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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet 

Meclisi 1952 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifi, talepleri üzerine, 
geri verildi. 

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 İçişleri 
bakanlıklarından olan sorusu, İçişleri Bakanı
nın teklifi üzerine, gelecek Birleşime bıraküdı. 

Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'm, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin is
tifası sebebine ve Bakanlar Kurulundaki deği
şikliklere dair Başbakanlıktan olan sorusu, Baş
bakan oturumda hazır bulunmadığından, gele
cek Birleşime bırakıldı. 

Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti'nin, 
Elbistan Belediye Balkanı Ahmet Arıkan^a ne 
zaman ve hangi sebeplerle işten el çektirildiği-
ne ve hakkında yapılan muamele neticesine 
dair İçişleri Bakanlığından olan sorusu, kendisi 
oturumda hazır bulunmadığından, gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman ; Bo-
yacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 
1939 - 1945 yılları arasındaki altııi stokunun 
miktarına ve 1945 yılından sonraki azalma se

bepleriyle halihazır döviz durumuna ve döviz 
açığmı kapamak için alman tedbirlere, dış ti
caret politikamızın esaslarına, ithalâta tahdit 
vaz'edildiğinin doğru olup olmadığına ve dış 
ticaret muvazenemizin lehimize dönmesini sağ
lamak üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne; 

Mesken buhranına ve kiralara karşı gereken 
tedbirlerin Devlet tarafından ele alınmasına, 
Emlâk Kredi Bankasının Ankara'da yapılan 
apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarı ile, 
yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli vatan
daşlara yaptığı 'kredi miktarına, Millî Korunma 
Kanunu muvacehesinde mesken ve kira dâvası
nın bir kül olarak halli için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne, Namık Kemal mahallesindeki bina
ların memur ve işçilerden az gelirli olan vatan
daşlara kat kat satılması hakkındaki söylentile
rin doğru olup olmadığına dair sorulariyle; 

Elâzığ Millevekili Ömer Faruk Sanaç'm, C. 
H. P. iktidarı tarafından yapılan ilkokullarla iki 
yıldan beri D. P. iktidarı tarafından yaptırılan 
ilkokulların sayısına, köylerimizin topyekûn ilk
okula kavuşması için bir program hazırlanıp ha
zırlanmadığına, köy enstitülerinin durumlarına 
ve bu sene bu müesseselere az öğrenci alındığı 
yolundaki iddianın doğru olup olmadığına dair 
sorusu, kendileri oturumda hazır bulunmadıkla
rından, gelecek birleşime bırakıldı. 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâ-
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bis'in, Topkapı Sarayındaki Şah İsmail tahtının 
elimize geçtiği zamarki halini muhafaza edip et
mediğine ve aynı yerde mevcut gümüşten mamul 
masa saatinin bugünkü durumuna dair sorusuna, 
Millî Eğitim Bakanı cevap verdi. 
• Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan Sâ-

bis'in, 1952 senesi başından beri nerelerde ve 
hangi tarihlerde askerî uçak kazaları olduğuna, 
bu yüzden uğranılan insan ve malzeme kaybına, 
kazaların sebeplerine ve tahdidi için ne gibi ted
birler alındığına, bu sene Hava Harb Okuluna ne 
kadar talebe alındığına ve yedek subaylardan 
pilot olmak için müracaat edenlerin sayısına dair 
sorusuna, Millî Savunma Bakanı cevap verdi. 

Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, 
Ayın Tarihi Dergisinin ne maksatla yayınlandı
ğına, yıllık masrafının Devlete kaça malolduğuna 
ve mezkûr dergide yayınlanan yazılara dair Baş
bakanlıktan olan sorusuna, Devlet Bakanı Mu
ammer Alakant cevap verdi. 

Samsun Milletvekili Muhittin özkefeli'nin, 
- ziraat makineleri acentelerinin protokol esasları

na riayet etmemesi yüzünden meydana gelen ak
saklıkların önünü almak için tamir atelyesi tesisi 
ve yedek parça bulundurulması hususunda ne 
gibi tedbirler alındığına dair sorusuna, Tarım Ba
kanı cevap verdi. 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, Kars'ta 
mevcut arazi ihtilâflarının süratle halli ve mül
kiyet haklarının nizam altına alınması hususun
da ne gibi tetkikler yapıldığına ve alınan neti
celere dair, Devlet Bakanlığından olan sorusu, 
bakan hazır bulunmadığından gelecek birleşime 
bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Grev Kanunu tasarısının bugüne ka
dar Meclise sevkedilmemesi, Zonguldak Bölge
sinde 1000 yataklı bir verem hastanesi yapılmama
sı ve hastalık sigortasının geciktirilmesi sebeple
rine, işçi sigortaları primlerinden teşekkül eden 
sermayelerle işçilerin ev sahibi olmalarının der
piş edilip edilmediğine, işçi Bankası kurulması 
ve işsizlik sigortası tesisi hakkında ne düşünül
düğüne, yeni Sendikalar Kanunu tasarısı ile iş 
Kanununun tadiline dair tasarının ne zaman 
Meclise sunulacağına dair Çalışma ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım bakanlıklarından olan sorusu ile, 

Zonguldak Limanını inşa eden Holânda Şir
keti ile liman işçileri arasındaki ihtilâfın halli 
için ne yapıldığına, bu gibi anlaşmazlıkların 

Önlenmesi için Zonguldak Çalışma Müdürlüğü 
Teşkilâtının iş müfettişleriyle takviyesinin der
piş edilip edilmediğine ve beynelmilel iş yeri 
ve işçi müfettişleri statülerinin memleketimizde 
tatbik edilmemesi sebeplerine dair Çalışma Ba
kanlığından olan sorusu, kendisi hazır bulun
madığından, gelecek birleşime bırakıldı, 

Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun* 
Tercan'daki Yetiştirme Mektebi Müdürü Hilmi 
Erbuğ'un ne sebeple vazifesinden uzaklaştırıldı
ğına dair sorusuna, Millî Eğitim Bakanı cevap 
verdi 

Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun, 
Keşan Hukuk Mahkemesinin ne için lâğvedildi-
ğine ve mezkûr mahkeme yargıcı Arif Kart'in 
bu suretle açıkta bırakıldıktan sonra aynı mah
kemenin tekrar ne için açıldığına dair sorusuna, 
Adalet Bakanı cevap verdi 

Birleşime ara verildi 

İkinci Oturum 
Van Milletvekili Perid Melen'in, Van'ın Er

ciş ilçesinin Zeylân mıntakasında bulunan Altın-
dere Harası için istimlâk edilmiş ve edilmekte 
olan emlâk ve arazi bedellerinin mülk sahiple
rine ödenmemesi için bir.emir verilip verilmedi* 
ğine, verilmişse sebeplerine dair sorusunu Ma
liye Bakanı cevapladı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Kore'de savaşan Türk er ve subay
larının memleketlerindekilerle parasız muhabe
relerinin sağlanması için bir teşebbüs olup ol
madığına ve Türk Tugayının altı ayda bir de
ğiştirilmesine tevessül edilmemesi sebebine dair 
Millî Savunma Bakanlığından olan sorusu, ken
disi oturumda hazır bulunmadığından, gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun, 
Malatya - Kemaliye - Erzincan ve Sivas - Koç-
giri - Kuruçay - Erzincan yollarının inşasına 
ne zaman başlanacağına, Refahiye - Kemah yo
lundaki inşaatı sınaiye için tahsisat verilip ve-
rilmiyeceğine, Dumanlı ve yahut Cebesoy istas
yonları civarında Fırat Nehri üzerinde bir köp
rü yaplıp yapılmıyacağma dair sorusuna, Bayın
dırlık Bakanı cevap verdi. 

Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun, 
Tercan'da Hükümet konağı yaptırılması için 
1953 yılı Bütçesine tahsisat konulup konulmadı» 
ğına dair sorusuna, içişleri Bakanı cevap verdi 
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Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, İstanbul'da münteşir büyük gazete
lere dair Adana Demokrat Parti kongresinde 
bâzı iddialarda bulunan İzmir Milletvekili Ci-
had Baban'in sözleri karşısında Hükümetin ne 
düşündüğüne dair Başbakanlıktan sorusu, ken
disi hazır bulunmadığından, gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Yozgad Milletvekili Avni Doğan'm, Alaca -
Mamure - Zile istikametinden Kümbet Ovasının 
Zile ve Alaca şosesine: Yozgad - Sorgun . Çike-
rek - Tokad istikametinden Artova'nın her iki 
cihetteki ana yollara raptınm düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakanlıktan olan sorusu
na, Bayındırlık Bakanı cevap verdi. 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri'nin, 
taşıt kazalarını önlemek için ne gibi tedbirler * 
alındığına dair sorusuna, İçişleri Bakanı cevap 
verdi. 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, 
memleketimize ithal edilmekte olan otomobil 
ve traktör sayısının tahdidi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğından olan sorusu, Bakarı hazır bulunmadı
ğından, gelecek Birleşime bîrakıldı. 

Afyon Karahisar Milletvekii Ali İhsan Sâ-
bis'in, kayıtsız ve şartsız serbest ithal müesse
sinin ne zaman verildiğine, bu usul cari iken 
lüks eşyanın memleketimize ithaliyle döviz is
rafına sebebiyet verileceğinin ve ithal taleple
rinin tetkik bahanesiyle uzun müddet elde tu
tulması suretiyle suni pahalılık yaratılacağı
nın düşünülüp düşünülmediğine ve her nevi in
şaat, sanayi ve ziraat alet ve malzemesinin her 
zaman için kati ve muteber olmak üzere serbest 
ithallerine karar verilip verilmiyeeeğine dair 
sorusu ile; 

Orman Umum Müdürlüğü tarafından' Kızıl
cahamam, Abant Gölü ve sair mahallerde ya
pılmış olan binalar ve köşkler için hangi yıllar
da, ne miktar para sarfedildiğine ve mevzuata 
aykırı olarak yapılan lüzumsuz bu sarfiyattan 
dolayı müsebbipleri hakkında bir muamele ya
pılıp yapılmadığına dair sorusu, ilgili bakanlar 
hazır bulunmadığından, gelecek birleşime bıra
kıldı. 

Sivas Milletvekili Şevki Ecevit'in, il ve ilçe
ler dışında bulunan köy okullarının vilâyet iti

bariyle adedi ile halen esaslı surette tamire 
muhtaç olanlarının miktarına, Öğretmen okulu 
mezunu öğretmenlerden bu okullarda vazife 
alanlar bulunup bulunmadığına; 1951 - 1952 
ders yılındaki mezun sayışma ve bu okulların 
tamamının teftiş görüp görmediğine -dâir Millî 
Eğitim Bakanlığından olan sorusu, Bakan ha
zır bulunmadığından, gelecek birleşime bıra
kıldı. 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, 
Balıkesir'de yeni açılan hastanede göz ve kulak 
koğuşları boş olduğu halde dahiliye koğuşun
da ikişer kişinin bir arada yatırılması sebebi
ne, vazifeli doktorlardan üçüne aynı ay içinde 
izin verilmesinin doğru olup olmadığına ve bu 
gibi idaresizliklere sebep olanlar hakkında ne 
muamele yapıldığına dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından olan sorusu ile, 

Bandımıa - İstanbul ve Karadeniz hattın
da işliyen vapurlarda biletsiz sehyaat etmek 
mecburiyetinde kalan yolculardan alman iki 
misil cezalı bilet ücretine, İstanbul, Marmara 
ve Karabiga «seferleri için daha büyük ve yol
lu bir gemi tahsisinin mümkün olup olmadı
ğına ve Denizcilik Bankasının maaşlı ve üc
retli memurlarına yapılacak zamma dair Ulaş
tırma Bakanlığından olan sorusu, ilgili bakan
lar oturumda hazır bulunmadıklarından, gel©-
cek Birleşime bırakıldı. 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci'nin, 
1952 senesinde kaç aded ve nerelerde orta mek
tep açıldığına, bunlardan kaç tanesinin Doğu 
illerine isabet ettiğine ve Diyarbakır'ın Lice 
ve Çermik ilçelerinde orta mektep açılmasına 
neden müsaade edilmediğine, 1951 ve 1952 yıl
larında Doğu illerinde kaç aded köy okulu 
yaptırıldığına dair Millî Eğitim Bakanlığından 
olan sorusu, Bakan hazır bulunmadığından 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Yozgad Milletvekili Avni Doğan'in, Sor
gun İlçesinin bâzı köyleriyle Boğazlıyan, Yer
köy ve merkez ilçelerinin birçok köylerinde 
Hazine namına tesbit, tescil ve göçmenlere tah
sis olunan yerli halka ait topraklar hakkında 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusu, Başbakan hazır bulunmadı
ğından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, Sanfca-
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mis ve Gole ilçelerinin bâzı köyleri ile Erzu
rum îli arasında devam eden hudut ihtilâfının 
halli için ne düşünüldüğüne dair içişleri Ba
kanlığından olan sorusu, kendisi oturumda ha
zır bulunmadığından, gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

24 . XII . 1952 Çarşamba günü saat 15 te 

toplanılmak üzere 'Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 
F. Apaydın . t. Kirazoğlu 

Kâtip 
Rize Milletvekili1, 

A. Morgu 

Somlar 
Sözlü sorular 

1. — Sinob Milletvekili Muhtar Acar'ın; is
tanbul Genel Meclisinin kanunun tâyin ettiği top
lantı devreleri haricinde ihtisas Komisyonları
nın çalışıp çalışmadıklarına ve bu komisyonlara 
dâhil bulunanlara hakkı huzur verilip verilmedi
ğine, istanbul Birleşik Mahallî idaresi ile Bele
diyesine bağlı müesseseler kadrolannda istihdam 
edilenler arasında vazifeye uğramadıklan halde 
namlanna istihkak tahakkuk ettirilenlerle, mes
lekle alâkası olmıyanların bulunduğu hakkında
ki iddialann doğru olup olmadığına dair sözlü 
soru önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/911) 

2. — Sinob Milletvekili Muhtar Acar'ın; is
tanbul Belediyesince Eyüp'te Dökmeciler Cadde

sinde mubayaasına tevessül edilen arsanın satın 
alınması muamelesine dair sözlü som önergesi, 
içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/912) 

YazıU sorular 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in; 

Kore'deki er ve subaylarımızın mektuplarını pa
rasız veya az bir ücretle göndermeleri hususunda 
ne düşünüldüğüne dair yazılı soru Önergesi, Millî 
Savunma ve Ulaştırma Bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/913) 

2. — Erzincan Milletvekili Ziya Soylu'nun; 
Erzurum'un Ilıca Bucağına içme suyunun ne va
kit getirileceğine dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık ve içişleri Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/914) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Devlet Memurlan Ayhklanmn Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasansı (1/498) (Adalet ve Büt
çe komisyonlanna) 

2. — Hâkimler Kanununa geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/499) 
(Adalet Komisyonuna) 

3. — Türkiye Vakıflar Bankası kanunu tasa

rısı (1/500) (Ticaret, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) 

Teklifler 
4. — Ankara Milletvekili Hâmid Şevket in

ce'nin, 2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Dahilî Nizamnamesinin tekrar meri
yete konulmasına dair nizamname teklifi (2/474) 
(Anayasa Komisyonuna) 

5. — idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil
let Mclisi 1952 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi (2/475) (Bütçe Ko
misyonuna) 
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Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN - Başfcanvekili Fikri Apaydın 
KÂTIPLEB : Ahmet Morgil (Bize), ibrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

^mm 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamayı tam yapacağız, ar
kadaşların işaret etmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DtVANININ KAMUTAYA SUNUŞLABI 

1. — Yugoslavya'ya giden Ekonomi ve Tica
ret Bakam Enver Güreli'nin dönüşüne kadar 
kendisine Çalışma Bakanı Samet Ağaoğlu'nun 
Vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/417) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
okutacağım efendim. 

Ankara, 23 Aralık 1952 
T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 

Yugoslavya Hükümetinin daveti üzerine bu 
memlekete giden Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

.Enver Güreli'nin dönüşüne kadar, kendisine 
çalışma Bakanı Samet Ağaoğlu'nun Vekillik et
mesinin Başbakanın teklifi üzerine muvafık gö
rülmüş olduğunu saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayar 

BAŞKAN — Ittılaınıza arzedilmiştir. 

2.— İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi 1952 yılı Bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin ge
ri verilmesine dair önergesi (2/468, 4/300) 

42429/1899 20 Aralık 1952 
Yüksek Başkanlığa 

1952 malî yılı Büyük Millet Meclisinin A/ l 
işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında 
bulunan 453 ncü bölümünün 21 nci maddesine 
yüz bin lira ödenek eklenmesine dair takdim' kı
lınmış olan 17 . XII . 1952 tarihli kanun tekli
fimizin geri verilmesine müsaade buyurulmasını 

saygı ile rica eyleriz. 
İdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 

Mehmet Aldemir İhsan Şerif özgen 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Gündem 

dışı söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında? 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Geçen 

Birleşim zaptı hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, geçen Birleşimde Ayın Tarihi 
dergisi hakkındaki sözlü sorumu sayın Devlet 
Bakanı cevaplandırırken, sormadığım halde bu 
derginin ilk neşir tarihini 1934 olarak Yüksek 
Meclis huzurunda bildirdi. «Daha önce çıktığı
nı zannediyorum» dediğim zaman, «Hükümete 
itimatsızlık gösteriyorsun» dediler ve eski söz
lerini teyidettiler. O Birleşimde kati tarihi is
pat edemediğim ve ilk neşir tarihini katî ola
rak şimdi öğrendiğim için bunu ifade etmek 
istiyorum. (Lüzum yok sesleri). 

Ayın Tarihi dergisi ilk defa 1339 Eylülünde 
yani 1923 tarihinde çıkmıştır ve o tarihten 
1931 e kadar fasılasız devam etmiştir. Matbuat 
Umum Müdürlüğü Hariciye Vekâletinden alı
nıp Dahiliye Vekâletine bağlandıktan sonra 
yeniden bugünkü Ayın Tarihi'ni neşre devam 
etmiştir. Bunu da 1934 olarak tashih ve tavzih 
ederim. (Soldan: «Bu, zabıt üzerinde konuşma 
değil, sadet harici» sesleri). Devlet Bakanına 
Basın Yayın Umum Müdürlüğü yanlış malûmat 
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vermiştir. (Soldan: Gürültüler). Bir daha ma
lûmat alırken kontrol edilmesini ve kendisine 
yanlış malûmat veren memurları cezalandırma
sını rica ederim. Bu, bir. (Gürültüler, masa ka
paklarını vurmalar, sadede sadede sesleri). 

Bir de sayın Devlet Bakanı... 
• «BAŞKAN — Kemal Bey, size zabıt hakkın

da söz verdim. Zatı âlinize sorunuzun ihtiva et
tiği hususlar hakkında konuşmanız için söz ver
medim. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Soru 
üzerinde konuşmuyorum, yanlış foir noktayı tav
zih ettim. Bir noktayı daha arzedeceğim. (Gü
rültüler, sıra kapağı sesleri, «sadet harici ko
nuşma» sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ne 
söyliyeeeğini bilmiyorum ki vazifemi yapayım. 

(KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Sayın 
Devlet Bakanı cevap verirken bir cümle sarfet-
mişler. O anda kavrıyamadım. (Gürültüler). 
Arkadaşlarla konuşuyordum... (Gürültüler, sı
ra kapağı sesleri). 

BAŞKAN — Kemal Bey; çok rica ederim, 
münakaşaya malhal vermeyin. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Efen
dim, sözümü kesiyorlar. Notum var. 

(Notu Başkana verdi). (Şiddetli gürültüler). 
(BAŞKAN — Rica ederim, müsaade buyu

run. Siz onların vekili değilsiniz. Hatibin no
tu bendedir. Kendisini dinliydim. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Efen
dim, zaptın tashihini istiyorum. Geçen gün sa-

1.— İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 
203 arkadaşının, Anayasa teklifi üe îzmir Millet
vekili Zühtü Hilmi Velibeşe ve 185 arkadaşının, 
491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun yeniden 
meriyete konulmasına dair kanun teklifi ve Ana
yasa Komisyonu raporu (2/349, 469) [1] 

BAŞKAN — Efendim; tümü hakkında söz 
istiyen arkadaşlar: Hamdullah Suphi Tannöver 
(Manisa), Muhlis Tümay (Manisa), Muhit Tü-
merkan (Sinob), Hasan Reşit Tankut (Hatay) -
dır. 

[1] 56 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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I yın Devlet Bakanı bir cümle sarfettiler. «De

mokrat Partiye böyle bir ifade isnat eden kim
se perişan olur» dediler. Böyle bir isnat be
nim aklımdan geçmez. «Bu isnadı yapan kim
se perişan olur» ne demektir? izah ederlerse 
memnun olururm. 

BAŞKAN — Efendim; bu, zaptın tashihine 
ait bir husus değildir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Bu 
j cümlenin zabıttan çıkarılmasını rica ediyorum. 
| Bir bakan bir milletvekilini bu şekilde tehdit 
. edemez. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Kemal Bey, süzünüz bitmiştir. 
Efendim, önergeler var, okunacaktır. 

I • 24 . XH . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemde yazılı kanunların sözlü 
sorulardan evvel görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Sabri Erduman 

BAŞKAN — Efendim; Ahmet Gürkan, Av-
ni Tan, Şevki Hasırcı ve Nihat îyriboz'un öner
geleri de aynı mealdedir, kanun teklif ve tasa
rılarının sözlü sorulardan önce görüşülmesine 
dairdir. 

önergeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

O halde gündemdeki sırasına göre yeğlik
le görüşülmesine karar verilen işlere geçiyoruz. 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (Ma
nisa) — Muhterem arkadaşlar; asıl mevzua gir
meden evvel.onun tarifine ihtiyacım var: Sa
hile inmiş bir adam tasavvur ediniz, önünde 
bir göl değil, bir iç deniz değil, bir umman var
dır. Türk Dili bahsi, bir ummanı kucaklıyan 
çok geniş bir bahistir. Eğer Büyük Millet Mec
lisi âzası bütün ömürlerini dil tetkikatma has
retmiş olsalardı bugüıı bunu konuşmazdık. Bu 
mesele çoktan halledilmiş olurdu. Fakat ana 
dilimizi yani bütün millî tarihimizin en büyük, 
en eski müessesesini mütalâa ederken aklımıza 
gelmedi ki, dilin tarihi vardır, kelimelerin ta
rihi vardır, dil ıslahatı gelişi güzel yapılamaz. 
(Bravo sesleri) Bu hataya bir defa düştük, şim-

5. — GÖRÜŞÜEN ÎŞLER 
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di bir geriye dönme hareketi yapıyoruz. I 

Bu vesile ile bir ricada bulunmak isterim: 
50 - 60 sene sonra meyvelerini almak üzere 
bir dil akademisi, bir edebiyat akademisi yap
ma kararında gecikmeyiniz. Yarın, Öbürjgün 
Anayasanın, dilini değil, kendisini değiştirmek. I 
lâzimgelecektir. Yine cümlelerle ve metinlerle 
meşgul olacağız. O zaman mesele bir defa da
ha huzurunuza gelecek. Acaba bir millet, haya
tında ilânihaye en büyük, lâkin en az değişme- I 
si lâzımgelen kanunu ile mütaaddit defalar sık I 
sık meşgul olabilir mi? Olamaz! O halde çok 
gecikmeden bir dil akademisine doğru bir ha- I 
reket yapmalıyız, bunun kararını almalıyız. I 

'Muhterem arkadaşlar, dedim ki, bir um- I 
man karşısındayım, Bana bu cümleyi söyleten I 
sebep şudur : Acaba aynı kökten gelen, asla I 
karışmadan binlerce seneden beri devam eden I 
bir Türk ailesini alsam, karşımıza kaç din çı- I 
kaçaktır bilir misiniz? Evvelâ Şaman dini çı- I 
kaçaktır, iptidai bir fetişizmdir. İkinci din I 
olarak Mani dini çıkacaktır. Bu din hakkında I 
yazılmış esehler vardır. Bizi 16 asırlık kademe- I 
ye götürür. Üçüncü din Budizmdir. Profesör I 
Pol Kok'u davet edin, 1200 sene evvel Turfan I 
vadisinde toprakları k'a'zmak, kumları kaldır- I 
mak suretiyle meydana çıkarılan iki şehir var- I 
dır. Kocaçay'da ve Turfan duvarlarının dibin- I 
de Budis ailesini yapan Türkleri seyrettik. 
Bunun altında Almanca bir cümle ile «renklere I 
dikkat ediniz» diyorlardı. Çünkü Türkler ek- I 
seriyetle esmer olurlar. Oradaki Türkler mavi I 
gözlü, yeşil gözlü, kızıl saçlı Türklerdir. Kas- I 
tamonu'da, Antalya civarında. Beyler Dağı'n- I 
da gördüğümüz ve Deliorman'da gördüğümüz 
Türkler; İsveçli, Norveçli dediğiniz insanlara I 
benziyen Türklerdir; fakat bunlar dinleri itiba- I 
riyle Budisttir. 

Dördüncü bir din var, Nasturi dini. Bütün 
kitlelere malolmamıştır. Nasturi, Hıristiyanlı- I 
ğm bir şubesidir. Orta - Asya'ya' kadar yayıl
mış, Teymur devrine kadar devam etmiş, o I 
devirde ölmüş Türklerin salipler altındaki me- I 
zarlıkları hâlâ duruyor, 

(Beşinci din Hazer devri han ve asilzadeler I 
sınıfı dâhil olmak üzere, Musevi dininin Türk- I 
ler arasında yayılmış olduğu bir devridir. I 
Bunların bakiyesi muhtelif yerlerde Polonya'- I 
da, Basarabya'da, İrak'ın şimalinde hâlâ mev- | 
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-cuttur. Ve Şaptal ismindeki âlimleri, İstan
bul Dil Kurultayına geldikleri zaman bizim ha
kiki Türkçemiz olan İstanbul Türkçesini, Ba
bıali Türkçesini konuşuyorlardı. 

Son dinimiz, bin seneden beri, îslâmiyet-
tir. En büyük, en istikrarlı medeniyetlerimi
zi bize veren, demvalı ve en ileri devletler kur
duran, en sağlam cemiyeti tesis etmemize im
kân temin eden ve bizatihi bir ahlâk müessese
si olan son din tslâmiyettir. (Bravo sesleri). 

Değişmiyen hangisi? Bütün bu dinler içeri
sindeki şekil farklarına rağmen değişmiyen. 
Türk dilidir ve bu, şayanı hayrettir. 

Bugün aramızda görmüyorum, bir gün Sad
ri Maksudi Bey - kendileri Kazanlı'dır - o zaman 
Şengül hamamı civarında bulunan Türkocağm-
da, Türk dilinin birliği hakkında bir hasbühal-
de bulunuyordu. Hademe yanıma geldi, bir kâ
ğıt verdi, baktım buruşuk bir zarf, kurşun ka
lemle yazılmış... Semerkant'tan iki Türk genci 
gelmiş. Senelerce basmacı olarak mücadele et
mişler. Kimlerle mücadele ettiklerini biliyorsu
nuz, Ruslarla. Ayağa kalktım, Sadri Maksudi 
Bey, bir dakika durur musunuz dedim, dâva
nızın belki ikna edici bir delili elimize geçmiş
tir. Şimdi Semerkant'tan gelmiş iki Türk gen
ci vardır, cemiyetin önünde onları konuşturaca
ğım. Benim suallerimi anlarlarsa, cevaplarını 
siz anlarsınız, dâvanızın en güzel teyidim bul
muş olacaksınız. İkisini de çağırdım, birisi ha
len şimendiferlerde çalışır, birisi de hocalık et
mektedir. Yarını saat konuşturdum. Bittikten 
sonra sordum, arılamakta müşkülât çektiniz mi? 
Hayır dediler. Benim konuştuklarımdan anla
makta müşkülât çektiğiniz oldu mu dedim, ha
yır dediler. O halde karşınızda bir âlem var, 
dikkatinizi buna celbederim. Lâtin kavimleri 
Avrupa'nın Garbını ve cenubunu işgal ederler. 
Ben bir italyan'a Lâtin aslındansınız, katolik-
siniz o halde Fransız'sınız dersem, onun cevabı; 
asla olacaktır. Bir İtalyan, bir Portekizli, Ro
manyalı, İspanyol, bu cevabı verir. Cermen as
lından gelen milletleri ele alınız. Cermen aslın
dan olduğuna, Protestan olduğunu söyliyerek, 
bir Holândalı'ya Almansın dersem, ne cevap 
verir? Hayır der, Holândalıyım. islav milletleri 
hep böyledir. Bir tek unsur var, yeryüzünde, 
geniş iklimlerden yayılmıştır, Akdeniz sahille
rinden ta Çin'e, Mançurya'ya kadar yayılmıştır. 
Onlardan biri buraya geldiği zaman siz onda 
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bir yabancılık görmüyorsunuz. Sadri Maksudi 
Bey Kazan'dan geldiği zaman yabancılık çekti 
mi? Ne yapacağını düşündünüz mü? Üniversite
ye hoça^ Büyük Millet Meclisine âza yaptınız. 

Araüm henüz 8-10 gün geçti, Dışişleri Ba
kam Köprülü Fuad Bey haber veriyor, 1700 ka
zak - Kozak demiyorum, cünki Kozaklar Rus-
tur - bize iltica etmişlerdir. 17.000 kişiden kala 
kala 1700 kişi kalmıştır. Biz bunları kabul et
mişiz, iskân ediyoruz. Çok uzaktan geldiler. Ta
rih bizi ayırmış, başka yerlerde kalmışlar. Ni
çin ayrı oluyoruz? 

Acaba Yusuf Akçura, muhterem ve aziz ar
kadaşımız hayatta iken, Şimalî Rusya'dan gel
di diye bir an düşündük mü? Ağaoğlu Ahmet 
Kafkasya'nın bir köşesinden geldi diye aklımı
za bir şey gelmedi. 

Yeryüzünde bir tek millet hemırktır, hem-
millettir, geniş sahalar üzerinde tarihî şuuru
nun temin ettiği vahdeti muhafaza ederek ya
şıyor : Türkler!. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar; Türkçemizde şive farkları var
dır, zaruridir. En az fark yine bizim dilimiz-
dedir. Bir Fransız Breton dilini konuşursa 
öbür Fransızlardan derhal ayrılır, Bas dilini 
konuşursa derhal ayrılır, Alsas Loren'de Alman-
caya rastlarsınız. Bizim sahamızda böyle değil
dir. 

Emin olunuz maruzatıma bir tek siyasi fikir 
katmıyorum, evham ve hayalatla hasta olan bir 
kafanın sahibi değilim. Hudut dışında bir tek 
emelim yoktur. Yalnız hissimi söylüyorum. 

Eh uzak yerde yaşıyan Türk en yanımızda-
dır, içilmededir. Aramıza geldiği vakit kardeşi-
mizdir diye bağrımıza basıyoruz, vazifeye alı
yoruz, mekteplere koyuyoruz, bizimle beraber ya
şıyor. 

Birgün Bükreş'teyim, Fransız Sefiri bir su
al sordu, dedi ki : «Sizden bir aded bekliyorum, 
acaba Rusya toprakları içinde yaşıyan Türkler
in adedi hakkında bana sarih bir malûmat ve
rir misiniz?» Dedim ki, «Bâzı fikirlerim var, bi
raz eksilmiştir, müsaade ederseniz Moskova 
Darülfünundan mezun bir arkadaşım var, mü
kemmel Rusça bilir ve Rusya ile çok alâkalıdır, 
ona müracaat edeyim, Rus istatistiklerinin as
la bizim lehimizde olmıyacak, muhakkak suret
te bizim aleyhimize olacak adedlerini size vere
yim.» 
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Bir hafta sonra cevabını götürdüm. Rusya 

hudutları içinde ana dilimizi konuşan tam 41 
milyon insan vardı. Bunun dışında kalan Çin 
Türkistan'ını, Efgan Türklerini, İran'ı Irak'ın 
şimalini, Suriye'nin şimalini, Balkanları ve 
adaları da alırsanız karşınıza en aşağı 70 - 75 
milyonluk bir kitle çıkar. O halde konuştuğu
muz mesele, bu muazzam kitlenin dil meselesi, 
Asya Tarihi, onun tarihi öğrenilmeden anlaşıl
maz. 

Bir aralık inkılâplar, ihtilâller oldu. İnkı
lâpların ve ihtilâllerin kendisine mahsus zaıf-
ları yardır. Bizde de o zaıf görüldü. Fransız 
ihtilâllerinde, Rus ihtilâllerinde de görülmüş
tü. Günün birinde dili, ıslaha kalktık. Benim 
dil hakkında bir hakkım vardır, edebiyat hoca
lığını yaptığım güzel Türkçenin, incelmiş Türk-
çenin, çok eski bir medeniyetin ifadesi olan 
Türkçenin tesirlerine şahit oldum. Onlardan bir 
ikisini size anlatacağım : 

Paris'teyim 1917 de, Metropol'de. Karşıma 
HalitZiyafiey çıktı, o hepinizin tanıdığı hika
yeci, Romancı Halit Ziya Bey. Karşı karşıya 
oturduk, iki dostun birbirini bulmasından müte
vellit» saadet içinde , konuşuyoruz. Yanımdaki 
bir yabancı dinliyor. Belki bir Musevi, belki 
bir Ermeni, belki de bir Rum. Beş dakika geç
ti veya geçmedi, yanımdaki ve beni dikkatle 
dinliyen o yabancı sordu : «Hangi dille konu
şuyorsunuz? Sorabilir miyim?» Biliniz, dedim. 
Bütün Avrupa dillerini saymıya başladı. Şi
malden merkeze, sonra Balkanlara indi, hepsini 
söyledi, fakat bir dili, Türkçeyi söylemeyi 
unuttu. Unuttuğunuz bir dil var, bulamadınız, 
dedim. Hayret etti, hepsini saydım, dedi. Ko
nuştuğumuz lisanın Türkçe olduğunu ifade 
edince, «Ben ne bedbaht adamım, çünkü mecbu
rum yakın bir istasyonda ineceğim, dedi. Ko
nuşmanızı bir musikiyi dinler gibi dinledim. Bir 
milletin dilinin bu hale gelebilmesi için ne 
büyük bir medeniyeti olması lâzımdır!» 

Arkadaşlar, Viyana'dayım, öğle sofrasında 
Sefirimiz Cevat Bey var ve uzun*seneler Mübade
le Komisyonunun başında çalışmış bir ihtiyar 
İspanyol da aynı sofrada bulunuyor. Yemek bit
ti. Resmî bir ziyafet olmadığı .için nutuk söyle
meye lüzum yoktu. Bu ihtiyar ayağa kalktı, 
Elçiye dedi ki: «Müsaadenizi rica edeceğim, iki 
teşekkürüm var, onları size söyliyeceğim : Ge
çiyordum bir nezakette bulundunuz, beni sofra-
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niza davet ettiniz. Asıl teşekkürüm bunun için 
değildir. Bu ikincisi için belki teşekkür keli
mesi kâfi değildir, minnettarlık kelimesiyle ifa
de etmeliyim. Sebebi şudur : İstanbul'dan ayrı
lırken kalbime çökmüş bir keder vardı; bir 
daha Türk kadınlarının konuştuğu Türkçeyi 
işitmiyeceğimi düşünmüştüm, oradan bu hüzün
le ayrıldım. Fakat bugün size minnettarım, 
çünkü sofranızda dört Türk kadınını Türkçe 
konuşurlarken dinledim. îşte ikinci ve asıl te
şekkürüm bunun içindir.» Dedi. 

Arkadaşlar, dil mevzuübahis olduğu vakit 
içeri attığımız kelimelerin, ahenk itibariyle, ifa
de itibariyle servetini, güzelliğini düşünmek mec
buriyetindeyiz. 

Birgün, o zaman Romanya Başbakanı olan za
tın sofrasında idim. Bir öğle yemeğindeyiz, ya
bancı diplomatlar var. Bu zat dedi k i : «Ne garip 
şeydir, beş yüz seneden beri bu topraklarda 
yaşadılar, bizim lisanımıza bir tek kelime koy
mamışlar.» Bir an karar vermekte tereddüt et
tim, müdahale edeyim mi etmiyeyim mi, düzelte
yim mi düzeltmiyeyim mi? Diye düşündüm. Son
ra «Reis Beyefendi, yalnız sizin bu odanızda üç-
yüz tane kelime var ki, Türkçedir, diye başla
dım, sizin sırtınızdaki elbiseden başlıyorum; 
ayağmızdaki pabuç, bizim pobueumuzdur, çorap 
da bizimdir. Belinizdeki kimir, benim, kemerim-
dir, köylülerin giydikleri basma dediğiniz şey 
bizimdir. Bütün Romen Milletinin başına giydiği 
keçûla, benim keçe külâhımdır. Çerçeve de, per
de de Türkçeden alınmıştır. 

Döşemea dediğiniz döşeme, benimdir. Tavan 
dediğiniz zaman tavan telâffuz ettiğiniz kelime I 
benimdir. Buraya (Sofra joli) diyorsunuz. Sof
ra benden, joli Fransadan gelmiştir, (odaya) de- j 
diğiniz oda, benim odamdır. (Mahalle) benim | 
mahallemdir. Matbaha giderseniz orada Türkçe 
değil, Romence kelime aramaya mecburum.» 

Bereket versin bir genç zabit bana yardım 
etti. Ben her kelimenin Türkçe olduğunu söyle
dikçe yanındakilere soruyor, bu da mı Türkçe, 
bu da mı Türkçe "diyordu. Bunların hep Türkçe ' 
aslından gelme kelimeler olduğunu öğrenince 
«meğer dedi, biz farkına varmadan Türkçe ko- < 
nuşuyormuşuz.» 

Arkadaşlar, ilk medeniyete taallûk eden üç 
bin kelimemiz var. Şimdi ben tek cümle içinde 
hulâsa edeyim; umumi, feleefî, fikrî varlıkları 
itibariyle, milletler, terkipten ibarettir, diller 

2.1952 0 : 1 
terkipten ibarettir. Bir kökten gelmiş bir tek mil
let, bir kökten gelmiş bir tek lisan mevcut de
ğildir. Kelimeler de insanlar gibi doğar, yetişir 

, ve ölür! 
Volter aylarca İngiltere'de kaldı, döndü Pa-

"ris'e geldi. İngilizce hakkında intibalarıni sor-
! dular. «İngilizce bir dil yoktur. İngilizce, fena 

konuşulan bir Fransızeadan ibarettir.» dedi. On 
bin tane İngilizce kelime vardır. Normanlarm 

! istilâ devrinden kalmıştır. Onları çıkarırsanız In-
I gilizce yoktur. Size umumi olarak söylüyorum: 
! Avrupa dillerine Lâtin dilinden, eski Yunan di-
! linden gelmiş kelimeleri o dillerden çıkarırsanız 
i ilim dili, hukuk dili, edebiyat dili kalır mı? Emin 
| olunuz bir köy dilinden başka bir şey kalmaz. 
I Arapça kelimeleri de elime aldığım vakit dil-
j de fakir, sığıntı bir millet halinde değiliz. Islâmı 
i medeniyette benim işgal ettiğim mevki çok bü-
I yüktür. O medeniyeti kuran milletlerden biri-
i yim. 
I Bir gün hademe haber verdi, bir Alman ma-
I damı seni görmek istiyor dedi, hayret ettim. Ka

dın içeri girdi : «Annem tarafından size bir sual 
sormaya geldim» dedi. Nedir? dedim. «Annem 
İstanbul'un âşıkıdır, her gün tramvaya biner, 
İstanbul'un bir semtine gider, Asmaaltmdaki 
kahveniz onu teshir eder, bir mescit, Bir cami onu 
teshir eder. Fakat şimdi meyustur, bedbahttır 
Niçin? dedim, «çünkü dedi, tramvaya binen genç
leriniz Üniversite diyorlar, profesör diyorlar, 
asistan diyorlar, doçent diyorlar.» Evet, dedim, 
maalseef öyledir. 

Annesi kendi kendisine sormuş, «Türkler en 
eski milletlerden biridir. Bunların dilinde bu 
fikirleri ifade edecek hiçbir kelime mi yok, şimdi 
mi buna kavuşuyorlar?.» 

Arkadaşlar; inanınız, bu teessürü her gün du
yan bir insanım. Bir taraftan arapça kelimeleri 
çıkarıyoruz, fakat öte taraftan ne yazık ki, 
asıl ecnebi kelimelerin istilâsına şahit ve seyir
ci kalıyoruz. Karşıdaki otelin kapısına bir yazı, 
«Ankara Palas».... «Saray», medeni olmıyan 
âdi bir kelime midir?. Neden «Ankara Sarayı» 
demiyoruz?. Otobüse biniyorsunuz, sizi «Baraj» 
a götürüyor. Bentler yapmışız, , dünya ölçüsün
de, Romalılar ayarında bentler yapmışız. Niçin 
babalarımızın muazzam medeniyet yadigârı 
olan bu eserlerin, bu «bentlerin» adım almıyo
ruz da «baraj» diyoruz?. (Bravo sesleri) Otobü
se biniyorsunuz sizi «Hipodroma» götürüyor.. 
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Burası da babalarımızın «At meydanı» dediği 
yerdir. Hipodromda ne var diye merak edersi-
mZt «konkuripik» varmış (Gülüşmeler) Orada 
ne oluyor?. Herkes favorisine plase ediyor, gan
yanlar parayı alıyor. Utandıracak şey! (Alkış-

Arkadaşlarım; Süleymaniye, benim yabancıys 
yenmek için onu ilk ziyarete götürdüğüm yer
dir. Yabancılar bana İstanbul'u seyredelim de
dikleri zaman onları evvelâ Süleymaniye'ye gö
türürüm. Burası bir tek mimarın eseri değildir, 
asırların yetiştirdiği mimarların müşterek ese
ridir. Yirmi tane erbabı sanat en yüksek ke
malini oraya vermiştir. Onları oraya götürü
rüm. 

Orasını benimle beraber gezenlerden bir ta
nesi de çok sevdiğim bir dostum, Yugoslavyalı 
büyük şair Duçiç oldu. îçeri girdiğimiz zaman 
konuşmıyalım dedi. Hakikaten konuşmak müm
kün değildi. 10 - 15 dakika susacağız dedi, sus
tuk. Şimdi dışarıya çıkalîm, dışarda konuşalım, 
dedi.. Dışarıya çıktık. Ddi k i ; «Bu binayı kim 
yaptı?.» «Biz, bu bir Türk eseridir» dedim. 
«Evet, bu mahallede kimler oturuyor?.» Türk
ler, dedim. «Olamaz dedi, bu mahallede oturan
lar bu binayı yapamazlar; bu binayı yapanlar 
böyle mahallede oturamazlar.» 

Dedim k i ; «bir şeyde yanılıyorsunuz : Bu 
mabet 16 ncı asrın eseridir, bu mahalle yirminci 
asrın eseridir. Fakir düştüğümüz zaman yaptı
ğımız. mahalle. Daha evvel Süleymaniye etrafın
da büyük bahçeler içinde, evler ve hattâ konak
lar değil saraylar vardı. Bütün bu semt Eüstem 
Paşa Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı gibi saraylar
la işgal edilmişti.» 

«Hakkınız var bu aklıma gelmemiştj» dedi. 
Birgün davet aldık, Dolmabahçe'de Dil 

Kurultayı toplanacaktı. Sevinerek gittim. Çün
kü ilk defadır ki, Türk milletinin münevverleri 
en eski müesseseleriyle meşgul olacaklardı. 
Tahtaya bir arkadaş çıktı; (böyle) ye (büyle) 
diyordu, (duğrusu) diyordu. Altı, yedi tane 
böyle kelime yakaladıktan sonra tahtaya ve 
çıktım. « Ben dedim, buraya bayram yerine gi
den bir çocuk sevinciyle geldim, fakat meyu
sum, betbahtım » dedim, ve ilâve ettim : « Eğer 
ıben Türkçeyi böyle konuşacaksam ne zavallı ne 
biçare bir adammışım, bunlar bize yol göstere
mez!... » , 

İ.1052 0 : 1 
[ Nihayet zaman geçti arkadaşlar. Siyasi nüfuz 

sahibi olan makamların tesiri dilimiz üzerinde 
kendini göstermeye başladı. 

Sizi yormazsam bir hâtıramı daha anlataca
ğım (Memnuniyetle dinliyoruz sesleri). 

Arkadaşlar; gençlik senelerime tesadüf eder; 
o zaman İstanbul'da tramvaylar atlıdır. Sirke
ciden bir tramvaya bindim. Meğer bir sinema 
dönüşü gibi, sarhoşların dönüşü saati imiş. 
Mütemadiyen içeri sarhoşlar geliyor. Yanıma 
bir tanesi oturdu, arasıra bakıyor, birşey söyli-
yecek... Teşvik «etmek istemiyorum. Nihayet şa
hadet parmağı ile dudağım kaldırdı, « bugün 
dişim ağrıyordu, çektirdim » dedi. Çok iyi 
yaptınız dedim. Biraz sonra, hanımının da di
şini çektirdiğini söyledi. Pek iyi yapmışsınız 
dedim. Daha sonra; « şimdi bir ricam var, de
di, içeri moloz atıyorlar, biletçi gelecek, bilet 
parası istiyecek, benim ise uykum var, şu ce
bimde param var, elini uzat 70 para al, biletçi-
ye ver, biletimi al », dedi. « Ya bileti ne yapa
yım ? » dedim. « Fesimin arasına sok » dedi. 
Bileti aldım ve fesinin arasına koydum.. 

Şimdi asıl bahse geliyorum: Acaba dilimize 
yeni kelimelerin girmesi bir kazanç değil midir? 
İtiraf edeyim ki, Türk dili hakkındaki tetkika-
tımız boşa gitmemiştir. Kazandığımız yüzlerce 
kelime vardır. Türkçenin tarifine, ahengine ta
mamen uygundur. Yanlış ve çirkin kelimeler 
de alınmıştır. Eski Türk dilinin ağırlığı odur 
ki, bunu bir gün sofrada Çankaya Köşkünde 
ilk Devlet Reisimize söyledim. Bana hitaben : 
« Hamdullah, ne diyorsunuz şimdiki Türk dili 
hakkında? » dedi. 

Evliya Çelebi şöyle der : « Çerkesçe ol lehçe
dir ki, onu Çerkeş kavminden maada yalnız sak
sağanlar konuşur ». (Gülüşmeler). Bana « ye
ni dilimiz için sen ne düşünüyorsun?» dedikleri 
zaman, «Paşam dedim, size Heyeti Vekilenin 
içtimama ait bir cümleyi söyleyeceğim : (Ba
kanlar Korulu, Başbakanlıkta, Başbakan Sa
raçoğlu'nun başkanlığında toplanacaktır.) Bu 
cümle karşısında ya ikinci.bir Evliya Çelebi 
çıkar da (Türk dili şol lehçedir ki ; onu Türk
lerden başka yalnız kargalar konuşur) derse, 

j o zaman ne yaparız ?» 
1 Dikkat ettiniz mi bilmem? Türkçenin beş 
tane çirkin sesi vardır; eğer aramızdan bir he
yet ayırıp Orta - Asya'da bir kongreye gider, 
sek, hepinize tavsiye ederim, cebinizde baş ağ-
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rısına ait yığın yığm ilâç götürün. Zira takır-
dıdan duramazsınız. 

«Akabek», bizde «ağabey» olmuştur. Kışlak
tan kafi atmışız «kışla» olmuş, «yaylaktan» kafi 
atmışız «yayla» yapmışız, Rumeli'de kapkan 
diyorlar: Fareyi tutan alet, «k» yi atmışız «ka
pan» olmuş. Orada Kumanlardan alındığı gi
bi «kapkan» olarak kalmış. Bütün fiillerimizin 
sonunda «mek, mak» vardır. (K) harfi kor
kunç derecede çoktur. «Times» in harfleri ile 
tertip etmek suretiyle, temin ederim, bir tek 
Türkçe makale yazamazsınız. Oradaki (k) harf
leri imkânı yok yetmez. Lisanımızda bir de (I) 
vardır, (Ç) vardır, bunlar da ağırdır. Başı-
mizdakine saç deriz. Bildiğiniz lisanları zihni
nizden geçiriniz, «saç» mukabilim bulunuz, biz
deki gibi midir? 

Bir dilin hangi kökten geldiğini anlamak 
için, şu vücut ve onun azasının isimlerine dik
kat ediniz. Rumencenin Lâtince olduğunu anla
mak için vücudun azasını Rumence saymam 
kâfidir, îster misiniz bir dakika size kendi ke : 

İaşelerimizle insan vücudunun azasını sayayım? 
Bir sürü takırtı dinleyiniz. Saş, kafa.. Şakak 
kelimesinde iki tane (k) sesi vardır. Kulakla 
iki tane, (kıkırdak) ta üç tane. Sakal> bıyık... 
Allah cümlemizi muhafaza etsin, bir de (gırt
lak) var; daha çirkini olmaz. 

Mide; bizim değil, Arabmdır, bizimki (kur
sak) tır. Kol, dirsek, bilek, parmak, tırnak... 

Biz kadit deriz, Arap kelimesidir. Türkün 
kelimesi nedir, bilir misiniz? Gaganak! Allah 
sizi ve bizi bu kelimeye dönmekten esirgesin. 
Bütün bu kelimeler hep takır tukurdan ibaret
tir. Fakat babalarımız, Çin hududundan baş-
lıyarak Akdeniz sahillerine kadar fevkalâde 
eski bir medeniyetin içerisinde ilerlerken dili 
aşmdıra aşandıra, temizleye temizleye, bir musiki 
haline koydular. 

Benim evimde iki aziz yadigâr var. Serve-
timdir, evlâtlarıma bırakacağım: Birisi Atatürk'
ün el yazısıdır. Ondan yalnız bir kelime alayım: 
«konuşmasını bir musiki gibi dinlediğim kardeşim 
Hamdullah Suphi'ye» diyor. Bugünün türkçe-
siyle Onun karşısına çıksaydım, bu iltifatı bana 
yazar mıydı? 

«Mahkeme toplanıyor, yargıç orada, tutuklar 
geliyor!» (Gülüşmeler) «Tanıklar, sanıklar geli
yor.» (Gülüşmeler) Gördünüz mü ne kadar mo
loz atıyoruz. 
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Şu halde bir ricam var: Arap kelimelerini 

kendi kelimeniz addediniz. Çıkarmak ister misi
niz, «Devlet» kalmaz, «Meclis» kalmaz. Çok teh
likelidir, «Maliye» kalmaz «Hazine» kalmaz, 
«Kanun» kalmaz. (Gülüşmeler). 

Arabın medeniyeti benim medeniyetimdir. 
Hamdolsun onun gibi telâffuz etmiyorum. Eğer 
siz bir ay tecrübe etseniz o vakit boğaz hekim
leri mesut olurlar. Boğazdan (ayın) telâffuz 
edeceğiz diye insan hasta olur. Arabın (cami') 
dediğine ben yalnız (cami) diyorum. 

, Bükreş'te îran Sefirine Farsça şiir okut
tular. Müsaade edermisiniz ben de okuyayım, de
dim. Sefirin yanında sormadım, tehlikeli olurdu. 
Sofradan kalktık, Romen dostlarıma dedim ki: 
Hangimiz daha iyi okuyor? Sen, dediler. «Doğru
su onunki, güzeli benimki» dedim. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, eski kanuna avdet ede
lim. Yalnız sizden bir ricam var: Şekil üzerinde 
durmak kâfi değildir, Anayasanın kendisini de
ğiştirmek lâzımdır. Büyük Millet Meclisi, bütün 
hukuk ve salâhiyetiyle, muhalefetiyle, iktidariyle 
bu devrin Türk milletine temin edebileceği en 
büyük müessesedir. Bundan daha kıymetli hiç
bir eser vücuda getiremeyiz. Onun istinat ettiği 
kanun, Anayasa dediğimiz kanundur, yarın Teş
kilâtı Esasiye diyeceğimiz kanundur. Onun içiyle 
de, ruhiyle de meşgul olalım. Bunları, yaptıktan 
sonra kalbimiz müsterih olarak diyebiliriz ki; 
ahengi kurtardık, cetlerimizin Orta Asya yayla
sından getirdikleri bütün eski kelimeleri bir 
nehrin cereyanına kapılmış uçları sivri taşların 
sahile çarparak aşınması gibi, aşındırdık, fakat 
onları ahenkli kelimeler haline koyduk. Bir ta
raftan bunu kazanırken bir taraftan da Anayasa
nın Türk milletine temin etmesi lâzım gelen en 
büyük meseleyi de muhalefetiyle ve iktidariyle 
Millet Meclisinde kazanalım. (Bravo sesleri, sü
rekli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhlis Tümay. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlarım, Milletimiz tarihî günlerinden bi
rini yaşıyor. Çünki Anayasa, Esas Teşkilât Ka
nunu bahis konusu ve müzakere mevzuudur. 
Anayasalar, Esas Teşkilât Kanunları takdir bu
yurursunuz ki devlet bünyesinin esas hatlarını 
çizen, teşkilâtı belirten, münasebetleri düzelten, 
vatandaşın haklarını gösteren ve Devletle hu
dut çizgisi koyan kanunlardır. Bu bir sözlük, 
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bir lûğat ve lisan kamusu değildir. Mevzu daha 
evvel konuşulduğu için sözü uzatmıyacağım, 
1945 senesinde kabul edilen Anayasa bir lisan 
keşmekeşinin vasıtası kılınmış, lisana Anayasa 
yolu ve Anayasa diliyle tecavüz edilmiştir. Din 
gibi, millet gibi Milletimizi birbirine bağlıyan 
unsurlardan olan Anayasa lisanı baba ile evlâ
dı birbirleriyle anlaşamaz hale getirdi. Elimiz
de bulunan teklifte Sayın Fuad Köprülü ve ar
kadaşlarının bu Meclise kadar gelen şikâyetle
rini buluyoruz. Fakat bu teklif derdin çaresi 
değildir. O da şikâyet ettiği yoldan gidiyor ve 
lisana kanun vâzımın müdahalesini getirmek 
istiyor. Diğer teklif ise, lisanda Anayasa mü
dahalesini doğru bulmıyan ve 1945 te Anayasa 
ile yakı resmî tecavüzü ortadan kaldıran bir tek
liftir. O zamandan bu zamana kabul eililen ıs
tılahlar, içinde yerleşen kelimeler olduğu gibi 
hayatiyetlerini kaybeden kelimeler de vardır. 
Fakat bunun ayırt edilmesi ve münasiplerinin 
konması meselesi, bir kanun konması meselesi 
değildir. Bu lisan, ihtisas işidir. Ancak Anaya
sa bünyesi üzerinde değişiklik ifade edildiği za
mandır ki Anayasa lisanı meselesini de düşün
mek lâzımdır. Raporun kabulü ile maddelere 
geçilmesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz arka

daşlarım ; gerek 203 arkadaşın hazırladıkları tasa
rı, gerekse, sonradan 186 arkadaşın komisyona 
yapmış oldukları teklif, huzurunuza gelmiş bulu
nuyor. Mevzuumuz, ikisi üzerinde konuşmak 
imkânını vermekle beraber, bu hususta hazırla
dığım kısımları, artık pek lüzumu kalmadığın
dan, fazla uzatmıyarak huzurunuzda arzede-
ceğim. önce şaşmakta olduğumuz bir noktayı 
tebarüz ettirmeyi ilk vazife biliyorum. 203 ar
kadaş Anayasanın şu kelimelerle şu şekilde ifa
de edilmesi lâzımdır diye tam bir kanaatle imza
larını koymuşlar, bir teklif getirmişlerdir. Bu 
203 arkadaşın ne düşündüğü henüz malûm de
ğildi. Arkasından, 12 kişinin imza koyduğu Ana
yasa Komisyonu, bu 203 arkadaşın getirdikleri 
ve Anayasada bulunması lâzımgelen kelimeler 
bunlar değildir, içlerinde bir kısmı kalmalı bir 
kısmına yaşryan başka kelimeler konulmalı diye 
yeni bir teklifle gelmiştir. Anayasa hakkında 
tutulacak en doğru yol budur, diye imzalamış
tırlar. 186 arkadaşın Meclisteki müzakerelerden 
sonra getirdiği teklifi, tetkik eden Anayasa Ko-
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milyonunu, evvelce bu hususta mütalâa derme-
yan edilmiş olmasına rağmen, yani, ilk rapor
larında Anayasanın 1340 daki gibi kabul edilme
si hakkında" bâzı teklifler yapılmışı ise de Komis
yonca bu uygun bulunmamıştı. Yaşamıyan ve 
halen müstahase haline gelmiş bulunan kelime 
ve terkipleri bulunduğundan, bunun kabulünün 
doğru olmadığına karar vermiştir. Sonradan verdi
ği o kararı tamamen bozarak bu sefer 186 arkadaşı 
haklı bulmuş ve yeniden buna da imza koymuş
lardır. 

Şimdi 186 arkadaş; ne 1945 metnini, ne de bu 
arada en son Anayasa Komisyonunun 203 ar
kadaşın verdiği teklif hakkındaki kararının, ih
tiyacı karşılamıyacağmı düşündüler; en doğ
ru yolun, 1340 Anayasasına dönmek olduğunu 
ifade ettiler. Evvelâ, 203 arkadaşın teklifi, son
ra 186 arkadaşın taban tabana zıt teklifi hak
kında, iki defa ayrı ayrı aksi karar veren ko
misyon, evvelce de aynı mütalâaları alan ve mev-
zuubahis meselelerde ayrı karârlar veren Ana
yasa Komisyonu teklifine mi, yoksa, bu hususta 
ilmî olarak tetkikat yapılması için imkân bı-
bırakılması teklifine mi hak verilmesi lâzimdir? 
takdirinize bırakıyorum. 

203 arkadaştan, 186 arkadaşa iltihak eden 
kimseler var mı? Ben, isimlerini tetkik etmiş de
ğilim. Anayasa içinde bulunması lâzımgelen doğ
ru kelimeler şunlardır diyen arkadaşlar, daha 
evvel bu mesele komisyonda konuşulurken diren
dikleri halde, bilâhara 186 arkadaşa iltihak etti
ler mi? Bunu da komisyonun açıklamasını rica 
edeceğim. 

Arkadaşlarım, ben şahsan Anayasaya falan ke
limenin konulmuş olduğunu, bu kelimenin doğ
ru veya hatalı olduğunu iddia edecek değilim. 
üzerinde durmak istediğim mesele* şimdi yüksek 
heyetinize, evvelki Anayasada kayıtlı cümleleri 
okursam, göreceksiniz, bunların kabuliyle, tıpkı 
1946 da çıkmış olan kanunun bir kısım arkadaş
lar tarafından anlşıldığı gibi mecburi olarak 
kullanılması lâzımdır diye telâkki edilecektir. 
O halde, her birimiz bundan sonra oturum yeri
ne celse; toplanır yerine temerküz, belirir yerine 
tecelli eder, gibi kelimeleri kullanacağız. Bende
niz, burada huzur ve tahammülünüzü suiistimal 
etmiyeceğim. Komisyonda arkadaşlarıma noktai 
nazarımı arzettim. Sayın arkadaşlardan bir kıs
mı, noktai nazarıma intibak etmiş ve hakikaten 
204 arkadaşın teklifinin sonuna komisyon, orada 
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yaptığım teklifimle alâkalı, ve 104 ncü maddeyi 
değiştiren bir teklif getirmişti. Teklifin esası 
şudur: 

1340 tarihli Anayasa ile, 1945 Anayasasının 
hiç birisini ortadan kaldırmaya hakkımız yok
tur. Ben de dilediğim kelimelerle konuşacağım, 
siz de dilediğiniz; kelimelerle konuşacak ve yaza
caksınız dedim. Aykırı bulmadılar, ancak bunu 
temin edecek bir hükmü ifade etmiyen bir metin 
getirdiler, Bunun için misal verdim, ayrı 
ayrı dillerde bile aynı şekilde hükümlerin cari 
olduğu kanunlar misal olarak ileri sürmüştüm. 
Binaenaleyh, ben istersem 1945 Anayasasına, is
tersem 1340 Anayasasına göre konuşur ve yaza
rım. Istiyen de öyle yapar. 104 ncü maddeye bir 
fıkra eklemek suretiyle bu işi hallederiz dedim. 
Sayın Zühtü Velibeşe ve Hâmid Şevket înce ve 
başka arkadaşlar da hak verdiler. Sayın Veli
beşe, o halde bugünkü anlayışımıza göre Ana
yasanın üç edisyonu oluyor dedim. Birinci edis
yon, 1340 edisyonu, birisi 1945 edisyonu, bugünkü 
edisyon. Son edisyona lüzum kalmadı. Çünkü 
eski kelimeyi kullanmak istiyenlerin 1340 edis-
yonuna göre, dilediği kelimeyi kullanabileceğini 
1945 edisyonunu kullanmak istiyenlerin de ser
best olacağını söyledim. 104 ncü maddede, arka
daşlar asıl bu maddenin bu kanunun getirmeye 
sebep olduğunu ileri sürdüler. Buradaki Türkçe 
kelimesini kaldırmak suretiyle bu işi halletmek 
imkânı olduğunu ifade ettim. Komisyonun, bilâ-
hara şu arzettiğim, 1945 ve 1340 edisyonlarının ay
nen mer'i olması hakkındaki teklifim yerine bu
gün öne sürülen ve 1340 tarihli metinleri getirmiş 
olduğunu, geçen gün dağıtılmış olan tasarıdan 
öğrenmiş bulundum. 

Şimdi, maruzatım; Anayasanın 1945 dili ile 
alâkalı kısmini kullanmak mecburi idi diyorlar, 
alâkalı kısmını kullanmak mecburi idi diyerek, 
bunu kaldırdık, ve eskisine döndük denilecek; 
böylece yeniden birçok kanunlar, kitaplar, ka
rışacak, dildeki hareketlerin her türlüsü geriye 
doğru gidecektir. Anayasanın şu eski kelimele
rini kullanacağımıza göre, belki de huzurunuza 
takdim edeceğimiz önergelerde olsun, kanun ta
sarılarında olsun artık bu kelimeleri kullanamı-
yacak duruma düşeceğiz diye korkarım. 

îleri sürülen teklifleri, tenkidleri hepiniz 
dinlediniz; bugün Anayasada mevcut kelimeler
den kaç tanesi huzurunuzda tenkid edildi, sor
mak isterim. Ya (Tamu) kelimesini veya şu," bu 

kelimeyi ileri sürdüler. Yani Anayasa dili dı
şında lûgatlara girmiş kullanılmıyan, yaşamaz 
kelimeleri arkadaşlar misal olarak ortaya sür
düler. Ben yeniden şunu arzediyorum : 1945 
metni ya yerindedir, mükemmeldir, ya değil
dir, bu hususta durmıyacağım. Fakat yeniden 
bunu bir kanun halinde huzurunuzdan çıkar
mak imkânı olursa büyük karışıklıklara, büyük 
kargaşalıklara sebep olacak ve en az beş bin hu
kukçuya ve genç nesil aydınlarına bildikleri ke
limeler yerine Arapça kaideler öğretmek mec
buriyetinde kalacaksınız. (Gürültüler) Keli
meleri huzurunuzda tekrar etmiyeceğim. Birçok
larınızın haberdar olduğunu biliyorum. Fakat 
bir arkadaşımız, galiba, Sayın Hamdullah Sup
hi Tanrıöver ve başka bir gün bir diğer arkada-. 
şımız <£dışarda, her hangi bir yerde sorulması 
mümkün olan kelimelere dair suallere kimler 
cevap verecek» dediler. Ben iddiaya girerim; 
otuz yaşını bulmamış arkadaşlar veya kapıda 
bir iş için bekliyen vatandaşlardan her hangi 
birine birlikte soralım. Bunların okuyup öğren
dikleri kelimeler hangisidir öğrenelim. 

Eğer eski dili anlarlar da, yeniden konuşulma
ya başlanmış dediğimiz bir dili, - fakat muhak
kak retuşa muhtaç olan bir dili - anlamazlarsa 
ben bütün tekliflerimden ve konuştuklarımdan 
vazgeçmiş olurum, (öyle değil sesleri). (Anla
mazlar sesleri). (Gülüşmeler). Anayasa Komis
yonunda, bu işin Meclis işi olmadığından bah
seden arkadaşlar oldu. Ben de ifade ettim ve 
dedim ki; tetkik edilmeden en iyi dilin en iyi 
kararın hangisi olduğunu nasıl bileceğiz? Buna 
karşılık, arkadaşlarımız, tetkik uzun zaman is
ter, dediler. Ben de bu zamanı sarfetmeden ya
pabilir misiniz dedim. Ve o arada bâzı muay
yen meselelere temas edecek, tetkik edilmemiş 
olduğuna dair ifadeleri de tesbit ettim. Şimdi 
huzurunuzda bunları naklederek vazifemi yap
mış bulunuyorum. 

Sözlerime bu teklifi son imzalıyan 180 arka
daşın evvelce malûm olan mütalâalarım o za
man reddedecek şekilde hareket etmiş olduğunu 
arzeder, Meclisin üçte iki ekseriyetiyle kabul 
edilmesi lâzrmgelen bir kanun huzurunda < l̂up 
olmadığımızı takdirlerinize sunarım. Söz
lerime başlarken arzettiğim gibi evvelki teklif
ler geri kaldığı için, o hususa ait mütalâa ar-
zetmiyor ve kürsüyü serbest bırakıyorum. (Gü
rültüler). 
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SÖZCÜ MÎTHAT BENKER (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar; şimdi burada konuşan, 
"Muhit Tümerkan arkadaşımız uzun beyanların
da iki noktadan işi ele aldılar. Sözlerinin ba
şında usule mütaallik olarak, Anayasa Komis
yonunun, evvelce 203 arkadaş tarafından vâki 
olan teklif hakkındaki kararı, bilâhara 186 ar
kadaş tarafında vâki olan teklif hakkındaki 
mütalâayı, bunların nasıl telif edilebileceğini ve 
buna ait komisyon mütalâasının ne olacağını öğ
renmek istedi. Fakat mütalâasının sonunda 
Komisyonun mesaisinin tamamen dışına çıkacak 
şekilde işin esasına ait mütalâalar serdetmiştir. 

Burada bendeniz kendisine cevap verirken 
bir takdim tehir yapmak istiyorum. Evvelâ 
esasına ait serdettiği mütalâalara kısmen temas 
edeyim, ondan sonra usule.ait kısımlara cevap 
vereyim. 

Arkadaşlar, Anayasanın yaşıyan dile çevril
mesi hakkında Yüksek Meclisin bir defa 203 
imza ile, bir defa da 186 imza ile izhar eylediği 
arzunun muhassalası olarak cereyan eden müza
kereler bu bapta bir değişmenin ne gibi sebep
ler tahtında vâki, olabileceğini arizüamik bir 
şekilde izah eylemiştir. Arkadaşımın, mülâha
zaları olsa olsa burada serdedilen mütalâalara 
'karşı bir cevap olabilir. Komisyonun bu işteki 
mütalâası da doğrudan doğruya Yüksek Meclisin 
hemen hemen ittifaka yakın bir ekseriyetle tecel
li eden kararının bir mâkesi, olacaktır. Binaen
aleyh kıymetli arkadaşımın esas hakkındaki ̂ mü
talâalarına komisyon namına cevap vermeyi şim
dilik zevaitten addediyorum. 

Esas hakkında bu meseleye ait çok kıymetli 
hatiplerimizin beyanlariyle kendisi cevap almış 
vaziyettedir. 

Diyorlar ki, Anayasa Komisyonuna iki ta
ne teklif vâki olmuştur, bidayette komisyon bu 
şekilde karar vermiş ve 203 imzalı takriri ka
bul etmiş iken sonradan neden 186 imzalı tak
rire muvafakat eder şekilde karar vermiştir? 

Mesele şudur arkadaşlar : Komisyon, ma
lûmu âliniz, kendisine vâki olan teklifleri tak
dir eder. Bidayette vâki teklif 203 imzalı tek
liftir. Bu teklif komisyona geldi. Bu teklifin 
mahiyeti ve muhtevası Anayasanın yaşıyan di
le çevrilmesi mahiyetinde idi. Nasıl çevrilecek? 
Evvelce yapılan değişiklikte kullanılan birçok 
kelimeleri, terimleri çıkaralım, onların yerine 
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bugün cari olan kelimeleri koyalım. Bu, telt* 
Mf olarak komisyona gelmiştir. Bunun üzerin
le komisyon o günkü müzakerelerde bu teklifi 
tevsi etmek, tadil etmek hususunda kendi gö
rüşünü izhar etmemiş ve 203 imzalı teklifi ka
bul etmek suretiyle kararını vermiştir. 

Arkadaşlar, komisyondan geçip de Yüksek 
Meclise intikal eden bu teklif burada tekrar 
müzakere edildiği zaman Vasfi Mahir arkada
şımızın ikinci bir teklifi ile Yüksek Heyetiniz 
karşı karşıya gelmiştir. Vasfi Mahir arkada
şımız, yapılan tadilin usul bakımından birçok 
mahzurlar tevlit edeceğini ortaya atmış ve bu
na mukabil de bizim esas iddiamızı teyidedecek 
şekilde, kelimelere biz tasarrufta bulunmıya-
lım, bundan evvel yaşıyan Teşkilâtı Esasiye 
Kanununu aynen kabul edelim, şeklinde bir 
teklifte bulunmuştur. Bu teklifi de Heyeti Ce-
lileniz 186 imzalı bir önerge ile desteklemiştir. 
Bunun üzerine bu yeni teklif, Anayasaya uy
gun olup olmadığının tetkiki bakımından, ko
misyonumuza havale edilmiştir. Komisyon ikin
ci defa yapılan teklif üzerinedir ki, meseleye 
bu bakımdan ve bu zaviyeden lâyık olduğu 
ehemmiyeti vererek tetkik etmiş ve eğer Ana
yasa Kanununu değiştirmek lâzımgelecekse 
bunun yerine Teşkilâtı Esasiye Kanununu bil
cümle tadilleriyle almanın daha uygun, daha 
muvafık olacağını mütalâa eylemiştir. Bu su-
petle yüksek huzurunuza takdim edilen esbabı 
mucibe ile ikinci teklif desteklenmiştir. Vazi
yet bundan ibarettir. Ortada bir^tezat yoktur. 
Ortada izalesi lâzımlgelen her hangi bir mahzur 
dahi yoktur. Arkadaşımız bu bakımdan fuzuli 
bir şekilde endişeye düşüyorlar. 

Vaziyetimizi tekrar ifade edeyim ,: Anaya
sa Komisyonu mütezat vaziyette değildir. Her 
iki teklifi müzakere etmiş ve 186 imza ile ya
pılan 2 nci teklifin Büyük Meclisçe mazharı tas
vip olacağından, bu teklifi Yüksek Heyetini
ze getirmiştir. Aynen kabulünü rica ederim. 

HASAN REŞİT TANKUT (Hatay) — Sa
yın arkadaşlar, sözüme, bir usul meselesiyle baş
lamak istiyorum Tüzüğe göre kanun, gerekçeli 
ve maddeli bir metin olarak sunulur ve kanun
lar, maddeleri teker teker okunmak suretiyle ka
bul veya reddedilir. Anayasa Kanunu bu şekil
de geldi. Ve onun kabulünü mütaakıp Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu meriyetten kaldırılarak ilga 
edildi. Şimdi yeni teklif, bir kanunla ilga edil-
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tniş meriyetten kaldırılmış, bir müstehase olmuş
tur. Bir müstehaseyi alıp yeni kanunu kaldırarak 
onun yerine koymak isteniyor. Hatalı mıyım, 
doğru muyum bilmiyorum, fakat benim anladı
ğım budur. Bu itibarla kanun teklifinin tüzüğe 
aykırı olduğunu tahmin ediyorum. Bü mevzuu 
ilk konuşmaya başladığımız gün Sayın Profesör 
Köprülü Fuad, Meclisi bazan akademi haline 
getirdiğimizi söylemişti. Evet, bilenimiz de, bil-
miyenimiz de bazan bu kürsüye çıkarak ilim yap
maktayız. Bunun iyi tarafı güldürücü, eğlendi
rici olmasıdır. Acı tarafı hakikaten acıdır. Biz 
ilmi siyasî ihtirasla bir spekülâsyon metaı haline 
getiriyoruz. Ne yazık ki buna ben de katılacağım. 

Dil mevzuu, cemiyetlerde bazan bilhassa bir 
devrimi mütaakıp günün meselesi halini alır, 
bunu önlemek, karşılamak, desteklemek istiyen-
ler olur, neticede ya durur-, ya durmaz. Son 
zamanlarda Mısır'da çıkan El Musavver adlı bir 
dergi elime geçti. Son Mısır devriminin sahnele
rinden kahramanın hayatından resimleri ihtiva 
ediyordu. Sayfasının birinde bir liste vardı, bu 
listede Mısır Devleti dilinde mevcut yabancı ke
limeleri çıkarılmak isteniliyordu, kelimeler de 
türkçe kelimelerdi. Öyle türkçeler ki, bunlar 700 
seneden beri Türklerle Arapların müşterek Hü
kümet yaptıkları devirlerde yerleşmişlerdir. Mı
sır'da halk, hattâ Devletle hiç ilgisi olmıyanlar 
dahi ana dilden gibi bunları kullanmaktadırlar. 
Sağ, sol, yüzbaşı, binbaşı ve saire gibi. Dikkat et- • 
tim, Mısırlılar neden buna lüzum gördüler? Çün
kü Türkçe, bir ecnebi dile girerken, serdengeçti 
fedakârlar gibi, tek başına girer, tutunursa kalır, 
tutunmazsa tasını tarağını toplayıp çıkar. Arap
ça ise böyle değildir. Arapça bir kelime girdiği 
yere çoluğunu, çocuğunu, bütün akrabasını, kis
vesini ve temayüllerini de beraber getirir. Onun 
için de bir daha onu çıkarmak imkânı kalmaz. 

Arkadaşlar; bu, bizde de böyle oMk! önlemek 
istiyenler epeyce engel çıkardılar. Ve nitekim 
Türk Dil Kurumu dahi bu şekilde karşılandı. 
Bunlar Türk Dil Kurumunun muvaffak olama
ması için elden geleni yaptılar. Fakat görüyo
ruz ki, bugün her gazete, her dergi, her gençlik 
teşekkülü birer Türk Dil. Kurumu olmuşlardır. 

Türk Dil Kurumundan bahsetmişken, Vasfı 
Mahir Kocatürk arkadaşım Türk Dil Kurumunu 
ve onun mensuplarını beğenmediğini, burada söy-
liyemiyeceğim bir kelime ile ifade etmişlerdir, 
bunu- yalnız hatırlatmak ve hatırlatmakla iktifa 
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edeceğim. Ben Türk D'ii Kurumunun ne idare 
heyetinin başındayım, ne de içindeyim. Fakat 
kendini müdafaa edemiyecek vaziyette olan bir 
müessese hakkında yapılan bu şekildeki isnatları, 
- yumuşatarak «bir serzeniş;» diyeyim - müdafa
asız bırakmayı, Türk Dil Kurumu 'idealine bağ
lı bir insan sıfatiyle, yerinde bulmadım. 

Sayın Vasfi Mahir Arkadaşım Türk Dil Ku
rumunun yönetim kurulunu sevmiyebilir. Bu bir 
gönül meselesidir, buna karışılmaz. Ama değer
sizlik meselesine gelince; kendilerine arzedeyim 
ki, Türk Dil Kunumunun otuz kişilik bir bilim 
ve yönetim heyeti vardır. Bunlar rektörlük, de
kanlık etmiş profesörlerden, tahsillerini Avrupa'
da ikmal etmiş lengüistlerden bilhassa Türk dili 
bilgisini okutan ilim adamlarından, ediplerden, 
muharrirlerden mürekkep bir heyettir. Artık 
bunlar da kâfi değilse Vasfi Mahir arkadaşım
dan rica ediyorum, başkalarını tavsiye buyur
sunlar. 

Türk Dil Kurumu bir sözlük çıkardı. Affe
dersiniz evvelce de söylediğim gibi akademik bir 
konuşma açıldığı için konuşmaya izninizi rica 
ederim. Bir sözlük dil öğretiminde birinci ve ye
gâne vasıta değildir. Sözlük, metin takibeden 
öğrencinin veya tetkik adamının mânasını anla
madığı kelimenin mânasını çıkarmak için beş vu
racağı vasıtalardan biridir. Eğer bu sözlük hu
susi ve ilmî değilse sözlüğün* içine, sevilsin ve
ya sevilmesin, munis veya sevimsiz olsun, elverir-
ki Türkçe metinde kullanılmış ve lisanda mevcut 
kelimelerin hepsi alınır. Bu sözlükte benini de 
emeğim vardır. 30 bin kelimeyi 'ihtiva eder. Zan
nederim Vasfi Mahir Kocatürk arkadaşımız bun
ları lâyıkiyle tetkik etmemişlerdir. Bunların 12 
bini Arap asıllı kelimelerdir. Rahmetlik Kâzım 
Muhsin Fani bu işi yaparken müracaat etmediği 
metin kalmamış, kelimelerin asıllarını aramıştır. 
Bunların arasına iyice nüfuz edemediğimiz bir
çok kelimeler dahi vardır. Kelimenin munis veya 
güzel olup olmadığını edip veya şair tâyin eder. 
istediği mânayı ifade eden kelimeyi kullanır. 
Binaenaleyh sözlük böyle tenkid edilmez. 

Çocuklarımızla anlaşamaz hale geldik buyur
dular, Sayın Millî Eğitim Bakanı da bu kanaate 
iltihak ettiler. Türkiye'de her ailenin babası Tev-
fik ileri veya Vasfi Mahir değildir, Türkiye'de 
en azdan üç milyon aile vardır ki, ocak başında
ki sohbet dilleri 300 kelimeden ibarettir. Bu 
300 kelimelik dille konuşan bu çocuğu tutup da-
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hya fadajıiaıı, atom enerjisinden evvel 180 000 
k^iprLf^l ih^İKa eden ilim ve fen tahsiline geçir
mek ,i^n .^u- 300-J^imenin kıyışından köşegjn-
c}£n.#J^baiolan müştaklarını b.ulup,dile katmak 
\&wcıMr. ^ y a t t a k i bütün hadiseleri, bütün 
m^hiAe^i Aragça ^ ^ İ p 8 ^ 1 6 karşılayacak olur
san^ bu çocuğun kafalı U> yaşına gelmeden, çey-
rf^,aş|r eyy.91 ,ol4u^u gibi, Jkeçelesir, bilardo bil-
y ^ ^ a l j ^ e ^ U r . 

£|U$AJ) UA ÜLQEN (Konya) — Maşal
lah üstad, maşallah. 

HASAN REŞİT TANKUT (Devamla) — 
Bunun misali gayet .basit... Türk kafası, dimağı 
her halde başka milletlerin kafasından, dima
ğından geri değildir. Lâkin şimdiye kadar Türk 
milleti her hangi yeni bir şey bulmadı, her han
gi'İyeni trir şey ihtira etmedi... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLE
Rİ (Samsun) — Kelimeden dolayı mı? 

HASAN REŞİT TANKUT (Devamla) - -
Elbette ki, kelimeden dolayı bulmadı. 

Arkadaşlar, müsaade buyurun, ben Arapça-
vı konuştuğum türkçe kadar okuyan ve Türkçe 
kadar konuşan bir insanım. Hem yazar, hem 
okur ve hem,anlarım. Böyle olmakla beraber 
yüksek tahsilimi yaparken yine sıkıntı çektim. 
Ben. bejki ^hn^aktım... (Gülüşmeler) Ama benim 
gibi birçokları da vardı. 

|>air ye hatip üslûptu o [an üslûptu olan Ham
dullah .Suphi Tanrıpver arkadaşımıza hürmet 
ederim. JCendileri sairdirler, hatiptirler, üs
lûp, sa^ifcddirler. Kendileri Türk dilinin dünya 
g^nişjiğinde bir sahada yayıldığını canlandır-
(Jılar. onıuı hükmünden nüfuzundan bahşetti
ler. Ij^me.n dillerinde .al̂ tı bin Türkçe kelime 
ol^uğırnu ve bunların söylendiğini ifade etti
ler, ve söyledikten sanca Türkşeyi kakofoni nü-
nj^ifşi^öşter^ler. -ŞTufl,un.anqak büyük üslûpçu-
1ar yapabilir. Türkçenin kötü tarafları vardır, 
iyi ^ar^af^arı vardır. İyisini istismar edeceğiz, 
kptnşjjinvi ,kaldjrmaya çalışacağız. Anayasayı, 
Jönünü>Ş ;şasi, Teşkilâtı Esasiye yapmak bir 
nıai'if^t ;Ve hüner değildir, (öyle ise siz niye yap-
t\n^z? jSşglgri) .Njye saptınız demeyiniz. 

^^njim^küt^ipiiaııelerimiz kültür servetiy-
l % ^ u ^ a r , ;B^pları ^untmamak, tehlikesi var di-
XP$ar ,buı>unla .kültür .tevarüsünü kasdediyor-
lar. jjğgpt, .hir torun i d e s i n d e n kültür tevarüs 
eder. Biz bunu iki yolla alırız. Biri Türkçe 
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konuşanlar, birisi de Osmanlıca konuşanlar. 

j Tevarüs ettiğimiz Süleyman Çelebi'nin Mevlû-
{ dtınu dede ile torun, yüz yıllarca okumuş dinle-
| mjiş ve mânasını veedü istiğrak halinde ruhuna 
j sihdirebilmiştir. Yunus Emre'yi, Karacaoğ-
j lan'ı ve - tarihî adam mıdır, değil midir, bilmi-
, yorum. - Köroğlu'nu yalnız Anadolu'da ve Ru-
I meli'de değil, ta Kaşgar'da, Şimalî Türkistan'

da herkes Türkçe olarak canlı, ruhuna akıtır 
[ bîr şekilde okur ve okutur. İşte kültür tevarü-
j sü budur. 

Bugün Tevfik Fikret'le Abdülhak Hâmid'i 
ı ancak lise edebiyat hocaları anlar. Ve hocalar 
j da öğrencilere anlatırken buram buram ter 
I dökerler. Bu, üslûp meselesi değildir, dil yap-
j ma meselesidir, dil yapısının kendisine alabi

leceği malzemeyi vermek demektir. Yoksa fi-
j lân kelime kötüdür, kabul etmiyorum, diye kes-
{ tirip atmak doğru olmaz. Sayın Hâmid Şev-
| ket İnce buraya çıktı, kanık, manık diye bir te-
i nafür Ucubesi yaptı. Fakat. hepimizin ve daire

lerin kullandığı (Yakıt) tan bahis açmadı. Bu
gün (yakıt) bütün müştaklariyle Türkçe ola-

ı rak kullanılıyor. 
Eğer uçak ve tepki kelimeleri olmasaydı, 

I meteor uçakları göklerimizde uçtuğu zaman 
(Tepkiliucak) diye bir isim bulamıyaeaktık. 

I Nerede üstadım? O vakit uydurma dil teri
minin vâzıı değil, fakat hafızı olduğunu öğ
rendiğimiz Alpiskender arkadaşıma müracaat 

j edecek, yakıta bir şey bulmasını rica edecek-
j t l i . O -da bize yaşıyan dilden karşılık vere

cekti, yakıt = mahrukat, ve müştakları == 
mahrukatı mayia, sulbe, gaziye... Tepkili uçak 
için de (tayyarei zatüddeiü') diyecekti. O va
kit Hâmid Şevket İnce arkadaşımız buna pek 
memnun olacak ve «yakıt, yıkıt gibi gayrime-
nus kelimeleri kal'ü hakkü ref'ü defedelim» 
di^e bağıracaktı. 

I Arkadaşlar, işi ciddî görüşürsek bugünkü 
r\M. bu^u ajıbpııyor. Kemali sek^netle, dili 
seyerek, ,dil ihtirasmiîi hakkını vererek onlar, 
o jgayrimenus kelimelerin aksi, yani sizin iste
diğiniz g a y ı ^ e n u ş kelimeleri söküyor, kazıyor 
vö süpürüp atıyor. Dil bu yolda ve böylece yü
rüyüp gitmektedir. 

rE,fen4iler, biraz da ,daha caddî konuşalım. 
Elendim bu bir devam yapar diye korkutabilir. 

I Bugün biz Anayasa dermekle bir hata yajpmışrız. 
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(Bravo sesleri, alkışlar). Belki benim de bun
da günâhım var. (Doğru, doğru sesleri). 

(BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin arka
daşlar. 

HASAN REŞİT TANKUT (Devamla) — 
Eğer hakikaten bu bir günahsa bunun büyük 
bir kısmını ben kabul ediyorum. Eğer dediği
niz gibi bir hata ise, siz neden bu 'hataya dü
şüyorsunuz? (Soldan: Hayır hata değil sesle
ri). Biz, ileri bir şey yapıyor zehabında idik. 
Siz, niye geriye doğru gidiyorsunuz? (Sağdan 
alkışlar, soldan gürültüler). 

Arkadaşlar; Fransız Büyük İhtilâlinde bir
birine zıt partiler ölülerini Panteon'dan çıka
rırlar, sepete doldururlar, bir çukura atarlar
dı. öbür parti gelir, ölüleri o çukurdan alır, 
Panteon'a getirir ötekilerin ölülerini çukura 
atardı. Bu böylece 3 defa tekerrür etti. Fran
sız Büyük İhtilâli ki; bütün milletlere hürri
yeti, uhuvveti, müsavatı ve demokrasiyi öğ
reten o idi; tarih daima o ihtilâli bu hayatın 
esası, ruhu addeder. Fakat hiçbir zaman bu ölü 
naklini metheden hiçbir tarihçi çıkmamıştır. 
Korkarım bu bir devamlılık şeklini alır, 2 sene, 
ö sene, 10 sene, 50 sene sonra Anayasaya ve 
Devlet diline bu şekilde dokunmalar olur. 
Bundan ihtiraz edelim, çekinelim, doğru şey de
ğildir. Doğru muvaffak olur ve başarılır, ar
kadaşlar. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). 

KASIM KÜFREVİ (Ağrı) — Muhterem ar
kadaşlar; aranıza karışmak bahtiyarlığına erdi
ğim günden bugüne kadar, gayet samimî olarak 
itiraf edeyim ki, kürsüye gelen her arkadaştan 
müktesebat haneme bir şeyler kaydetmek yolu
nu ihtiyar ettim, bu haneye bir şeyler kaydet
menin hazzı içinde kaldım.Muhterem arkadaşım 
Barutçu'nun huhuk nosyonu, müktesebat hanem
de Çoban losyonu rayihaları neşrederek mevkii
ni muhafaza etmektedir. Diğer taraftan yine 
zevkle ifade edeyim ki, siyasi hatıratımın en 
tatlı tarafını muhterem meslektaşım Hasan Reşit 
Tankut arkadaşımın deminki, itiraf sahnesi teş
kil ediyor. Bu itiraf sahnesini, hitabımı tevcih 
ettiğim samimî ruhunun bir tecellisi olarak ka
bul etmek lâzımgelir. 

Müsaade ederlerse Dil Kurumunun bu mem
lekette işgal etmiş olduğu mevkie gelmeden 
evvel dil hareketlerinin Şark âleminde hangi 
kafeîl hareketlerden addedildiğini ifade edeyim : 
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Yirminci asrın başlangıcından itibaren Şark 

miletleri, büyük bir maziye sahip olan Şark mil
letleri, bir zamanlar Ortaçağ Avrupa'sının 
kendisinden her meselede istimdat ettiği Şark 
miletleri, Avrupa medeniyeti seviyesine gelme
nin cehit ve gayretlerini sarf etmek mecburiyetini 
hissettiler. Ve bunun da milliyet şuuruna var
makla mümkün olacağına kanaat getirdiler. Mil
liyet şuuru teessüs ettiği zaman cemiyet içinde 
bu şuura mesnet teşkil edecek faaliyete giriş
mek zarureti hâsıl oldu. 

Bir milletin tarihinde mtvcut mefahir mües
seselerini birer birer gelecek neslin önüne ser
mek milliyetçilik şuurunun âmir bulunduğu ilk 
dinamik harekettir. 

Bu bir tarih faaliyeti açtı ve teselsül halinde 
Şark milletlerinde bu görüldü. Şark milletlerin
den şunları kasdediyorum, hemen arzedeyim : 
Türkler, Araplar ve İranlılar. Bunlar bu cere
yanlara sinelerinde yer veren milletler olarak 
Şark camiasını teşkil ederler. Tarih faaliyetleri
ne temas edecek değilim, fakat buna muvazi bir 
de dil hareketi görüldü. Her üç millette, milli
yetçilik şuurunun doğurduğu bu dil faaliyetleri 
birbirlerine muvazi gidiyor. Fakat Arap mem
leketlerindeki dil hareketi diğerlerine nazaran 
bambaşka bir karakter arzediyordu. Araplar par
ça parça devletler haline gelmişlerdi. Her birinin 
yazı lisanı aynı fakat konuştukları lisan başka 
idi. Konuştukları lisan o kadar ağızlara ayrılı
yordu ki; âdeta Bahreyn'li bir insan Arapça ko
nuşan Cecayir'e geldiği zaman anlaşmakta güç
lük çekiyordu. Fikir münazarasına girdiği za
man ise anlaşmak mümkün olmuyordu ve hattâ 
çok zaman işaretler imdada yetişmese vaziyet 
kötüleşiyordu. Arap liderleri millî cereyanı kuv
vetlendirmek ve gayeye varmak için lisan vah
detine bir mecburiyet hissettiler. 

Bu vahdeti kurmak mümkündü. Çünki bir 
müşterek yazı lisanı mevcuttu. Bu da Kuran 
lisanı olan fasih arapça, fusha idi. Fasih Arapça 
bin küsur sene evvel yazıldığı gibi şimdi de ya
zılıyor. Esas değişmemiştir. Bu dil cemiyet ya
şayışı icabı, bâzı yeni kelimeleri de sinesinde ba
rındırmak suretiyle müstesna bir gelişmeye maz-
har olmuştu. İşte milliyetçiler bu dili müşterek 
bir konuşma lisanı haline getirebilirler, bu ağız
ları kaldırabilirlerse lisan vahdeti temin edilmiş 
olacaktı. Lisan, vahdeti temin eden en esaslı un
surdur. 
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Bu lisan vahdeti cereyanı rasyonel ve ilmî 

olarak devam etti. Bu cereyanı ilerletmek için 
şunlar yapıldı: Evvelâ ilim adamlarına büyük 
kıymet.verildi. Bizdeki gibi her hangi bir keli
meyi bulduğu vakit karşılığında para almak il
letine müptelâ olan insanlara iltifat edilmedi. 
Paris'te, Berlin'de ve sair şehirlerdeki arapça 
âlimler bu cereyana karıştı, Londra'da, Ameri-
kada bulunan Araplar da bu cereyana iltihak 
etti. Bilhassa Beyrut ve Lübnan'dan Ameri
ka 'ya hicret eden Hıristiyan Araplar bu cereya
na önder oldular, bu mücadeleye karıştılar. 
Bunların dinleri ayrı idi, fakat milliyet hissi 
enları birleştirdi. Bir cemiyet kurdular ve bu ce
miyeti müsteşriklerin tasvibine sundular. Müs
teşrikler âleminde, senelerden beri Arapça ile 
uğraşan ilim adamları içinde bu cemiyete âza 
olmakla iftihar ettiklerini ifade edenler vardır. 
Bu cemiyet faaliyete geçti ve muvaffak oldu. 
Bugün radyolarda fasih Arapça ile neşriyat ya
pılıyor. Arap milletinin bu fasih lisanı fehim 
ve idrak ettiğine kanaat getirildiği içindir ki, 
radyoda bu dil ile neşriyata başvuruluyor. Aksi 
takdirde her ra'dyonun ayrı bir lehçe ile konuş
ması icabeder. 

ilim âleminin takdirle karşıladığı bu hare
ket karşısında bir de iran'da yer alan cereyana 
intikal edeyim, iran'da da böyle bir cereyan 
belirdi. Farsçayı âdeta bizim gecekondu Tür-
çesi havasına sokmak istiyen bir cereyan. Buna 
(Farisi - i sere) adı verildi. Bu gayretler ne
ticesinde eski devirlere doğru gidildi, eski me
tinler karıştırıldı, divanlar gözden geçirildi. 
Müdevvenat, müraselâıt gözden geçirildi ve ke
limeler alındı. Fakat bu ara müfrit bir milli
yetçilik cereyanı islâm camiası içinde fena bir 
tezahürle, Iran ruhunu tâzip ediyordu. Iran 
bununla mücadeleye koyuldu. Bu cereyan, din
de, hepinizin bildiği gibi, iran' ın tslâmiyetten 
evvelki dini olan Zerdüştiliğe dönmeyi gaye edi
niyordu. Buna göre saf Farsça konuşmak ve 
zerdüşti olmak dinamik milliyetçilik idi. 

Şuurlu milliyetçiler bu fasit cereyanı, bu 
müfrit hareketin Iranı bir çıkmaza götüreceğini 
anlamakta gecikmediler. Ve bu karanlık zihniye
tin ele basısını parlâmento önünde linç ettiler. 
Ama dil cereyanı yine devam etti. Nihayet mek
tepte, tahsilde bulunan gençlikle büyükler ara
sında anlaşamamazlık baş gösterdi, Sadi'sini, 
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j Hafız 'ını anlamıyan iranlı hangi mefahiri ile 
i övünecekti? 
| iran'da, hattâ yalnız iran'da değil, Pakis

tan'da, Hindistan'da Farsça konuşuluyordu ve 
! oradaki Müslüman memleketlerinde dilleri ay-
I rı olan zümreler ile Farsça anlaşmak mümkün

dü. Daha ileri gidecek olursak, bunların birbi-
I riyle anlaşmalarında ve bilhassa ticari hayat-
I larmda Farsça Garp alemindeki Fransızcaya 
j tekabül ediyordu. Bu müfrit dil cereyanı neti

cesinde meydana gelen Farsça böyle bir vasat 
I olmaktan tamamen mahrum kalınca iranlılar, 
I tekrar güzel Farsçaya dönmek lüzumunu hisset-
i tiler. 

Şimdi bize dönüyorum. Bizde de aynı cere
yan vardır. Bir taraftan Türkün aziz nesline, 

! büyük şerefler bahşedecek mazisinin üzerinden 
nisyan ve cehil perdesini kaldırarak kahra 
man ecdadının mehabetle çizdiği tabloları sun
maya matuf bir cereyanı takdirle yadederim. 
Bunda Tarih Kurumunun şeref hissesi büyük
tür. Tarih Kurumunun hizmetlerini huzuru
nuzda ifade etmekten şeref duyarım. Bihakkın 
bu ilmî cereyanları daima teşvik etmiş, daima 
ilme hizmeti şiar edinen insanlara karşı hür
metkar kalmış bir cemiyettir. Elyevm bu faa
liyetine devam etmektedir. 

'Tarih Kurumu bizim mevzuumuzun dışında 
olduğu için bu kadar temasla iktifa ediyorum. 

i iDiığer taraftan ıhep beraber dil cereyanları
nın mâkesi olan topluluğun binasına doğru gi
delim. içeri girdiğimiz vakit nihayet enerjisini 

I sarfettikten sonra kendisine bir şiar ittihaz efc 
tiğini göreceğiz, insana diksürüngen demeyi 
tercih eden bir şiar. Çünkü insan Türkçe değil
dir ve ayrıca dil hareketlerinde tekâmüle ka
tiyen ehemmiyet vermemek, ani bir darbe ile, 
kendi tâbirlerince, evrimle değil devrimle işe 
koyulmak yine bu şiarın icabıdır. Bilmiyorum 
bu şiar halen Dil Kurumu salonlarının havasına 
hâkim midir? Muhterem Hasan Reşit Tankut'-
un yüksek vicdanlarına hitap ederek soruyo
rum, bu 'halen var mıdır ? 

Dili devrimle yapacağız, ' diyorlar. Arka
daşlar, kelimeler doğar, yaşar ve ölür. Dil bir 
tekâmül müessesesidir. Ani bir darbe ile bir dil 
meydana getirmek asla mümkün değildir. 

Halbuki ben, Dil-Kurumu silâhşörlerinin 
dili (devrimle) meydana getirmekte ısrar ettik
lerine defaatle' iştirak ettiğim toplantılarında 
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şahit olmuşumdur. Bugün Dil Kurumunun faa- I 
liyetlerine, karşımıza çıkmış bir mesele olarak, 
temas etmek mecburiyetindeyiz. Dil Kurumu
nun hareketlerini yakından takip etmiş, ku
rultaylarına iştirak etmiş ve Hasan Reşit Tan-
kut arkadaşımla birlikte birçok müzakereleri din
lemiş bir arkadaşınız sıfatiyle buradan arzedi-
yorium. Eğer müşahedelerim hakikatlara müste
nit değilse muhterem Hasan Reşit arkadaşımız
dan gelip burada ifade etmelerini istemek, ken
disine karşı beslediğim muhabbetin bana bahşet
tiği bir haktır. Eğer şimdi söyliveceklerini ha
kikat değilse gelsinler, burada beyan etsinler. 
Dil hareketlerine iştirak eden insanların saffet
leri en az Hasan Reşit Tank ut kadar olsa id'i, 
emin olunuz ki burada bu gecekondu Türkçesiy-
le karşı karşıya gelmezdik. "Bu kadar kati bir 
kanaatle bunu söylüyorum. 

Dil Kurumu teessüs etti. Atatürk Tarih Ku
rumunun millî mefahirimizin şanlı sayfalarını 
memlekete bahşeden bir müessese haline getirdik
ten sonra d'il faaliyetlerine de alemdar olmuştur. 
Bilmiyorum, muhterem Ali Oanib üstadım bura
dalar mı? Burada değilseler kendilerini hürmet
le anarak şahit ikame edeceğim, bilmiyorum bu
radalar mı?... Ha, buradalar. (Biraz ağır konuş 
üstat sesleri). 

Atatürk, dil hareketlerini büyük bîr şevkle 
tak'ibediyordu. Etrafına ilim adamları olarak 
toplanmış kimseler vardı. Acaba bunlar dil âlimi 
veya dil cereyanı taraftarı oldukları için mi böy
le bir hâle meydana getirmişlerdi? Hayır, kendi
lerine itimat ettiğim il'im adamlarının yanında 
sırf kendisine takarrüp arzusu ile toplanmış bir
takım insanlar da vardı. (Lütfen mikrofona doğ
ru geliniz, anlaşılmıyor sesleri) Ben de Dil Ku
rumunun kelimeleri gib'i anlaşılmaz hale geliyo
rum. galiba. (Gülüşmeler) Kendilerine itimat 
edilen bir iki ilim adamı yanında binbir türlü 
tedbirlere baş vurduktan sonra Atatürk'e hiç ol
mazsa bir miktar yaklaşabilenler bu cereyanda 
ilk nüveyi teşkil ediyordu. 

Arkadaşlar, evvelâ şunu arzedeyim: Bir me
seleyi izah ederken hâdiselere karışmış insanlar
dan bahsetmek katiyen şahsiyat telâkki edilemez. 
Dili bu hale getirmiş olan ve memlekette kendi
lerine ilim adamı süsü vererek dolaşmakta bulu
nan insanlardan bahsetmek katiyen şahsiyat de
ğildir. (Bravo sesleri). Bu itibarla bu şahıslar 
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üzerinde konuşmama müsaadenizi istirham ede
rim. 

Bir Ahmed Cevat var. Kendisinin dil saha
sındaki bilgisini 'ifade edebilmek için yazdığı ki
taptan bir cümleyi söyliyeyim. îbretle dîMeyîriiz. 
Fakat alt tarafı edebe muhalif bir tarzda olduğu 
için baş tarafını okuyacağım, alt kısmını oku
maktan tehaşi ederim. Bu dil mütehassısı güze
lim Türkçeyi Muhterem Hamdullah Suphi üsta
dımızın biraz evvel bir mabet kutsiyeti içerisinde 
şevkle tersim ettiği ve hepimizin zevkle dinledi
ğimiz güzelim Türkçeyi bakın ne hale getiriyor. 
şöyle diyor : 

«Vatan bizim anamızdır.» Alt tarafını soy* 
lemek bu kürsünün kutsiyetine aykırı düşer. 

Bir misal daha vereyim: «Kitabı bir dilci 
olmak sıf atiyle Türk Milletine sunuyorum.» Bu 
cümleden Türkçeye vukufu belli olan bu zat, 
Atatürk'ü, hazırladığı senelik açış nutkunu öz 
türkçe olarak vermeye ikna ediyor. Atatürk geli
yor, Mecliste büyük bir heyecan ve vecit vardır, 
konuşacaktır. Ahmet Cevad'ın öz Türkçe oldu
ğunu işaret ettiği kelimelerle nutkunu yazmıştır. 
Meclisin bu heyecanına hitap etmek ve bütün 
meseleleri teşrih etmek itiyadında olan Atatürk 
mûtadı hilâfına çok az konuşmaya mecbur kalı
yor, büyük bir gazap içinde çekilip gidiyor. Son
ra Ahmet Cevad'ı yakalıyor, sen beni dilsiz mi 
yapacaksın diye tevbih ediyor. Bu vakayı ben 
Atatürk'ün bir zamanlar ilim unsuru olarak mü
racaat ettiği Ali Canib arkadaşımızdan dinle
dim. Arzu ederlerse kendileri buraya gelip bunu 
teyit edebilirler. Bunun üzerine atılan adımın 
milleti nereye götüreceğini anlıyan Atatürk Gü
neş - Dil Teorisini ortaya atıyor ve türkçenin 
esaslarını tesbit ediyor. Bu nazariyeye göre türk-
çede kullanılan her kelime türkçedir. Selikanın 
yadırgamadığı her kelime türkçedir. işte böyle 
bir cereyan, müspet bir maceraya girmiş iken, 
birden bire Dil Kurumu, başka türlü esmeye baş-
lıyan bir hava içinde Atatürk'ten sonra Üniver
siteye tamamen arkasını çevirmiştir. Acaba bu 
Dil Kurumu Üniversiteye bu bapta müracaat 
etmiş olsa idi, Üniversitenin dil kürsülerini işgal 
eden profesörlerinden, filologlarından bu davete 
icabet etmiyecek bir zat çıkar mıydı? Katiyen. 
Bu Kurum Üniversiteye müracaat etmemiştir ki, 
onlar da bu davete ica"bet etmemiş olsunlar. Onun 
içindir ki; Üniversitenin ilmî irşatlarından hiç
bir zaman istifade edememiştir, Üniversiföcte'n 
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müstağni kalmıştır. Üniversiteden bir arkadaş, 
Prof. Ragıp Hulusi özdem, Allah gani gani rah- | 
met eylesin,. Hasan Reşit Beyle daima mimaka- ! 
salaya > girmişlerdi, fikir birliğine varmışlardı, i 
Ne yazık ki, Kurum başkalarına hoş görünmek | 
ve yaranmak endişesiyle, bu arkadaşla hiçbir za- j 
man meşgul olmamış ve ilmî kanaatlerine asla j 
kıymet vermemiştir. Kendileri de bir ilim adamı 
olduklarına göre Hasan Reşit arkadaşımız bunu i 
kabul edeceklerdir. Çünkü ilim endişesiyle hare- ! 
keti şiar edinen bir zat için, burada parti meşe- j 
leşi yapılacak hiçbir taraf mevcut değildir. I 

Prof. Ragıp Hulusi özdem Allah rahmet ey- | 
leşin. Çok defa yapmış olduğu temaslarda ilmin | 
ortaya attığı hakikatların kurum tarafından I 
kabul edilmemesinin ıstırabiyle İstanbul'a gel
miş, yana yakıla dönmüş dolaşmıştır. Hiç bir 
vakit mütalâasının kurumca kaale alındığına şa
hit olmadan hayata gözlerini yuman bu meslek
taşımı burada rahmetle anarım. 

Dil Kurumunun bünyesine Ankara Üniversi-
tesinden, ancak 1 - 2 zat karışmıştır. Ankara 
Üniversite ve o tarih. Arkadaşlar, tarihleri yâd- I 
ettiğim zaman insanın gözünün önüne çok ha
zin tablolar geliyor. Ama o devre raci bir tablo,# 
Üniversite iktidarın gözü önünde bir müessese
dir, henüz muhtariyetini elde etmiş bir üniversi
te değildir. Yukardan bir işaretle helikopter 
profesörler zuhur ediyor.. (Soldan, gülüşmeler) 
Profesör payesi alan veya bunun yollarını araş
tıran birkaç insan Dil Kurumunun hareketleri
ne üniversite pencerelerinden alkış tutmakla ik
tifa etmemiş, kapıyı- çalıp içeriye girmiştir. 
Ama bunların ilmî hüviyetleri ne derecede imiş, 
ne olursa olsun, kurum hattâ isimleri dahi ilim 
âleminde işitilmemiş olan bu şahıslara daima 
«hoş geldiniz» demek hazzma ermiştir, içlerin
den bir tanesini söylemek mecburiyetindeyim: 
Tahsin Banguoğlu. Tahsin Banguoğlu bir do
çent olarak aralarına karışmıştır. Aralarında 
akademik kariyeri olmıyan, dille iştigal husu
sunda ancak müktesebatı şahsiye bakımından 
şöhreti bulunan bir zat daha var : Besim Atalay. 

Tahsin Banguoğlu Besim Atalay'in karşısı
na dikilmiş veyahut diğer bir tâbirle Besim 
Atalay Tahsin Banguoğlu'mm karşısına çıkmış
tır. Birbirlerini teçhil ediyorlar. Karşılıklı teç-
hil düellosu başlıyor. Besim Atalay bir kitap 
çıkarıyor. (Bir doçentin Türkçe okutuşu) kita
bın ismi. Baştan a l g ı y a Tahsin Bataguftğhı'- | 
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ıtun öahil oldtfğunu iddia ediyor. Kendi iddiası 
Tahsin Banguo'tln buna mukabil bir kitap çı-
k a m ı ş mı, çıkarmamış mı bilmiyorum, fakat 
dersîerintfte, oturduğu kalktığı yerlerde ilmî me-
hafilde eğer Besim Atalay'a cahil demek müm
kün değilse yer yüzünde cahil yoktur, demeye 
koyulmuş. Şimdi hakemliğinize müracaat ediyo
rum, karşılıklı, ayrı ayrı birbirini teçhil eden 
ihsanlardan birisinin elbette cahil olması lâzım-
gelif. 

işte bu gibi insanların yer aldığı bir kurum 
ilmî faaliyet bakımından bir betbâhtlığa duçar 
olmuşsa bunun kusuru Hasan Reşit Beyde midir? 

Kurumun faaliyetleri bu şekilce. 
Burada ilmî tenkid yapmak şu kürsünün si

yaset havasını belki haleldar edebilir ve belki 
arkadaşların sabrını bizar suiistimal etmiş ola
bilirim ; ama şu kadar söylememe müsaadenizi 
rica ederim. Edebiyatın, kültürün, kadim me
tinlerini neşretmeksizin ve bunlardan süzüle sü-
süzÛle gelen bir lisanı kaale almaksızın, tıpkı 
jeolojik bir hareketle ve birdenbire arzın alt ta
bakasının üst tabaka haline gelişi gibi bîr 
türedi manzumesine nasıl dil denebilir. Ve bu 
hareket ilmî bir faaliyet olarak nasıl kabul edi
lebilir i Kabul edilmemiştir, ilim âleminin, müs
teşriklerin, hamı katiyen kabul etmediklerini 
bltkaç misal ile arzedeyim. 

Arkadaşlar, Dil Kurumunun ittihaz etmiş 
olduğu hattı hareket şudur : Demin Hasan Re
şit Tankttt arkadaşım siyasette ölüleri diriltme 
tehlikesinden bahsetti. Ama kendi kurumu ölü 
diriltmek hususunda nasıl da bir Mesih kesil 
nliştir. Bir nefesle ttice Ölüleri dirötivermiştîr. 
Ve o kadar derin bir nefesle maziye gitmiştir 
ki, kendilerini Orhon Kitabeleri karşısında, o 
mânasını anlamadıkları kelimelerin hürmetka
rı olarak görmüş oluyoruz. 

işte bu ara Avrupa'ya bir istimdat eli uzan
mıştır. Bu kitabeleri okuyanlar, Türk âlemine 
ve Türk diline, kendi zaviyelerinden ilim âlemi
ne, yaptıkları büyük hizmetler yanında buraya 
memleketimize de gelerek veyahut kitaplarını 
göndererek onları okumak, çözmek mâna ve 
medlullerine intikal etmek gibi bir hizmeti Türk 
milletinden katiyen esirgememişlerdir, ilim âle-
raötte sundukları bu eserler üniversitelerimize 
intikal etmiştir. Dil Kurumunun karşısında mu
azzam saha vardır, işte ölü kelimeler sahası.. 
Kabristanı ihya ettikten sonra ölüye niye tasar-
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ruf etmesinler?. Daha sonra Avrupa müsteşrik- i 
lerince, Brokelmanlarca, Banglarca henüz vuzuh ı 
kazanmamış kelimeleri de burada kullanmışlardır. 
Bu şekilde kullandıkları kelimeler çok olsa idi onu 
da kabul edecektik. Ama patenti, icat müsaade
si, yalnız mucidinin olan birtakım kelimeleri de 
kullanmışlardır. Bunların mucitleri öteki dün
yaya intikal ederlerse bu kelimelerin mânaları
na vukuf peyda etmek için Avrupa müsteşrik
lerine müracaat da kâfi gelmiyecek ikinci bir 
Mesihi beklemek icabedecektir. Dil Kurumu 
Türk Dilini böyle bir hale getirmiştir. Bunun 
müdafaasını yapmak Hasan Reşit Tankut'tan 
başka bir arkadaşımıza düşer zannediyorum. 

Acaba ilim âleminde yaşamıyan, değerleri 
ilim alemince tamamen bilinen ve maziye mal 
olmuş bulunan kelimelere kadar gitmek ilim 
âleminde neyi ifade eder?. Arkadaşlar, eğer çok 
kullanılan bir kelimeyi kullanmaktan tehaşi et-
mesem ve sizin yüzünüzde «irticadan başka bir 
mânâ ifade etmez» mealindeki tebessümlerin 
belirdiğini görmesem «irticadır; irtica» diyece
ğim. îşte ölülere doğru gitmek, yaşıyan dilin 
kıymetinden bihaber olarak Orhon Kitabelerine 
kadar gitmek ilim irticainin ta kendisidir. Dil 
Kurumu bu ilim irticaini ilim ve matbuat saha
sında ihdas etmekle iktifa etmemiş bunun meş
ruiyetini tasdik için Meclisi harekete geçirmiş. 
Meclis, bir gecede bunun meşruiyetini tasdik 
etmiş ve bu gecekondu Türkçesiyle malûl metin 
meydana gelmiştir. (Alkışlar) Arkadaşları -mı
sın hususi sohbetlerinde siyasi sohbetlerinde 
mütekabilen haz ve şevk duyarsınız, fakat kür
süye gelince derhal değişmişlerdir; hava derhal 
değişmiştir. 

Âzami derecede tehaşi ederek mütalâa ser
medeyim. Hususi sohbetlerimizde ve birçok işler
de neticelere vardığımı/ hakle burada ayrıl
dığımız görülmekte ve bu ıstırabı çekmekteyiz. 
Bu ıstırap günün birinde sona erecektir. Bu mil
let avamfiribane siyasete artık paydos demiş
tir. Artık bu kürsüye ve bu Meclise saffet 
ve samimiyete dayanan bir siyaset hâkim ola
caktır. Meclis bu yola girmiştir. (Bravo sesle
ri) Muhalefet çevrelerinde ve hususi sohbet
lerde meşruiyetini Meclise tasdik ettirdikleri 
şu Anayasa dilini kabul etmemeyi irtica olarak 
tavsif edenler var. ilmin meşru olmadığını sa
rahatle haykırdığı bir dilden evlâtlarımızın di
mağını kurtarmak mânasına gelen şu reddimiz I 
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j ve Anayasa metnini şu Dil Kurumu Türkçesi-
ı nin musallat olmadığı metne irca etmek kati

yen bir irtica değildir. Çünkü, biz o metni ka
bul etmekle, o Türkçeyi kabul ettiğimizi ifade 
etmiş olmuyoruz. Bunu bu şekilde almak, insaf
tan uzaklaşmaktan başka bir şey ifade etmez. Ve 
bujimi, bu şekilde' alınmasına hiçbir mâna ve 
medlul müsait değildir. Gecekondu Türkçe! i 
metin doçentlikten Dil Kurumu üyeliğine ve 
oradan da Bakanlık makamına yükseltilmiş bir 
zatın lavndi yaptıklarını meşruiyetini Meclise 
tasdik ettirmek heyulâsıdır. Biz, şu hareketle 
bu gayrimeşru hareketi ortadan kaldırmış 
oluyoruz. Arkadaşlar arasında, bilhassa muha
lefete mensup muhterem arkadaşlarımız arasın
da söyle bir noktainazar hâkimdir : Madem ki, 
Demokrat Parti iktidarı olarak Anayasayı de
ğiştireceksiniz. Şu halde dili de o zaman değiş
tirin. 

Arkadaşlar; dil meselesi Anayasa ile muhat 
olacak kadar basit bir mesele değildir. Bu, şü
mullü bir meseledir. Anayasayı tadili, dil me
selesinden tecrit ederek mütalâa etmek icap eder. 
Mektep çocuklarımızı, mürettibinden başyaza-

r* rina kadar bütün matbuatı ilim, edebiyat ve 
sanat âlemini, bütün Türkiye'yi alâkadar eden 
dil dâvasını Anayasaya bağlamak suretiyle ha
rekete geçmek doğru değildir. Biz uydurma 
Türkçeyi artık bu memlekette çocuklarımıza 
okutmak suretiyle nesillerin arasını açmak gi
bi milliyet, onurumuzu köstekleyici hareketlere 
müsaade edemeyiz. (Soldan, bravo sesleri) 

Sözümü bitirirken arzedeyim ki : Muhit Tü-
merkan arkadaşımızın, Anayasa dili değiştiri
lirse eski metni şurada birisine versek bir tek 
kelime ankııııyaeak, diyor. Acaba bu gecekon
du Türkçesi ile yazılmış metni bir başka arka
daşa versek mânasının vuzuhuna varması ka
bil midir? Eski metni anlamak için Arapça, 
Farsça bilmek lâzımgeldiğini söylediler. An
cak su Anayasada kullandığımız kelimeleri an
lamak için neleri bilmek lâzımgeldiğini şimdi 
müsaadeleriyle okuyacağım ve Muhit Tüm er
kan arkadaşıma ithaf edeceğim öz Türkçe keli
melerden anlıyacaklardır. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Sözümü 
iyi dinlememişsiniz. 

KASIM KÜFREVI (Devamla) — Zatı âli-
I niz bu milletin söylediğini dinlememekte inat et-
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tikten sonra benim sözümü evleviyetle dinlemez
siniz. 

Bir felsefî fikri ifade etmek istiyen birisi 
çıkıyor ve diyor ki: 

Ne bir somut tasarım var ne bir soyut tasarım, 
Nedir bu imgelememden sızan sakıncalarım? 
Bir başkası çıkıyor, bir insana bakıyor, dü

şüncelerini şöyle anlatıyor : 
Bir ırla sağlamadan görki salt dürütmenler, 
Badallarında, ımızgandı diksürüngenler. 
Muhit arkadaşımızın mânasını lâyıkıyle an

ladıkları bu şiirlerin zevkma dalmaları temen
nisiyle sözlerime son veriyorum. (Sürekli alkış
lar) 

NECİP BİLGE (Niğde) — Sayın arkadaşla
rım, 1945 Anayasasının dilimizde bir baskı ya
rattığı ve bunun kaldırılması hususundaki ha
reketlerin isabeti hakkındaki düşüncelerimi 
bundan evelki birleşimlerden birinde izah et
miş olduğum için tekrar bu mevzua tafsilâtı ile 
dönmiyeeeğim. Yalnız şu kadar ifade edeyim 
•ki, 'bendeniz şahsan Anayasanın dili meselesinin 
esasa ait olan değişikliklerle birlikte ele alın
ması gerektiğine kaani olmakla beraber, dil 
hürriyetine 1945 yılınida Devlet otoritesiyle 
yapılmış olan baskının kaldırılması yönünden 
1340 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun tekrar yürürlüğe konulmasına muhalif 
değilim. Yalnız bu vesile ile birkaç noktayı be
lirtmek isterim : 

Evvelâ, 1945 tarihli Anayasadan 1340 tarihli 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa dönüşün dil bakımın
dan, Ibir geriye dönüşü ifade etmemesi icaibeder. 
Zannederim ki, Meclisimizin umumi temayülü 
ve hakikat bu merkezdedir. Binaenaleyh, ra
porumu yazarken Anayasa Komisyonun da bu 
temayüle katılması lâzımgelirdi. Fakat Anaya
sa Komisyonunu tarafından yazılan gerekçe 
metni gözden geçirildiği takdirde dil bakını ni
dan daha ileri gitme temayülünün nazarı dik
kate alınmamış olduğu görülür. Meselâ Anaya
sa Komisyonu raporunda bâzı kelimeler vardır 
ki bunlar dil bakımından biraz geriye dönüşü 
ifade öder gîbi gözükür. Rapor böyle bir düşün
ce ile yazılmamış olabilir. Fakat mademki ya
zılı bir vesika ortaya koyuyoruz, bu vesikanın 
daha dikkatli olara!k yazılması ve 1340 tarihli 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa * dönüşün, geriye 
dönüş mânasını ifade etmiyeeek şekilde kaleme 
alınması icabederdi. Bir misal vereyim- Ra-
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i parda (4691 sayılı Kanunla mevkii meriyete 
] vaz'edilen Anayasa) tâbiri geçmektedir ki, bu-
| nu Türkçe yazmak pekâlâ mümkündü. 
i 
j Bunun gibi yine raporda «bir mütalâa ser-
j dietmek» tâbiri geçmektedir. Birkaç defa bu 
j tâbir tekrar edilmektedir. Gerçi bunları yazan 
| arkadaşların bu kelimeleri tekrar Türkçemize 
j sokmak gibi bir düşüncede bulunduklarını ka-
j bul etmek istemem. Fakat elde yazılı bir vesi-
| kayı'ortaya koyarken bu gibi kelimelerin kul-
ı lanılmasmdan kaçınılmak icabederdi. 
| Bundan başka aşağıda «müşahede edilmiş» 
| kelimeleri geçmektedir. Bu kelime yerine pekâ-
j lâ «görülmüş» kelimesi kullanılabilir. Bu gibi 
i kelimeleri kullanırken kâfi derecede dikkat ve 
| itinada bulunulmamış olması, bilhassa muha-
I lefet tarafından, dil hususunda geriye döndü-
| ğümüz şeklinde bir mânaya alınmak mümkün 
| olur. Bendeniz bu noktalar üzerinde titizlikle 
| durulması lâzımgeldiğine işaret etmek istiyo-
{ rum. 
i Bu mevzuda ileri sürmek istediğim mülâha-
I zalardan birisi de şudur : 1340 tarihli Teşkilâtı 
I Esasiye Kanununa dönüş Anayasanın, ana 
j kanunumuzun esasında düzeltmekliğimiz, de-
| ğiştirmekliğimiz icabeden hususların ele alın-
I masını katiyen geciktirmemelidir. Ben şahsan, 
| Meclisimizin de böy bir geciktirmeye taraftar 
| olacağına kaani olmamakla beraber, Hüküme-
| tin bu hususta ne düşündüğünü bilmekte fayda 
I mülâhaza ediyorum. Eğer Hükümet, Anaya-
I sanın esasına ait olan değişiklikler hakkında 
i teşebbüse geçeceğini bildirirse bilhassa mem-
I nun olurum, efkârı umumiye de aydınlatılmış 
i olur. 
j (Bu itibarla bendeniz bu iki mülâhazanın 
! dışında fazla teferruata giderek sizleri yormak 
| istemiyorum. Sadece sözlerimi bir temenni ile 
| bitireceğim : 1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye 
| Kanununa dönüşün bir gerilik ifade etmemesi

ni ve bunun gerek dil ve gerekse esas bakı-
I mından daha ileri ve daha mütekâmil bir Ana-
I yasaya kavuşmak için bir hızalma mahiyetinde 
j tecelli etmesini bilhassa temenni ederim. 
| BAŞKAN — Tekelioğlu. 
i SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
| arkadaşlar, Fuad Köprülü ve arkadaşlarını Türk 
I Milleti nam ve hesabına buradan tebrik etmek 

kendim için bir borçtur. Memleketimizde tek par-

— 4 0 5 -



B : 21 24 .12 
ti ve diktatörlük idaresinin hâkim olduğu sıra
larda milletin dilini dinini ortadan kaldırarak 
onu bambaşka bir şekle sokmak istediler. O za
manki Anayasa, kabul edilen Anayasa kendin
den evvel gelen Anayasanın mâna ye mefhum 
itibariyle hiç de karşılığı değMir. Onun £$jn 
Fuad Köprülü ve arkadaşlarını tebrik etmek T$U*k 
Milleti için de bir borç plsa gerektir. Çocukları
mız aldıkları derslerin karşılığı olarak ana ve 
babalariyle konuşamaz bir hale geldiler. 

Ben Hasan Reşit'in burada konuştuğu lisa
nın Türk lisanı olduğunu biliyorum. Anayasaya 
giren karmakarışık ve ne gibi bir mâna ifade 
ettiği belli olmıyan kelimelerin, Türk (illi olma
dığı mutlaktır. Bunların ne suretle girm|ş olduk
larını hepimiz biliriz. Bir zamanlar, bu lisan bi
zim lisanımız değildir Arapçadan, 4-Çemcejden 
alınarak karmakarışık bir hale sokulmuş bir li
sandır diye bunu değiştirmek arzusiyle toplatılan 
âlimler vasıtasiyle dilimizi değiştirmek yoluna 
gidildi. Fakat dil nihayet içinden çıkılmaz bir 
hale gelmiş ve ortada Türk dili diye bir şey 
kalmamış idi. Ve yine Hasan Reşit arkadaşımı
zın dediği gibi, 300 kelime ile bir milletin dilini 
tedvir etmesine de imkân olmıyacağı aşikâr ve 
mutlaktır. * 

Netice itibariyle; Büyük Ata Güneş - Dil Te
orisini kabul etmekle eski ve güzel Ud imiz in 
devamına karar verdi. Fakat onun ölümünden 
sonra nedense bu Dil Kurumu yine eski yola 
gitti. Bulgaristan'dan getirilen bir mütehassıs 
Ermeni delaletiyle kimsenin anlıyamadlğı Türk 
lisanına yeni yeni kelimeler soktular. Me,selâ 
arkadaşlar (oturum) yahut şuna buna benzer 
kelimeler eskilerin mânasını karşılayabildi mi 
acabal 

Hasan Reşit bundan evvel Abdülhak Hâmid1-
in ve daha ona benzer büyük edip ve şairlerin 
yazılarını hiç kimse anlamıyor, dediler. Belki 
doğrudur. Fakat, yeni lisanın o mekteplerde oku
tulan bâzı terimler vardır ki, -bunların mânasını. 
ne ben anlıyorum, ne okuyan ©ocuklar. Me
selâ (Bir üçgenin yüz ölçüsü diklemesinin 
oturumuna çarpımının yarısına eşittir.) de
nilmiş. Bunu Hasan Reşit Tankut'tan 
soruyorum •. Acaba bu ifadeden bir şey 
anlaşılıyor mut Memleket halkını iküye ayır
dık. Bir-rkışmı bir lisan konuşuyor, diğer-bir kıs
mı başka-bir usan. Çocuklar ana ve .babasının, 
ana v-6 baba da çocuklarının konuştuklarını anlı-
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yamaz bir hale geldiler, memlekette bir hercü-
merçtir gidiyor. Bundan maksat eski tarihleri 
unutturmak, eski tarihi yok etmektir. Hiç dü
şünmediler ki memleket ve millet asırlarm bı
raktığı bir tarihe sahip, dünyanın takdir ve tak
dis ettiği bir millettir. 

Şimdi soruyorum onlara; acaba kütüphanele
rimizde mevcut milyonlarca cilt eserleri bundan 
sonra kimler okuyacak? Acaba Amerika'dan 
adam mı getirecekler bunları anlamak için? 

Bunların hepsini unuttular. Dil değiştiriyo
ruz diye, ortaya topladıkları insanlara para ver
sinler diye memleketin, sıkıştığı zamanında ihti
yat olarak saklansın diye Atatürk'ün iş Banka
sına koyduğu paraları bu suretle israfa başladı
lar. Hakları yoktur. 

Bu heyete ilim heyeti diyorlar. Bu ilim he
yetini kim seçiyordu? Türk milleti acaba bunla
ra benim lisanımı değiştir diye bir salâhiyet ve
riyor mu idi? Şimdi kalkıyorlar, Anayasayı de
ğiştiriyorsunuz diyorlar!. Anayasayı siz değiştir
diniz! 

O Anayasa nasıl yapılmıştır, biz onu çok iyi 
biliriz. O Anayasayı tek parti yapmadı. O zaman 
bu Mecliste tam demokrasi vardı. Burada dört 
parti vardı. Didişerek, birbirlerinin gırtlakları
na sarılarak bu Anayasayı yapmışlardır. Fakat 
Atatürk öldükten sonra bu uydurma kelimeleri 
o Anayasanın içine koyarak, onun mâna ve mef
humunu da tamamen değiştirdiler. «Tüzük» «İve
dilik» ne demek acaba? Duymadım. Evde çocuk
lara söylüyorum; anlamıyorlar onların söyledik
lerini de ben anlamıyorum. 

işte arkadaşlar, Demokrat Partinin en iyi ve 
yerinde yapmış olduğu bir iş de bu dil meselesi
dir. Çünki bir milletin tarihine suikast vardı. 
O tarihi siz kurtarıyorsunuz demektir. Sizleri 
tekrar tebrik ederek sözüme son veriyorum. (Al
kışlar) 

HULUSİ KÖYMEN (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlar, Anayasa gibi Devletin ve bir memle
ketin hukuki bünyesi, üzerinde şeklen dahi olsa, 
ufak bir ameliye yapılırken sayın arkadaşlardan 
Hasan Reşit; Tankut bir usul itirazı dermeyan 
etti. Dediler ki, Anayasa ve diğer kanunlar hey
eti umumiyenize gelirken madde madde zikre
dilmesi ve gerekçesinde de her madde ayrı ayrı 
zikredilerek huzurunuza sunulması lâzımdır. 

HASAN REŞİT TANKUT (Hatay) — Her 
kanun gibi.. 
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HÜLÛSİ KÖYMEN (Devamla) — Şimdi hu

zurunuza gelen kanunun da, şüphe yok ki, gerek
çesi vardır^ madde de vardır. O halde Hasan Re
şit a^daşımızın kastının, bunun dışında daha 
geniş bir şümule varan bir maksat olduğunda 
şüphe yoktur. O demek ister ki, siz halen mevcut 
olan ve 1945 tarihinde ele alınıp madde madde 
üzerinde müzakere cereyan eden ve reye konula
rak kabul edilen bugünkü Anayasayı kaldırırken 
yerine ikame edeceğiniz Anayasada birinci mad
deden yüz küsur maddeye kadar birer birer okun
mak ve reye arzedilmek lâzımdır demek ister. 
Böyle demek istemediniz mi beyefendi? 

HASAN REŞİT TANKUT (Hatay) — Evet. 
HULUSİ KÖYMEN (Devamla) — Kendileri 

öyle dedim diyorlar. 
Halbuki arkadaşlar; bugün Yüksek Heyetini-

ııizin müzakere mevzuu ittihaz ettiğimiz Anaya
sadaki değişikliğin, yalnız şekil bakımından bir 
değişiklik olduğunda her kesin ittifakı vardır. 
Ve zaten bu Anayasanın değişmesinin illet ve 
hikmeti, halen mevcut ve mer'i olan Anayasanın 
104 ncü maddesinde belirtilen hüküm üzerinde 
tekasüf etmiştir. Bu madde diyor ki: 

«20 Nisan 1340 tarih ve 49İ sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu yerine mâna ve kavramda bir 
değişiklik yapılmaksızın türkçeleştirilmiş olan bu 
kanun konulmuştur.» 

(Mâna ve kavramda bir değişiklik yapılmak
sızın) demekle, kaldırılan Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun hüküm itibariyle bu Anayasa meriyette 
dahi aynı kıymet ve kuvvette olduğu kabul edil
miştir. Ancak kendilerinin 1945 senesinde değiş
tirdikleri Anayasanın madde madde reye konul
ması, her maddede kelimeler ve şekil itibariyle 
yeni bir değişiklik vaz 'etmek maksadından inbias 
etmektedir. Mademki kelimelerdeki değişiklik 
dolayısiyle her biri ayrı ayrı reye konulmuştur, 
mâna ve ruh itibariyle eski Anayasaya hiç do
kunulmamıştır. Bugün Yüksek Meclis huzuruna 
getirilen Anayasada şekil itibariyle değişiklik, 
ya kabul edilecek veya edilmiyecek, bu, heyeti 
muhteremenizin şimdi vereceğiniz karara bağlı
dır. Kabul ettiğimiz takdirde şeklen eski Anaya
saya rücu edeceğiz, her ikisindeki hüküm itiba
riyle en ufak değişiklik bahis mevzuu değildir. 
Bugün yapılacak ameliye yalnız şekle maksur 
ve münhasırdır. Böyle tarihî bir karar alırken 
bunun açıklanması ve zapta geçirilmesinin ile-

L2 .1902 O : 1 
I ride her hangi bir tereddüdü bertaraf etmek için 

çok lüzumlu olduğuna kaniim. Bu sebeple söz 
aldım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaş yok. 
Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza arzediyo-
rıjm; kabul edenler... fitmiyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda, tasarının ivedilikle gö
rüşülmesi yazılı bulunduğuna ve bu da evvelce 
okunduğuna göre görüşmenin ivedilikle yapıl
masını reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Tasarının ivedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Maddeyi okuyoruz. 

491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar 
meriyete konulması hakkında Kanun 

NECİP BİLGE (Niğde) — Bu başlık üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NEOİP BİLGE (Niğde) — Efendim; Ana

yasa gibi çok ehemmiyetli bir kanun görüşül
mekte olduğuna göre, ufak tefek olsa bile, 
bâzı noktalar üzerinde söz söylememin çok gö
rülmemesi lâzımdır. 

'Biraz evvel mülâhazalarımı beyan ederken, 
1340 tarihli Teşkilâtı Esasiyeye dönüşün dilde 
bir gerileme ifade edecek şekilde bir mâna ta
şımaması lâ'zımgeldiğini, hakikatta Meclisin te
mayülünün de hu merkezde olduğunu ifade et
miştim. Bu itibarla, bâzı kelimeler yerine di
ğer bâzı kelimelerin konmasının mümkün ola
cağı kanaatindeyim. (Gürültüler, olmaz, olmaz 
sesleri). Müsaade buyurun, Teşkilâtı Esasi-

I ye metninde her hangi bir değişiklik teklif 
etmiyorum. Teklifim bu kanunun başlığı hak
kındadır. 

Meselâ burada «491 sayılı Teşkilâtı Esasi-
I ye Kanununun Tekrar Meriyete Konulması hak-
I kmda Kanun» deniliyor. Kanunu teklif eden 
I arkadaşlar da «yeniden meriyete konulması 

hakkında kanun» diyorlar. Teşkilâtı Esasiye 
I Kanunu yürürlüğe veya meriyete yeniden gir-
I mektedir. Bendeniz yeniden veya tekrar keli-
I mesi üzerinde fazlaca duracak değilim. Çünkü 
I her iki kelime de memleketimizde aynı mâna

yı ifade etmekte ve her kes tarafından anlaşıl-
I maktadır. «Meriyete girmesi» tâbiri de anlaşı-
I lir, fakat kanun maddesi içerisinde bir tarafta 
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«yürürlüğe girme» tâbiri kullanılmıştır. Bugün 
herkes yürürlüğü anlıyacak vaziyettedir. Bu 
itibarla Teşkilâtı Esasiye Kanununa dönüşün 
bir geriliği tazammun etmemesi bakımından 
kanunun başlığındaki «meriyet» kelimesinin, 
«yürürlük» kelimesiyle değiştirilmesini arzedi-
yorum ve bu hususta bir takrir veriyorum. 

SÖZCÜ MİTHAT BENKER (İstanbul) — 
Burada «meriyet» kelimesi yerine «yürürlük» 
kelimesini kabul etmek doğru değildir. Çünkü 
Yüksek Meclisin karariyle Teşkilâtı Esasiye 
Kanununu kabul edecek olursak, o kanunda-
değişen tadiller de meriyete girmektedir. Me
sele buradadır. «Meriyete» kelimesi daima bun
dan evvelki Teşkilâtı Esasiye Kanununda zik
redilmiştir. Onun içinde «yürürlük» kelimesi 
mevcut olmadığı için, kanun başlığı olarak 
«meriyet» kelimesi intihap edilmiştir. Dâva 
buradadır., 

Bu kelimeler üzerinde komisyonumuzda bir-
hayli müzakere ve münakaşalar olmuştur. Şim
di burada «yürürlük» tâbirini 'ortadan kaldı
racak olan 4695 sayılı Kanunda geçen bir keli
medir. 4695 sayılı Kanun kabul tarihine ka
dar yürürlüktedir. Buradaki yürürlük fiilen 
daha evvelki kanunda bulunduğu için bura
daki yürürlüğe girme bir maksadı mahsusla 
kullanılmıştır. Komisyonun kararı budur. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlar; Komisyon Sözcüsü arkadaşımız meriyet 
kelimesini Teşkilâtı Esasiye Kanununda bulun
duğu için, burada da 'kullandığını ifade ettiler. 
Bu fikri doğru sayarsak, şu suali sormak gere
kir : Teşkilâtı Esasiye Kanununun son madde
sini nazarı itibara alarak, Anayasa Komisyonu 
tarafından kabul edilmiş bulunan 2 nci madde de 
niçin «meriyülicra» tâbiri kullanılmamıştır. Fil
hakika Teşkilâtı Esasiyenin son maddesi şöyle 
der; « Bu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. » Bugün meriyülicra kelimesini 
kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz. O hal
de Anayasanın, bugünkü Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun metni, 1945 te 'kabul edilen Anayasa
da olduğu gibi, her hangi bir kelimenin Türkçe 
olup olmadığı hakkında bir baskı ifadesi şeklin
de olmamak icabeder. Eğer kelimeler teknik 
bir terim olarak kullanılmıyorsa onun dışında 
olan kelimeler pekâlâ kullanılır. Meriyet tâbi
ri de teknik bir tâbir olarak kullanılmış değil
dir. Bendeniz (yürürlük) kelimesinin, (meri-
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I yet) kelimesi yerine konmasını teklif ediyorum, 

kabul etmek veya etmemek Yüksek Heyetindir. 
i (Reye, reye reye). . 

SÖZCÜ MİTHAT BENKER (lstanfe®l) — 
Efendim, Necib Bilge arkadaşımız fazla hassa
siyet gösteriyorlar. Demin de arzettim, bura-

l da kelimeleri kullanırken, - kelime olarak arze-
diyorum - Teşkilâtı Esasiye Kanununda kulla
nılan kelimelere kaabil olduğu kadar riayet et
me yolunu iltizam eyledik. Burada ikinci mad
denin son fıkrasındaki kelime yine öyle kulla
nılmıştır. ve (mer'idir) şeklindedir, meriyülic
ra denmemiştir. Mer 'i ile meriyülicra arasında 
bir nüans yoktur. 

Kelime bakımından üzerinde durduklarına 
göre, mer'i kelimesi ile yürürlük kelimesi ara
sında telâffuz bakımından şu fark vardır: Teş
kilâtı Esasiye Kanununda yürürlük kelimesi 

j mevcut değildir, olmadığı içindir ki, burada da 
I mer'i kelimesi kullanıldı. 
I BAŞKAN — Başlık hakkında değiştirge 

vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun başlığının aşağıda-

'ki şekilde oya konmasını arz ve teklif ederim. 
Niğde Milletvekili 

N. Bilge 

I « 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
yeniden yürürlüğe konulması hakkmda Kanun » 

BAŞKAN — Değiştirgeyi oyunuza arzediyo-
rum. Dikkate alanlar lütfen işaret buyursun
lar... Almayanlar... Değiştirge reddedilmiştir. 

Şimdi, birinci maddeyi olduğu gibi okutuyo
rum. 

491 sayılı Teşkilâtı Esasiye , Kanununun Tek
rar Meriyete Konulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 20 Nisan 1340 tarih ve 491 
sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu 4(595 sayılı Ka-

' nunun kabul tarihine kadar yürürlükte bulunan 
ek ve tadilleriyle birlikte tekrar meriyete konul-

' muş ve bu kanun yerine ikame edilmiş olan 10 . 
I . 1945 tarihli ve 4695 sayılı Anayasa meriyet
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Söz istiyorum. 

I (Gürültüler) 



12.1952 O : 1 B : 21 24. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, bendeniz bu madde münasebetiyle ko
misyondan bir noktanın aydınlatılmasını rica 
edeceğim : 

Deniliyor ki; «20 Nisan 1340 tarihli ve 491 
sayılı Teşkilâtı Esasiye Kantom, 4695 sayılı Ka
nunun kabul tarihine kadar yürürlükte bulu
nan ek ve tadilleri ile birlikte tekrar meriyete 
konulmuştur.» 

Burada nazarı dikkati celbeden nokta şudur : 
4695 sayılı Kanunun kabul tarihine kadar yü
rürlükte bulunan ek ve tadilleriyle birlikte, ifa
desidir. 

Acaba bu (ek) kelimesinin mânası nedir? 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılmıştır, bunu biliyoruz. Fakat bu değişik
lik ancak kanunun bâzı maddelerini tadil et
miştir. Burada bir de (ek) kelimesi kullanıl
maktadır. Acaba Teşkilâtı Esasiye Kanunu
na ek olarak ne gibi kanunlar çıkarılmıştır ki, 
böyle bir (ek) tâbiri kullanılmıştır? Eğer varsa 
izahı lâzımdır, yoksa bunun konulması manasız
dır. Bunun açıklanması icabeder. Bu bir. (Doğ
ru doğru sesleri) 

İkincisi; eğer bu (ek) kelimesi Teşkilâtı Esa
siye Kanununun hükümlerinde her hangi bir 
değişikliği icabeden bir şey ifade etmiyor da baş
ka bir mânayı ifade ediyorsa, mesele Teşkilâ
tı Esasiyeyi ilgilendiren bâzı tefsirler ve karar
lan veya diğer bâzı hususi kararları ifade edi
yorsa bunlar 1945 Anayasasından evvel mev
cut olduğu gibi sonradan mevcut olabilir. Bu 
takdirde «4695 sayılı Kanunun kabul tarihine 
kadar yürürlükte bulunan» tâbiri fazladır. Bi
naenaleyh bu hususun tavzihi lâzımgelir. Ve 
kanaatimce 4695 sayılı Kanunun kabul tarihine 
kadar olan kelimesinin kaldırılması uygun olur. 
Şöyle denebilir : (Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
bütün tadilleriyle beraber tekrar meriyete kon
muştur.) Bu hususun izah edilmesini bilhassa 
rica ediyorum. 

Diğer bir nokta da şudur : Kanunun başlı
ğı münasebetiyle söylediğim gibi burada bir 
kelime vardır ki, âdeta bâzıları tarafından eski
ye dönüş şeklinde istismar edilebilecek bir mâ
na taşıyor. (İkame edilen) tâbiridir.* Bu ikame 
edilen tâbirini ortadan kaldırmak mümkün de
ğil midir? Bence mümkündür ve cümle söyle ya

zılabilir : (. . .Tekrar meriyete konulmuş ve 
4695 sayılı Anayasa meriyetten kaldırılmıştır.) 
Bu ikame kelimesi lüzumsuzdur. Bu hususta 
izahat vermelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
SÖZCÜ MİTHAT BENKER (İstanbul) — 

Efendim, vaziyet şudur: Şayet Necip Bilge ar
kadaşımızın teklifi veçhile (20 Nisan 1340 ta
rih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu, 
bilûmum tadilleriyle birlikte... dersek, o zaman 
bugüne kadar vâki olan tadiller mânasını kas-
detmiş olacağız. Çünkü bunun içerisinde 4695 
sayılı Kanun da dâhil olacantır. Binaenaleyh 
biz burada 4695 sayılı Kanunu ortadan kaldır
mak ve bir neticeye varmak istediğimiz için, 
(Bu tarihe kadar vâki olan tadiller) şekliyle va
zıh ve sarih olma tarzını iltizam ettik. 

Diğer cihetten (ek) kelimesi üzerinde ısrar 
etmiyoruz arkadaşlar. Binaenaleyh (20 Nisan 
1340 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu 4695 sayılı Kanunun kabul tarihine kadar 
yürürlükte bulunan tadilleriyle birlikte...) şek
lini muvafık buluyoruz. «Ek ve» kelimelerinin 
kaldırılmasını biz de kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim; komisyonun tavzih 
ettiği şekli bir daha okuyoruz. 

491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar 
meriyete konulması hakkında Kanun 

- MADDE 1. — 20 Nisan 1340 tarih ve 491 
sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu 4695 sayılı Ka
nunun kabul tarihine kadar yürürlükte bulunan 
tadilleriyle birlikte tekrar meriyete konul
muş ve bu kanun yerine ikame edilmiş olan 10 . 
I . 1945 tarihli ve 4695 sayılı Anayasa meriyet
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —• Son okunan şekliyle maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. İkinci mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, ivedilik kararı ile görüşülmesi yapı
lan ve maddeleri de kabul edilen Anayasa hak
kındaki bu kanun teklifini; Anayasaya ait hu
suslarda kabul nisabı hususi olarak tâyin edildi-
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ğine göre, her hangi bir suitefehhüme meydan 
kalmaması için, açık oya arzediyorum. 

Seçim çevresini tesbit için fiş çekiyoruz. 
(Sivas seçim çevresinden başlanılmak üzere 

oylar toplanıldı) 
BAŞKAN — Gündemin diğer maddelerinin 

görüşülmesine deam edeceğiz, arkadaşların da
ğılmamalarını rica edeceğim. 

Reylerini kullanmıyanlar varsa lütfen isti
mal buyursunlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

2. — Taşova İlçesinin Amasya İline bağ
lanması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/447) [1] 

BAŞKAN — Gündemle ilgili önergeler var
dır. Okuyacağız. 

B. M. M. Y. Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 12 nci maddesinde mev

cut Taşova ilçesinin Amasya'ya bağlanması hak
kındaki kanun tasarısı sırası gelmediği için on 
gündür görüşülememektedir. 

Halen Tokad İline bağlı bulunan bu ilçenin 
Amasya'ya -bağlanması derpiş edildiğinden il-
lerce 1953 Bütçesinin hazırlanmakta bulunduğu 
şu sırada Tokad îli bu ilçenin kendisinden ayrı
lacağı düşüncesiyle bu ilçeye ait gelir ve gider
lerini kendi bütçesine almak hususunda tereddü
de düşeceği gibi, henüz kanun çıkmadığından 
Amasya ili de aynı düşünce ile tereddüt içinde. 
bulunmaktadır. 

işbu mucip sebepler dolayısiyle bu ilçenin 
durumunu bir an evvel belli etmek maksadiyle 
sözü geçen tasarının ivedilik ve öncelikle müza
keresini arz ve teklif eylerim. 

içişleri Komisyonu Sözcüsü 
izmir 

Pertev Arat 

BAŞKAN — önergede mevzuubahis tasarı
nın, öncelikle görüşülmesi teklif edilmektedir. Bu 
hususu kabul edenler... Etmiyenler... öncelikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? 
Buyurur Zihni Betil. 
ZlHNl BETIL (Tokad) — Muhterem arka

daşlar, Tokad'a bağlı Taşova ilçesinin Amasya'ya 

[1] 24 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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bağlanmasına ait teklifin lehindeki sebepler; Taş
ova'nın Tokad'a 130, Amasya'ya ise 65 kilometre 
mesafede olmasından ve Taşova'da işlenen ağır 
cezayı müstelzim cürümlere ait dâvalarını Tokad 
Ağır Ceza Mahkemesinde değil, Amasya Ağır Ce
za Mahkemesinde görülmesinden ibarettir. 

Bundan başka, kışın çok şiddetli olduğu bâzı 
yıllarda Tokad ile Taşova arasındaki yolun ka
pandığının, Teşova/lı hastalardan tedavi için 
Amasya'ya getirilenlerin mevcut olduğunun ve 
Taşova mahsullerinin Amasya'da satılıp Taşova 
ihtiyaçlarının Amasya'dan tedarik edildğiinin de 
tasarıda mucip sebepler arasında zikredildiği 
görülmektedir. 

Bir de hatıra, Amasya'nın iki ilceli küçük 
bir il olması ve bu sebeple büyültülmesinin dü
şünülmüş bulunması gelebilir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bu sebeplen tali 
lil edeceğim : idari bakımdan bağlı olduğu il 
merkezine daha uzak, başka illere daha yakın 
ilce sadece Taşova değildir. Ağır Ceza Mahke
mesi bakımından başka ile bağlı ilce de sadece 
Taşova değildir. Memleketimizde durumu böyle 
olan ilçeler epeycedir. Tokad - Taşova yolunun 
kışın kapandığı da şimdiye kadar bir, iki defa 
görülmüş ve bu hal ancak bir, iki hafta sür
müştür. Mevzuatımızda Taşovah hastaların mut
laka Tokad Hastanesinde tedavi edilmelerini 
zaruri kılan bir hüküm yoktur. Taşovah hasta
lardan Ankara'ya, istanbul'a gelenler de çok
tur. Bu, böyledir diye Taşova'nın Ankara'ya, 
istanbul'a bağlanması düşünülebilir mi?. Taş
ova mahsullerinin Amasya'da satılıp Taşova 
ihtiyaçlarının Amasya'dan tedarik edilmesine 
gelince; muhterem arkadaşlar, Taşova'nın baş
lıca mahsulü Tokad'da, Tokad'm Niksar ve Er
baa ilçelerinde olduğu gibi tütündür. Bu sebep
ledir ki, Tekel Genel Müdürlüğünün Tokad 'daki 
kadrosu Başmüdürlüktür. Amasya'nın başlıca 
mahsulü ise şeker pancarıdır. 

Kelkit Irmağı, Tokad'm Reşadiye, Niksar 
ve Erbaa ilçelerinden geçtiği gibi Taşova ilçe
sinden de geçer. Taşova'nın tabiî, coğrafi şart
ları Reşadiye, Niksar ve Erbaa'da olduğu gibi
dir. Bu ilçelerin karakterleri bir ve beraber
dir. Taşova 1944 de ilce olmuştur, o tarihe ka
dar Erbaa'nın bucak ve köyleri halinde idi. 
Taşovalılar ihtiyaçlarını sadece Amasya'dan 
değil, diğer komşu il ve ilçelerden, bilhassa 
Samsun ve Erbaa'dan da tedarik ederler. Kel-
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kıt Vadisini takiben yapılmasına başlanan Dev
let yolu Taşova, Erbaa, Niksar ve Reşadiye 'den 
geçecek ve bu ilçelerin kaderini biribirine ve 
Tokad'a daha çok bağlıyacaktır. 

Afcasya iki ilceli küçük bir il olup büyültül-
mesinin düşünülmesi de Taşova'nın Amasya'ya 
bağlanması için mâkul bir sebep sayılmaz. Zi
ra haritaya bakıldığı zaman görülür ki, Sam
sun'a bağlı ilçelerden bâzıları Amasya'ya daha 
yakındır. Bu ilçelerin tabiî ve ekonomik şart
ları, Amasya'nmkine daha çok benzemektedir. 

Muhterem arkadaşlar; görülüyor ki, Taş
ova'nın idari bakımdan Amasya'ya bağlanması 
için tasarıda ileri sürülen sebeplerin hiçbirisi 
ilmî ve esaslı tetkika müstenit değildir. Anaya
samızın 89 ncu maddesi malûmdur. Orada 
«Türkiye, coğrafya durumu ve ekonomi ilişik
leri bakımından illere, iller ilçelere, ilçeler bu
caklara bölünmüştür ve bucaklar da kasaba ve 
köylerden meydana gelir» denilmektedir. 

Türkiye'de mülki taksimatın yapılmasından 
itibaren uzun yıllar geçmiştir. O zamanki şart
lar bugüne kadar birçok bakımdan değişmiş
tir. Daima ileriye doğru hamle yapmak niye
tinde olduğunu söyliyen Demokrat Parti ikti
darından, bu konuyu münferit mevzular halin
de ele almayıp gereken ilmî tetkikatı yapmak 
suretiyle toptan halletmesini istemek, kanaa
timce, yerinde olur. 

Hulâsa muhterem arkadaşlarım; günün bi
rinde bir il merkezi olacak kadar inkişaf etme
sini gönülden dilediğim Taşova'nın idari ba
kımdan Amasya'ya bağlanması hakkındaki tek
lifin, arzettiğim sebeplere istinaden, reddedil
mesini dilerim. 

BAŞKAN — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar; ilk defa hatıra gelebilir ki, bir vi
lâyet milletvekili, seçildiği yahut mensup ol
duğu vilâyetin bir kazasının ayrılıp da diğer 
vilâyete verilmesini istemez. Fakat bu isteme
me tamamen hissidir, reel değildir. Ben, To
kad Milletvekili olmam itibariyle her arkadaş 
gibi kendi muhitimi dolaştım, hattâ Taşova'
nın köylerini, kasabasını ve onunla alâkalı 
olan vatandaşlarını gördüm. Hepsinde ittifak 
halinde bir arzu var; bir an evvel Amasya'ya 
bağlanmak. Kendilerini, memleketin coğrafi 
durumu itibariyle bu arzularında tamamen 
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haklı gördüm. Arkadaşlarımızla istişare ettim. 
Bu teklif karşısında ne yapacağız, dedik. Ar
kadaşlarımızın içerisinde bu isteğe muhalefet 
eden hiçbirisini görmedim. Ve biz Demokrat 
Parti mensubu arkadaşlar bu ilçenin reel bir 
düşünce ile Amasya'ya bağlanmasına taraftarız. 
Çünkü arkadaşlar, bu kaza Tokad'a 130 kilo
metreden jfazla bir mesafededir. Fakat yeni 
yapılan yol sayesinde Amasya'ya 52 kilometre 
yaklaşmıştır, idari bakımdan bu vilâyete bağ
lanmadan ağır ceza işleri Amasya Ağır Geza 
teşkilâtına bağlanmıştır. Geçen seneden beri 
bütün ağır ceza işleri Amasya Ağır Ceza Mah
kemesine gitmektedir. 

Şimdi arkadaşlar, Tdkad'lı bir milletvekili 
olmak itibariyle arkadaşlarımla da görüştüm. 
Onların da mutabakat hislerini burada söyler
ken, zannediyorum ki, bir hakikati ifade et
miş olacağım. Bir an evvel bu kazanın Amasya'
ya bağlanmasını hürmetle rica ediyoruz. (Sol
dan, alkışlar). 

BAŞKAN — Söz Kemal Eren'indir. (Yok 
sesleri). 

O halde başka söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi yazılı olarak 
teklif edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Taşova İlçesinin Amasya İline bağlanması 
hakkında Kanun 

MADDE i. —Tokad İline Bağlı Taşova İl
çesi Amasya İline bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PER
TEV ARAT (İzmir) — Bu ikinci maddede (Bu 
kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer) deni
liyor. Halbuki, bütçeler bu vilâyetlerde 1 Mar
ta kadar sâri olacaktır. Kanunu yayımı tari
hinde meriyete koymak tahsilat ve sair bakım
lardan karışıklıklara sebep olacaktır. Bu se
beple komisyon namına bu maddenin 1 Mart 
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1953 tarihinden mer'i olmak üzere kabulünü 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz . 

Başkanlığa 
Taşova İlçesinin Amasya îline Bağlanması 

hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

tçişleri Komisyonu Sözcüsü 
Pertev Arat 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1953 günün
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arzediyo-
ruım: 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi kabul buyurulan şekle göre yeniden 
okutuyorum. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1953 günün
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi değiştirilen şekilde 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Tasarının kanun-
luğu kabul edilmiştir. 

491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun tek
rar meriyete konulması hakkındaki kanun tek
lifine (382) arkadaş oy vermiştir. (342) kabul, 
(31) ret, (9) çekinser vardır. Muamele tamam, 
dır. Tasan onaylanmıştır. (Soldan, sürekli al
kışlar). 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

3. — Trabzon Milletvekili Mahmut Ooloğ-
lunun, kan gütme sebebiyle işlenen adam öldür
me ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları 
hakkında tatbik olunacak muameleye dair 3236 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/361) 

BAŞKAN — Henüz Komisyondan iade edil
mediği için görüşme mümkün olamamaktadır, 
geri bırakıyoruz. j 
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| 4. — Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun 

tasarısı ile Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük 
ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun Emirber ve Seyis 
Erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 1 nci ve 
3 ncü maddelerinin değiştirilmesinle dair 1600 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ile 
Geçici Komisyon raporları (1/159, 2/293) 

BAŞKAN — Efendim, birinci madde evvel
ce okunmuştu. Sözcü tarafından yapılan müda
hale üzerine anlaşıldı k'i maddenin tanzimi sıra
sında bâzı sehivler olmuştur. Hâlen bu hususta 
gereken tashihat icra kılınmıştır. Tashih edilmiş 
şekli ile birinci maddeyi tekrar okuyoru'z. 

Emir ve seyis erleri hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu 
mensuplarından asteğmenden Maraşale ve bü
yük amirale kadar, kıta komutanı bulunan veya 
gemilerde vazife gören subaylara aşağıdaki mad-

I deler hükümleri dairesinde emir eri verilir. 
Fiilen kıta komutanı olmadığı veya gemiler

de vazife görmediği halde hizmetlerinin mahi
yeti kıtadakilerin aynı olduğu Genelkurmay Baş
kanlığınca kabul ve ilgili Bakanlıklarca tasdik 
edilecek kadroları işgal eden subaylar hakkında 
da yukardaki hüküm tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 'istiyen? 
Şevki Yazman. 
M. ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Efendim, 

I maddenin ifade ettiği mâna itibariyle eski ile 
yeni arasında mühim bir değişiklik vardır. Bu
nu arkadaşımız ve komisyon sözcüsü tebarüz et
tirdi. Fakat ben kısaca şuna temas ederek ikinci 
fıkraya geçmek istiyorum. 

Şimdiye kadar olan teamüller, omuzuna yıl
dız taktı mı idi bilâkayduşart bir emir eri alır 
idi. Ve o kadar da gayritahdidî idi ki bunu iste
diği gibi sağa, sola, gece, gündüz kullanır idi. 
Biz bunu tam mânasiyle bir tahdit yaparak an
cak kıta komutanına bir emir eri verdik, sebebi 
gayet vazıhtır. Fransa bugün emir erini kaldır
mış, Bizim memleketimiz de inşaallah yakında 
Fransa gibi olsun, gayet tabiî olarak biz de kal
dırabiliriz. Fakat bugünkü realite bu değildir. 
Bir subayın vazife gördüğü yerler yalnız îzmîr, 
İstanbul, Ankara gibi şehirler değildir. Bu nok-

İ ta göz önünde tutularak her iki komisyonda da 
hiç değilse bütün mânasiyle mahmul olan kıta 
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kumandanına bir emir eri vermek noktasında it
tifak ettik. Onun için bu kısmı zannediyorum ki 
Yüksek Meclisçe de itiraza uğramıyacaktır. An
cak arkadaşlarımın itiraz ettikleri nokta, mahi
yet itibariyle bu kıta kumandanlığına benziyen 
subaylara da verilir, noktasıdır. Bunun mahiye
ti nedir? Bilhassa bu ikinci komisyonda bu ma
hiyet üzerinde çok duruldu, çok tartışıldı. Haki
katen birçok arkadaşlar itiraz ettiler. Tadadi ola
rak bunu sayalım dediler. Ama geçen gün bura
da arkadaşlarım da gayet vazıh olarak söyledik
leri üzere bunu tadat etmeye biz imkân bulama
dık. Soruyor arkadaşım; falan yerdeki jandarma 
zabitine de verecek miyiz? Gümrüklere, kıtalara 
da koyun. Cevabını hakikaten burada vermek 
imkânı yoktur. Biz bunu bir ihtisas makamına 
bıraktık. Bu makam tâyin edecektir. Bu ihtisas 
makamı bütün Türk ordularının sevküidaresini 
ve sairesini de tamamen üzerine almıştır. Bu ih
tisas makamlarının emir eri tahsisi işinde şura
da burada belki hatalar olabilir. Fakat umumi 
heyeti itibariyle kıta komutanı karakterinde ol-
mıyan yerlere ve kadrosuna koyarak, onlara 
emir- erleri verileceğini ben asla zannetmiyorum. 

Bu 'itibarla madde yerindedir. Ahmet Başıbü-
yük arakdaşımızın verdikleri teklifin reddini is
tirham ederim. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar; bünyesinde on binlerce subay 
bulunan bir camiayı tadadi bir tasnife tâbi tut
mak, şuna verilir buna verilmez, şeklinde bir 
hükme varmak elbette doğru değildir. Bu bakım
dan şimdi konuşan Şevki Yazman ve komisyon 
sözcüsü arkadaşların sözlerine aynen iştirak edi
yorum. 

Ancak; ben şunu arzetmek istiyorum ki, (va
zifelerinin galip vasfının kıta komutanlığı ile 
hiçbir suretle alâkası olmıyanlara ve Genekur-
may Başkanlığında, Millî Savunma Bakanlığın
da vazife görenlere hastanelerde tıpkı diğer me
murlar gibi vazife görüp saat üçte tatili faaliyet 
ederek muayenehanelerine giden doktorlara, as
kerlik şube ve dairelerinde emir ve komuta ile 
alâkası bulunmıyanlara hiçbir suretle emir eri 
verilmez) şeklinde bir madde eklenmesini arzet-
tim. (Bravo sesleri) Eğer bu fıkra ilâve edil
mezse yani Genelkurmay Başkanlığı, Millî Sa
vunma Bakanlığı, ordu, kolordu, tümen karar
gâhlarında çalışan ve tıpkı bir memur gibi sa
bahleyin benimle beraber otobüse binip vazifele-
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rine gidenler için bir tahdit yapılmazsa yarın 
birçok ihtilâflar olacaktır. Sebebini arzedeyim, 
zira komisyon raporu bilhassa bu ihtilâflara se
bebiyet verecek şekilde tanzim edilmiştir. 

İstimrar meselesinden bahsedilmektedir. Bü
ro' hizmetinde devamlılık mevcut ise senenin her 
hangi bir haftasında, gününde vazifesinden ay-
rüıp teftiş için, murakabe için, manevra için 
gitmiş ise kıta komutanı addedilecek, emir eri ve
rilecektir. 

Binaenaleyh bir iltibasa mahal verebilecek 
rususları katî olarak kökünden . halletmek için 
vermiş olduğum önergede yazılı kimselerle onlara 
benziyenlere emir eri verilmez dedim. Gerek ko
misyon, gerek aleyhinde konuşan arkadaşım ce
vap versinler; hâdiseler senin dediğin gibi değil
dir, senin verdiğin önergede şunlar şunlar var
dır, onlara emir eri verilmemesi lâzımdır desin
ler. Doktorlara, hastanelere emir eri verilmemesi 
lâzımdır desinler. Ben de takriri geri alayım. 

Binaenaleyh arkadaşlarımızın mütalâaları 
yerinde değildir, önergemin kabulünü bilhassa 
rica ediyorum. 

Bir de arkadaşlar yeni bir mevzu hakkında 
yeni bir önerge hazırladım, onu da arzetmeme 
müsaadelerinizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Bu önergeniz de birinci madde 
ile alâkalı mıdır? 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Evet 
efendim. 

Arkadaşlar, prensibi komisyondaki arkadaş
larımız gayet güzel tesbit etmişler. Ben bu pren
sibe dayanmak suretiyle bir mevzuu ortaya ko
yacağım. Emir eri almak hakkının subaylık sı
fatından neş'et etmediği ve ancak subayın gör
mekte olduğu vazifenin zaruretinden doğduğu 
kanaatine komisyonda varılmıştır. Hepimiz 
memleketimizi dolaştık geldik, jandarma komu
tanlarının ne iş yaptıklarını biliriz. Güya bir 
kıtaya komuta etmektedirler. Halbuki jandar
ma komutanları bir savcı gibi vazife görmekte
dirler. Vilâyet ve kazalarda jandarma alay ko
mutan, mülhakları ve diğer binbaşılar hiçbir 
suretle kıta ile alâkadar değildir. Bu arkadaş
ların her biri, birer emir eri tutmaktadırlar. 
Buna mukabil adliyeci arkadaşlarımız çok iyi 
bilirler ki, birçok ihzar müzekkereleri kara
kollarda jandarma eri bulunmadığı için hafta
larca talikten talika uğramaktadır. İşlerin geç 
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kalmasının sebebi de, adlî evraklar ve malî iş
lerin zamanında jandarma yokluğundan yürü-
tülememesi teşkil etmektedir. 

Birçok yerlere gittiniz, karakolları gördü
nüz... Bâzı karakollarda bir, bâzılarında iki ki
şi bulunmaktadır. Bunlar vazife göremiyşeek 
bir haldedir. Böyle olduğu halde Çorum'da 13 
jandarma eri emir eridir. Şimdi rica ediyorum, 
kazada jandarma komutanı, müddeiumumiden 
hiçbir suretle farklı değildir. Daimî olarak ma
sa başında oturmaktadır. Kıta, nazari olarak 
mevcuttur, karakollara tevzi edilmiştir, talim 
ve terbiyesiyle mükellef oldukları bir kıtası 
yoktur. Hele vilâyet jandarma komutanının 
talim ve terbiye ile hiçbir alâkası yoktur, giye
cekler ki, jandarma alay komutanı, bölük ko
mutanı teftişe giderler, şunu yaparlar bunu ya
parlar. Ama arkadaşlar bugün devir değişti, 
yeni bir nizam, bir inkılâp yaptık. Bugün vali
lerden tutun, masasının başında oturan memur 
var mı"? Başta idare âmirleri olduğu halde bü
tün memurlar köy köy dolaşmaktadırlar, orada 
yatıp kalkmaktadırlar, köylü ile başbaşa çalış
maktadırlar. Ziraat memuru da böyle, veteri
neri de böyle, idarecisi de böyle. Jandarmala
rın senede bir defa yapageldikleri bu devir ve 
teftişleri iki üç günde ancak bitmektedir. Bunu 
nazarı itibara alarak bunlara emir eri verip 
karakolları boş bırakmakta hiçbir mâna yoktur. 
Binaenaleyh seyyar jandarmaları hariç tutuyo
rum. Münhasıran büroda çalışan jandarmalara 
omir eri verilmemesi için bir önerge takdim 
ediyorum, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz 
alan arkadaşlar mevcuttur. Onları da dinledik
ten sonra mı cevap arzedeceksiniz? 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (İzmir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sadettin Karacabey! 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Ar

kadaşımız Basıbüyük, geçen celsede emir erle
rinin rızaya müstenit olmasını teklif etmişti. 
Bu teklife bendeniz de iştirak ediyorum, ve bir 
acı hâtıramı da bu vesiyle ile arzetmek istiyo
rum. 

1927 yılında hazırlık kıtasında bulunuyor
dum. Birgün emir subayı geldi, dedi ki, kuman
dan bey seni istiyor. Alay kumandanının huzu
runa çıktım. Dedi ki; seni fırka kumandanına 
emir eri vermek istiyorum. Ben de alâka ile 
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dinliyordum. Benden evvel gönderdiği iki emir 
erinin kumandanın evinde vazife göremedikle
rini, kumandanı memnun edemediklerini, ve 
kendisine iyi bir emir eri verilmesini i s t e ğ i n i -
ve bunun üzerine kendisinin de sureti katiye-
de güvendiği bir arkadaşı oraya göndermek is
tediğini söyledi. Yüzbaşı seni tavsiye etti, za
ten ben de seni gözümden geçirmiştim. Bu iti
barla seni göndereceğim. 

Arkadaşlar, ben orada, o günkü tâbirle, hiz
meti maksureli, hazırlık kıtasını ikmal ettikten 
sonra Harbiyeye gidecek, sonra da subay olacak 
bir durumda olan bir insandım. Dedim ki; komu
tanım, af buyurun, benim durumunu bilmiyor
sunuz galiba. Ben burada hizmeti maksureliyinf, 
bu vazifemi ikmal ettikten sonra Harbiye Mek
tebine gideceğim, subay olacağım. Bana, ceva
ben dedi ki; niçin endişe ediyorusn, sicil vere
cek ben değil miyim, sana sicil varir, sen de o 
sicille Harbiyeye gidersin. Kumandan Bey, de
dim, af buyurun, yarın ben emrü kumandayı 
deruhde edecek bir zabit olacağım. Bu itibarla 
şunu arzetmek istiyorum ki, ben bir kumandanın 
yanında hizmetçiliğe alışmış bir insan değilim, 
eğer bu vazifeyi kabul edersem yarın emrü ku
mandayı deruhde edemem. Eğer siz beni icbar 
edecek olursanız, ben, hayatımdan çok sevdiğim 
askerlikten soğurum. Benim bu cevabımdan do
layı müteşekkir oldu. özür diledi, ayrıldık. Ben, 
ihtiyat zabiti namzedi olmama rağmen böyle bir 
teklif karşısında kalırsam, ötesini siz hesap edin. 
Bununla beraber birçok neferler vardır ki emir 
eri olmak için yalvarmaktadır. Ben dört defa 
askerlik yaptım, bölük komutan vekilliği yaptım, 
nefer gelmiş yalvarmıştır, aman efendim beni 
filân subaya emir eri veriniz demiştir. Binaen
aleyh istiyenler olduğu gibi istemiyenler de var
dır. Onun için Ahmet Basıbüyük arkadaşımızın 
teklifine ben de iştirak ediyorum, emir erliği 
arzuya müstenit olmalıdır. Bu noktanın Yüksek 
Meclisçe nazarı itibara alınmasını bilhassa rica 
ediyorum. 

ABBAS ÇETİN" (Kars) — Arkadaşlar, ge
çen oturumda Ahmet Basıbüyük arkadaşım ta
rafından verilmiş; ve şimdi de hemen benden ev
vel konuşan arkadaşım tarafından desteklenmiş 
bulunan önerge hakkında konuşacağım. 

Bu husustaki fikirlerimi arzetmezden evvel 
şunu ifade etmek istiyorum ki; Ahmet Basıbüyük 
ve Hüseyin Ortakçıoğlu arkadaşlarımız bu me-
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seleyi benimseyip Yüksek Meclise getirmek ve 
burada da müdafaasını üstlerine almak suretiyle, 
sjhilltoairime göre, tarihî büyük bir vazife 
ifa Iftniş bulunmaktadırlar. Eğer emir erleri 
suiistimalinden milletçe bir şikâysfcimiz varsa, 
bu meselenin bu çatı altında görüşülmesi ve 
matbuata aksi, bu siisÜmali en az % 90 önle
miş bulunmaktadır. Bu havanın tesiri altında 
artık bundan sonra ennr eri suiistimalinden 
bahsetmek güç olacaktır, çünkü suiistimal ol-
mıyacaktır. Bu itibarla büyük bir vazife ifa et
miş olmalarından dolayı arkadaşlarıma takdir 
ve minnetlerimi ifade etmek isterim. 

Yalnız, Yüksek Meclis, emir erleri müesse
sesini kabul etmiştir. Bunu kabul ettikten son
ra ek maddeler ve önergelerle bu müesseseyi iş
lemez hale getirmemeliyiz. 

Emir erliğinin rızaya müstenit olduğunu bir an 
için kabul edelim; karşımıza çıkacak manzara 
şudur : Evvelâ hiçbir suretle rızanın girmeme
si iktiza eden, otoritenin, disiplinin hâkim ol
ması gereken ordu camiası içine «rıza» yi so
kacağız. Subay, bölüğüne, kıtasına emredecek, 
onu ateş hattına sürecek.. Askerlik budur. 
öbür taraftan hizmet eri olacak olan adam için 
«rıza» ya baş vuracağız. Bu hal, askerliğin 
disiplinini ortadan kaldırır, kökünden söker. 
Kanaatim budur. Bu hali kabul edelim ve di
yelim ki, razı olmıyanı evde çalıştırmıyalım. 
Bu, askerliğin diğer harbetme, dövüşme, vatanı 
müdafaa etme hususundaki vazifesine halel ge
tirmez, bu «rıza» sahasına intikal etmez diye ka
bul edelim. Fakat o zaman da buradaki konuş
maların cümlesinde şöyle bir hava estirdik; 
emir erliği erkekliğe yakışmıyacak bir iştir, 
emir erliği bir aşağılık hizmetidir. Buraya as
kerler vatan müdafaası için gelmiştir, yoksa 
hizmetçilik için değil. Bu hava dalga dalga her 
tarafa yayılmıştır, her kesin zihinlerine yerleş
miştir. Bunun yanında emir erliğini; «rıza» ya 
bağladık mı, bunu, aşağılık hizmettir, diye kim
se kabul etmiyecektir ve bilhassa subaylardan 
bir kısmına emir eri almak hakkını tanıyoruz, 
öbür taraftan da bunu « nza » ya bağlıyoruz. 
Emir eri ihtiyaca kâfi gelmediği surette eksik 
olduğu surette ne olacaktır? Adama kanunen 
emir eri almak hakkını tanırken kâfi gelmedi 
ği zaman bu eksikliği nasıl tamamlıyacaksınız? 
Bu itibarla «rıza» ya bağlama keyfiyeti tatbi
katta müşkülât çıkarmak ihtimali her an mev-
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cuttur. Onun için ben bu önergenin tamamen 
aleyhindeyim. Bu önergenin emir eri müessese
sini kökünden iptal edecek mahiyette olduğu-
nk kaaniim. Ümit ederim ki, Başıbüyük arka-
dpîgımız da bu kanaate varmıştır ve önergesini 
geri alacağını tahmin etmekteyim. 

BAŞKAN — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (izmir) — Muhterem arka

daşlar, ben de, benden evvel konuşan arkadaşı
mızın fikirlerine iştirak suretiyle konuşacağım. 

Hepimiz biliyoruz ki, askerlik itaat ve di
siplin üzerine kurulan bir müessesedir. Hattâ îç-
hizmet Kanununda «ast, üstün verdiği emre ka
şı ile, gözü ile itiraz edemez» der. Binaenaleyh 
Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın «rıza» ya bağlı 
takririnin kabulü, askerlikte bu esas prensip
lerle kabili telif değildir. Ayrıca tatbikatta kar
şımıza bâzı güçlükler çıkarabilir. Farzedelim ki, 
hudutta 25 - 30 kişilik bir takımı ile vazife gör
mekte olan takım subayı, kendi takımının ara
sından birisini emir eri olarak almak istiyecek 
o er rızam yoktur, diye alay komutanına ver
diği bir dilekçe bu vazifeyi kabul etmiyecek 
öbürleri de buna iltihak edecek. Bu vaziyette 
diğer alay veya bölüklerden emir eri aramak gibi 
bir hale düşülecektir. Zaten müdebbir ve idareli 
bir kumandan hangi erin emir eri olmak iste
diğini, hangisinin istemediğini tetkik eder, bilir 
ve ona göre alır. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — O takri
rimi geri aldım. 

PERTEV ARAT (Devamla) — O halde diğer 
takrirlere geçiyorum. 

Verilmiş bulunan takrirlerden birisi, emir eri 
verilmiyecek olan makam ve mevkilerin madde
de gösterilmesini, diğeri de kaza jandarma 
kumandanlarına emir eri verilmemesi keyfiyeti
ni ileri sürmekedir. 

Arkadaşlarım; hukukçu arkadaşlar bilirler 
ki, kanunlarda tarif ve takyit edilen hususlar 
tatbikatta müşkülât doğurmaktadır. 

Hangi hizmetlerin kıta hizmeti mahiyetinde 
olacağı ve binaenaleyh kimlere emir eri verilece
ğinin takdiri Genelkurmay Başkanına bırakıl-

ı mıştır. Kara, Deniz ve hava ordularının emrine 
verdiğimiz ve memleketin müdafaası gibi çok 
mühim bir hizmette kendisine tam itimadımız 
olması icabeden bir zata bu hususun takdirini 

I terketmek yerinde bir karar olacaktır. Şuna ve-
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rilir, buna verilmez d iye tahditler koyarsak 
tatbikatta güçlükler çıkabilir. Bunun için,bu sar 
lâhiyet yüksek mevki ihraz etmiş bir zata ve
rilmelidir. 

Ahmet Başıbüyük arkadaşımın bu.takririnin 
de şayanı kabul olmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — îsmail Berkok. 
İSMAİL BERKOK (Kayseri) — Efendim, 

mevzuubahis mesele, kimlere emir eri verilsin, 
kimlere verilmesin meselesidir. Bu mesele yal
nız bu Meclisi Âlide değil ordu mehafilinde da
hi çok defa mevzuubahis olmuştur ve en nihayet 
geri hizmet nedir, ileri hizmet nedir, kıta hizmeti 
nedir, bunlar birtakım teknik meseleler olup 
halli çok müşküldür. Bu birliklerin hanşisi ileri 
birlik, hangisi geri hizmet birliği hangisi kıta 
birliğidir? Bunlar çok mühim ve karışık bir me
seledir, derhal halli imkânı yoktur. 

Üç türlü hizmet vardır. Birisi memleket içi 
geri hizmeti, birisi kıta geri hizmeti ve üçüncü
sü de kıta dâhilinde geri hizmet ki, biz bunu, 
muharebe ile geride meşgul kıtalara diye o za
manlar halline çalışmıştık. Bir de muharebe 
kademesini teşkil eden ileri hizmet vardir, Yani 
bilfiil harb içinde bulunan veya harb edenle mu
harebe gerisinde, kıta hizmeti yapan. Yani mu
harebe gerisi kademe hizmeti • görenler... 

Muharebe kademesinde olan kimlerdir : Ko
mutanla beraiber tarassut mevkiinde bulunan ve 
onunla beraber giden kimselerdir. Muharebe 
'kademesi, meselâ bir tümen komutam ve em
rinde bulunan doktor, baytar, levazım reisi. 
Bunlann hepsi kıta komutaniyle beraiber' mu
harebe kademesini teşkil eder. Bunları tesbit 
etmiştik, bugün cari midir, değil midiHr Bilmi
yorum, 

Yalnız hepimizce malûm olması lâzımgelen 
nokta-; bugün, ordu teşkilâtının çok muğlak bir 
hal almış olmasıdır. Meclisimizin kesin bir hu
dut çizmesine, imkân yoktur. Bunu! alâkadar 
olan makama bırakmak lâzımdır. Aksi, takdirj 

de hududu yanljş çteer ve birtakım karışıklık 
lara sebebiyet verebiliriz. Onun için başta bu
lunan: ordu komutanı kimse ona itimat, edelim 
ve onun çizeceği hududu kabul edelim. Ve bu
nu şimdi teklif edilen şekilde kabul etmek ye
rinde olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Kemal Balta. 
KEMAL BALTA (Rize) — Efendim, buJn-

rinci madde sarihtir, hiçbir aksak taraf i; yoktur. 
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; Şüphesiz ki kıta komutanı bulunan veya kıta ko-
j mutanı mevkiinde olan zatı Genelkurmay tak

dir edecektir. Yüksek. Heyetin her biri,ayrı, ayrı 
bu tekniğe vâkıf değildir. Bir saat evvel Apayar 

I sa yerine kabul ettiğimiz Teşkilâtı Esasiye Ka-
j nununun 40 ncı ma^desi-de: «Başkomutanlık, Tür-
I kiye Büyük Millet Meclisinin yüce varlığından 
j ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil 
! olunur. Harb kuvvetlerinin komutası barışta 
| özel kanuna göre Genelkurmay Başkanlığına^ ve 
j seferde Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cum-
j hurbaşkam tarafından tâyin edilecek kimseye ve-
j rilir» denilmektedir. 
ı Muhterem arkadaşlarım, müdafaamızı teşkilâ

tına terkettiğimiz bir makamın suiistimal edece
ğini zannetmek, o makama itimat etmemek de-

I mektir. Binaenaleyh getirilen kanunu tatbik, et-
| miyeeek, iltimas yapacak demek doğru değildir. 
j Muhakkak mevzuat müsaade ederse ve kime ih-
j tiyac! varsa ona verecektir. 
1 Başıbüyük arkadaşım buyurdular ki; jandar-
i ma komutanları müddeiumumi gibidir. Jandar

ma komutanları müddeiumumi gibi.değildir. Ge
ce vukuat olur gider, müsademe yapar. 

Çorum'da on iki jandarmanın emir eri oldu
ğundan bahsettiler. Zannetmem. Çünki bir vilâ
yette 12 tane subay yoktur. Ama gedikliye, kâ» 
tibe, muamele memuruna verilmişse, kanun hari* 
cinde olmuştur. 

Jandarma Alay komutanları da böyledir. Şey» 
yar bir vazifedir. Jandarma komutanı ile müd
deiumumiyi mukayese etmek doğru değildir. 
Bunları aynı zaviyeden mütalâa etmek doğru de
ğildir. Her hangi bir asayişsizlik halinde hareke
te geçmeye ve eşkıya takibine mecburdur. Jan-

I darmanın da aynı nizamiye kıtası, gibi talim, ve 
terbiyesi vardır, onun da her gün muntazaman 

j talime çıkması icabeder. Ama mevcudu yoktur, 
I çıkmıyor. Mevcudu var da çıkmıyorsa o zaman 
! vazifesini yapmıyor demektir. 
j İkinci bîr mesele var, en mühim dâva da 
1 odur. Hiçbiri buna temas etmedi. Demin İsmail 
j Berkok arkadaşımız temas etti. Tümen karargâ-
| hına bir doktoru tâyin ediyorsunuz, ona bir emir 
; eri vermiyecek misiniz? Bu da kıta hizmetinden-
' maduttur. Ama hastanedeki adama verip verme* 
i mek keyfiyetini ancak. Genelkurmay Başkanı tâ

yin edecektir. 
i Sonra hizmet erlerinin «rıza» ya müstenit ol-
I ması... (Geri aldı takriri sesleri) 
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Ö halde onun hakkında konuşmayayım. 
Arkadaşlar madde hakikaten bugünkü ihtiya

cı karşıhyâcak şekildedir. Kabulünü ben de istir
ham* ^iyoTitm. (Ekseriyet yok sesleri) 

*mÇÎVt KÖMÎSYÖN SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) —Efendim, benden evvel ko
nuşan arkadaşlarım, Başıbüyüfc arkadaşımın nok-
t&i öâzâröla ^zMttgMen cevaplın verdiler. Ben 
bunlara ilâve edecek Sûşkabtr şey bTÜâmiyörum. 
Yalnız bir noktayı komisyon adma açıklamayı 
zaruri görüyorum. 

O da şudur! Geçen celsede, askerî makamlar 
ve mevkilerin çokluğu ve bunların her gün de
ğişmeye mâruz bulunduğunu ifade etmiş, burada, 
bu mevkilerden hangilerini işgal edenlereemlr eri 
verileceğinin kanunda tadadına Tetesbittffe im
kan bulamadığımızı belirtmiştim. Şimdi komisyon 
olarak beyanda bulunurken şu mevkie verilir, şu 
mevkie verilmez, filân doktora verilir, filân ka
rakoldaki filân subaya verilmez yolunda bir mü
talâada bulunmaktan kendimi "ve yliksek heyeti 

1. — Çorum Milletvekili 'Hüseyin Ortakcı-
eğlurnun, Çorum'un Sungurlu ilçesinde sürü 
sahibi olmıyan vatandaşlardan hayvan basma 
alınan 20 kuruş kgrumaı parası hakkındaki 
sorusuna t çişleri Bakanı Btem Men&etes ve 
Tarım Bakanı Nedim ökmen*in yazılı cfflttpla-
n (6/518) 

2 . 1 . 1952 

tahzir ediyorum. 
Arkadaşlar, kanunun boş bıraktığı yerleri 

Meclis zabıtları aydınlatacak ve dolduracaktır. 
Binaenaleyh prensibi izah ve ifade etmekle ik
tifa ediyorum. 

1 Emir eri istihdam etmek salâhiyeti, subay 
afatından neşet etmez. Görtilen vazifenin mahi
yetinden neşet eder. Subay olmak emir eri-kul
lanmayı istilzam edecek bir keyfiyet değil, ancak 
görülen vazifenin mahiyetidir emir eri kullandı
racak olan. Bu prensipin ışığı altında hâdiseleri 
mütalâa edecek olan Gesefcarmay Başkanlığı el
bette ki Meclisi Alinin direktifi mahiyetinde 
olan bu kanun maddesini tanumiyle; tatbik ede
cektir. Buna böyle inanıyoruz efendim. Mâruza-
tmj bundan ibaretti*. 

BAŞKAN --* JSfendim, karar almak duru» 
ı»unda bulunamadığımız için 26 Aralık Cuma 
günü saat 15 te toplanılmak üzere birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

veya birkaç hayvanı olan vatandaşlardan da 
koruma parası alınması sebep ve saikinin. yazılı 
olarak içişleri ve Tarım bakanları tarafından 
cevaplandırılmasını arz ve rica eder/im. 

Çorum Milletvekili 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Bilgi için Kaymakamlık Yüksek Makamına 
Başbakanlık Yüksek Katma 

Ankara 
(Suretleri) 

içişleri Bakanlığı Yüksek Katına 
Ankara 

Tarım Bakanlığı Yüksek Katına 
Ankara 

îl Yüce Makamına 
Çorum 

&z : Uğradığımız haksız mu-
' ameleye •• el könutalk tema-

j diyi mağduriyetten vikaye
mize emirleri hakkında. 

4081 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 

T. B. M. Meclisi Yüksek-Başkaöhğına 
Çiftçi Mallarının Köttmmm hakkındaki 4081 

sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde hayvan sa
hipleri için münhasıran, «Gelip geçici otmıyan 
ve kendi hayvanlarını idare edecek kadar şah
sına ait veya icarla merası btdttttttftytn sürü 
sahiplerinden» yine bu Kanunun îönci ' madde
sinde yazılı tarifeye göre senelik ^Kortfifia Pa
rası alınması açıkça yazılı "btflüfidûğu halde 
Çorum ilinin Sungurlu ilçesinde 'ikamet eden 
bütün vatandaşlardan hayvan baŞîrta'ÖO^şer'ku- j 
ruş koruma parası alındığı öğrenilmiştir. Ka- i 
nunda sadece sürü sahiplerinden koruma para- ı 
sı alınması yazılı iken kasaba halkından bir i 
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mutlak surette gelip geçici olmıyan ve kendi [ 
hayvanlarını idare edecek kadar şahsına ait ve
ya icarla merası bulunmıyari sürü sahiplerin- : 
den, 15 nci maddede gösterilen tarifede yazılı 
senelik koruma parası alınacağını ve aynı KS-
nunun 11 nci maddesi hükmü de mun*kâb#he- ı 
yetiyle koruma ve ihtiyar meclislerinin muame- .• 
lât ve mesaisi vali veya onun tavzif edeceği I 
kimseler tarafından daimî surette teftiş edilip 
bu teftişin doğrudan doğruya Ziraat veya Da
hiliye Bakanlığınca tensip edilen memurlar va-
sıtasiyle yaptırılabileceği ve bundan başka va
lilerin bu kanunun iyi işlemesini murakabe ve 
kanunun tatbikatındaki hatalarının ıslahını mu
rakabe heyetinden talebe hakkı bulunduğunu 
âmir olmasına binaen kanunen yüksek makamı
nıza verilen bu yetkiye istinaden hakkımızda 
devam eden ve mevzuatı kanuniyeye külliyen 
muhalif bulunan Sungurlu Çiftçi Malları Ko
ruma Heyetince verilen kararın kaldırılması 
suretiyle temadiyi mağduriyetten vikayemiz hu
susunun istikmalini sızlanarak diliyoruz. Şöy-
leki : 

Adı geçen Kanunun 16 nci maddesinde mut-
lak surette sürü sahiplerinden koruma parası 
alınması iktiza edeceğini âmir bulunduğu hal
de sırf efradı ailemizin barınması için her bi
rerlerimizin üçer beşer adedden fazla olmıya-
rak besleyip sütlerinden istifade eylemekte 
bulunduğumuz davarlarımız için 1950 yılına 
münhasır olmak üzere ve davar başına 20 ku
ruş olarak koruma parası tarh ve bütün iti-
razatımıza rağmen her birerlerimiz sürü sahi
bi addedilerek davarlarımıza tarh edilen ko
ruma parasının haciz yoliyle infazı cihetine gi
dilmekte bulunduğu ve şu hattı hareket ise mut
lak surette 16 nci maddenin ruh ve gaye ve 
mefhumuna aykırı bir hareket teşkil edip Cum
huriyet Hükümetimizin hiçbir kaza ve ilinde 
tatbik edilmiyen ahvali kanuniyeden bulundu
ğu meydanda bir hakikat olduğundan ve Sun
gurlu Koruma Meclisince verilen bu kararda 
külliyen maddenin gayesine aykırı bir hareket 
teşkil ettiğinden işimize bizzat el konularak 
gayrikanuni bir surette hakkımızda verilen ha
ciz kararının kaldırılmasına ve 11 nci maddeye 
istinaden tatbikatta vukubulan bu kararın ıs-
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lahma emirlerini arz ve istida eyleriz. 17 . XI I . 
1951 

4081 sayılı K. nun 35. nci 
maddesine tevfikan puldan 
muaf olduğunddandüsak 
edilmedi. ;? 

Sungurlu İlçesinin Fevzipaşa Mahallesinden 
Süleyman oğ. Halil Coruk 
İbrahim Coruk 
Etem Coruk 
Rıza Coruk 
Gazi Coruk 
Hasan Coruk 
İsmail Coruk 
Bilâl Akpınar 
Hüseyin Akpınar 
Haydar Acılı 
Hanifi Acılı 
Veyis Koyunbaba 
Hüseyin Akyar 
Mustafa Karaçoban 
Bekir Yördem 
Sadık Çorakçı 
Mustafa Karaaylak 
Mehmet Oğ. Haydar 
Gaffar Oğ. Hasan 
İbrahim Delibaş 
Veli Delibaş 
Topal Alim 
Kasım Söylemez 
Başpmar Mahallesinden 
Muharrem Çoruk 
Hüseyin Acılı 
Hasan Acılı 
Rıza Acılı 
Gürcünün Hasan 
Battal Oğ. Hasan Tolu 
Haydar Doğan 
Bahri Oruç 
Turan Mahallesinden 
Mutuş Gölgeci 
Elmas Başak 
Hasan Yaralı 
Muharrem Taze 
Bekir Bilmez 
Bekir Başak 
Ali Kmmgah 
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Murat öğretici 
Bektaş Duraklı 
İslâm Sezgel 
R&a Aktaş 
Abdullah Sezgel 
Veli Kırımşah 
Âdem Sarıgül 
Ramazan Yolaşan 
Kâmil Çağlayan 
Hüseyin Durakh 
Murakabe Heyeti Kanununa göre karar ve

rildiği cihetle yapılacak muamele yoktur. Koru
ma ücretinin verilmesi tebliğ olunur. 

Kaymakam 
Azmi Berker 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 23 . XII . 1952 

M. î. G. M. 
2. D. Ş. M. 

Sayı: 621-302-1931, 23937 

özü : Çorum Milletvekili 
Hüseyin Ortakcıoğlu'nun 
yazılı sorusu hakkında. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
4.1.1952 tarih ve 6-518/2893-6353 sayılı ya

zıları karşılığıdır. 
Sungurlu İlçesi Çiftçi Mallarını Koruma 

Teşkilâtı tarafından sürü sahibi olmıyan vatan
daşlardan Koruma Vergisi alınmakta bulundu
ğuna dair gerek Çorum Milletvekili Hüseyin 
Ortakcıoğlu'nun Yüksek Başkanlıklarına sun
duğu yazılı soru ve gerekse Bakanlığımıza daha 
evvel intikal eden şikâyetler üzerine yapılan in
celeme sonunda: 

1. Çiftçi Mallarını Koruma Heyetince haki
katen sürü sahibi olmıyan vatandaşlardan ka
nuna muhalif olarak vergi alınmasına teşebbüs 
edildiği, 

2. Bu yüzden tevali eden şikâyetler sebe
biyle Çorum Valiliğince işe müdahale edilerek 
muamelenin ıslahı için kaymakamlığa emir ve
rildiği 

3. Buna rağmen gelirin kifayetsizliğini öne 
süren koruma heyetinin kararında ısrar etmesi 
karşısında ilgililer hakkında kanuni takibat ya
pılarak tanzim olunan soruşturma evrakının ida
re heyetine tevdi edildiği, 

4. Diğer taraftan koruma heyetince kanuna 

L2.1952 O : 1 
I muhalif olarak verildiği yukarda izah olunan 

kararın iptali için idari dâva yoliyle meselenin 
Danıştaya da intikal ettirildiği anlaşılmıştır. 

Bu durum karşısında Bakanlığımızca idare-
ten yapılacak işlem kalmadığım saygılarımla 
arzederim. 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 11". 1.1952 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 2/48 - 5 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
C : 4.1.1952 gün ve 6/518 - 2893 - 6353 sa

yılı yazıya : 
Sürü sahibi olmıyan vatandaşlardan hayvan 

başına alman 20 kuruş koruma ücreti alındığı
na dair Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğ-
lu tarafından verilen yazılı soru tetkik olun
muş ve bu hususta hazırlanan not leffen takdim 
edilmiştir. 

Keyfiyetin soru sahibine tebliğine müsaade
lerini saygı ile arzederim. 

Tarım Bakanı 
N. ökmcn 

Not : 
Çorum'un Sungurlu İlçesinin Fevzipaşa, 

Başpmar ve Turan mahallelerinde oturan koyun 
sahiplerinden, Giftçi Mallarını Koruma Mecli 
since, hayvan başına 20 kuruş koruma ücreti 
alınması için 1950 yılında karar verilmiş oldu
ğu, kanuna uymaması dolayısiyle bu kararın 
kaldırılması hakkında adı geçen mahalle halkı
nın bakanlığımıza gönderdiği 17 . X n . 1951 ta
rihli dilekçeleri üzerine durum tetkik edilmiş, 

* 4081 sayılı Çif çi Mallarını Koruma Kanununun 
11 nci maddesi, tatbikatta vuku bulan hatala
rın ıslâhı yetkisini valilere vermiş bulunduğun
dan durumun incelenerek kanuni işlemin yapıl
ması için 22. XII . 1951 tarihinde keyfiyet Ço
rum Valiliğine bildirilmişti. 

Netice hakkında bilgi edinilmek üzere 5 . 1 . 
1952 tarihinde çekilen tele karşılık olarak ge
len cevapta : 

Mahalle sakinlerinin 3 - 5 hayvanı bulunan
lardan ve sürü sahibi olmıyanlardan koruma 
parası alınmaması için ilçeye lüzumlu tebliga-

I tm yapıldığı bildirilmektedir. 
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2. — Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, 

Malatya'nın Dilek Köyü Muhtarı Nuri Akın ile 
hmetpa§a Bucağına bağlı Kilâyikve Barguzu 
Köyü Muhtar ve İhtiyar Kurulu üyelerinin va
zifelerine son veirlmesi sebepleine dair sorusuna 
İçişleri Bakanı Etem Menderes'in yazılı cevabı 
(6/770) 

1 . VI I . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

G. H. Partisi İktidarı devrinde Kaymakam 
olarak gördüğü âmme hizmetlerinin ifası sıra
sında kanunları çiğneyip o günkü muhalefete, 
Devlet memuru olarak bitaraflığı ile kabili te
lif olmıyan muameleler yaptığını iktidara karşı 
sadakatinin derecesini izah için 1950 seçimleri
ne kadar iftiharla ifade eden Şefik San bugün 
Malatya Valisi bulunmaktadır. 1950 seçimle
rinden önceki Muhalefet Partisine karşı cesare
tinin müsaadesi nispetinde her türlü kanunsuz
lukları yaptığına kaani bulunduğum bu gay
retkeş vali bugün de dün sadakatiyle iftihar et
tiği parti ve mensuplarına karşı birçok kanun
suz hareketlere tevessül ettiğini seçim bölgemde 
yaptığım tetkikat sırasında müşahede ettim. 

Bugün temsil ettiği Hükümet ve partisine 
sadikane hizmetinin mevzu kanunlar içinde va
tandaşlara tarafsız ve müsavi muamele- yap
makla mümkün olabileceğini anlamaktan uzak 
(bulunan bu valinin kanunsuz hareketlerinden 
bir kaçı olan aşağıdaki suallerimin tçtüzük 
hükümlerine göre İçişleri Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurul
masını saygı ile rica ederim, 

Malatya Milletvekili 
Mehmet Kartal 

1. Malatya merkezine bağlı Dilek Köyü 
Muhtarı Nuri Akın'in hangi tarihte ve hangi se
bepten işten el çektirilmiş ve hakkındaki tahkikat 
bugüne kadar niçin bitirilmemiştir. Tahkikat 
sonunda ne işlem yapılmıştır? 

2. Malatya'nın Ismetpaşa Bucağına bağlı Kilâ
yik Barguzu Köyü muhtar ve ihtiyar kurulu üyele
rinin vazifesine hangi kanun hükmüne dayanarak 
ve ne sebeplerden dolayı son verilmiştir? Bu 
muhtar ve üyeler hakkında şimdiye kadar ne gi
bi işlemler yapılmıştır. 

3. — Bu ihtiyar kurullarımı], yedek üyeleri 
bulunduğu halde hangi hukuki mesnede daya
narak Demokrat partili olmaktan başka hiç bir 

2.1952 O : 1 
I sıfatları bulunmıyan şahMara muhtar ve ihtiyar 

kurulu yetkisi verilmiştir. 

T. G. 
İçişleri Bakanlığı 

M. t O. M. 
3 D. B. §. M. 

Sayı : 631/508 - 22, 23913 

özü: Malatya Milletveki
li Mehmet Kartal'ın ya» 
zili sorusu H. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
17 . VII . 1952 gün ve Genel Kâtiplik Kâ  

nunlar Müdürlüğü 3995/8563 sayılı buyrukları 
karşılığıdır. 

Malatya İlinin Dilek Köyü Muhtarı Nuri 
Akın ile Ismetpaşa Bucağına bağlı Kilâyik ve 
Barguzu muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin 
kanunsuz olarak vazifelerine son verilmesine dair 
Malatya Milletvekili Mehmet Kartal tarafından 
Yüksek Başkanlığınıza sunulan yazılı soru öner
gesi Malatya Valiliğince incelettirilerek bu hu-
hususta alman yazılardan :; 

1. Dilek Köyünden Abidin. Doğan îmzasiyle 
valiliğe verilen 4 . II . 1950 günlü 10 maddelik 
ihbarı ihtiva eden dilekçede muhtar Nuri Akın'in 
görevini kötüye kullandığı madde tâyini sure-

! tiyle bildirilmesi üzerine valilikçe sanık muhtar 
hakkında Memurin Muhakematı Kanununun 2 nci 
maddesine tevfikan ilk tahkikat açılmıştır. Tah
kik memurunun 31 . III . 1951 gününde valili
ğe yaptığı talep - üzerine muhtarın vazifesi ba
şında kalmasının mahzurlu olduğu bildirilmiş 
vo talep valilikçe uygun görülerek muhtar Nuri 
Akın Memurin Muhakematı hakkındaki Kânu
nun 12 nci maddesine: göre 2 . IV . 1951 gönün
de işten elçektirilmiştir., 

Tahkikat 4 . III . 1952 gününde ikmal edile
rek evrak idare kuruluna tevdi edilmiş, il ida
re kurulunca görülen bâzı noksanların ikmali için 
Millî Eğitim Müdürlüğüne tevdi edilmiştir. Nok
sanların ikmalini mütaakıp dosya idare İittru-
luna intikal etmiş ve il idare kurulunun 25.VİII. 
1952 gün 116 sayısiyle muhtar Nuri Akın'in mu
hakemesinin men'i kararı ile sonuçlanmış ve &u 
yoldaki idare kurulu kararı ikinci derecede tet
kik edilmek üzere Danıştay'a gönderilmiştir. 

ti idare kurulu kâran Könüz kesuiieşırtedi-
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ğinden muhtar Nuri Akın'in vazifesine, iado 
edilmediği, 

2. Ismetpaşa bucağına bağlı Kilâyik Köyü 
muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin yplsul ve 
kanunsuz hareketlerle görevlerini kötüye?kullan* 
dıkları, aynı.köy halkından Erciş Dilsiz ve ar
kadaşları tarafından 11 „ 10.. 1951 tarihli dilekçe 
ile Valiliğe ihbar edilmesi üzerine tahkikata 
başlanmış, ve vazifeleri başında kalmaları mah
zurlu, olduğu anlaşılarak Memurin Muhakematı 
hakkındaki Kanunun 12 nci maddesine tevfikan 
20 . 10.. 1951 tarihinde Valilikçe işten el çektiril
mişlerdir. 

Tahkikat sırasında bâzı tanık ve sanıkların 
ahar mahallerde bulunması ifadelerinin istinabe 
ile alınmasını icabettirmiş ve bu suretle tahkik 
memuru tarafından tamamlanan dosya il idare 
kuruluna tevdi olunmuş ve mezkûr kurulca da 
13 . 11 . 1952 günde 155 sayılı karar ile sanıkla
rın muhakemelerinin men'ine karar verilmiş ve 
ikinci derecede Jetkik olunmak üzere Danıştaya 
gönderilmiştir. 

îl idare kurulu kararı henüz kesin bir sonuca 
varmadığından muhtar ve ihtiyar meclisi üye
lerinin vazifelerine iade edilemedikleri, 

Yine Ismetpaşa "bucağına bağlı Barguzu Kölü 
muhtarı Mehmet Koca mazeretine binaen muh
tarlık görevini ifa edemiyeceğinden bahsile 13 . 
10 . 1951 günü bir dilekçe ile istifa etmiş, isti
fası muvafık görülerek muhtar vekâleti birinci 
üye Mehmet Ali özen'e verilmiştir. Bilâhara ilce 
seçim kurulunca yapılan seçimde muhtar vekili 
Mehmet Ali özen muhtarlığı kazanarak 25 . 11 . 
1951 tarihli mazbata ile bu görevi esaleten ifaya 
başlamıştır. 

İstifa eden muhtar Mehmet Koca hakkında 
bilâhara yapılan ihbar üzerine açılan tahkikat 
neticesinde salma ve çiftçi mallarını korumadan 
tahsil ettiği parayı zimmetine geçirdiği sabit ola
rak 1609 sayılı Kanun gereğince hakkında taki
bat açılmak üzere dosyası 18 . 3 . 1952 gün ve 
724 sayı ile C. Savcılığına verildiği. 

3. Yukardaki açıklamadan da anlaşılacağı 
veçhile bu köyler ihtiyar meclisi üyelerinin işten 
elçektirilmeleri ve yerlerine, mevzuat dışı hariç
ten muhtar ve ihtiyar meclisi üyesi getirilmesi 
gibi bir halin mevcut bulunmadığı yalnız Kilâyik 
Köyünde işten elçektirilen muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyeliklerine yedeklerden alınmak sure-

L19Ö2 O : 1 
tiyle köy işlerinin yürütüldüğü anlaşılmaktadır. 

. Keyfiyeti, saygı ile arzederim. 
23 . 12 . 1952 

İçişleri Bakanı 
E^ Menderes 

5. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, yağan 
şiddetli yağmurlar yüzünden su baskınına uğra
mış olan Van'ın Asbaşın ve Kasrik köyleri hal
kına Hükümetçe bir yardımın yapılıp yapilamı-
yacağına, yapılacaksa miktar ve nispetinin ne 
olacağına dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Ke
mal Zeytinoğlu ve içişleri Bakanı Etem Mende
res'in yazılı cevapları (6/791) 

9 . IX . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçen Ağustos ayı içinde yağan sürekli yağ

murlar sebebiyle Van Merkez ilcesine bağlı Kas
rik Köyü ile Gürpınar ilcesine bağlı Asbaşın ve 
Kasrik köyleri su baskınına mâruz kalmış ve bu 
köylerde bina ve mahsullerin mühim bir kısmı 
hasara uğramıştır. 

Kızılay Kurumu tarafından yapılmış olan 
yardım seylâptan zarar görmüş olan fakir* hal
kın durumunun düzelmesine yeter nispette ola
mamıştır. Uğradıkları felâketin tesirlerini hafif
letmek üzere bu köyler ahalisine kıştan önce Hü
kümetçe yardım yapılması zaruridir. 

Bu yardımın yapılıp yapılanı lyacağı, yapıla
caksa miktar ve nispetinin ne olacağı hususları
nın içişleri ve Bayındırlık Bakanları tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buym-
rulmasmı arz ve rica ederim. 

Van Milletvekili 
Ferid Melen 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 19 . IX . 1952 

Hususi Kalem 
Sayl : 423 

Türkiye Büyük Millet Meclisi- Başkanlığına 
Ankara 

11 . IX . 1952 gün ve 4088/8927 sayılı yaza 
karşılığıdır. 

Van Milletvekili Ferid Melen'in sürekli yağ
murlar yüzünden su baskınına uğramış bulunan 
Van'ın Asbaşın ve Kasrik köyleri halkına Hü
kümetçe bir yardım yapılıp yapılmadığına dair 
yazılı soru önergesine hazırlanan cevabın ilişik 
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olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. | 

Bayındırlık Bakanı i 
K. Zeytinoğlu 

Van Milletvekili Ferid Melen'in sürekli yağ
murlar yüzünden su baskınına uğnyan Van'ın 
Asbaşm ve Kasrık köyleri halkına Hükümetçe 
bir yardım yapılıp yapılmadığına dair yazılı so
ru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Van Valiliğinden alman 28 . VIII . 1952 gün 
ve 1-21/543 sayılı yazı ile merkez ilcesine bağlı 
Kasrık, Erciş'e bağlı Soskun, Gürpınar'a bağlı 
Asbaşm, Kasrık ve Papağni köylerinde 26.VIII. 
1952 tarihinde vukubulan su baskınından ha
rap olan meskenlerin inşa ve onarımı için lüzum 
gösterilen 5 000 lira mahalline gönderilmiş ve 
mevcut yönetmelik hükümlerine göre sarfı, va
liliğe tebliğ olunmuştur. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 24. XII . 1952 

G. M. 
3. & M. 

Sayı : 23401/60 - 2 
16326 

özü : Van Milletvekili 
Ferid Melen'in yazılı 
sorusu Hk. 

B. M. M. Başkanlığına 
11 . IX . 1952 günlü ve Kanunlar Md. 4088/ 

8927 - 6/791 sayılı yazıları karşılığıdır. 
Van Milletvekili Sayın Ferid Melen'in 9. 

IX . 1952 günlü yazılı soru önergesinde : 
Geçen Ağustos 1952 ayı içinde yağan sürek

li yağmurlar yüzünden su baskınına mâruz ka
larak bina ve mahsulleri mühim hasara uğramış 
olan Van İlinin Merkez İlcesine bağlı Kasrık ve 
Gürpınar İlçesinin Asbaşm köyleri halkına Kı-
zılayca yapılan yardım kâfi gelmediğinden uğ
radıkları felâketin tesirlerini hafifletmek üzere 
felâketzedelere kıştan önce Hükümetçe bir yar
dım yapılıp yapılamıyacağı, yapılacak ise mik
tar ve nispetinin ne olacağı sorulmaktadır. 

Cevap : 1. Seylâptan zarar gören vatandaş
ların banka borçlarının tecil edildiğini, 

2. Bozulan nadaslarının valilikçe ücretsiz 
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olarak yeniden sürüldüğünü, 

3. Bozulan içme suları yollarının femü şe
kilde 2189 liraya yaptırılmakta olduğunu^ 

4. Kızılaydan 1 000 liralık nakdî yaddım 
yapıldığını, 

5. — Yıkılan ev bulunmadığını, kerpiçten 
yapılmış bâzı ahır ve samanlıkların kısmen ha
sar gördüğünü, 

6. Bayındırlık Bakanlığınca felâketzedelere 
dağıtılmak üzere ile 5 000 liralık ödenek gönde
rilmiş olduğunu, 

7. Bakanlığımız bütçesinde bu kabil âfet
lere yardım yapılması hakkında bir ödenek mev
cut bulunmadığını saygiyle arzederim. 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

4. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, Ka
ğızman'ın Kütek Bucağının; Çamuşlu, Kozlu, 
Akdem ve Kosor köyleri ile Tuzluca'nın iki kö
yünde vâki heyelandan zarara uğnyan vatan
daşlara Ziraat Bankasının kredisi dışında hangi 
yardımların yapıldığına ve mezkûr arazinin du
rumunun tetkik ettirilip ettirilmediğine dair 
sorusuna İçişleri Bakam Etem Menderes'in yazı
lı cevabı (6/589) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hususların İçişleri Bakanlığın

ca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile ri
ca ederim. 

1 Aralık 1952 
Kars Milletvekili 

Sırrı Atalay 

Kağızman'm Kütek Bucağının Çamuşlu, 
Kozlu, Akdem ve Kosor köyleri ile Tuzluca'nın 
iki köyünde vâki heyelandan zarara uğnyan 
vatandaşların barınmaları ve müstahsil duru
ma getirilmeleri felâket karşısında kendilerine ya
pılan yardım hakkındaki sözlü sorumuza (se
vap veren Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğ-
lu bahsi geçen köylere en az yirmi sayfalık 
yardım yapıldığını, Meclis huzurunda hayli va
kit alacağı için bu yardım listesini okuyamıya-
cağmı, sözlü soru sahibine tevdi edebileceğini 
beyan etmişti. Bu tatil devresinde Kağızman 
ve Tuzluca'ya gittiğimizde yirmi sayfalık de-
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ğü yirmi satırlık yardım yapılmadığını hayret
le müşahede ettik. Yirmi sayfalık yardım lis
tesini vaitte bulunan eski Başbakan Yardım
cısı ve İçişleri Bakanı adına işbu beyanatta bu
lunan Sayın Samet Ağaoğlu'ndan taahhütlü 
mektupla va'dini hatırlatarak istedik. Hiçbir 
cevap alamadık. Köyleri heyelana mâruz kalan 
evleri yıkılan mezru arazileri harap olan bu 
kış kıyamette mahrumiyet ve ıstıraba terkedi-
len bu köylere normal Ziraat Bankası kredisi 
dışında hangi yardımlar yapılmıştır? Arazi
nin durumunu tetkik için bir jeolog gönderil
miş midir? Heyelan tarihi ile gönderilme ta
rihi arasındaki uzun fr sılanın sebebi nedir? 

Not : 

1. Heyelandan birkaç ay önce yazılı bir so
ru ile muhtemel heyelan tehlikesi karşısında 
ne gibi tedbirler alınacağını sormuştuk. Tam 
beş ay sonra ancak cevap alabildik. İçtüzük ve 
Anayasanın ruh ve mânasına, vadedilen hukuk 
devleti anlayışına istinaden cevabın aynı aki-
bete uğramamasını temenni ederim. 

2. 1952 Temmuzuna kadar yapıldığı res
men beyan edilen yardımın mahiyetini gösterir 
yirmi sayfalık listenin bir örneğini istirham 
ederim. . 

.1952 0 : 1 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
İller İd. G. M. 

I..Ş. M. 
Sayı: 21124-5, 16324 

özü: Kars Bölgesinde heyela
na mâruz köyler Hak. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
3 . XII . 1952 gün ve Kararlar Müdürlüğü 

6/859-4313/9667 sayılı buyrukları karşılığıdır. 
Kars İli Bölgesinde heyelana mâruz köyler 

hakkında Bakanlığımızda mevcut bilgi, 13 . V . 
1952 gün ve 21124-5/5940 sayılı yazımızla arze-
dilmişti. 

Bu kere, Kars Milletvekili Sırrı Atalay tara
fından gene aynı\onuda cevaplandırılması iste
nilen hususlar, jeolojik inceleme bakımından Ba
yındırlık Bakanlığını, iskân ve yardım bakımla
rından da 5098 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
mucibince, Toprak ve İskân işlerinin bağlı bu
lunduğu Devlet Bakanlığını ilgilendirmektedir. 

Ziraat Bankası kredisi dışında yapılmış yar
dımlar hakkında da Bakanlığımızda malûmat 
mevcut olmadığını saygı ile arzederim. 

24 . XII . 1952 
İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

DÜZELTÎŞ 

20 nci Birleşim Tutanak Dergisinin 381 nci sayfasının birinci sütununun 30 ncu satırının 
sonundaki kelime Ecevit olacaktır. 

• 
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491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar meriyete konması hakkındaki Kanuna verilen 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal Özçöban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 382 

Kabul edenler : 342 
Reddedenler : 31 
Çekinserler : 9 

Oya katılmıyanlar : Q5 
Açık Milletvekillikleri 10 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Naz#i Şerif Nabel 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

j BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri JJelen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kamu Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmam 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
. Mecrt Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
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Sabri Er duman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih tnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak r 

Salâhattin Ünlü 
GÎRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih tnânkur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahrâm Bayar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

B : 21 24.1 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sanı Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Tarık Gürerk 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Akay 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

2.1952 O : 1 
I KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 

I Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 

i Himmet ölçmen 
I Murad Âli Ülgen 

Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 

| Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan, Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Şamet Ağaoğlu 
$emi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

I Hamdullah Suphi Tan-
növer 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
AbullaJh Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğİu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavakoğîu 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfîk Heri 
Firuz Kesim 
Muhittin Özkefeli 
Feı-id Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
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[Reddedenler] 

12.1952 0 : 1 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı -
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
îzzet Akın 

ledenler] 

Sedat Barı 
Tevfifc Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Siialp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Sedat Zdki örs 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

... HATAY 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hüseyin Cahit Yalçın 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 

AĞRI 
Celâl Yardımcı (Baş
kan V.) 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Ete 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 

B : 21 24 . 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bimgül 
Zeki Erataman 
Şevfket Mocan 
Yusuf Ziya Turotaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet İnönü 
Mehmet, Kartal 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Aziz Uras, 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan (î.) 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli (Bakan) 
Arif Kalıpsızoğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

ÇANAKKALE 
îhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

SİNOB 
AH Şükrü Şavlı 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

[Çekinserler] 
KARS 

Mehmet Bahadır 
Tezer Taşkıran 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Mehmet Kulu 

[Oya katılmıyanlar] 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
A. Baki Ökdem 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoglu 
(t.) 
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ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu (î.) 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZtANTEB 
Cevdet San 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlıı 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

B : 21 24. 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Nazlı Tlabar (1.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman (1.) 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 

KARS 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 

l â . 1Ö52 Ö : İ 
Hamdi Türe 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KONYA 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Kâzım Taşkent (1.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t.) 

MARDİN 
Kemali Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

ORDU 
Feyzi Boztepe (1.) 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
İsmail Işın 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Hasan Saka 

URPA 
Ömer Cevheri 

YOZOAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Avni Yurdabayrak 

Denizli 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Sivas 

[Açtk MületvekilUkleri] 
2 
1 
2 
1 
1 

Tokad 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 

10 
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S. SAYISI : 24 
Taşova İlçesinin Amasya Hine bağlanması hakkında kanun tasa

rısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1 /443) 

r. e. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 5.8. 1952 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2398,6/2368 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Taşova İlçesinin Amasya iline bağlanması hakkında içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 21 . 6 . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarı
sının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Tokat İline bağlı Taşova îlcesi 1944 yılında kabul edilmiş olan 4642 sayılı Kanunla kurulmuş 
olup merkezi (Yemişenbükü) dür. 

Tokad'a bağlı Erbaa İlçesinden ayrılan Bidevi, Tekke. Destek isimli üç bucakla (63) köyden 
teşekkül etmiştir. 

Nüfusu 1950 sayımına göre (40 494) dür 
Kuruluşunda Bidevi bucağından (7) köy vesoıı zamanlarda da (2) köy Erbaa merkezine 

bağlanmış yine Bidevi Bucağına bağlı diğer birköyünde Erbaa merkezine bağlanması yetkili ku
rulların mütalâalarına dayanılarak valilikten teklif edilip tetkik sırasına alınmıştır. 

Tokad İdare Kurulunun 27 . XII . 1951 gün ve 356 sayılı mütalaasında : 
Taşova İlçesi 1944 yılında Erbaa İlçesinden ayrılan köylerle kurulduğu ve Amasya hududu

na bağlı bâzı köyler müstesna diğerleri Erbaa ve dolayısiyle Tokad'a bağlı olup yegâne mah
sulü tütündür ki. Tokat Tekel Başmüdürlüğüne bağlı Erbaa'da satılır. Tanıba, Çalkara köyle
rinin sonzam anda Erbaa'ya bağlanmaları üzerine Karaağaç Köyü de ayrılmak için resmen müra
caatta bulunmuştur. Taşovalılar iktisaden Tokad'a bağlıdırlar. Amasya'ya bağlanmalarını ^iste
meleri Tokad Ağır Ceza Mahkemesi bakımından idi. Son zamanda ağız ceza Amasya'ya bağlan
dığından bu mahzur kalkmış bulunmaktadır. Tokad'la idari bağlılıkları diğer ekonomik ve coğ
rafi bağlrlıklariyle birlikte halkın genel menfaatlarına daha uygun düşeceği mütalâa edilmiştir. 

Tokad İli Genel Meclisinin 28 . 1 . 1952 günlü mütalâasında; 
Preasip itibariyle Amasya'ya bağlanmasına taraftar, ancak hududun (Yolaçan) dan geçirile

rek tesbitini ekseriyetle mütalâa etmiştir. 
Amasya İdare Kurulunun 21 . IX . 1951 gün ve 678/280 sayılı mütalâasında; 
Taşova'nın ekonomik, ticari, adlî münasebetleri Amasya iledir. Tokad'a 130 kilometre, Amas

ya'ya ise 65 kilometre uzaklıkta olup Tokatla irtibatını teinin eden şose Mamudağı - Yaylacikdağı, 
arasındaki vadiden geçer. Gökdere - Erbaa yoluise 1750 rakımlı tepelerden geçtiğinden; bu tabiî 
arızalar senenin kış aylarında bir veya iki ay yolu kaparlar. Amasya'ya stablize yolla bağlı olup 
Yeşilırmak vadisini takip eden güzergâhın kuzeyi kapalı bulunduğundan yolun kapanmak tehli
kesi varit değildir. (Erbaa üzerinden Hartada Yaylaeık dağlan, Dikmentepe, Sakarat dağı, 



Tahtalık Dağı tepelerle muhat arızalıdır). 
Ekseri köyler Amasya'ya (25 - 30) kilometre ve bâzı uzak köyler ise (65 - 70) kilometre olup 

Tokad'a (165 - 170) kilometre uzaklıktadır. 
Yol kışın kapandığında Lâdik ve Amasya istasyonlarından dolaşmak suretiyle Tokad'a gi

dilmektedir. Gerek yolun kapandığı zamanda ve gerekse muntazam nakil vasıtaları işlememesi 
sebebiyle hastalarını dahi Tokad'a götürememektedirler. Bütün mahsulâtlarını Amasya'ya geti
rip satmakta ve ihtiyaçlarını da buradan tedarik etmektedirler. Ekonomik, coğrafi, sağlık, adlî 
bağlarla bağlı olan Taşovalılann idari bakımdan da Amasya ile birleşmeleri genel menfaatleri ik
tizasından bulunduğunu, 

Amasya îli Genel Meclisi 13. X I I . 1951 G. ve 2 sayılı mütalâasiyle; 
Taşova Amasya ile ekonomik, ticari, coğrafi, adlî ve sağlık bakımından her zaman irtibatta 

bulunmaktadır. Taşovalılann Amasya ile birleşmek arzuları realiyete uygundur. Oybirliği ile 
mütalâa etmişlerdir. 

Bakanlığımızca yapılan incelemede; 1944 yılında teşekkül eden Taşova İlçesi halkının tabiî 
ve ekonomik münasebetlerinin Amasya ile olduğu mülki taksimatta gözetilmesi icabeden husus hal
kın tabiî istek ve ferdî ihtiyaçlarının giderilmesinde idari işlerinin de birlikte yürürtülmesi şek
lidir. Halk fazla külfete katlanmadan resmî devairle olan münasebatım temin edebilmelidir. 
Halk idari işlerini pazara geldiği zaman görmek ister. Taşova'nın Tokad - Gökdere - Erbaa -
Taşova güzergâhından geçen yol imkânları Tokad'dan daha çok Amasya ile uygun ve elverişli
dir. Halkın pazarla olan münasebetleriyle idari işlerle olan münasebetlerini birlikte yürütmek 
hem zaman ve hem de masraftan tasarruf etmek bakımından çok mühimdir. Tatbikatta da böy
le devam etmektedir. Taşovalılar iktisadi ve ticari münasebetlerini Amasya ile, adlî, Ağırceza 
hariç, diğer idari münasebetleri ise Tokad Tli ile devam ettiregelmektedirler ki, bu şekil halkı 
çok yormakta ve masrafı mucip olmaktadır. Halk mahsulünü kolayca pazara götürmek ve de
ğer bahasiyle kıymetlendirmeye çok ehemmiyet verir. îdari münasebetleri merkezinin de tabiî 
ve iktisadi münasebetlerinin devam ettiği yerden ayrılmaması icabeder. Amasya ve Tokad'm Taş
ova'ya uzaklıkları Amasya'nın lehine % 50 gibi mühim bir kısalık göstermektedir, İşbu tabiî 
imkânlar ve iktisadi kolaylıklar karşısında halkı külfete sokmamak için Amasya'ya bağlanmaları 
yerinde olacaktır. Yetkili kurul mütalâalarına dayanılarak Taşova'nın Amasya'ya bağlanması 
hususunda hazırlanan dosya muamelesi îl İdaresi Kanununa da uygun görülmüş ve idari, iktisadi, 
adlî, coğrafi sebeplerle halkın isteği ilhak keyfiyetini zaruri kılmış bulunduğundan bu maksatla 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmış bulun m aktadır. 

İçişleri Komisyonu Raporu. 
T. B. M. M. 

İçişleri Komisyonu 
FJsas No. 1/447 

Karar No. 4 

29 . XI. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan, Taşova 
tlcesinin Amasya tüne Bağlanması hakkındaki 
kanun tasarısı, İçişleri Bakanlığı adına tiler 
tdaresi Genel Müdürünün iştirakiyle komisyo
numuzda görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşme
lerde; Tokad İline bağlı bulunan Taşova İlçe
sinin ticari, iktisadi ve tabiî münasebetlerinin 

Amasya İli ile daha fazla olduğu, gerek Taşo
va tice Merkezinin ve gerekse ilce köylerinin 
Tokad'a uzak fakat Amasya'ya daha yakın bu
lunduğu ve ilce halkının da bilhassa mahsulle
rini arz ve iktisadi temas bakımından Amasya'
ya tercih ettikleri, Tokad tli ile münasebetleri
nin yalnız ağır ceza işlerine inhisar ettiğine gö
re, bu sebeple Amasya İline bağlanmak istedik-
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lerine mütedair bulunan gerekçe tamamiyle 
yerinde görülerek, Hükümet tasarısındaki met
nin aynen kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Kamutayın yüksek tasvibine arzoluıımak 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

içişleri Ko. 
Başkan V. Sözcü 

Bursa izmir 
N. Yılmaz P. Arat 

Başkanı 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Kâtifc 
Muğla 

Y. Başer 
Amasya 
K. Eren 

Balıkesir 
S. Baska7i 

Buru 
R. Aybar 
Erzurum 
M. Zeren 

Kütahya 
F. Aysal 

Çoruh 
Z. Ural 
İstanbul 

C. Türkgeldi 

Sinob 
M. Acar 

imzada bulunmadı 
Van 

/. Akın 

Çorum 
B. Kolda* 

Kastamonu 
F. K«ç$cioğbi 
Ordu 

N. Fırat 
İmzalda1 bulunmadı 

Trabzon 
H. Orhon 

imzada bulunmadı 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Taşova İlçesinin Amasya İline bağlanması hak
kında kanun tasarısı 

MADDE l. — Tokad îline bağlı Taşova tl-
c-esi Amasya iline bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bıı kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kauunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Yıroah 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
içişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Taran Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler B. V. 

N. öaon 

t>m<t 
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S. SAYISI 56 
İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 203 arkadaşının, Anayasa 
teklifi ile İzmir Milletvekili Zühtü Hilmi Velibeşe ve 185 arka
daşının, 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun yeniden meriyete 

konulmasına dair kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/349, 469) [ • ] 

17 . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

4965 sayılı Anayasanın yürürlükten kaldırılarak 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun meri
yete konulması hakkında hazırlanan kanun teklifinin usulen Anayasa Komisyonuna havale buyurul-
masını rica ederiz. 

îzmir 
Zühtü Hilmi VeUbeşe 

Edirne 
Mehmet Enginün 

Kırklareli 
Şefik Bakay 
Gazianteb 

Süleyman Kuranel 
İstanbul 

Andre Vahram Bayar 
Erzurum 

Enver Karan 
Kayseri 

Kâmil Gündeş 
Rize 

İzzet Akçal 
Bursa 

Halûk Şaman 
Niğde 

Fahri Kşkeroğlu 
Kayseri 

Emin Develioğlu 
Tunceli 

H. Remzi Kulu 
Mardin 

Abdürrahman Bayar 
Gazianteb 

Ekrem Cenani 

Manisa 
Fevzi Lûtfi Karaosmanoğl'u 

' Zonguldak 
Fehmi Açıksöz 

Tokad 
Muzaffer önal 

Niğde 
Süreyya Dellâloğlu 

Bursa 
Agâh Erozan 

izmir 
Behzat Bilgin 

Kayseri 
A. Rıza Kütçkale 

Edirne 
Arif Altınalmaz 

Zonguldak 
A. R. tncealemdaroğlu 

Erzurum 
Sabri Erduman 

Kayseri 
îsmail Berkok 

•Elâzığ 
Suphi Ergene 

Kırklareli 
Faik Üstün 
Gazian/teb 
Cevdet San 

Manisa 
H. Suphi Tanrıöver 

Ağrı 
Celâl Yardımcı 

İstanbul 
Hadi Hüsrmn 

İstanbul 
Fahrettin Sayımer 

İzmir 
Cemal Tunca 

Rize 
Ahmet Morgil 

Bursa 
Hulusi Köymen 

Çorum 
Sedat Baran 

Konya 
Abdi Çilingir 

Seyhan 
Tevfik Coşkun 

Siird 
Cemil Yardım 

Elâzığ 
Ömer F. Sanaç 

Burdur 
Mehmet Erkazancı 

Balıkesir 
Vacit Asena 

Gümüşane 
V. Mahir Kocatürk 

İzmir 
Osman Kapani 

İzmir 
Avni Başman 

İstanbul 
Ahuya Moshos 

Ankara 
Cevdet Soydan 

Diyarbakır 
Yusuf Azizoğlu 

Giresun 
Doğan Köymen 

Siird 
Şefik Türkdoğan 

Seyhan 
A. Nihat Asya 

Urfa 
Hasan Oral 

Elâzığ 
M. Ali Yöney 

Burdur 
Mehmet özbey 

Bursa 
Mithat San 

(Kocaeli 
Hüsnü Türkand 

[•] İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 203 arkadaşının, Anayasa teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu (282) sıra sayısı altında bastırılarak 25. XI. 1952 tarihinde dağıtılmış ve 8. XII. 1952 
tarihli 14 ncü Birleşim Tutanak Dergisinin sonuna eklenmiştir. 
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Zonguldak 

Rıfat Sivişoğlu 
istanbul 

S. Fuat Keçeci 
Niğde 

Hadi Anba§ 
Manisa 

Sudi Mıhçıoğlu 
Amasya 

Hâmit Koray 
Kütahya 

Besim Besin 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 
Çanakkale 

Nusret Kirişcioğlu 
Mardin 

Cevdet öztürk 
Urfa 

Necdet Açanal 
Kütahya 

Mecdet Alkvn 
Zonguldak 
Suat Ba§ol 

Muğla 
Nâiık Poyrazoğlu 

Muğla1 

Yavuz Başer 
Bilecik 

İsmail Aşkın 
Ankara 

Dağıstan Binerbay 
Balıkesir 

Ahmet Kocabvyıkoğlu 
Bitlis 

Salâhattin İnan 
Bitlis 

Nusrettin Barut 
Kocaeli 

E. Vassaf Aka/n 
Maraş 

Remzi öksüz 
Konya 

Remzi Birand 
Erzurum 

Memiş Yazıcı 
Erzurum 

Said Başak 
Kocaeli 

Mehmet Yılmaz 

Trabzon 
Mahmut Ooloğlu 

îstanfoul 
İhsan Alttnel 

Manisa 
R. Şevket İnce 

Amasya 
Cevdet Topçu 

Sivas 
Hüseyin Yüksel 

Kars 
Abbas Çetin 

Konya 
Hidayet Ay diner 

Maraş 
Abdullah Ay t emiz 

Konya 
M. Âli Ülgen 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Yoagad 
Hasam Üçöz 

Çorum 
Ahmet Başibüyük 

Muğla 
Cemal Hünal 

Bilecik 
K. Mehmet Kurkut 

Bolu 
Mahmut Güçbibnez 

Ankara 
Ramiz Eren 

Bursa 
A. Canip Yöntem 

İstanbul 
F. N. Çamlıbel 

Sürd 
Baki Erdem 

Samsun 
Tevfik İleri 

Sivas 
S. Zeki örs 

Kocaeli 
Ekrem AUcan 

Kocaeli 
Hamdi Başak 

Yozgad 
Fuat Nizamoğlu 

Eskişehir 
Abidin Potuoğlu 

Çankırı 
Celâl Otman 

Bolu 
Zuhuri Danışman 

Manisa 
Nafiz Kbrez 

Konya 
A. Rıza Ercan 

ıSivas 
Halil İmre 

Giresun 
Hamdi Bozbağ 

Niğde 
Hüseyin Ülkü 

Bilecik 
Talât Oran 

Kastamonu 
Ziya Termen 

Yozgad 
Hâşim Tatlıoğlu 

Zonguldak 
Hüseyin Balık 

Ankara 
Fuat Seyhun 

Muş 
Ferit Kılıçlar 

Samsun 
Hadi Üzer 

Samsun 
Şükrü Uluçay 

Gümüşane 
Halit Zarbım 

Samsun 
İsmail Işın 

İsparta 
Said Bilgiç 

Samsun 
Muhittin Özkefeli 

Maraş 
Mazhar özsoy 

Ankara 
Salâhattin Âdil 

Tekirdağ 
Zeki Erataman 

Ko»aeli 
Salih Kalemcioğlu 

Yozgad 
Faik Erbaş 

Kocaeli 
Ziya Ahğ 

Samsun 
Firuz Kesim 

Samsun 
Ferit Tüzel 

Kayseri 
Y. Ziya Turgut 

Van 
İzzet Akın 
Kastamonu 

Galip Deniz 
Giresun 

Ali Naci Duyduk 
Çoruh 

Zihni Ural 
Urfa 

Feridun Ayalp 
tamir 

Tarık Gürerk 
Tekirdağ 

/ . Hakkı Akyüz 
Tokad 

Sıtkı Atanç 
Aydın 

Nail Geveci 
Muğla 

Zeyyad, Mandalinci 
İsparta 

Reşit Turgut 
Tokad 

Ahmet Gürkan, 
İsparta 

Kemal Demiralojy 
Ağrı 

Halis öztürk 
Muş 

Hamdi Dayı 
istanbul 

Hüsnü Yaman 
Gazianteb 
Ali Ocak 
Erzurum 

Rıza Topçuoğlu 
Kocaeli 

Mümtaz Kavalcıoğlu 
Kocaeli 

Yeredoğ Kişioğlu 
İsparta 

İrfan Aksu 
Çanakkale 

Emin Kalafat 
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Balıkesir 
Enver Güreli 

İzmir 
Mehmet Aldemir 
Afyon Karahisar 
Abdullah Güler 

Bursa 
Raif Aybm 

Kırklareli 
Sıtkı Pekkip 

Antalya 
Ahmet Tekelioğlu 

İstanbul 
Sani Yaver 

Çoruh 
Mesut Güney 

Afyon Karahisar 
Ali îhsan Sâbis 

Bursa 
Selim Herkmen 
Afyon Karahisar 

Salih TorfilU 
Kırklareli 

Mahmut Erbil 
Antalya 

Fotin Dalaman 
Elâzığ 

Şevki Yazman 
Balıkesir 

Arif Kalıpsızoğlu 

Bolu 
Mithat Day%oğlu 

Giresun 
Mazhar Şener 

Aydın 
Namık Gedik 

Gümüşane 
Halis Tokdemir 

Afyon Karahisar 
Ahmed Veziroğhı 

İstanbul 
Seyfi Oran 
Çanakkale 

Ömer Mart 
Ankara 

Ömer Bilen 

Eskişehir 
Kemal Zeytinoğhı 
Afyon Karahisar 
Bekir Oynaganh 
Afyon Karahisar 

Süleyman Kerman 
Afyon Karahisar 

Gazi Yiğitbaşı 
Eskişehir 

Ekrem Baysal 
İstanbul 

Ahmet Topçu 
İstanbul 

B. Nedim Göknil-

Anayasa Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. 2/349 ve 2/469 
Karra No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

30. XII. 1952 

İstanbul Milletvekili Prf. Fuad Köprülü ve 
203 arkadaşının Anayasanın yaşıyan dile çev
rilmesi hakkındaki Kanun teklifi umumi he
yette müzakere edilirken teklifin esası terviç 
edilmekle beraber hazırlanan metnin madde 
madde müzakeresinin Yüksek Meclisin kelime 
ve ıstılahlar üzerinde bir tasarrufta bulunması 
hissini verebilmesi ihtimaline binaen 4695 sayı
lı Kanunun kaldırılarak bunun yerine mes
nedi olan 20 Nisan 1340 tarihli Teşkilâtı Esa
siye Kanununun ek ve tadillerinin aynen kabu
lünün daha uygun olacağını ileri süren Gümü
şane Milletvekili Vasfi Mahir Kocatürk tara
fından verilen takrir Yüksek Meclisçe nazara 
alınmış ve mütalâa serdi için komisyonumuza 
havale edilmiştir. 

Diğer taraftan yine Yüksek Başkanlığa 18 . 
XI . 1952 tarihinde takdim edilen, İzmir Millet
vekili Zühtü Hilmi Velibeşe ve 185 arkadaşı
nın aynı mahiyeti haiz olarak yapmış oldukları 
kanun teklifi de komisyonumuza tevdi buyurul-
makla iki teklif ve bir önerge birleştirilerek 19 . 
XII . 1952 tarihinde yapılan toplantıda tetkik ve 
müzakere edildi. 

4695 sayılı Kanunla mevkii meriyete vaz'-
edilen Anayasanın, Türk Dilinde yaşıyan bir
çok kelime ve ıstılahların atılarak yerlerine ya 
yeniden uydurulan veyahut eski Türk lehçele
rinde yaşarken hayatiyetini kaybeden kelimele
rin şekilleri değiştirilmek ve bazan da Moğolca 
gibi yabancı dillerden edatlar ve ekler alınarak 
yapılan kelime ve ıstılahlardan yeni bir halita 
vücuda getirilmek suretiyle yapıldığı görülmüş
tür. Dilde ırkçı ve tasfiyeci bir zihniyetle son 
İfade şekli verilen Anayasanın bugünkü dili
nin, Türk milletinin gerek tabiî bir şekilde kul
landığı yazı diline ve gerekse yine tabiîliğini 
muhafaza eden konuşma diline aykırı bir mahi
yet taşıdığı da ayrıca müşahade edilmiştir. 

Anayasanın 104 ncü maddesi ile resmî ve de
ğişmez bir mahiyet alan ve millet tarafından da 
uydurma diye vasıflandırılan bu dil, teşriî or
gan delâleti ile ve kanun maddesi resmî bir 
mahiyet almış ve bu suretle kelime, ıstılah ve 
tâbirleri uydurma Türkçe olmak bakımından 
pir inhisar ve takyit yaratılmıştır. Nitekim 
Yüksek Meclisin geçen seneki fevkalâde top
lantısında Anayasanın ikinci maddesindeki Dev-
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let dili tâbirinin millet dili olarak yaşıyan ve tu
tulan Türkçe mi, yoksa Anayasanın Türkçesine 
mi delâlet ettiği hakmda vâki olan bir tefsir 
isteği dolayısiyle • yine komisyonumuzun hazır
lamış olduğu tefsir fıkrası 104 ncü maddenin 
hiçbir tefsire mahal bırakmadığından bahisle 
reddedilmişti. Bu ret kararı, aynı zamanda Türk
çe'de kelime tâbir ve ıstılahların 104 ncü madde 
ile takyit edildiğinden ifade edildiğini komisyo
numuz bir vakıa olarak kabul etmiştir. 

Medeni cemiyetlerde dil mensup olduğu mil
letle birlikte kemalini bulur «ve nesiller ara
sında köprüler kurar. Bizde ise 1945 ten son
ra yaratılmak istenilen resmî dilin nesiller ara
sındaki bağlılığını kıracak şekilde bir ikilik 
ve karışıklık yarattığını kabul eden komis
yonumuz, bütün bu mülâhazaların ışığı altında 
mevzuun ehemmiyetini nazara alan şu esasta 
mutabakata varmıştır: 

Yaşıyan dilin tabiî tekâmül kanunlarına ay
kırı olarak uydurma kelimelerle zorlanması ve 
kanuni müeyyideler altında cebrî bir şekilde 
tatbik mevkiine konması Millet iradesine ta-
mamiyle aykırı bir keyfiyet olup ortadan kal
dırılması lâzımdır, 

Yaşıyan dil vâki olan işbu cebrî müdaha
lenin ortadan kaldırılması için gösterilen yol
lardan hangisinin daha uygun olacağı hakkında 
serdedilen mütalâalar neticesinde : 

Profesör Fuad Köprülü ve 203 arkadaşının 
yaptıkları kanun teklifinde kullanılan kelime 

ve ıstılahların aynen kabulünü teşriî organın 
dil üzerinde yeni bir tasarrufu olabileceği dü
şüncesiyle bu teklifi muhtevi metnin nazara alm-
mıyarak 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
1945 tarihine kadar mer'i bilûmum ek ve ta-
dilleriyle birlikte aynen kabulünün muvafık ola
cağı iki müstenkif reye karşı mevcudun ekse
riyetiyle karar verilmiştir. 

Kanun teklifinin metinde komisyonca yapılan 
değişiklik yeniden kaleme alman metinde gös
terilmiştir. 

Umumi Heyetin Yüce tasvibine -arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Bu ropor Sözcüsü 
, Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 
Kâtip 

Çanakkale 
E. Kalafat 

Erzurum 
M. Yazıcı 
Diyarbakır 

F. Alpiskender 
izmir 

A. Başman 

Ankara 
R. Eren 

Erzincan 
Müstenkifim 

Ş. Günaltay 
içel 

H. Fırat 
izmir 

H. E. Adıvar 
Manisa 
R. Ş. İnce 
Tekirdağ 

1. H. Akyüz 

istanbul 
M. Benker 

Ankara 
C. Soydan 

Erzincan 
Müstenkifim 
8. Sağıroğlu 
İsparta 

R. Turgut 
izmir 

Z. H. Velibe§e 
Manisa 

M. Tümay 

mf 

IZMlR MİLLETVEKİLİ ZÜHTÜ HlLMÎ VE-
LÎBEŞE VE 185 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun yeniden 
meriyete konulmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 10 , I . 1945 tarihli ve 4695 
sayılı Anayasa Kanunu kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 20 Nisan 1340 tarihli ve 491 
sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile 1222, 1393, 
2599, 3115 ve 3272 numaralı kanunlarla yapılan 
değişiklikleri yeniden meriyete konulmuştur. 

MADDE 3. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun neşri tarihinde yü-

ANAYASA KOMİSYONUNUN DE&IŞTlRÎŞÎ 

491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun tekrar 
metriyete konulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 20 Nisan 1340 tarih ve 491 
sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu 4695 sayılı Ka
nunun kabul tarihine kadar yürürlükte bulunan 
ek ve tadilleriyle birlikte tekrar meriyete konul
muş ve bu kanun yerine ikame edilmiş olan 10 . 
1.1945 tarihli ve 4695 sayılı Anayasa meriyet
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. . 
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