir. (Soldan bravo sesleri). 

Sözlerimi hulâsa edecek olursam; program
larımıza tam mânasiyle sadık olarak vicdan 
hürriyetini bu memlekette her türlü zedeleme
den ve taarruzdan masun tutmaktayız. Maarif 
Vekâleti olarak da Türk çocuklarına ilkokul
larda müslümanlığı öğretmek ve bunun hari
cinde memleketin muhtaç olduğu din adamla
rını da en iyi vasıfta yetiştirmek hususunda 
çalışmalara devam etmekteyiz. 

Bu mevzudaki çalışmalarımıza sekte ver
mek istiyen iki düşmanımız olduğunu arzede-
yim : Birisi, fisebilillâh dinsiz olanlar... (Alkış
lar) . İkincisi de; müslümanlığm maalesef ne 

I oldğuunu bilmiyen, müslümanlık zannettiği fa-
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kat müslümanlıkla alâkası olmıyan şeyi göre
mediği zaman müslümanlık nerededir diye ara
nan, hakiki müslüman olmaktan uzak ve ha
kikaten geri, bilerek geri, menfaat dolayısiyle 
geri veya cehlinden geri birtakım insanlarla da 
mücadele halindeyiz. Bu ikinci sınıfla mücade
lemiz, daha ziyade onları terbiye etmek, on
ları cehilden kurtarmak, onlara doğru yolu 
göstermek yolunda inkişaf etmektedir. Fise-
bilillâh dinsiz olanlarla işimiz yoktur. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

ABDULLAH* AYTEMÎZ (Maraş) — İlim 
cihanşümuldur, beynelmileldir; hiçbir mille
tin münhasıran imtiyazlı bir malı değildir. Bü
tün dünyayı ilgilendiren bir mevzudur. 

İkinci sebep olarak - geldiğim noktadan baş-
lıyayım - deniliyor ki Kanunu Medenimiz olan 
mecellenin kaideleri ve ana hatları dindir. Ha
yatı beşer aynen kalmıyor, her gün ve her an 
esaslı tahavvüllere mâruzdur. Din hükümleri 
ise lâyetegayyerdir. Din hükümlerinde aslolan 
değişmemektir. Şu halde İslâm hukuku da lâ
yetegayyerdir. 

Şimdi bu, iki sebepten İslâm hukukuna ay
kırıdır. Müsteşrikler bunu gördüğü zaman bi
zi tayip edeceklerdir. Kendi dinlerini, ta bida
yeti teessüsünden bugüne kadar dinlerin vaz'-
ettiği en katî meseleyi bilmemekle bizi-itham ede
ceklerdir. Medeni Kanununun başlangıcında ne 
lüzum vardı bu sebebe? Medeni Kanunu alma
mız için kâfi ve vefi bir sebep olabilir mit Se
bep bir cehil ve gaflet eseridir. Yahut ağır tâ
biri ile İslâm hukukuna isnat iftira ve bühtandır. 
Bu mukaddimeyi okuyan genç hukukçularımız 
İslâm dinini manii terakki zan ve addederler. 
Niçin manii terakkidir? Bunu kim söyledi? 
Bilâkis zaruretlerin, ihtiyaçların, ananelerin te
beddülü ile, zamanın değişmesi ile hükümleri de 
tebeddül eder. Mecellenin başında bunlar kaidei 
külliye olarak yer almıştır. Değişmiyen itikat 
ve ibadete mütaallik hükümlerdir. Medeni Ka
nun bunlardan bahsetmez. Medeni kanunlarda 
ukudat ve taahhüdat gibi münasebetler bahis 
mevzuudur. Bunlarda ise dediğim gibi zaruret
ler, ihtiyaçlar, duygu ve ananeler icabı olarak 
Islâmi hükümler değişir. Bu, İslâm hukukuna 
esaslı bir kaidedir. Yabancı din âlimlerinin si-
tayişkâr sözlerinden bahsetmek isterim. Vaktim 
fazla olmadığı için yalnız iki cümlesini arze-
deyim: İngiliz müsteşriklerinden biri diyor ki ; 
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Mıjıhammed iki günü müsavi geçen bir adamın 
zaj*arlı olduğunu haber veriyor. Bunu şiar edi-
nep. bir dinin mensuplarının terakki etmeleri 
ta^iî bir haldir. İslâm dini içtimai, ahlâki ve 
iktisadi sahada dahi inkılâpçı bir dindir. Diğer 
biı| müsteşrik de filhakika diyor, müslümanların 
yüjksek ahlâkı takdire sezadır. Bu ahlâkın nâzı
mı) Kuranı Kerimin emirleridir. Muhammed'in 
diıjı dakkında söyledikleri ilmî birer hakikattir. 
Çöjlde bir yoldaş ve yalnızlıkta bir dosttur. Dorst-
laıfa karşı bir ziynet, düşmanlara karşı bir si
lâhtır. İlmî ve hikmeti nerede bulursan al, ka-
lıbjma bakma, sana zarar vermez. 

| Ve yine Muhammet diyor ki ; hudut boyun
da) bir gece nöbet bekliyen, bir ay nafile anmaz 
kıljıp oruç tutandan daha çok sevap kazanır. 
Buöıa inanan bir milletin hududundan nasıl 
oh|r da düşman girebilir? Daha misaller çok, 
faljcat vaktim müsait değildir. 

I Tevfik Beyefendiye cevap vermek isterim; 
hariçten neden istiane ediyoruz? Bizde Hukuk, 
Tıp fakülteleri yok mudur? Buna rağmen her 
seıjıe dışarıya pek çok insan gönderip tıp ve hu
kuk tahsil ettirmiyor muyuz? Bu, memleket için 
faydalı olmamakta mıdır? Bu yetişmezmiş gibi 
Aljnan hukukçularından Hirş'in senelerden be
ri jbu memlekette çalıştırılıp talebe yetiştirme
sinden faydalanmakta değil miyiz ? Tıp bahsin
de! en yüksek Alman tabipleri memleket hastane 
ve I fakültelerinde çalışmamakta mıdırlar? O 
hajde din ihtiyacı bu memleket için hukuk ve 
tıpı ihtiyacından daha mı az ehemmiyetlidir? 
Bihaenaleyh aynı ihtiyaç, aynı zarurettir. Ma-
dejnki, bugün din âlimleri memlekette kalma
mıştır, behemehal bunun çaresien bakmak lâ-
zmjıdır. Talebe mi göndermek lâzımdır? Gön
derilmelidir. Demiyorum ki ecnebi memleket
lerden din adamları getirilsin, hayır efendim. 
Kendi memleketimizden adamlar gönderelim, 
giljmek istiyenlerin işini kolaylaştıralım. Kaçak 
olajrak gitmiş olanların içinde bugün âlim olan-
larj vardır, onlardan istifade edelim, diyorum. 

{Efendim, bizdeki İlahiyat Fakültesi... Evet 
birj İlahiyat Fakültesi vardır. Fakat bunun tah
sil I müddeti dört senedir. Talebe oraya girdiği 
an(ian itibaren dinin alfabesinden başlar. Cami-
ülejzher'in programını tetkik ettim, üç derveye 
ayrılıyor, iptidai, orta, yüksek. Orada din ders
lerinden başka iki ecnebi lisan ve coğrafya, he-
sari ve hendese dahi okutulmaktadır. Bizim 
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İlahiyat Fakültesinden çıkan bir adam nihayet 
nihayet din âlimi olamaz, belki bir din âlimi 
namzedi olabilir kanaatini taşıyordum. Fakat 
fakülte talebelerinden ikisiyle temasa geldim, 
kendilerine bâza şeyler sordum, anladım ki, bu 
fakültelerden çıkacaklar Camiül - Ezher Lisesi
ne değil, ilk mektebine muadil bir tahsil görmüş 
olacaklardır. (Gürültüler). Müsaade buyurun, 
tahsil itibariyle tavzih edeyim. Bizim ilahiyat 
Fakültesinden çıkanlar bu işin mütahassısı ol
maktan çok uzaktır. Bugün müftü ve vaiz olan
ların onda dokuzu 60 yaşını geçmiş insanlardır. 
Ahirete müteveccih adamlardır. Bunların yerini 
İlahiyat Fakültesinden çıkacak olanlar doldu-
ramıyacaktır. Kendi kendimizi aldatmıyalım. Bu 
fakülte talebesinden birini yokladım. Her hangi 
âyet ve hadise mâna veremediklerini gördüm. 
Buradan çıkacak talebeden istifade imkânı yok
tur. Bu malûmatı aldıktan sonra, Camiiül - Ez-
her'in orta kısmına muadil derken meğer ilk 
devresinde çıkan talebe derecesinde olduğunu 
anladım. 

Binaenaleyh, bu vaziyette memleket uzun 
müddet âlimsiz kalacaktır. Arkadaşlar, hakiki, 
asri, medeni ve fennî din âlimleri yetiştirmeli
yiz. Böyle olursa yer yer duyulan ve görülen 
irticai hareketler ve hurafeler önlenmiş olur. 
Binaenaleyh böyle tehditle ve tazyikle, mahkûmi
yet kararı vermekle bunun önüne geçemeyiz. 
Ama fakülte her veçhile kendisine itimat edilen 
din âlimi yetiştirirse derhal tesirini gösöterir. 
Binaenaleyh her meslekte olduğu gibi dinde de 
behemahal yüksek âlimlere ihtiyaç vardır. Bun
ları temin etmek neye mütevakkfsa, onu yapmalı
dır. Demokrat Parti bütün taahhüdatmı sırasiy-
le yerine getirdi. Yalnız bu kaldı. Bu dini ih
mal ettiği takdirde önümüzdeki seçimde bu mil
lete karşı ne diyeceğiz, (Soldan alkışlar). 

11. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgilder'in, Yunan Kır al ve KtraUçesi şere
fine verilen resmi kabule Millet Partisinin da
vet edilmemesi sebebine ve alelûmum resmî da
vet ve merasimlerde siyasi parti genel başkan ve 
Meclis grupu başkan ve temsilcilerinin hazır 
bulunmaları için davetiye gönderilmemesi sebe
bine dair Başbakanlıktan sözlü sorusus (6/761) 

BAŞKAN — Efendim, Başbakan hazır değil
dir, gelecek Birleşime bırakılmıştır. 
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12. — Mardin Milletvekili M. Kâm%l Boran'-

m, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis FAe'ni/n 
istifası sebebine ve Bakanlar Kurulundaki deği
şikliklere dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/766) 

BAŞKAN — Efendim, eynı sebeple gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

13. — Malatya Milletvekili Mehmet Sadık 
Eti'nin, Elbistan Belediye Başkanı Ahmet Arı-
han'a ne zaman ve hangi sebeplerle işten el çek-
Hrildimne ve hakkında yapılan muamele neti
cesine dair İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/767) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı burada bulun
madığından gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

14. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'-
xn, Kars İlinin Ardahan, Paslı, Arpaçay, Çıl
dır ve Göle yollarının önümüzdeki kış mevsimin
de motorlu nakil vasıtalarının işlemesine müsa
it bir hale getirilmesi için ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/779) 

BAŞKAN 
bırakıyoruz. 

Aynı sebeple gelecek Birleşime 

15. —• Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Si-
rer'in, köy enstitüleri mezunlarının yedek su
baylık hakkından mahrum edilerek gedikli su
bay olacakları hakkındaki haberlerin doğru 
olup olmadığına ve Yedek Subay Okuluna gir
mek için sıra bekliyen öğrencilerin bu okula 
şevklerine ne zaman başlanacağına dair Millî 
Savunma Bakanlığından sözlü sorusu (6/785) 

BAŞKAN — Reşat Şemsettin Bey ikinci de
fadır bulunmamaktadır. Soru düşmüştür. 

16. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, inşa
sına devam edilmekte olan Genç - Muş demir
yolunun ne zaman Muş'a ulaşacağına, Muş -
Tatvan hattının inşasına Hükümetin taraftar 
olup olmadığına dair Bayındırlık Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/793) 

BAŞKAN — Bakan olmadığından gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

17. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil 
Boran'in, ceza evlerindeki hâdiselerin sebeple
ri ve bu münasebetle alınan tedbirler hakkında,-
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ki sorusuna Adalet Bakam Osman Şevki Çiçek-
dağ'ın sözlü cevabı (6/802) 

16 . IX . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meelisi Yüksek 

Başkanlığına 

Özeti: -Ceza evlerindeki hâdi
selerin sebepleri ve bu müna
sebetle alman tedbirler H. 

Ceza evlerinde son zamanlarda pek çoğalan 
müessif hâdiselerin sebepleri ve bunların önlen
mesi için alman tedbirler nelerdir? 

Bu sorumun Adalet Bakanı tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
M. K. Boran 

ADALET BAKANI OSMAN ŞEVKt Çt-
ÇEKDAĞ (Ankara) — Mardin Milletvekili 
Mehmet Kâmil Boran'in sözlü soru önergesi ce
zaevlerinde son zamanlarda çoğalan hâdiselerin 
bepleri, bunların önlenmesi iğin alman tedbirle
rin neler olduğu hususlarına taallûk etmektedir. 

Ceza evlerinde vukua gelen firar, yaralama, 
öldürme ve öldürmeye teşebbüs gibi olaylar hak
kında bakanlığımızca tutulmakta olan istatistik
ler son zamanlarda bu olayların bir tezayüt kay
detmediğini açıkça göstermiş bulunmaktadır. 
1952 yılının ilk altı aylık istatistik neticelerinin 
son altı yıllık rakamlarile mukayesesi bunu te
yit etmektedir. Misal olarak arzediyorum. Ez-
zümle : 

1946 senesinde 331 firar, 84 yaralama, 7 öl
dürme ve 9 öldürmeye teşebbüs. 

1947 senesinde 221 firar, 81 yaralama, 7 öl
dürme ve 10 öldürmeye teşebbüs. 

1948 de 174 firar, 125 yaralama, 7 öldürme 
ve 4 Öldürmeye teşebbüs. 

1949 da 282 firar, 66 yaralama, 3 öldürme 
ve 1 öldürmeye teşebbüs. 

1950 de 277 firar, 81 yaralama, 6 öldürme, 
2 öldürmeye teşebbüs. 

195JL de 283 firar, 80 yaralama, 5 öldürme, 
2 öldürmeye teşebbüs. 

1952 yılının ilk altı ayında 138 firar, 22 ya
ralama* 2 öldürme vakası olmuştur. 

Bu hususu böylece tebarüz ettirdikten sojjja 
geçen hâdiselerin sebeplerine geçelim. 

Bu sebepler dün olduğu git>i bugün de baş
lıca iki esasta toplanabilir : 

. im 
şu 
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1. Ceaz evleri binalarının gayrimüsait olu-

2. Personel kifayetsizliğidir. 
Bakanlığımızca, hâdiselerin başlıca âmil ve 

sajklerine göre tedbirler alınmaktadır. 
Gerçekten bugün ceza evlerinin bir çoğu, 

içjjnde emniyet ve inzibatın tesisine imkân elver-
mjyecek fena şartları haiz binalardadır. Bunun 
içendir ki, evvel emirde ceza evlerinin bina yö
nünden arzettikleri geriliğin süratle bertaraf 
edjilmesi yoluna girilmiştir. Binaenaleyh 10 yıl-
ds| ıslahı için düzenlenen bir programın tatbika
tıma geçilmiş ve bu sayede iki yılda 60 yeni bi-
n^ inşasına imkân hâsıl olmuştur. 

İ Ceza evleri idaresinin Bakanlığımıza intikali 
tajrihi olan 1929 yılından 1950 yılına kadar 21 
sejaede 87 ceza evi yapıldığını kaydetmek iki yıl 
içjnde bu konudaki çalışmaları değerlendirmeye 
kafidir. 

| Bununla beraber en muhkem ceza evleri bi
naları ile dahi, ceza evlerindeki hâdiselerin ta
mamen önleneceği hiçbir zaman iddia olunamaz. 

j Esas itibariyle hükümlünün ıslahını kendi
lerinden beklediğimiz ceza evi personeli, matlup 
kifayette bulunmazsa, binaların ıslâh}, yolundaki 
gayretlerin de faydalı olamryacağı muhakkaktır. 

| Bu itibarladır ki, azmanla ceza evi persone
limi birer infazcı olarak yetiştirmek kararında
yız. Bunun için evvelâ malî imkânların bahşede
ceği müsaade nispetinde personelin terfihine ça
lınıyoruz. Bu suretle hem «eza evi hizmetini 
mjaddeten cazip bir meslek haline sokmak, hem 
d| bunları açacağımız kurslarla istediğimiz gibi 
yetiştirmek yolundayız. 

| Üzerinde ehemmiyetle tevakkuf ettiğimiz 
mjâruz tedbirlerin tekemmül ve tamamen tahak
kukuna değin halen ceza evlerindeki hâdiseleri 
önlemek üzere alınmakta olan tedbirler sırasiyle: 

| 1. Firar, öldürme, yaralama gibi olaylarda 
kodlanılacak vasıtaların ceza evlerine ithalini 
b|dayeten önlemek üzere cez# evlerinle girenlerin 
v^ eşyalarının sıkı bir kontroldan geçirilmesi; 

2. Ceza evlerinde sık sık arama yapılması; 
3. Bulundukları ceza evlerinin inzibatını 

ihlâl edenlerin bina yönünden müsait olan diğer 
b|r ceza evine nakilleri ile burada yeni bir kon-
tıjola tâbi tutulmaları, nakledildikleri ceza evle
rinde de aldıkları inzibati cezalara rağmen hu
zursuzluk unsuru olmakta devam edenlerin, hu-

— 223 



B : 6 19. Jl 
susi bir ihtimam, ve çok sıkı disiplin yolu ile ıs- I 
lahlan için Sinob Ceza evine nakilleri, gibi hu
suslardır. 

Bu maddî tedbirlere muvazi olarak hüküm
lülerin manen kalkınmaları ve binnetice ıslahı hal
leri için ceza evleri muhitindeki bütün imkânlar
dan istifade yoluna girilmiş, ezcümle din ve ilim 
adamları ceza evlerine davet olunarak telkini 
mahiyette konferanslar verdîrilmekte bulunul
muş; 

Ve ayrıca hükümlüyü ceza evinde boş bulun
durmamak ve aynı zamanda tahliyesinde kendi
sine medar olacak bir sanat öğretmek için bina 
durumu müsait olan ceza evlerinde iş yurtları 
açılması yolundaki gayretlere hız verilmiştir. 

Alman ve alınmakta olan tedbirlerle bu vu
kuatın esaslı bir surette önleneceğini kuvvetle 
ümit ediyoruz. 

BAŞKAN — Mehmet Kâmil Boran. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlar; değerli meslekdaşım Çiçak-
dağ'ı ile ilk karşılaşmamızın böyle bir sözlü soru 
ve selefi zamanına ait meselelerin tenkidi vesile
siyle olmasını istemezdim. (Soldan; gülüşmeler) 
Ama, ne çare ki, politika hayatı bütün gayret
lerine rağmen, Nasuhioğlu 'na da yâr olmadı. 
(Soldanı şahısları karıştırma sesleri) Bununla 
beraber, Adalet Bakanlığı makamında değerli 
bir meslekdaşımı görmenin bana son derece zevk 
verdiğini de burada tekrarlamaktan kendimi ala-
mıyacağım. (Soldan: Sağ ol sesleri) 

Bizdeki fiilî infaz sistemi, bu memleketin belli-
başlı dertlerinden biridir. Ceza Kanununda şöyle 
der: 

Madde 13. — Dört devrede çektirileceği yazılı 
ağır ceza mahkûmları : 

A) Birinci devrede cezanın yirmide birini, 
geceli gündüzlü, yalnız olarak bir hücrede bira- | 
kılır. 

B) İkinci devrede yalnız geceleri tecrit 
edilir. 

C) Üçüncü devrede geceleri tecrit edilmiye-
bilir. 

D) Dördüncü devrede geçen hergün iki mah
kûmiyet gününe karşılık hesap edilir. İkinci dev
reyi bitiren mahkûmlar arasında Adalet Bakan
lığı yol, inşaat, maden ekipleri teşkil edebilir. 
Mahkûmların bu işlerde çalıştıkları her bir gün
kü günlük mahkûmiyete karşılık olarak sayılır. | 

. 1952 O : 1 
Madde 14. — Ağır ceza mahkûmu hücre müd

detini bitirdikten ve hapis veya hafif hapis cezası 
mahkûmları ise hükümleri katileştikten sonra 
ceza evlerine bağlı tarım veya endüstri müesse
selerinde çalıştırılabilirler. 

Yiyecek ve giyeceklerini kendileri tedarik 
edemiyen veya çalışmak istiyen mevkuflar da 
çalıştırılabilirler. 

Madde 16. — Devrenin muayyen nispetini iyi 
hal ile geçirenler meşrutan tahliyelerini istiye-
bilirler. 

Görülüyor ki, Ceza Kanunumuzda modern 
hapisanelerde uygulanan maddelerin bepsi mev
cuttur. Buna mukabil hattâ mevkuflar bile mah
kûmlarla bir arada mütemadi temas ve müzake
re halindedir. Eskiler yenilere yol gösterir. Ada
letin elinden kurtulmak çarelerini öğretir. Ye
niler eskilere haraç verir. Sıhhatli giren esrara 
alışır. Hattâ hayatı tehlikededir. Birgün gö
zünü kan bürümüş bir idam mahkumu tarafın
dan kafası duvarlara çarpılarak veya teneke 
parçalariyle delik deşik edilerek öldürülmek teh
likesine dahi mâruzdur. Bu şartlar altında biz 
hakiki mücrime cezasını tam olarak veremediği
miz gibi bu işin yenisi olan ve iyilik vasıflarını 
henüz kaybetmemiş bulunan talihsiz vatandaşla
rı da müstahak olduklarından çok daha ağır 
şartlara ve âkibetlere mâruz bırakmaktayız. Hiç
bir vatandaş hapisaneye girdiğinden daha kötü 
çıkmak istemez. Verilen cezaları icabına göre 
infaz edemedikten sonra dünyanın en güzel ka
nunlarını çıkarmış, en iyi müeyyidelerini koy
muş ve sayı«ız mahkemeleri bu işlerle tavzif et
miş olmanın ne faydası vardır?. 

Bence Adalet Bakanlığının hikmeti vücudu 
asıl bundadır. Yargıç ve savcı tâyin etmek, bu
nun yanında her hangi bir teşekkülün yapabile
ceği alelade bir iş mesabesinde kalır. 

Taşradaki ceza evlerinin perişan hali hepi
mizin malûmudur. Kendi memleketim olan Mar
din ve Savur'dan misal vereceğim; Buraların 
ceza evleri bir ceza evi, bir ıslah evi değil, bir 
orta çağ zindanıdır. Savur Ceza Evi yer altın
da bir kayanın içinde oyulmuş en elverişsiz, gay
risihhi bir yerdir. Mütemadi rica ve ikazlara 
rağmen ıslahı, tadili veya değiştirilmesi yoluna 
gidilmemiştir. 

Memleketimizin diğer yerlerinde ceza evleri 
binaları elverişsiz, en kötü, en gayrisihhi bina
lardır. Aksini iddia eden varsa buyursun. 
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.Bu ceza evlerinde yatan bâzı talihsiz vatan

daşların bir milletvekili arkadaşıma tüyler ür
pertici tazallümleri olmuştur. Bu sızlanışları 
bir ikinci ağızdan dinlemek bile insana ıstırap 
veriyor. İktidar partisine mensup bir milletve
kili gazeteci arkadaşım hapisaneler hakkında 
şahsi müşahedesine istinaden yazdığı çok dik
kate şayan makaleyi okumuş olacaksınız. 

İşte medeni ceza evi diye intihap ve ıslah 
için kapatılan adamların perişan hali. Binaen
aleyh ceza evlerinde bir asayişsizlik vardır. 

Bunun birinci sebebi; hapisane binalarının 
elverişsizliği. 

ikinci sebebi; kâfi disiplin temin edileme-
mesidir. 

Bir ceza evinde esrar bulunur, eroin, afyon, 
hulâsa serbest hayatta zorla bulunabilen kaçak-
çılılk ve zehirli maddeler bulunur, tabanca, ka
ma, bıçak ve memnu silâhların hepsi bulunur
sa ceza evlerinde disiplin vardır denilebilir mi? 

Bunlar hapishaneye nereden, nasıl giriyor, 
bu nasıl ıslah ve tedip yeridir. Acaba bunları 
ıslah etmek Adalet Bakanlığının bellibaşlı vazi
felerinden değil midir? Yanılmıyorsam bir de 
Adalet Bakanlığında bu isim altında bir de 
Umum Müdürlük vardır. 

üçüncü sebep : Bence şu olabilir, hapisha
neler verilen ücretlerin gayet düşük olması do-
layısiyle hiç şüphesiz ki, ehil ellere tevdii çok 
güçleşmektedir. Bugün bir gardiyana verilen ay
lık, yani ele geçen para 60 - 160 liradan iba
rettir. 

Müessesenin inzibat ve asayişinden mesul 
olan jandarma ayda 25 lira alır. En yüksek ha
pishane kadrosu 17 dir. Ve böyle bir hapisha
nede hapsedilenlerin sayısı 700 dür. Karınları
nı dahi doyuramadığımız vazifelilere bu kadar 
ağır külfetler yüklemeye hakkımız var mıdır? 
Binaenaleyh, Adalet Bakanının üzerinde dura
cağı üçüncü mesele de budur. 

Şüphesiz çalışma esası üzerine kurulan ye
ni ceza evleri bu durumun bir istisnasını teş
kil etmektedir. Bu evler bi?den ileri memleket
lerin bile hayret ve takdirini celbetmiş ve tet
kik mevzuu olmuştur. Bunu yapabilen bir mil
let, bir devlet diğer ceza evlerini bugünkü ha
zin durumunda bırakabilir mi? Bütçe imkânsız
lığını asla mazeret olarak kabul edemem. 

Cezaların infazı, bir memleketin müdafaası 

kadar ehemmiyetli bir meseledir. Milletimiz ye
rine sarfedilmek şartiyle bu mevzuda da hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmaz. Verdiği rakamların gü
venilir olduğuna acaba Sayın Bakan kani 
mijdir? Ben bundan kendisinin de emin olmadı
ğına inanıyorum. Esasen bu rakamların mem
baa ve toplama şeklini de söylemediler. Binaen
aleyh bu rakamları münakaşa mevzuu etmek dahi 
istemiyorum. 

Arkadaşlar, yeni iktidarın her meselede yeni 
ile eskiyi mukayese etme itiyadının bir teza-
hüjrü olan bu beyanat beni hiç istemediğini 
ha|de şu birkaç sözü de söylemeye mecbur bı
raktı. Günah benim değil.' Türk Milleti eski 
halin dahi devam edemiyeceğini ve iyiye değil, 
kötüye doğru gideceğini bilseydi sizin partinizi 
asla iktidara getirmezdi. Siz daha iyi getirece
ğiz diye iktidara geldiniz. Millete bunu vadet-
tinİz. Şimdi her vesile ile mukayeseler yaparak 
işin içinden sıyrılmak istiyorsunuz. O halde hik
meti vücudunuz nedir? 

BAŞKAN — 'Hitabınız Hükümete teveccüh 
etsin. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Bu millet sizi buraya niçin getirdi. Hâlâ eski ile 
mukayesede teselli ve mazeret aramaya çalışmak 
beyhude bir gayret sarfetmektir. 

' 18. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Mar-
diıi İlinin asayiş durumu hakkında İçişleri Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/803) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı bulnmadığından 
gelecek Bîrleşime bırakıyoruz. 

19. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 
Dicle üzerinde kurulması düşünülen Varagele 
hakkında Bayındırlık Bakanlığından sözlü soru
su j(6/804) 

[BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı hazır değil
dir:, gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

20. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, İs
kenderun - İran yolunun Ur fa - Midyat Cizre 

kısfnmın ne zaman tamamlanacağına dair Ba
yındırlık Bakanlığından sözlü sorusu (6/805) 

| BAŞKAN — Bakan olmadığından gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

21. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 
Cağ - Cağ sulama projesinin ne safhada olduğu-
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na dair Bayındırlık Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/812) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı hazır değil
dir. 

x\ZÎZ Uras (Mardin) —• Usul hakkında söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bakan burada olmadığı için so
runun esası hakkında müzakere açamam, usul 
hakkında buyurun. 

AZÎZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, bir 
milletvekili iki defa hazır bulunmadığı vakit so
ru düşmektedir. (Soldan, içtüzük icabı sesleri) 

Benim bu sorum üçüncü defadır geri atılmak
tadır. Binaenaleyh Bakan ya bu meseleden kor
kuyor veyahut da Millet Meclisi murakabesini, 
veya milletvekili murakabesini hafife alıyor de
mektir. (Soldan, öyle şey yok sesleri, gürültü
ler) 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Her va
kit vâki değildir, tetkikata çıkmıştır. 

AZİZ URAS (Mardin) — Refik Koraltan'la 
şey yapmaya ne lüzum var, propaganda ziyaret
lerine1?. (Soldan gürültüler) 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Siz mü
dahale edemezsiniz. 

AZÎZ URAS (Mardin) — Esef ederim. 

22. — Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'-
in, bir toplantı esnasında söylenen «Volga Tol
ga» şarkısı hakkında Millî Eğitim Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/818) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı hazır de
ğildir, gelecek Birleşime bırakılmıştık. (Sağdan, 
«şimdi burada idi» sesleri) 

Müsaade buyurun, ben salonda hazır bulu
nanlara bakarım, dışardakileri bilmem ki.. 

23. — Mardin Milletvekili M. Kâmil Boram,'-
tn, Kore'deki Türk silâhlı kuvvetlerinin zayiatı 
hakkında Millî Savunma Bakanlığından sözlü 
sorusu- (6/819) 

Bx\ŞKAN —• Millî Savunma Bakanı burada
lar mi efendim? (Yok sesleri) 

Millî Savunma Bakanı burada mevcut değil
dir, gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

24. — Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'-
ın, Türk Ceza Kanununun kül halinde tadili için 
ne düşünüldüğüne dair Adalet Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/822) 
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BAŞKAN — Mehmet Kâmil Bey ikinci defa 

hazır değildir, bu sorusu düşmüştür. 

25. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, (Rü
yam) kotrasının Gümrük Resminden muaf ola
rak yurda sokulmuş olduğunun doğru olup olma
dığına ve bu kotra için döviz tahsis edilip edil
mediğine dair Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/824). 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Gümrük ve Tekel Baka

nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi rica ederim. 

Van Milletvekili 
Ferid Melen 

1. Haşim Mardin adındaki vatandaşa ait 
bulunan (Rüyam) kotrasının Gümrük Resmin
den muaf olarak yurda sokulmuş olduğu doğru 
mudur! 

2. Muafiyet hangi hükme dayanılarak veril
miştir? 

3. Bu kotra için döviz tahsis olunmuş mu
dur? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANVEKÎLÎ 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, hâ
disede bilhassa muafiyet hükümlerinin esaslı bir 
şekilde tesbiti bakımından geminin menşeinde 
tetkik yapılması icabetmektedir. Keyfiyet halen 
müfettişler elindedir. Esasen yat memlekete 
girince, meselenin normal bir şekilde tetkiki 
keyfiyeti Bakanlığa intikal edince, işe vaziyed 
edilmiştiı'. Bu itibarla ancak bu tetkikatm ne
ticesinde katı malûmat arzedebileceğim. Bunun 
için yirmi günlük bîr mehil istiyorum. 

BAŞKAN — Yirmi gün sonraki Birleşime 
bırakılmıştır. 

26. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyactgitter'in, pamuk fiyatlanmn istikrarını 
sağlamak ve düşüşüne mâni olmak için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne, dokumacılıkla hayat
larını kazanan halkın kredi ve ihtiyaçlarının 
sağlanması, dokuma kooperatiflerinin tevhit ve 
ihtiyaçlarının temini, ikmal edilmek üzere bulu
nan pamuk ipliği fabrikasının anonim şirket ha
line ifrağiyle sermayesine dokumacıların iştiraki 
hususlarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Başbakanlıktan olan sorusuna. Ekonomi ve Tica
ret Bakanı Enver Güreli ve İşletmeler Bakanı 
Sıtkı YırcaU'nvn sözlü cevaplan (6/825) 
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T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 

özeti : Sözlü soru Baş
bakanlıktan. 

1. Bu yıl Ege ve diğer pamuk bölgelerinde 
mahsul boldur. îşbu sorunun veriliş tarihinde 
pamuk fiyatları çok düşüktür. Müstahsil köylü 
fiyat düşüşünden endişe etmektedir. Daha da 
düşüş olduğu takdirde Devlete ve diğer alacak
lılara borçlarını ödeyememek durumunda kala
caktır. 

Hükümetçe, fiyatların istikrarını sağlamk 
ve düşüşe engel olmak ve gelecek yıl fazla istih
sal ve dış ülkelere satış yapılamaması halinde 
aynı âkibete duçar olmamak üzere ne gibi tedbir
ler alınması düşünülmektedir? 

2 Beri tarafta, Denizli'nin Buldan, Baba
dağ, Tavas, Kale ve Aydın'm Karacasu ilçelerin
de ve alelûmum dokumacılıkla hayatlarını kaza
nan bölgelerde, milyonlarca dokumacı, çok yük
sek fiyatlarla pamuk ipliği tedarik ettiklerinden 
ve başkaca gelir kaynakları olmadığından yaşa
ma güçlüğü içinde hayat pahalılığına tahammül 
edememektedirler. Dokumacılarla temaslarımda, 
iplik fiyatlarının, Sümerbankm iplik ithalâtçı
ları muvacehesinde fiyat tereffülerine imkân bı-
rakmıyaeak ve dokumacıları koruyacak zamanın
da alınmış tedbirleri olmadığını ileri sürerek şi
kâyette bulunmuşlardır. Muamele Vergisi ile 
ithalâtçı tüccarın, Sümerbank iplik stoklarının 
azalmasını bekliyerek piyasada darlık vukuunda 
yüksek fiyatla iplik arzettiklerinden ve bazan da 
ithalât formalitelerinin zamanında ikmal edile
memesi neticesi karaborsanın teşekkül ettiği ve 
iplik fiyatlarının yükseldiği iddia edilmektedir. 
Hükümetin bu hususta ne gibi tedbirler aldığı, 
almakta olduğu ve alacağının açıklanmasını ve 
dokumacıların acıklı durumlarını nazara alarak 
onların ailelerini geçindirebilmek üzere ucuz ma
liyetli pamuk ipliği ve emsalinin temm ve tev
zii hususunda olduğu kadar bunların Sümer
bank ve Ziraat Bankası gibi müesseseler vasıta-
siyle kredi ve iplik ihtiyaçlarının sağlanması ve 
refahlarının kısmen olsun temini Hükümetçe dü
şünülmekte midir? 

3. Pamuk fiyatlarının geçen yıl ve bu yıl 
köylüden satınalmış fiyatları muvacehesinde bir 
Devlet İktisadi Teşekkülü olan Sümerbankm imal 
ettiği ve memlekette dokumacılıkla hayatını ka-
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zanan bir milyondan fazla dokumacıya bir pa
keti yani 3,5 kilosu 30 - 35 liraya sattığı pamuk 
ipliği, bunların geçinmesini yukarda belirtildiği 
üzere zorlaştırmasına göre, dokumacıların teşki
lâtlandırılmaları ve fiyat şartları ve çeşitli sos
yal ve ekonomik sebeplerden ötürü iyi işlemiyen 
dokuma kooperatiflerinin hali hazır durumuna 
göre yeniden rasyonel ve ekonomik bir müessese 
halinde tevhit ve ihtiyaçlarının temini için Hükü
metçe tedbir alınmakta mıdır? 

4. Dokumacıların kendi ihtiyaçlarını sağla
mak ve bir ortak sıfatiyle hareket etmek üzere 
Sümrebank tarafından tesisi ikmal edilmek üzere 
bulunan pamuk ipliği fabrikasının bir anonim 
şirket haline ifrağı ve sermayesine dokumacı
ların iştiraki ve bu sistemin diğer müesseselere 
de teşmili düşünülmekte midir? 

5. Ülkemizde mevcut dokumacıların yıllık 
ihtiyacını Devlet pamuk ipliği fabrikalarının 
sağlaması ve ancak günlük veya haftalık nafa
kasını temin edebilen ve peşin para ile iplik sa-
tmalamıyan ve ihtiyacını % 2 den % 10 na ka
dar değişen fiyat farkı ile sağlıyan ve tüccarın 
elinde istediği gibi oynatılan milyondan fazla 
vatandaşın kredi ile Devlet müessesesi olan Sü-
merbanktan iplik sağlaması için ne gibi kolaylık
lar ve çareler Hükümetçe derpiş edilmektedir? 

işbu sözlü sorumun Başbakan tarafından Bü
yük Millet Meclisinde cevaplandırılmasını rica 
ederim. 22 Ekim 1952 

Millet Partisi Meclisi Grupu 
Üyesi Zonguldak Milletvekili 

Abdürrahman Boyacıgiller 

BAŞKAN — Efendim, bu soruyu açmadan 
evvel bir hususu arzedeyim; Van Milletvekili 
Ferid Melen arkadaşımızın Rüyam Kotrası hak
kında Gümrük ve Tekel Bakanlığına tevdi ettiği 
soru, 10 Aralık Çarşamba gününe bırakılmıştır. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI EN
VER GÜRELİ (Balıkesir) — Zonguldak Millet
vekili Abdürrahman Boyacıgiller arkadaşımızın 
Başbakanlığa tevcih ettiği pamuk fiyatlarının 
istikrarı hakkındaki bendeniz ve işletmeler Ba
kanı arkadaşımız kendi bıranşlarımıza göre arzı 
cevap edeceğiz. 

Büyük Meclis müsaade ederse soruları cevap
landırmadan evvel dünya pamuk istihsalâtı ve pa
muk fiyatları hakkında kısa da olsa bâzı malû
mat arzedeyim: 

— 227 — 
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Bakanlığımızda mevcut istatistiklere naza- I 

ran dünyanın 1952 - 1953 pamuk rekoltesi 28 
milyon balya civarındadır. 1951 - 1952 yılları 
rekoltesi 28,4 milyon balya ve 1950 - 1951 re
koltesi ise 22 milyon balya idi. 

En büyük pamuk müstahsili olan Birleşik 
Amerika'nın son, tahminlere göre, bu seneki 
rekoltesi 14,9 milyon balyadır. Bundan bir ay 
evvel yapılan tahminlere nazaran rekolte 14,3 
milyon balya idi. Bu itibarla 1952 - 1953 re
koltesinde evvelki tahminlere nazaran, 600 bin 
balya kadar bir fazlalık olmuştur Bu memle
ketin 1951 - 1952 pamuk rekoltesi 15 milyon 
balya ve 1950 - 1951 rekoltesi 9,8 milyon balya 
idi. 

Fiyatlar Nevyork Borsasında 1952 - 1953 
mevsiminin başladığı tarihlerde yani 5 Eylül 
1952 de Midling pamuğunun bir libresi fiyatı 
vadeli olarak, 39,35 - 39,39 sent (bizim paramız
la kilosu 242,6 - 242,29 kuruş) idi. 17 Kasım 1952 
deki vadeli fiyatlar ise 34,75 - 34,78 sent (kilo
su 214,06 - 214,24 kuruş) tur. 

Bu rakamlardan anlaşılacağı veçhile, 1952 -
1953 yılı dünya pamuk rekoltesinde ve Birle
şik Amerika'nın pamuk istihsalâtmda büyük 
bir fark olmadığı halde, Nevyork piyasasın
daki pamuk fiyatlarında oldukça ehemmiyetli 
bir tenezzül kaydedilmiş ve bu vaziyet piyasa
mızda da tesirini göstermiştir. ) 

1952 - 1953 mevsiminin başladığı tarihlerde 
(5 Eylülde) îzmir piyasasında hazır mal birin
ci Akala pamuğu 275 - 280 kuruş arasında sa
tılmış ve Adana Borsasında birinci Akala pa
muğu vadeli olarak 235 - 245 kuruş, hazır mal 
257 kuruş üzerinden muamele görmüştü. 14 
Kasım 1952 deki fiyatlar ise İzmir'de hazır mal 
227 - 230 kuruş, Adana'da 196 - 200 kuruştur. 

Birinci sualin cevabı : 
Takip etmekte olduğumuz başlıca iktisadi 

politika ihraç mahsullerimizin dünya konjonk
türüne uymasıdır. Ege bölgesindeki pamuk fi
yatları bu günkü dünya fiyatlarına tevafuk j 
etmektedir. Ancak Çukurova Bölgesinde ı 
(Adana Borsasında) ki pamuk fiyatlarının, son \ 
günlerde dünya fiyatları seviyesinin altına düş
tüğü müşahede edilmiş ve millî fabrikalarımı
zın mubayaa hacimlerini derhal artırmaları, I 
müstahsıla ve tüccara kredi kolaylıkları sağlan-
lanması, ihracat kredilerinin yükseltilmesi hu- I 
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susları kararlaştırılmış ve bu suretle Adana 
bölgesi fiyatlarının aleyhinde olan durumun 
izalesine tevessül olunmuştur. 

ikinci sualin cevabı : 
Har.b sonu devresinde ithal imkânlarının 

fazlalaşması ve piyasa vaziyetinin gelişmesi do-
layısiyle evvelce kooperatiflere yapılmakta olan 
iplik tevziatı K 746 sayılı Kararla durdurul
muştur. 1950 yılında pamuk ve pamuk iplik
leri fiyatla raim serbest bırakılması üzerine 
dokumacı küçük sanat kooperatifleri ortakla
rının müşkül vaziyette bırakılmalarını önlemek 
maksadiyle Halk Bankası ile hükmi ve hususi 
şahıslara ait iplik fabrikaları mümessilleri ara
sında tesbit edilen protokole göre Halk Bankası, 
kooperatiflerin pamuk ipliği ihtiyaçlarını sağla
mıştır. Bu arada 12 bin paket pamuk ipliği bu 
bankaca ithal edilerek kooperatiflere dağıtılmış
tır. Diğer taraftan kooperatiflerimiz pamuk ip
liği ihtiyacını gidermek için Bakanlığımız, İş
letmeler Bakanlığı ile iş birliği yapılmış ve Sü-
merbank yeni tedbirler ve kararlar almıştır. Ve 
bu arada bol miktarda ipliğin hariçten getirtil
mesi için görüşmelerimiz devam etmektedir. 

Üçüncü sualin cevabı : Kooperatiflerimiz te
sislerini artırmak ve fennî tezgâhlarla teçhiz 
edilmelerini sağlamak maksadiyle 1952 yılı Büt
çesine konan bir milyon liralık tahsisattan isti
fade edilmektedir. Bu yolda şimdiye (kadar ya
pılmış ve yapılmakta olan işlere ilâveten hariç
ten yeni tip model, yarı otomatik tezgâhlar ge
tirtilmiş ve bunların tecrübelerine başlanmıştır. 
Bu tecrübeler muvaffakiyetle neticelendiği tak
dirde, hazırlanan program dâhilinde, koopera
tiflerimiz bu makinelerden de faydalanmaları 
ve bu suretle standart ölçülerde ve muayyen 
tiplerde mamuller vücuda getirmek imkânları 
da sağlanmış olacaktır. 

Dördüncü ve beşinci suallere işletmeler Ba
kanı cevap vereceklerdir. 

İŞLETMELER BAKANVEKÎLÎ SITKI Y1R-
CALI (Balıkesir) — Bendeniz dördüncü ve be
şinci maddelerin cevaplarını arzedeceğim. 

1. İktisadi Devlet Tevekküllerimizden bün
yeleri ini kân verenleri birer anonim şirket ha
line ifrağ ederek müstakil birer hüviyet ver
mek için lüzumlu kanuni ve idari tedbirleri ya
kında alacağız. Bu arada onlara iştirak ede
cek sermayedarlar arasında o gibi müessesele
rin iptidai maddesini hazırlıyan veya yarı ma,-
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inûl maddesini işliyenlerin iştirakini temin et
mek bizim iem hakikaten ideal olur. 

2. Yarı mamul maddelerimizden tevzie tâ
bi dan veya ihtiyaçlara göre dağıtılması bize 
ait olanları tereihan kooperatiflere vermekte
yiz. Aynı zamanda, bu hususta Ticaret Bakan
lığınca bu tevzilerin daha normal bir halde 
yapılması ve aynı fiyatlarla müstehlike intika
lini temin 'edebilecek yeni bâzı tedbirler almış 
bulunmaktayız. 

A&ÜÜÜRAHMAN BOYACIGlLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, bugün gerek 
Ege havzası, gerdkse Cenup havalisi çiftçilerin-
(âeıı hayatlarını pamukçuluMa geçiren müstahsil 
haMkMen güç durumdadır. Diş piyasa ve istih
sal durutrm ile, bir bakıma da pamuk fiyotla
rının 7 liraya kadar çıkması neticesi alarak, 
evvelce yapılan istihsal bir tarafa bırakılmak 
işaretiyle, işlenmemiş toprakların dahi çiftçileri
mizin münhasıran pamuk istihsaline tahsis etme
si neticesi fazla istihsalin ortaya koyduğu sebep
lerle bu sukutun vukubulduğumu ifade edebi
liriz. 

Bizim burada temin etmek istediğimiz şey; 
iç ve dış sebeplere rağmen hükümetlerimizin. 
müstâhsilimizin zarardide olmaması hususun
da zamanında tedbir alması, dünya kon
jonktürünün takip edilmesi neticesi olarak çift
çilerimizin istihsalinin dünya istihsaline göre 
mütalâa olunması, yalnız pamukla meşgul olun-
mıyarak çiftçilerimizin diğer istihsal unsurları 
ile de meşgul olmasının sağlanmasıdır. Bu da 
hükümetlerin müstahsıla yapacakları ikazlarla 
mümkündür. Bunu bugüne kadar görmedik, 
görememekteyiz. Bunun tam tersine olarak pi
yasa yükselip de pamuğun yedi liraya çık
tığı tarihlerde hâdise bir Hükümet muvaffaki
yeti olarak ortaya kondu ve istismar edildi. 
Hakkı vardı. Pamuğun 7 liraya çıkması sebebi 
malûm; o tarihte Amerika Birleşik Devletleri 
Kore harbi dolayısiyle dış piyasaya pamuk sat
madı. Beri taraftan Sovyet Rusya kendi ihti
yacına yeter derecede pamuk istihsal etmeye ve 
Çin'in komünist olması neticesi Mısır, zahire 
mukabilinde Rusya'ya pamuk satmaya başladı. 
Bu şerait dahilinde Türkiye'den başka hiçbir 
memlekette pamuk bulunmaması dolayısiyle pa
muğa ihtiyacı olan devletler Türkiye'den pamuk 
almaya tevessül ettiler. Zaman geldi 7 lira 
gibi bir fiyata ulaşan pamuğun, insanlarda ve 
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jmüstahsılımızda uyandırdığı tesir ve hareket 
irieticesi, pamuk istihsalimiz çoğaldı. 

Fakat arkadaşlar, bilhassa bu yıl, arkadaşı
mızın belirttiği üzere, bir taraftan Amerika dâ-
|hil olmak üzere bütün bölgelerde pamuk istihsa
linin bol olması, diğer taraftan onların maliyet
lerinin bizini maliyetlere nazaran daha düşük ol-
jması, hariçle rekabete imkân vermemiştir. Bu 
Şerait dahilinde pamuk piyasası dış piyasaya 
göre Türkiye'de eskisinden daha da düşük oldu. 
Şimdi Türkiye'de müstahsil pamuk satamaz du
ruma gelmiştir. 

Filhakika bu ticari bir kanundur. Ancak müs
tahsili himaye etmek vazifesi Deyelete ve hükü
metlere aynı zamanda teveccüh eden bir vazife
dir. Zira pamuğu istihlâk eden İktisadi Devlet 
Teşekkülleri meyanmdaki dokuma fabrikaları» 
jmmuk ipliği fabrikaları ve tesisatı, umumiyet 
itibariyle, Devletin elinde bulunuyor. Hususi te
şebbüsün elinde pamuğun kıymetini değerlendi
recek vasıta varsa da daha büyük ölçüde istih
lâk yapan ancak ve ancak Sümerbanktır. 

Arkadaşlar, bu durum muvacehesinde Eğe 
Bölgesinde ve Adana ve civarındaki pamuk fi
yatları günbegün düşmektedir. Pamuklarımızı dı
şarıya satamıyoruz, Almanya ihtiyacını Ameri
ka'dan sağlıyor, dolar bulamadığı ve bizim fi
yatlarımız yüksek olduğundan, elimiz bağlı kalı
yor, malımız çok olduğu halde satamaz duruma 
(İüşüyoruz, diğer taraftan pamuk ipliği mevzuu 
vaı... 

Bu sene dakumacılık yapan bölgelerin millet
vekilleri arkadaşlarla beraber Denizli ve Aydın 
Havalisinde 2 - 3 ay kadar tetkikatta bulundum 
\fe gördüm ki, dokumacılıkla uğraşan binlerce 
vatandaşlar 4 numaralı 3.5 kiloluk pamuk ipli
sini 30 - 35 liraya almaktadırlar. Pamuk fiyat
ları düşük olduğu halde Devletin elinde neden 
liamuk ipliği istoku yoktur. Olan esasen ihtiya-
ejm ancak üçte ikisini karşılayabilmektedir. Bu 
njıühim ihtiyaç karşısında bir taraftan Sümer-
bank, diğer taraftan pamuk ipliği ithal eden 
tüccar kâfi derecede istok bulundurmadığından 
etol ayı piyasa bir iplik karaborsası yaratmak
tadır. Dokumacılıkla ve el tezgâhı ile meşgul va
tandaşlar mecburi olarak çok fazla fiyatlarla bu 
l^muk ipliklerini elde etmek durumuna düşmüş
lerdir. Bu suretle dokumacıların istihsal ettik
leri mal iç piyasamızda da revaç bulmadığından 
biı vatandaşlar çok güç bir duruma düşmekte-

— a» 
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dirler. Bu vatandaşların bana ifade ettiklerine I 
göre, çeşitli sebeplerle dokumacılık yapan veya 
tezgâh işletenlerin aylık gelirlerinin anrak 60 -
100 lira arasında olduğuna acı acı şahit olmak
tayız. 60 - 100 liralık bir kazanç üç dört kişilik 
bir aileyi geçindirmek için yeter olmadığını el-
betteki takdir edersiniz. Çünkü hayat yalnız şe
hirlerde değil, aynı şekilde kasaba ve köylerde 
de bahalıdıı. 

Bu işin mutahassısı olmamakla beraber, bi
zim görüşümüze göre, toptancı ithalâtçı tüccar 
Sümerbank'ın elinde mal kalmadığını görünce 
piyasayı istediği şekilde ayarlayıp serbest bir 
surette hareket etmekte ve pamuk ipilği ithali de 
birçok formalitelere bağlı olduğu için, karabor-
sıa yaratılmaktadır. 

Ben bu mâruzâtımla vatandaşların dertlerini 
huzurunuzda anlatmış bulunuyorum. Bunun ted
birlerini almak, Hükümetin gereken tanzimleri 
yapmasını istemek hak ve vazifemizdir. 

Denizli 'de* Kooperatifler Bankasısın yaptığı 
bir apre fabrikası vardır, buna bir milyon lira- I 
ya yakın bir para harcanmıştır, fakat halen mu
attal bir vaziyette bulunmaktadır. Zira harb I 
sırasında dokumacılık kooperatifleri çok yük
sek kârlar temin ettiklerinden dolayı birçok 
kazançları bu gibi işlere ve hattâ âmme hizmet- I 
lerine, ortaokul ve liselere dahi tahsis ediyor- I 
lar. Fakat normal ticari muameleler, liberas- I 
yon sistemi ve Avrupa'dan mal ithali netice- I 
sinde kooperatifler bugün işliyemez vaziyette- I 
dir. Bu apre fabrikası da bundan dolayı De- I 
nizli'de muataldır. Sümerbank tarafından dev- I 
ralınması, parasının dokumacılık fabrikasına I 
iadesi lâzımdır. Dokumacılıkla uğraşanlar bi- I 
lirler; istatistik yok elimizde maalesef; Ege I 
bölgesi, ,Cenubu Şarki, Orta Anadolu'da bir I 
milyon vatandaş bununla geçinmektedirler. I 
Eski iktidar zamanında köylünün eski tezgâh
larını modernleştirmek için Ticaret Bakanlığı 
çalışma yapmıştı, Köylüye oldukça iyi tezgâh- I 
lar dağıtılmıştı. Halen ne vaziyette olduğunu I 
bilemeyiz. Sayın Bakanın ifadesine göre bu I 
hususta çalışılmaktadır. Ancak dokumacılıkla I 
uğraşan vatandaşları bir bünye, ,bir teşkilât I 
içinde birleştirmelidirler. Otomatik bir şekil- I 
de tezgâhların işletilmesi, maliyetlerin düşü- 1 
rülmesi şarttır. Benim görüşüme göre bunun I 
ilik şekilde halli, bu kooperatif mensuplarının I 
dokuma fabrikalarına ortak olmaları, yeni Dev- 1 
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letin elindeki tekstil sanayiinin anonim şirket
lere kalbedilmesi suretiyle millilştirilmesi ve 
vatandaşlara intikalidir. Millet Partisi progra
mında da bu fabrikaların anonim şirketlere 
devri derpiş edildiğine göre, Demokrat Parti 
fiilyatmda da bunun tahakkukunu görmekle 
ben şahsan memnunum. Ve bunun iyi netice 
vermesini de temenni etmkteyim. 

Mâruzâtım bundan ibarttir arkadaşlar. 
BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı. 
EKONOMİ VE TÎCARET BAKANI EN

VER GÜRELİ (Balıkesir) — Zamanınızı çok 
almamak için ihtimal ki mâruzâtımı muhtasar 
arzetmiştim. Grörülüyor ki, arkadaşımı ikna ede
memişim. Müsaadenizle şimdi mütemmim ma
ruzatımı arzedeyim. 

Arkadaşlarım, politikamızı izah ederken, 
biz dünya fiyatları üzerine çıkıp sonradan bir 
ihracat tıkanıklığı meydana getirmek niyetin
de değiliz. 

Memleket dâhilinde fiyatlar dünya kon
jonktürü aşağısına düştüğü zaman Devlet ola
rak kendimizi vazifeli görmekteyiz. Aksi tak
dirde dünya ihraç malı olan, ve büyük bir par
tisini ihraca tahsis ettiğimiz pamuk gibi kıy
metli bir metaın suni müdahalelerle ihracatını 
tıkayacak olursak bunun memleket ekonomisin
de iki türlü mahzuru olur : Bir kere dış ticaret 
bundan zedelenir ve bir de dünya piyasaları ha
ricinde suni bir fiyat tekevvün ettirerek ve 
müstahsili bu sahada istihsale teşvik etmek su
retiyle bir dairei fasidenin içine düşmüş oluruz. 
Eğer arkadaşım bana şu şekilde bir sual tevcih 
etmiş olsaydı : «Adana mıntakasmda pamuk fi
yatları Nevyork piyasasına nazaran düşüktür 
bunun için ne tedbir aldınız?» deselerdi derhal 
aldığımız kararları izah ederdim. Seyhan Mil
letvekili arkadaşlarım müstahsılla beraber gel
diler, müstahsil vatandaşlarımıza alacağımız 
tedbirleri anlattık, memnun olarak buradan ay
rıldılar. Elbette ki fiyatlarımızın hiçbir zaman 
dünya piyasalarının altına düşmesine müsaade 
etmiyeceğiz. Fakat şunu da arzedeyim, pamuk 
fiyatlarındaki sukut umumidir, Türkiye'ye 
münhasır ve has bir keyfiyet değildir. Bugün 
Amerika Tarım Bakanı müstahsıla hitap edi
yor : «Piyasaya mal arzetmeyin, fiyatların düş
mesini siz kamçılıyorsunuz.» Fakat müstahsil 
malını elinden çıkarmak sevdasındadır. Teks-
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til sanayii kriz haline gelmiştir. Birçok yerler
den mal ihraç edilememektedir. Brezilya, bâzı 
anormal dış ticaret oyunlarla ellerindeki malı 
çıkarmak istiyor. Pek tabiîdir ki bütün bun
lar konjonktürün düşmesine sebep olacaktır. 
Bizim memlekette tesis etmek istediğimiz en 
mühim ticari zihniyet, dünya piyasasına mal 
satmaktır. Dünya piyasa fiyatlarının altına 
düştüğü zaman, Adana'da olduğu gibi, piya
saya müdahale edilecektir. 

Arkadaşımız dediler ki, fiyatlarımız dünya 
piyasasının üstünde olduğu için Almanlar biz
den pamuk almadılar. Hayır arkadaşlar; pa
muk fiyatlarımız doğrudan doğruya dünya pi
yasası seviyesine inmiştir. 

Fiyat düşüş sebepleri nelerdir, dediler. Bu
nun da muhtelif âmilleri vardır. Bir kere Ame
rika uzun vadeli satışlara başlamıştır. Fran
sa'ya 45 milyonluk kredi açmıştır. Bundan 
Fransa faydalanmıştır. Aynı metotlara biz de 
başlıyoruz. Kısa vadeli kredilerle malımızı 
satmak için teklifler yapıyoruz. Aldığımız ted
birlere rağmen Ege bölgesinde dünya fiyatları
nın aşağısına düşecek bir vaziyet hâsıl olursa 
Hükümet olarak derhal müdahale edeceğiz ve 
fiyatları aynı seviyede tutacağız. Bilmem ar
kadaşımı tatmin edebildim mi? 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller . 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) — Arkadaşlar-, bu soru vesilelerinin 
her halde çok faideli olduğuna kaniim. Arka
daşımın belirttiği gibi, Amerikan Hükümeti Ame
rika müstahsilini zamanında ikaz ediyor, dünya 
pamuk fiyatları hakkında kendisine malûmat 
veriyor. Fiyatı, istihsali ayarlamak üzere bir va
zife ifa ediyor. 

Geçen seneden beri, bu seneye kadar ne rad
yoda, ne resmî beyanatlarda bakanlarımızın, 
alâkalı devlet dairelerinin köylümüzü irşad ve 
ikaz ettiğine şahit olmadım. İnşallah bundan 
sonra bizim köylümüz de dünya pamuk istihsal 
durumu ve pamukların satış vaziyeti hakkında 

malKimat sahibi olursa o kendiliğinden ayarla
madı yapar. 

İkinci nokta arkadaşlar, Almanya geçen yıl 
bütün pamuklarımıza talip olmuştur. Ancak bi
ze yapılan teklifte resmî kurlarla gayriresmî 
kurj arasındaki farkı size veririz, bu şartlarla 
biz4 pamuk satın dedikleri halde biz Hükümet 
olacak bunu kabul etmedik. Zira geçen sene Hü-
küfljıet müstahsıla yaptığı ikazla, bilhassa Sa
yın) Refik Koraltan Adana'da dört liradan aşa
ğı Satmayın dediği için, köylü dört lirayı bekle-
mişjtir. Başbakan da pamuk müstahsili olduğu 
halfle defaatle aynı konu üzerinde durarak 
köylünün pamuğunu elinden çıkarmamasını ve 
mü$ait fiyat beklemesini daima tavsiye etmiş
tir.! Köylünün de bu tavsiyeye uyarak malını 
eliıjden çıkarmadığı bir hakikattir. 

[Benim arzettiğim Almanya ile pamuk satış 
meselesi geçen sene ve bu sene vâkıdır arkadaş

lar. 

37. — Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin 
Sirpr'in, 8 Ekim 1952 tarihinde Balıkesir'de 
C. Iff. P. mensuplarının yapmak istedikleri açık 
havla toplantısında vukubulan hâdise dolayısiylc 
valinin durumuna ve Devlet Bakanı Muammer 
Alâkant'ın, bâzı nutuklarında bu hâdiseye te-
ma\ ederek söylediği bildirilen sözlerinin doğru 
olup olmadığıyla dair Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/826) 

[BAŞKAN —• Başbakan hazır değildir, gele-
eekj birleşime bırakılmıştır. 

\28. — îzmir Milletvekili Pertev Amfin, C. 
/ / . İP . Genel Başkanı ve Malatya Mületveküi 
îsfyet İnönü'nün 5 Ekim 1952 Pazar günü İz
mir'de Cumhuriyet Meydanında söylediği nutuk 
hakkında, umumi olarak Hükümet görüşünün 
açıklanmasına dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6^828) 

BAŞKAN — Başbakan hazır değildir, gele
cek! birleşime bırakılmıştır. 

6. — GENSORtJLAE 

1. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Salim 
Burçak'ın, C. H. P. Genel Başkanı ve Malatya 
Mületveküi İsmet İnönü'nün 5 Ekim 1952 Pazar 
günü İzmir'de söylemiş olduğu nutuk üe onu 

tafyp eden Manisa ve Balıkesir hâdiseleri ve bu 
hâdiseler karşıtında alınan tedbirler hakkında 
Barbakandan gensoru açılmasına dair önergesi 
(ty829) 
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BAŞKAN — Önergeyi okuyoruz. | 
(Başbakan yoktur, sesleri) 
Gensoru açılıp açılmaması hakkında karar 

alacağız. Bu sebeple oyunuza arzetmek üzere 
önergeyi okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
0. H. Partisi Genel Başkanı, 5 Ekim 1952 

tarihinde, İzmir'de tertip edilen bir mitingle, ka
labalık bir halk kitlesinin huzurunda bugünkü 
iktidarı şu türlü ağır ithamlar karşısında bırak
mıştır : 

1. «Halk tarafından partizan zihniyete kar
şı vatandaş haklarının korunması için açılmış 
çetin bir gayret vardır. Geçirmekte olduğumuz 
buhran budur. 

2. «Gazeteler vazife ifası için insan takatini 
aşan güçlüklerle uğraşıyorlar. 

3. «Partizan zihniyet ister istemez adalet 
istiklâli ile de çatışmıştır. Adalet kahramanca 
kanun ve vicdan vazifesini yapmaya çalışıyor. 

4. «Siyasi emniyetin kurulması bugün acele 
bir meseledir. 

5. «Vatandaş haklarını iptal etmek zulüm
dür. Zulüm yoluna sapan kudret sahibi kendini 
kanun dışına atmış olur. Zulüm yolu vatanı ni
faka götürür. Zulüm ile partizan ihtiraslarını 
tatmin etmek yanlış yoldur. 

Türklerin nihayete kadar zulme boyun eğe
ceklerini zannetmek yanlış hesaptır. Nifak bir 
defa patlarsa çok uzun sürer, çok derin yaralar 
açar. I 

6. «Hulâsa, iç politika bir an evvel kanunun, 
aklın, vicdanın gösterdiği yola girmelidir.» 

Halk Partisi Liderinin «Haber veriyorum, 
tehlike görüyorum» sözlerini de ekliyerek memle
keti koyu bir zulmet ve tahammül edilemez bir 
istibdat altında tasvir eden bu nutku, memleketin I 
huzur ve emniyeti bakımından ciddî bir buhran 
ve tehlike ve tam mânasıyle bir rejim meselesi 
karşısında bulunduğumuzu göstermektedir. 

Nutukta bugünkü idarenin kanun, akıl ve 
vicdan yollarından ayrılmış olduğu serahatle ifa
de edilmiş ve böylece mevcut iktidar, artık daha 
ileri gidebilmesine imkân olmıyan bir surette, 
toptan suçlandırılmıştır. 

Halbuki demokratik nizam içerisinde idare I 
edilen ülkelerde bir hükümet içki kanun dışına 
çıkarak zulüm yoluna sapmış olmaktan daha ağır 
bir isnat ve töhmet tasavvur edilemez. Miting 
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meydanlarında, zulüm yollarına saptığı söylenen 
iktidara karşı halkın ayaklanmasından ve nifak 
çıkmak ihtimallerinden bile bahsedilmiştir. 

İzmir nutku ve onu takiben Manisa ve Balıke
sir'de baş gösteren hâdiseler, memleketin müstak
bel huzur ve emniyeti bakımından üzerinde çok 
ciddî bir surette durularak behemahal halledil
mesi lâzımgelen meseleler ortaya çıkarılmıştır. 

Mezkûr nutuk bugünkü mevzuatımız muvace
hesinde kanuni bir kovuşturmaya imkân verip 
vermemesi keyfiyeti ise onun ortaya koyduğu me
selelerin siyasi bakımdan arzettiği ciddiyet ve 
ehemmiyeti küçültemiyeeeği aşikârdır. 

Bu itibarla Halk Partisi Lideri tarafından, 
bir miting meydanında, içinde bulunduğumuz 
demokratik nizamın bizzat varlığına karşı tev
cih edilen bu türlü ithamlar karşısında Hüküme
tin neler düşünüp ne gibi tedbirler aldığının ale
ni bir müzakerede öğrenilmesini zaruri gördüm. 
bunun yapılabilmesi için akla ilk gelen şey, Mec
lise sözlü veya yazılı bir soru ile gitmekti. 

Ancak, meselenin bütün memleket ve rejim 
için arzettiği büyük ehemmiyet göz önünde tutu
lunca, bu maksadın sözlü veya yazılı bir sorunun 
çerçevesi içinde temin edilemiyeceği aşikârdı. O 
halde, bu hususun Türk umumi efkârı önünde 
görüşülmesini teminen elimizde ancak bir gensoru 
yolu kalıyordu. 

Bu meselenin, iddia sahipleri de dâhil olmak 
üzere, bütün milletvekillerinin iştirak edebile
cekleri umumi bir müzakerede görüşülüp halk 
efkârının aydınlatılmasını ve meselenin böylece 
Türk milletinin huzurunda halledilmesini zaruri 
telâkki ettim. 

işte bu sebeplerle, Halk Partisi Genel Başka
nının İzmir nutku ve onu takip eden Manisa ve 
Balıkesir hâdiseleri ve bu hâdiseler karşısında 
alman tedbirlerle Hükümetin düşünceleri hak
kında umumi bir müzakereye imkân hazırlamak 
üzere Başbakandan gensoru açılmasına Büyük 
Meclisin karar vermesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Rıfkı Salim Burçak 

BAŞKAN — Efendim, mevzuubahis edilen 
gensoru önergesinin, İçtüzük'ün 157 nci maddesi 
gereğince, kabul veya ademikabulünü müzakere-
siz olarak oyunuza arzedeceğim : 

Rıfkı Salim Burçak arkadaşımızın, mevzuu-
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bahis sebeplerle Başbakandan gensoru açılmasına I indirin efendim. Kabul etmiyenler... Önerge 
mütaallik olan önergesini reyinize arzediyorum: reddedilmiştir. 

Gensoru açılmasını kabul edenler... Lütfen j sMüzakereye devam ediyoruz. 

7. - GÖRÜŞÜ 

1. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger 
ve 3 arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 
21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının yorumlanma
sı hakkında önergesi ve Geçici Komisyon raporu 
(i/167) 

BAŞKAN — Müzakeresine devam ediyoruz. 
Söz Hikmet Fırat arkadaşımızmdır. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim: 
5237 sayılı Kanunun 21 nci cmaddesMn 4 ncü 
fıkrası hakkında, geçen oturumda arzı malûmat 
etmiştim. 96-97 senelik, belediyelerin hayatı 
müddetinee, gelir kaynaklarım belirten altı ka
nun mevcut olduğunu ve bunlardan ikisinin 
nizamname, birisinin Teşkilât Kanunu, idare 
kanunları içersinde zikredilmek suretiyle ve 
üçünün de müstakil mahiyette, münhasıran 
gelir kaynaklarını tâyin eden kanunlar olduğu
nu arzetmiştim. Bunların mucip sebeplerini, ni
çin bu şekillere intikal voliyle ulaştığını ve en 
son olarak 1948 yılı Temmuzunda kabul edil
miş olan bir kanun halinde, toplanmasının han
gi zaruret ve ihtiyaçlarla düşünüldüğünü de yi
ne sizleri yorarak arza çalışmıştım. 

Esas mevzuumuz olan, 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 21 nci maddesinin, ilân
lara has olan dördüncü fıkrası üzerindeki mü
talâalar şu mahiyettedir. 

î lânat gazete ve mecmualarda intişar ettiği 
takdirde belediyeler resim alır mı almaz mı? 

Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci mad-
, desinin ilânata has olan 4 ncü fıkrası, bundan 

evvelki 423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri 
Kanununun 14 ncü maddesine intibak ettiril
mişle de esbabı mucibe raporunda sarahaten 
bildirildiği veçhile, belediye gelirlerini artır
mak ve şümullendirmefc maksadiyle bu mad
denin intibakı, yalnız tatbikat sahasına, res
min tahakkukuna, miktarına ve tahsil şekline 
münhasırdır. Binaenaleyh 5237 sayılı Kanun
da vergi prensiplerine, vergi adaletine tama
men riayet edilere'kten şümullü bir kanun ted
vin edilmiş olduğuna göre, bu maddede, evvel
ce mevcut olan müeyyideleri aşaraktan, şümnl-

LEN İŞLER 

lenjdirmek suretiyle, yani gazete ve dergilerde 
yakılan ilânattan belediyelerin resim almak za
rureti kendiliğinden tezahür etmiştir. 

Her ne kadar mevcut cari kanunda meydan, 
yol̂ , sokaklar ve umuma açık olan yerlerde, 
nalpl vasıtalarında ve herkesin görebileceği sa
ir ferlerde asılan, gösterilen ve dağıtılan ilân
larla, ne şekil ve suretle olursa olsun diğer ya-
pılin ilânlardan resim alınmasını belediye mec
lislerinin yetkisi dâMline bırakarafctan onların 
varacağı karar dâhilinde yapılacak bir tarife
ye istinat etmesini âmirdir. Bu kanunda gös
terilen yerler, her ne kadar birinci bent, mey
danları, sokakları, umuma ait olan açık yer
ler i nakil vasıtalarını falan tasrih ediyorsa da, 
on^an sonra gelen fıkra ile bunu o kadar şü-
muİlendiriyor k i ; «her ne suret ve vasıta ile 
olursa olsun» kaydı ile, ister asılsın ister asıl
masın, ister gösterilsin, ister umumi yerlerde, 
isterse hususi yerlerde, yahut da belediyenin 
kenjdine mahsus olan kısımlarında gösterilsin, 
istejr para ile dağıtılsın, ister parasız dağıtılsın, 
burjun artık hiçbir farkı yoktur. Bunda bele
diyeler muhayyerdir, verecekleri kararda onla
ra (takdir yetkisi tanınmıştır. Bu, belediyeler 
ekonomisi bakımından da çok ehemmiyeti ha
izdir. Elbetteki memleketin mahallî idaresinde 
hizmet deruhde etmiş olan böyle güzide bir he-

, yete bu takdir yetkisini tanımakla Yüksek Mec
lisiniz isabetli bir karar ittihaz etmiştir. Bu 
takdir yetkisini tanımak, belediyelerin eko
nomisi bakımından da çok ehemmiyetli
dir.! Bu kanunun hükümlerine göre, be
lediyeler resmi bu şekilde alacağına göre, 
mevjeut hükümler dairesinde her belediye mu
hayyerdir. Yani biı- kalıba, bir formaliteye 
tâbi! olmak mecburiyeti yoktur. Esas itibariyle 
yorıjımu teklif eden arkadaşlarımız da pek haklı 
olarjak bu noktaya elkoymuşlardır. Her belediye 
ayrı] ayrı takdir yetkisini kullanacağına göre, 
şu Şehirde başka, bu yerde de başka bir resim 
alınabilir. Bu mümkündür. Bu resim, yüksek 
malûmunuz olduğu üzere, vergi mahiyetinde re
sim lolması itibariyle belediyeler, efkârı umumi-
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yeyi idare eden güzel müesseseler olan gazete- ı 
çilerden bir vazife istiyorlar, bir ricada bulu
nuyorlar. Zımni olarak istediğ budur. Yani on
ları vasıta kılıyor gazetecilerden bir şey iste
miyor, ilânattan alacağı resim için gazetecilerden 
istirhamda bulunuyorlar, bu hizmeti de siz ya
pın diyorlar. Bugüne kadar çıkan kanunlarda 
onlara böyle bir vazife tahmil edilmiş değildi. 
Kanunun vermiş olduğu salâhiyete dayanarak 
belediyeler bu vazifeyi, vasıtalı olarak, yap
makta ve bunun için belediyeler hususi idareler
den ve idarei umumiye .hizmetle, inden istifade 
etmektedirler. Hattâ diğer hususi işlerde hususi 
müesseselerden dahi istifade etmektedirler ve bu 
lâzımdır, tlânata konan resim, gazetecileri is
tihdaf etmemektedir, ilândan şahsan istifade 
edenlere tahmil edilen bir mükellefiyettir. Bu 
mükellefiyetin yerine getirilmesi hususu, bu 
münevver ve yetişmiş zümreden, gazetecilerimi
zin himmet ve gayretlerinden istirham edilmek
tedir. Esas bundan ibarettir. Binaenaleyh yoru
mu istiyen gazeteci arkadaşlar çok yerinde ve 
isabetli olarak mütalâa dermeyan etmişlerdir. ; 
Bendeniz görüşlerimi ve kanunların tedvinin- , 
deki mucip sebepleri sizi yorarak, uzun uzun 
izah etmek suretiyle tafsilini zait addediyorum. 
Bendeniz şu noktaya kaniim ki, bu mesele Geçi
ci Komisyonun, uzun müddet uğraşmasiyle 
meydana getirmiş olduğu kararı icabı, tefsire 
muhtaç değildir, kanunun hükmü vazıhtır ve 
sarihtir. O halde tefsir isteğinde bulunan arka
daşlar üç nokta üzerinde duruyorlar. Bu kısım
lar mühim olduğu için arzedeyim: 

Birincisinde diyorlar k i ; biz, kanunun tarif 
ettiği gibi gazetelerimizi dağıtmıyoruz ki, biz
den bir resim alsın. Yani parasız dağıtmıyo
ruz, diyorlar. Arzetmiştim, . kanunda « satılan» ! 
der. Satılan şeylerde parasız ve paralı kelime- j 
leri olmadığından dolayı bu vazife, ancak ar- i 
zettiğim şu güzide zümreden istirham yolu ile j 
yapılması istenilen bir hizmettir. 

İkinci noktai nazarları; her belediye ayrı j 
ayrı bu resmi aldığına göre, mevcut kanun | 
hükmüne nazaran bu şekilde çıkan bir gazete- I 
nin muhtelif şekillerde satıldığına göre, eğer her 
belediye bu yetkiye dayanarak bu İlân resimle- j 
rini bir gazeteden almaya teşebbüs ederse bu 
hal gazetecileri müşkül duruma düşürür, diyor
lar. Yani mükerrer resimler alınır, diyorlar. | 
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Hakikaten arkadaşlar, kanunda bunu me-

neden bir hüküm yoktur ama hepimizin güven
diği ve hepimizin içten bağlandığı belediye he
yetleri, vermiş olduğunuz otonomiyi görünüz 
nasıl kullanıyorlar. Kanunun bu meskût nok
talarına bir tek misal veremezler, mükerreriyet 
yoktur. Binaenaleyh gazete nerede tabedilirse 
orada alınır. Başka memleketler bu şeye teşeb
büs etmiş değildir. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Avrupa'dan 
yurda gelirse? 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Sonra, bu 
resmin miktar meselesini beyan ediyorlar ve di
yorlar ki, miktar meselesi tehalüf eder, umma
dığımız, beklemediğimiz bir nispette resim 
alınması cihetine gidilebilir. 

Hakikaten arkadaşlar kanım bunu menet-
ıniş değildir. Yine arzediyorum, takdir yetki
sini belediyeler o kadar güzel kullanmıştır ki 
şimdiye kadar bir tek miktar hakkında dahi şi
kâyet mevzuubahis olmamıştır. Bu yorumu 
Yüksek Meclise sunan arkadaşlarımızın dahi 
miktar üzerinde itirazları yoktur. Eğer varsa, 
bu miktar gazetecilerimizi incitiyorsa ve kendi 
beyan ettikleri gibi, serbestilerine engel teşkil 
ediyorsa, her hangi bir suretle gazeteciliğin in
kişafına mâni oluyorsa, bunu, bu kanunun tef
siri yoliyle halletmemize imkân yoktur, arka
daşlar. 

Bu noktalar hakikaten ağırsa kendileri dö-
kümanlı olarak bu ciheti Meclise bir tesis yo
lu ile getirirlerse o zaman bu mevzuda konuş
mak mümkün olur, fikirler beyan edilebilir ve 
o zamanki kararlarımız elbette başka olabilir. 
Binaenaleyh, bugünkü günde bunun tefsir yo
lu ile halledileceğine ben kaani değilim. 

Yine tefsiri talep eden arkadaşların haklı 
noktalardan birisini de beyan edeceğim : Diyor
lar ki ; belediyeler Damga Resmi Kanunu 
hükümlerine göre bu resmi alıyorlar. Damga 
Resmi Kanununun koymuş olduğu birçok hü
kümler vardır. Bu yetkileri de bu şekilde elde 
etmiş oluyorlar. Doğrudur arkadaşlar. Bâzı 
belediyeler, hangi belediye olduğunu onlar da 
bilirler, ben de bilirim, bu şekilde bir tari
fe koymuşlar ve tatbikma da girişmişlerdir. 
Ama kanunda bunu menedecek bir hüküm 
mevcut değildir. Bir belediye müstesna olmak 
üzere bütün belediyeler ancak mahdut miktara 
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götürü miktara, haddi itidalinde teklif yolu { 
ile tahsil cihetine gidiyor. Bunların isimleri 
bende mevcut, mevzuumuz olmadığı için sizi 
yormıyaeağım. Eğer bu şekiller ayarlanmak j 
isteniyorsa, eğer bunlardan gazeteci arkadaş- I 
1 arımızın her hangi bir endişesi varsa bunu tef
sir yolu ile halletmemize ve maksada vâsıl ol
mamıza imkân yoktur. Tekrar arzediyorum, 
böyle bir hal vâki ise tesis yoluna gitmek ica- [ 

» 
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heder. Maruzatım bundan ibarettir ve Cîeçiei 
Komisyonun vermiş olduğu karar yüksek tas-
dikınıza iktiran ederse, benim de reyim inzi
mam eder. 

BAŞKAN — Mevzu üzerinde söz alınış baş
ka arkadaşlarımız vardır. Vakit de ilerlemiş
tir. Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 

I • • • » • • I 
T. B. M. M. Btmmevi 





S. SAYISI : 212 
Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'ıjn milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakjanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/16(j) 

T. C. 
Başbakanlık \ 15 . III . 1951 

fazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü \ 
özel No : 935/6-2, 6-954 . . i 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Pazarcık Belediye Başkanı ve Veznedarı bulu'ndıjğu 1946 - 1950 yılları arasında, Belediye 
Muhasibi Arif Gerek ve diğer arkadaşlariyle birliktle ihtilas yoliyle zimmetine para geçirdiği ih
bar olunan Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ hakjkında kovuşturma yapılabilmek için Anaya
sanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken kajrar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alı
nan 5 . III . 1951 tarih ve 17/62 sayılı tezkere örneği ile eki dosyanın bağlı olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arzederim. > 

Başbakan 
' " ' • • " • I A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza İşleri Umum Müdürlüğü) 5 . III . 1951 tarih ve 17/62 sayılı tezke
resi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Maraş C. Savcılığından alman 16 . II . 1951 tarihli yazıda; 
Pazarcık Belediye Başkanı ve Veznedarı bulunduğu 1946 - 1950 tarihleri arasında, Belediye 

Muhasibi Arif Gerek ve diğer arkadaşlariyle birlikt|e ihtilas yoliyle zimmetine para geçirdiği 
ihbar olunan Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ hakkında kovuşturma yapabilmek üzere mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması istenmiştir. 

Adı geçen Savcılıktan gönderilen soruşturma kjağıtları 
fezleke, Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesjinde 
olarak yüksek huzurlarına sunulur. 

ve 13 . II . 1951 tarihli 
gereken işlemin yapılması 

12 sayfalı 
için bağlı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komis- 6 . VI . 1952 
yonlarından kurulan Karma 

Komisyon 
Esas No. 3/160 
Karar No. 33 

Yüksek Başkanlığa 

Pazarcık Belediye Başkanı ve Veznedarı 
bulunduğu 1946 - 1950 yılları arasında belediye 
muhasibi Arif Gerek ve diğer arkadaşlariyle 
birlikte ihtilas yoliyle zimmetine para geçirdi
ği ihbar olunan Maraş Milletvekili Ahmet Boz-
dağ hakkındaki evrak tetkik ve müzakere 
edildi: 

1. Hazırlama Komisyonu raporu ; 
«Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'm Pazar

cık îlcesi Belediye Eeisi ve Veznedarı bulun
duğu zamanlarda aynı yer Belediye Muhasibi 
Arif Gerek ve kâtip Vakkas Araş ve aynı ilçe
den Şıh Mehmet Aksoy'un benzin bayii Hanefi 
Yaprak ile birlikte ihtilâsen ve âdi zimmet 
suretiyle belediye paralarını zimmetlerine ge
çirdikleri iddiası üzerine savcılıkça mahallî 
sulh yargıçlığından belediye evrakları ve def
terlerinin tetkiki ile zimmetin tesbiti istenil
mişti!. 

Sulh yargıçlığmca yapılan tahkikat ve bi
lirkişi olarak intihap edilen Malmüdürü Kemal 
Ayanlar ve Orman Bölge şefi Mustafa Baydan 
ve Belediye Meclisi üyesi ve Ziraat Odası Baş
kanı Ahmet Paksoy'dan müteşekkil bilirkişi 
heyetinin verdiği rapora göre : 

1. Vezne defterlerinin ve masraf müfredat 
defterinin birçok sayfalarının koparılarak ye
rinden çıkarılmış ve gelirlerin irsaliyeye isti
nat etmediği gibi ne hasılatın tahsilindeki ku
yudat ve ne de veznede ve masrafta bir inzibat 
mevcut olmadığında», bir hesap muvazenesinin 
tam ve hakiki manasiyle istihracının mümkün 
olmadığı ve yapılan tetkikatm natamam evrak 
üzerinden yapıldığı ve bir kısmının da ifade
lerle tesbit olunduğu iddia olunmaktadır : 

* 2. 31 . XII . 1945 tarihinde varidat yekû
nunun 24 668 lira 91 kuruş ve aynı tarihteki 
masraf yekûnunun ise 20 994 lira 33 kuruş 
olduğu 1 . I . 1946 tarihine 3 674 lira 58 kuru
şun devredilmesi icabederken sonradan tanzim 

edildiği anlaşılan uydurma deftere göre ancak 
3 146 lira 48 kuruşun devredilmiş olduğu ve bu 
hesaba göre 528 lira 10 kuruşun uydurma def
ter tanzimi suretiyle zimmete geçirilmiş olduğu, 

3. Ahmet Akıncı nammdaki şahsın 100 ton 
kömürün nakli suretiyle mukavele mucibince 
alınacak para miktarı 3500 liradır, bu paranın 
alınmadığı şoför Hüseyin'in beyanı ile de tesbit 
'edildiği halde vezneye 3000 lira geçirilmiş ve 
sonradan bunun da 400 lirası iade edilmiş gibi 
gösterilerek vezneden çekilerek zimmete geçiril
miş olduğu, 

4. Belediyeye ait kamyon gelirinin 2160 
lira 60 kuruş tuttuğu halde vezneye 299 lira 60 
kuruş noksanı ile 1861 lira olarak geçirilmek 
suretiyle 299 lira 60 kuruşun zimmete geçirilmiş 
olduğu, 

5. Şehir içi seferlerine ait makbuzlardan 
680 lira vezneye girmesi lâzım iken 347 lira 20 
kuruşun vezneye alınarak 332 lira 60 kuruşun 
zimmete geçirilmiş olduğu, 

6. Mubayaa edilen künk bedelf için 1000 
lira ödendiği halde 1350 liralık evrak tanzim 
edilerek 350 liranın bu suretle zimmete geçirilmiş 
olduğu, 

7. 12 . 9 . 1946 tarih ve mahsup ita emrine 
bağlı evrak arasında, (Bayram inşaat mağaza
sından) alınmış 5 . 3 . 1945 tarih ve 3 sayılı bir 
fatura vardır ki, 31 . 5 . 1945 tarihinde vezne 
hareketleri tevzin edilirken böyle bir borcun 
kaydına rastlanmadığı halde bu şekilde eski ta
rihlere ait bir senet temini suretiyle vezneden 
510 lira alınarak zimmete geçirilmiş olduğu, 

8. Muhtelif hizmet erbabına yapılan öde
melerde vezneden çıkan miktar vergi dâhil tu
tarı üzerinden gösterildiği halde sahibi istihka
ka 'evrak münderecatına nazaran itası üzerinden 
tediye yapıldığı gibi kesintiler de ait olduğu dai
reye ödenmemiş ve emanete alınmamış olduğun
dan bu suretle vergi tevkifatından 464 lira 99 

(8 . Sayısı : 212) 
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kurucun zimnvete geçirilmiş olduğu, 

9. Sebebi ve delâlet ettiği mâna tesbit olun-
mamakla beraber birçok ita emirlerinde tahrifat 
mevcut olduğu, 

10. Milletvekili seçimi giderinden 12.9.1946 
tarih ve 234 sayılı ita emriyle vezneden çıkan 
373 liranın istihkak sahiplerine verildiğine dair 
bir belgenin kayıtlar arasında bulunmadığı, 

11. 13 . VI . 1948 tarih ve 1 sayılı ita emri 
ile Şıh Mehmet Aksoy'dan aknması kararlaş
tırılan yirmi ton kireçten teslim edilen 10 ton 
kireç için 500 liranın ödendiği ve 24 . V I . 1948 
tarih ve 6 sayı ile diğer 10 ton için 500 liranın 
daha ödendiği ve Şıh Mehmet Aksoy'dan alman 
kireç 20 ton olduğu halde 12 . X 1948 tarih ve 
16 sayılı ita emriyle Şıh Mehmet Aiksoy'a 1.000 
lira daha ödendiği ve bu ikinci 20 tonluk kirecin 
almmalsına dair ne bir karar ve ne de teslim ve
sikası bulunmadığına göre bu ikinci 1.000 lira
nın da evrak tanzimi ile zimmete geçirilmiş ol
duğu, 

12. 31 . XII . 1947 tarih ve 274 sayılı ita 
emriyle yapılmıyan bir iş karşılığı olarak Bay
ram Sezer'in imzası taklit edilerek senet tanzimi 
suretiyle iki partide 226 liranın kasadan çekile
rek zimmete geçirilmiş olduğu; 

13. 4582 lira 80 kuruşluk sarfedilmemiş olma
sına rağmen benzin senedi tanzimi suretiyle zim
mete para geçirilmiş olduğu; 

14. Belediye otomobiline ait lâstik hesabın
dan alışveriş bir olduğu halde 881 lira 10 ku
ruşun mükerrer ödenmiş gösterilmek suretiyle 
zimmete para geçirilmiş olduğu; 

15 28 . XII . 1950 tarih ve 13 sayüı ita em
rine bağlı vesaik arasında dört benzin senedi
nin aynı kopya ile çıkarılmış olduğu görülerek 
yapılan tahkikat neticesinde benzinlerin Hanefi 
Yaprak'tan alındığı mukayyet olmasına rağmen 
Hanefi Yaprak'tan 22 Şubat 1949 dan sonra 
yalnız o yılın Mart ayı içinde belediyeye 6 tene
ke benzin vermiş olduğu başkaca benzin verme
diği ve tanzim edilen bu senetler altındaki im
zaların da Hanefi Yaprak'm beyanı ile kendisi
ne ait olmadığı anlaşıldığından senet tanzimi su
retiyle 80 liranın vezneden çekilerek zimmete ge
çirilmiş olduğu; 

16. Şoför Ferhat îngen'e 331 lira 89 kuruş 
ödenmediği halde sahte imza ile ödenmiş gibi 
gösterildiği; 

17. İlçeden Sıtkı Balık'm emrinde çalışan 

te 
bu 

belediye kamyonunun 1905 lira 60 kuruştan iba
ret hasılatı Belediye Başkam Ahınet Bozdağ'a 
teslim edildiği halde Ahmet Bozşiağ!ıu bu para
dan 1.550 lirasını vezneye yatırarak 335 lira 65 
kuruşunu zimmetine geçirmiş olduğu; 

I Tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
j Pazarcık İlçesinde 31 . XI . 1945 tarihinden 

30 . VI . 1947 tarihine kadar âmiri ita ve aynı 
zamanda veznedarlık yapan ve 28 . XI . 1950 
talihine kadar da belediye reisliği devam eden 
ve halen Maraş Milletvekili bulunan Ahmet Boz 
dağ'in bu ihtilâsan zimmet ve âdi zimmet suç-
laıjrnı diğer mesul belediye memurları ile birlik-

jişlemiş olduğu açık bir ifade ile zikredilmiş 
Sunmaktadır. 
! içtüzüğün 178 nci maddesi gereğince hazır

lama komisyonumuza davet edilerek dinlenilen 
Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'a kendisine at-
folunan suç anlatılarak soruldukta : 

jKendisine şerik olan arkadaşlarının Mar.aş 
Ağır Ceza mahkemesine sevk edildiğini burada 
yapılan yeni tetkikat neticesinde kendisine isnat 
edilen suçların da diğer sanıkların suçlan ile 
birlikte tevsika tâbi olduğunu ve böylece Pazar
cık i Savcılığının talebi ile Pazarcık Sulh Yar-
gıçjığınca yaptırılan bilirkişi tetkikatı netice
sinde aleyhimize tecelli eden maddelerin zimmet 
ve ihtilas suçunu teşkil etmiyşjegine dair ehli
vukuf raporun da mevcut olduğuna ve esasen 
arkadaşlarının da birkaç gün evvel beraet etmiş 
olduğunu söyledi. 

İA.dalet Bakanlığınca Büyük MiHet Meclisi 
Yüİsek Başkanlığına ve oradan da komisyonu
muza havale edilen evrak arasına sonradan ilâ
ve olduğu dizi puslalarında kaydının mevcut 
olmamasından dolayı anlaşılan 10 . V . 1951 
tarihli bilirkişi raporu da tetkik edildi. 

raporun Maraş Ağır Ceza Mahkemesince 
Ahmet Bozdağ'm cürüm şeriki olarak tavsif 
edilen şahıslann muhakemesi sırasında mallke-
mecfe tâyin edilen bilirkişilerce hazırlandığı bit-
tetkik anlaşıldı. 

Bu raporda Belediyeye ait bütün evrak ye
niden gözden geçirildikten sonra Ahmet Bozdağ 
yalnızca Milletvekili seçimi giderlerinden 171 
liratı imzasız istihkak bordrolannı sarf evrakı 
mey&mna ithal ederek vezneden para çekilmek 
suretiyle zimmete geçirildiği beyan edilmiş bu-
lumjıaktadır. 

( S. Sayı» : 2İ2 ) 
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Ahmet Bozdağ bu istihkak bordrolarının da 

muhakeme sırasında istihkak sahipleri tarafından 
paraların alındığı teyidedilmek suretiyle halle
dilmiş olduğunu ve binaenaleyh kendisinin Mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını ge
rektirecek ortada bir sebep olmadığını iddia 
etmekte isede : 

Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'ın Mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması ta
lebi ile gelen evrak muhteviyatına göte muhtelif 
kalemlerde ihtilâsen ve âdiyen zimmete para 
geçirildiği açık bir şekilde tesbit edilmiş bulun
maktadır. Ahmet Bazdağ'm şeriki cürümlerinin 
mahkemeye sevk edilerek temiz raporu almış ol
maları ve hattâ beraet etmeleri keyfiyeti bugün 
için hukukan mumaileyhe raci olmadığından 
Ahmet Bozdağ'ın şahsan yargılanıp mahkeme
den bir karar alıncaya kadar gerek adalet huzu
runda ve gerekse efkârı âmme muvacehesinde 
ihtilâsen zimmet suçlarının faili olarak kabul 
edileceği aşikâr bulunmaktadır. 

Bu sebeple hakkında mahkemece bir beraet 
kararı verilmedikçe mevcut evrak ve talep mu
vacehesinde kendisini Anayasanın 12 nci mad
desi gereğince terhipli suçlardan Türk Ceaa Ka
nunun 203 ncü maddesine temas eden ihtilâsen 
zimmet suçu isnat edilmiş ve mevcut evrak mu
vacehesinde buna da kanaat getirilmiş olduğun
dan Anayasanın 12 ve 27 nci ve îçtjisüğttn 180 
nci maddeleri uyarınca Maraş Milletvekili Ah
met Bozdağ'ın dokunulmazılığmm kaldırılma
sına mütedair bulunmaktadır. 

2. Hâdisede zan altında bulunan Pazarcık 
eski Belediye Başkanı halen milletvekili Ahmet 
Bozdağ ile mezkûr Belediye Muhasibi Arif Ge
rek, kâtip ve Veznedar Vakkas Araş ve tüccar
dan Mehmet Aksoy ve Hanefi Yaprak'dan iba
rettir. 

3. Sanıklardan Ahmet Bozdağ hariç ol
mak üzere cümlesi haklarında Maraş Ağır Ce
za Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda mez
kûr mahkemeden ısdar edilen 20 . II . 1951 
tarih ve 57/18 sayılı karar mucibince isnat olu
nan suçların hepsine sâri olmak üzere beraet-
lerine karar verilmiştir. 

4. Ağır ceza mahkemesinden verilen hük
mün mesnedini 10 Mayıs 1951 tarihli ehli vu
kuf raporu teşkil etmektedir. 

5. Her ne kadar ehli vukuf tetkikatı ve bu 

tetkikatm neticesine göre vicdani kanaat hu
sulüne binaen mahkemece ittihaz olunan be
raet kararı sanıklardan Ahmet Bozdağ hariç 
olmak üzere diğerleri lehine tecelli etmiş ve 
Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'ın teşrii ma
suniyeti dolayısiyle hakkında duruşma cere
yan etmemiş ise de, tetkik olunan dâva evra
kı münderecatına nazaran suç maddelerinde 
bütün sanıkların müşareket halinde bulunma
ları ve mahkemenin tetkikına arzolunan hâdi
seden başka Ahmet Bozdağ'a isnat edilmiş ve 
tahkikat harici kalmış başka bir suç mevzuu 
bulunmadığı anlaşılmış olduğundan Anayasa
nın 12 ve 27 nci maddeleri ile İçtüzüğün 180 
nci maddesinin bahşettiği kanaate müsteniden 
Ahmet Bozdağ hakkındaki takibat ve muha
kemenin devre sonuna bırakılmasına ekseri
yetle karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üze
re yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

Komisyon kararma muhalifim. Muhalefet 
şerhi eklidir. 

R. §. tııce 
Bu rapor 

Sözcüsü Kâtip 
Balıkesir Manisa 

V. Asena M. Kurbanoğlu 
Ankara Ankara 

C. 8oyd<m O. Ş. Çiçekdağ 
Ankara Ankara 

O. T. tltekin R. Eren 
Bingöl Çoruh 

M. Nuri Okcuöğlu M. Güney 
Erzincan Erzincan 

8. Sağtroğlu Şemsettin Günaltay 
İmzada bulunamadı 

İstanbul İstanbul 
F. H. Demirelli Mithat Benker 

İmzada bulunamadı 
İzmir Kars Kars 

U. özyörük A. Çetin L. Aküzüm 
Konya Kütahya 

H. Aydtner 8. S. Nasuhoğlu 
Mardin Tokad 

Mehmet Kâmil Boran H. ökeren 
İmzada bulunamadı 
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