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İ. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Urfa Mebusu Ömer Cevheri'nin öldüğüne 
dair Başvekâlet tezkeresi okunarak, rahmetli
nin hâtırasını tazizen, saygı duruşu yapıldı. 

Kastamonu Mebusu Muzaffer Âli Mühto 'nun, 
Dilekçe Komisyonunun 1 . X I . 1952 tarihli Haf
talık karar cetvelindeki 3405 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair olan öner
gesi, geri verildi. 

Orman Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe yılı 
Hesabı Katı Kanunu kabul olundu. 

Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihasının birinci 
görüşülmesi bitirildi. 

Danıştay Kanununa ek kanun teklifi redde
dildi. 

Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf devlet
le re e Avrupa Savunma Birliği üyesi1 devletlere 
verilen garantilere dair Kuzey Atlantik And
lasmasma ek Protokolün kabulü hakkındaki ka-

.•nn-n. lâyihasının birinci görüşülmesi bitirildi. 

Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'nun. 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna 
ek kanını teklifi ve Amasya Mebusu İsmet 01-
gaç'ııı, Millî Korunma Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan 
Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş Mebusu 
Abdullah Aytemiz'in, Millî Korunma Kanunu
nun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu mad
desinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifleri üzerindeki usule mütaallik gö
rüşmeye bir müddet devam olunduktan sonra, 
çokluk olmadığı anlaşıldığından, 

30 Ocak 1953 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Ağrı Mebusu Bolu Mebusu 
Celâl Yardımcı t. Gülez 

Kâtip 
İstanbul Mebusu 

F. Tekil 

Sora 
Sözlü soru 

Erzurum Mebusu Sabri Erduman'in, 1953 
yılında yeniden teşkil elileeek kazaların sayısına 

ve kurulmalarının hangi zaruret ve esaslara 
istinat ettiğine dair sözlü soru önergesi, İçiş
leri Vekâletine gönderilmiştir (6/947) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Astsubay Kanununun 2 nci maddesine 

Mr fıkra eklenmesi ve bu kanuna geçici bir 
madde konulması hakkında kanun lâyihası 
(1/535) (Millî Savunma ve Bütçe komisyonla
rına) ; 

2. — 1951 bütçe yılı Hesabı Katı kanunu lâ
yihası (1/536) (Sayıştay Komisyonuna) 

3. Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
İ952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası (1/537) (Bütçe Komisyonu
na) 

4. — 2/3 Ağustos 1944 ten evvel Alman Kli
ring hesabına yatırılmış; olan avansların iade
sine d^ir kanun lâyihası (1/538) (Dışişleri, 
Ticaret ve Bütçe komisyonlarına) 

5. — Kazalara biî»er (Oto - Jeep) verilmesi 
hakkında kanun lâyihası (1/539) (İçişleri ve 

Bütçe komisyonlarına) 
6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/540) 
(Bütçe Komisyonuna) 

7. — Türkiye ile Fransa arasında imzalanan 
Kültür Anlaşmasının onanması hakkında kanun 
lâyihası (1/541) (Dışişleri ve Millî Eğitim ko
misyonlarına) 

8. — Yeni radyo istasyonlarının kurulması, 
Ankara İstasyonunun tevsi ve takviyesi için ge^ 
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkında kanun lâyihası (1/542) (İçişleri, Mrfj' 
liye ve Bütçe komisyonlarına) 

Raporlar 
9. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâ
yihası ile Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyık-
oğlu, izmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kü-
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tahya Mebusu İhsan Şerif özgen'in, Büyük 
Millet Meclisi ve Divanı Muhasebat 1952? yılı 
bütçelerinde i değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifleri ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/528, 2/487, 490:). (Gündeme); 

10. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/462) (Gündeme); 

11. — Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/531) (Gündeme); 

12. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge

nel Müdürlüğü 1952 yıh Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/532) (Gündeme); 

13. — Kütahya Mebusu Besim Besin'in, Di
lekçe Komisyonunun 1. X I . 1952 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelinde 3969 sayılı Kararın Umu
ma Heyette görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/282) (Gündeme) ; 

14. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve 3 arka
daşının, 8 Kasım 1877 tarihinde Aziziye Tab
yasının istirdadına iştirak eden Nene Kırkgöz'e 
vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/454) (Gündeme). 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Aşılma saati : 15,12 

REİS — Reisvekili Celâl Yardımcı. 

KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), İhsan Ctülez (Bolu). 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Tam yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kammunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi ve 22 net maddesinin değiştirilmesi hak* 
kındaki kanun lâyihasının geri verilmesine da
ir Başvekâlet tezkeresi (1/425, 3/43S) 

Büyük. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
19, VI . 1952 ta r ih i ve 71 - 2376/6 -1823 sa

yılı yazmazlar takdim' edilmiş olan 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti EmeMi Sandığı Kanunu
nun 4 neü maddesine bir fıkra eklenîmeai ve 22 
rtei.maddesinin değiştirilmıesd hakkındaki ka
nım -tasarısının iadesine müsaadenizi saygıla
rımla rica ederim. 

Başbakan 
Adnan Menderes 

REİS — Geri verilmiş/tir. Ittılaınıza arzolu-
ııur. 

2. — Türkiye Petrol İşletmeleri Kurumu ka
nunu lâyihasının geri verilmesine dair Başvekâ
let tezkeresi (1/416, 3/343) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
13. VI . 1952 tarihli ve 6/1785-71/2158 sa

yılı yaziyle yülksek makamlarına sunulmuş 
alan Türfriye Petrol tşletmeleri Kurumu kanu
nu lâyihasının iadesini saygılarimte rica ede
rim. 

Başvekil 
Adaa» Menderes 

REİS — Geri verîllmirş*d<r. Gün<*emle ilgili 
takrirle* vardır.-
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ıB. M. M. Reisliğime 

Gündemdeki kanun teklif ve tasarılarının 
sözlü sorulardan evvel •görüşül'mesinli arz ve 
teklif ederdim. 30.1.1953 

Elâzığ 
Ş. Yazman 

30.1.1953 
Reisliğe 

Gündemde geçen haftalardan müdevver ka
nun teklif ve tasarılarının intacı için kanun 
teklif ve tasarılarının sözM sorulaırdan öne alın
masını arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
H. Aydmer 

REÎS — Taikrdrler aleyhinde söz Z'eki Era-
taıman 'mdır. 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
rem arkadaşlar; memlelkettin bütününü alâka
dar eden bir kanunun müzakeresine geçeceğiz, 

.1953 O : 1 
30 ncu maddenin tadili hakkında ve hepinizce 
malûm bir meseledir. 

Muhterem arkadaşlar, aacba bu mühim mev
zuun ımüzakeııesine geçirmeden önce Hükümetin 
noktai nazarı nedir? (Gürültüler), 

REÎS — Takrirle ilgili değildir. 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — İlgiMdir. 
30 ncu maddenin tadili elbette ahvali fevkalâ
denin kaldırılmasına bağlıdır. Acaba Hükü
met hangi noktaji nazardadır. Ahvali fevkalâde
nin kalktığına.... (Gürültüler). Sayın Başbaka
nın bu kanun hakkmdaJki fikirlerini nıe olduğu
nu öğrenmeden görüşülmesine geçmiyelim. Bu 
sebeple sözlü soruların kanun teklif v© tasarı
lardan önce görüşülmesini teklif ediyorum. 

REÎS — Kanun teklif ve tasarılarının söz
lü sorulardan evvel görüşülmesine mütedair 
olan takrirleri oyunuza arzediyorum. Kabul 
edeniler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Eskişhir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'-
nun, Millî Korunma Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ile Amasya Mebusu tsmet 
Olgaç'ın, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve Samsun Mebusu Ha
san Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Marn s Me
busu Abdullah Aytemiz'in, Millî Korunma Ka
nununun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 
ncu maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifleri ve Ticaret Komisyonu 
raporlariyle Maliye ve Bütçe komisyonları dü
şünceleri ve İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/59, 102, 223, 373) 

REÎS — Geçen Birleşimde bâzı mebus ar
kadaşlar, Bütçe Komisyonu tasarısının reddiy
le Adalet Komisyonu tasarısı üzerinde görüşül
me yapılması hakkında tekliflerde bulunmuş
lardı ve bunu bir usul meselesi olarak ileri sür
müş bulunmaktaydılar. 

Hâdise, usuli olmakla beraber esasla da ilgili
dir. Yani Bütçe Komisyonu raporu mu görüşül
melidir; Adalet Komisyonu raporu mu görüşül
melidir; bu cihet üzerine müzakere açmak mec
buriyeti hâsıl olmuştur. 

Bu mevzuda, usulün tahdit ettiği ve yalnız 

iki arkadaşın konuşması gibi bir mesele de mev-
zuubahis değildir; her mebus söz alabilir. 

Esas hakkında söz alan arkadaşların söz sıra
sı hakkı mahfuzdur. 

Söz Semi Ergin'indir. 
ADALET K0MÎSYONÜ SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 

ERGÎN (Manisa) — İçtüzüğümüzün 35 nci mad
desi şöyle demektedir : 

«Bir tasarı veya teklifi Kamutayda başlıca il
gili komisyon savunur. 

Başka bir veya birden fazla komisyonda aynı 
tasarı veya teklif görüşülmüş, raporuda yazılmış 
ise o komisyonlar yalnız kendileri ile ilişikli mad
de veya kısımlar\ savunurlar.» Bu maddeye göre 
muhtelif komisyonlardan geçen tasarı veya tek
liflerin, hangisinin Büyük Millet Meclisi Heyeti 
Umumiyesinde okunacağı açık bir şekilde zikre-
dilmemiştir. îçtüzüğün bu noksan hükmü teamül 
ile halledilmiş ve şimdiye kadar tasarı ve teklif
lerin en son komisyona ait raporları Mecliste 
okunagelmiş ve müzakere bu en son rapor üzerin
de yapılmış bulunmaktadır. Biliyoruz ki, tasarı 
veya tekliflerin muhtelif bakanlıklara kar
şı kurulmuş olan komisyonlardan esas itiba
riyle birisine ait olması icabetmektedir. Ancak 
tasarı veya tekliflerin ihtiva ettiği maddelerin 
veya maddeler içindeki kısımların aidiyeti cihe-
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• B : 35 30. 
tiyle esas komisyondan başka diğer bir komisyon
da da tetkiki icabettiği zaman teklif veya tasarı 
ana komisyondan başka diğer komisyonlara da 
gitmektedir. Görüyoruz ki, her komisyon ken
disine gelen tasarı veya teklif üzerinde 
yalnız kendi ihtisası dahilindeki kısımların
da değil, ve fakat tasarı ve teklifin tümüne ve 
tamamına sahip olmakta, icabında ihtisas ko
misyonunun üzerinde haftalarca, aylarca uğ
raşmış olduğu bir tasarı veya teklif yeni baş
tan tanzim edilmekte ve yeni bir şekle sokul
maktadır. Millî Korunma Kanunu, Ticaret ve 
Ekonomi komisyonlariyle, içişleri Komisyonun
dan geçmiş, Adalet Komisyonunda konuşulmuş 
ve görüşülmüş ve aynı zamanda, içerisindeki 
bütçe ile ilgili bir fıkranın tetkiki için, Bütçe 
Komisyonuna gitmiş bulunmaktadır. Bütçe ile 
ilgili olan kısım şudur : Bina Vergisi Kanunu 
mucibince iradı gayrisâfi üzerinden alınmakta 
olan her türlü Devlet, belediye vergi ve resim
lerine ait hükümlerin tetkiki bakımından fark 
görüyoruz. Bütçe Komisyonu ihtisas komisyon
larından geçen bu teklifler üzerinde baştan so
nuna kadar yepyeni bir değiştirme yapmış ve 
ihtisas komisyonlarının mevzularını kendi ken
dine değiştirmiş bulunmaktadır. Tasarının ih
tiva ettiği hususlar bakımından ticarethaneler
de Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi
nin mevcut hükümleri ilga edildiği veya hü
kümleri değiştirildiği anda memlekette ve bil
hassa büyük şehirlerde iktisadi ve ticari haya
tımız üzerinde yapacağı tesiri ve neticelerini 
ancak Ekonomi ve Ticaret komisyonları düşüne
bilir, mütalâa ve mülâhaza edebilir. Bu bakım
dan bu kanunun esas komisyonu Bütçe Komis
yonu değil, Ekonomi ve Ticaret komisyonları
dır. 

Meskenler ve ticarethaneler bakımından Mil
lî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin ve 
netice itibariyle mülke ve mülk kiralarına ait 
hükümlerin, bağlı bulunduğu Borçlar Kanunu
na ait madde ve hukuki neticeleri mülâhaza 
edebilecek," cemiyet bünyesi karşısında ve tatbi
ki neticesinde kanundan çıkabilecek neticeleri 
vuzuh ile ifade edebilecek, Bütçe Komisyonun
dan daha salahiyetli ihtisas komisyonu Adalet 
Komisyonu bulunmaktadır. Ticaret Komisyo
nunun görüşü ile Adalet Komisyonunun görü
şü, ufak bir farkla, prensipte tamamen birleş
miş bulunmaktadır. Binaenaleyh eğer bu tea-
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j mül gereğince son komisyonun raporu heyeti 
! aliyenizde okunacak olursa ihtisas komisyon

larının uzun, aylarca sarfettiği mesai neticesiz 
kalacak ve ihtisas komisyonlarının teşekkülün-

j deki gaye de sıfıra müncer olmuş olacaktır. Yük-
' sek heyetinizden bu esbabı mucibe karşısında 

Bütçe Komisyonu raporunun reddi ile kanuna 
i tetkika salahiyetli ihtisas komisyonlarından 

Ekonomi ve Ticaret komisyonları ile prensip 
I bakımından hemfikir .bulunan Adalet Komisyo-
i nuna ait raporun okunmasını ve müzakerenin 
i bu rapor üzerine yapılmasını istirham ediyo-
j vum. (Bravo sesleri) 

ı CEZMI TÜRK (Seyhan) — Mazbata muhar-
l ririnden bîr sual sormak istiyorum. 

RE t S — Müsaade buyurun, şimdi söz istiy en
ler var. 

I Söz, Salamon Adato'nundur. 
| SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte-
| rem arkadaşlar; Semi Bey arkadaşımız bu mese

lede ihtisas komisyonu olan Adalet Komisyonu 
I raporunun nazara alınması yolunda ifadede bu

lundular ve ifadelerini muhik sebeplere istinat 
I ettirdiler. Bendeniz o ifadelere yalnız bir nokta 
I ilâve edeceğim. Bütçe Komisyonu, dün de arzet-

tiğim üzere, Hazineye fazla varidat temini gaye-
j siyle bu işi ele almıştır. Yüksek malûmunuz oldu-
I ğu üzere bu, bir vergi meselesi değildir. Bu kanun 

mevzuu, memleketin büyük bir kısmını alâkadar 
I eden, iktisadi ve içtünai bir meseledir. Bütçe Ko

misyonunun ileri sürdüğü mucip sebebi aynen 
okuyorum: Hazinenin ve idarei hususiyelerle be-

| ledîyelerin vergi bakımından zarar görmelerine 
meydan vermemek ve Bina Vergisi tahsisatını on 
milyon liraya çıkarmak ve bunlardan Hazineye 

I senevi dört milyon kadar cüzi bir meblâğ elde 
I etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Hazine, bu tasarıyı 
Yüksek Meclisinize kabul ettirmekle dört, beş 
milyon miktarında bir fazlai varidat temin ede
cek, fakat diğer taraftan büyük bir huzursuzlu
ğa meydan verecektir. Bu itibarla tek zaviyeden 
ele alınarak bu îşi hazırlamış olan Bütçe Komis
yonu raporu bir tarafa bırakılarak Adalet Ko
misyonunun kabul ettiği ve Ticaret ve Ekonomi 
komisyonlarının mucip sebeplerini de içine alan 
raporun nazara alınarak bu işe bir nihayet veril-

I m esi lâzımdır. Mâruzâtım bundan ibarettir, 
! RElS — Müfit Erkuyumcu, 
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MÜFİT ERKIIYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, gerek sözcü Semi Ergin, gerek
se Salamon Adato işi gayet güzel izah ettiler. Büt
çe Komisyonunun, yalnız vergiye taallûk eden 
işler hakkında mütalâa dermeyanına salâhiyeti 
varken ihtisas komisyonlannın salâhiyetlerine 
tecavüz ederek yeni bir metin hazırlamıştır k'i, 
böyle bir metni müzakereye esas tutmak kanaa
timce tüzüğe aykırı olacaktır. Bu itibarla bende
niz sözcünün noktai nazarına iştirak ederek Ada
let ve Ticaret komisyonları raporlarının müza
kereye esas tutulmasını istirham ediyorum. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, Reisimizin bu mevzuda mü
nakaşa kapısının açık olduğunu bildirmesine 
ben, bir arkadaşınız olarak, müteşekkirim. Ha
kikaten muahhar kararı ittihaz eden encümenin 
mazbatası mı okunacaktır, yoksa finefsülemir 
ait olduğu mütehassıs encümenden çıkan maz
bata mı okunmalıdır? Müsaadenizle vaziyetin 
tavazzuhu için, yakında tekrar ele alacağımız 
eski Tüzükteki bir maddeyi okuyayım Onun, 
aranızda bıraktığı tesir neyi icabederse onu 
yapın. 

Tüzüğün 35 nci maddesi : «Bir lâyiha veya 
teklifi Heyeti Umumiyede başlıca ait olduğu 
encümen müdafaa eder. Diğer bir veya birden 
fazla hususi encümende aynı lâyiha veya tek
lif ile müzakere geçmiş ve mazbata da tanzim 
kılınmış ise o encümenler- yalnız kendilerine 
ait olan madde veya kısımları müdafaa eder
ler..» 

Şimdi, Adalet Encümeni mensubu bir arka
daşınız olarak arzediyorum, bize Trafik Ka
nunu geliyor, bize Hıfzıssıhha Kanunu geliyor, 
bize Dişçiler Kanunu geliyor, bize Eczacılar 
Kanunu geliyor. Biz adaletçiyiz, biz doktor 
değiliz, biz dişçi miyiz, trafikçi miyiz, bele
diyeci miyiz? Hayır. Kanun lâyihasının sebe
bi sevkı şu : «Bu kanun encümeni mahsusunda 
tetkik edilmiştir, şöyle bir karara vardık, ey 
Adalet Encümeni, bu hükümlere muhale
fet eden hâkim, hâkim huzuruna sevkedi-
lecek, ve hakkında ceza tertip edilecektir. 
Bu noktadan şu kanunu oku, eeza muvafık mı 
bak. Mütehassıs komisyon olarak değil: yalnız 
ceza, kısmına bak...» diyor. Çünkü rey yani bu 
kanunun hükmü âmirine muhalefet edenlere ce
za tâyin edeceksin. Biz sadece ceza kısmı 
için gelen bir teklifi, teklif en son bana 
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I geldi diye bu .tasarının nasıl hakiki saMbi 
| olabiliriz? Geçenlerde bir arkadaşımızın canı 
j çıktı bu yönden. Bize kanun gelmişti ( «Tabip 

Odaları Birliği Kanunu» sesleri). Evet Tabip
ler Kanunu. Burada, huzurunuzda adamcağızın 
canı çıktı, müdafaası işkence hailini aldı arka
daşlar. Lüzum var mı buna? Kanun mütehassıs 
encümenden çıkar, cezayı ilgilendiren kısım varsa 
o yönden bize gelir, ama esas meslekî müdafaa
sını ancak mütehassıs komisyon yapar. Zaten ni
zamnamemiz de sarih olarak böyle söylemektedir. 
Muhtelif encümenlere gider, o encümenler ken
dilerini ilgilendiren kısımları, maddeleri tetkik 
eder, ve müdafaasını da yapar. 

Geçenlerde Bütçe Encümeni ile bir mevzu 
üzerinde karşı karşıya kaldık, arkadaşlarla çatış
tık. Bütçe Encümeni bizi âmir bir tavurla yani 
paraya vâzıulyed olmanın hâkimiyetini getiren 
bir sesle karşıladı ve (Gülüşmeler), «biz, dedi, 
bakanlıkları karşımıza alırız, sizin gibi bir tek ba
kanı değil.» (Gülüşmeler). 

Meselâ Adliye Teşkilât Kanununu zirüzeber 
edebilirim diyor. Teşkilât kanunu ile kuvvei ka-
zaiye,'Medeni Kanun, Ceza Kanunu hakkında mü
tehassıs encümen gibi ıtasarruf eder, istediğim 
tadilâtı yapabilirim diyor... 

Tabip odaları hakkında arkadaşımız Semi 
Ergin tarafından, mazbata muharriri sıfatiyle 
verilecek cevaplar kimi ikna edebilir? 

Şimdi, arkadaşlar. Bütçe Encümeni neler ya
par? Nizamnamenin 126 ncı maddesini bir daki
kanızı alarak okuyayım, şöyledir : 

Bütçe Encümeninin tetkik edebileceği: işler 
şunlardır : 

I - Mevcut daire bütçeleriyle munzam tahsi
sat hakkındaki kanun lâyihaları. 

II - Muvazenei Umumiye Kanunu, 
İÜ - Munzam tahsisat, fevkalâde tahsisat ve 

fasıllar arasında münakale talebini havi ka
nun lâyihası, 

IV - Devlet varidatının, yahut masraflarının, 
artırılmasını veya eksiltilmesini gerektirecek 
her türlü kanun lâyihaları ve teklifleri, 

V - Muvazenei Umumiye kanunlariyle ve 4 
ncü fıkradaki kanunlarla alâkalı bütün 
tefsir teklifleri, tetkik edilir. Bitti efen
dim, e'est fini F (Gülüşmeler) Bakanlıklarla 
mütenazır bütün encümenleri yutacak kadar 
salâhiyeti kendilerinde görmelerini çok hatalı 

I görüyorum. 

— «82 — 
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Bu hükümlerin zıddını bu kürsüye gelip ispat 

edebilecek arkadaş varsa buyursun, teşrif etsin 
huzurunuzda mülâhazasını söylesin ve bir ka
rara varılsın, artık son rapor okunacaktır, 
okunmıyacaktır diye devamlı şekilde bir müna
kaşanın peşinde koşmıyalım. 

Sonra arkadaşlar; Mazbata Muharriri Semi 
Beyin teklifinde çok isabet vardır, burada mül
kiyet mezuubahistir, tassarruf meselesi ve eko
nomi konusu mevzuubahistir; İktisat Encümeni 
ne diyor; fevkalâde bir kanunun tahtı tesirinde 
yaşıyacak ve mülkine keyfe mayeşa tasarruf 
edemiyeceksin. Ne yapacaksın; kiraları tahdit 
edeceksin. Kiracılar üzerinde serbestiyi kaldı
rıyoruz diyor, malına mutasarrıf değilsin diyor. 
Bu kanun için Heyeti Vekile ittihaz ettiği bir 
kararla 63 vilâyet ile, kaza ve şehirlerde, o da 
ancak belediye hudutları içinde... 

Kararnameyi bilmiyen birçok arkadaşlarımız 
vardır, burada birbirimizi tenvir etmemiz lâzım
dır, arzedeyim; (belediye hudutları içindeki 
kaza merkezleriyle şehirlerde) ifadesinden mak
sat şu olabilir: Ankara'nın belediye hududu 
içine girmiyen bir köyünde Millî Korunma Ka
nunu cereyan etmez. Bunu bilmeliyiz. Şu hale 
nazaran mevzu tamamen iktisadi ve tamamen 
adlî ve medenidir. Adlî, medeni ve iktisadi bir 
mevzu üzerinde söz sahibi olmak lâzımgelen, bu 
kitabın sesine uyarak arzediyorum, bu iki en
cümendir. Daha sonra; (Bu iki kanuna ben bak
tım, binaenaleyh bu kanunun müdafaası benim 
salâhiyetim dahilindedir) demek, nizamnameye 
muhaliftir. Bir lâyihanın son encümene havale 
edilmesi o encümen tarafından esasların kal*u 
kamı edilmesine sebep olabiliyor. (Bu tâbiri Ha
san Reşit Tankut'a ithaf ediyorum) 

Binaenaleyh, Bütçe Encümeninin mazbatası 
üzerinde değil, esas hakkında müdafaada bulu
nacak encümenin mazbatası üzerinde görüşmeli
yiz. Bir mebus olarak, dilediği tasarrufu yapa
bilmek için kürsüye gelinir, takrir verilir, tar
tışırız. 

KENAN YILMAZ (Bursa)—Söz istiyorum. 
REİS — Komisyon adına mı ? 
KENAN YILMAZ — Evet. 
REÎS — Buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ KENAN YIL- # 

MAZ (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; Bütçe 
Komisyonunuza havale edilmiş olan bu lâyi
hayı, encümeniniz iki bakımdan tetkik etti. 
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Ve tetkikatını yaparken Adalet Komisyonunun 
tesbit etmiş olduğu metinleri göz önünde tut
tu ve hükümleri muhafaza etti. Yalnız ayrıl
dığı nokta şu oldu : Adalet Komisyonu Millî 
Korunma Kanununun 30 ncu maddesini sadece 
tadil etmektedir. Bütçe Komisyonu ise bu hü
kümleri muvakkat maddeler ile tatbik etmekte 
ve ondan sonra meriyetten kaldırmaktadır. 

REİS — Esas hakkında mütalâada bujun-
mıyacaıksmız efendim. 

KENAN YILMAZ (Devamla) — Geçiyorum 
efendim. 

Sebebi şudur : Mülkiyet hakkı Millî Korun
ma Kanunu ile tahdit edilmiş bulunmaktadır. 
Fakat bu tahditten zarar gören daha ziyade 
namuslu, kanun hükmüne riayet eden vatandaş
lardır. Mülk sahipleri hava parası alarak mülk
lerini şuna buna kiraya vermektedirler ve üs
telik aldıkları bu hava paralarını beyanname
lerinde göstermemektedirler. (Doğru doğru 
sesleri). Hava parası olarak aldıkları paraları 
beyannamelerinde göstermiyerek vergiden kaç
maktadırlar. Binaenaleyh bu kanun namuslu, 
dürüst vatandaşlar aleyhine işlemektedir. 

Akaarlardan bir sene, meskenlerden 3 sene 
\sonra olmak üzere ve tedricen kaldırmak esa
sını kabul ettik. • Ve ondan sonra Adalet Ko
misyonunun kabul ettiği metni ufak tefek ke
lime tadilleriyle aynen aldık. Bunda Devlet 
gelirini alâkadar eden noktalar mevcuttur. 
Çünkü muayyen müddet bittikten sonra bun
lar kaldırılacak olursa, vatandaşın serbestçe 
kiraya verdiği yerden alacağı hasılatı Devlet, 
vergisine esas ve matrah ittihat edilecektir. 

Öteden beri en son encümenden çıkmış 
olan lâyihalar Heyeti Umumiyede müzakereye 
esas ittihaz edilmektedir. Eğer Adalet Komis
yonu Sözcüsünün dediği gibi, adaleti ilgilen
dirdiğinden dolayı o maddenin müzakeresi 
rnevzuubahis olursa memleket ekonomisini alâ
kalandırması bakımından da Ticaret Komisyo
nu metninin görüşülmesi lâzımgelir gibi bir 
neticeye varılır. Bu itibarla eskiden olduğu gi
bi son encümenden çıkan lâyihanın müzakere
si yerinde olur. 

Lâyihanın aleyhinde veya lehinde bulunu
labilir, bunun bir sene sonra akaarlardan, üç 
sene sonra meskenlerden kaldırılmasının doğ-

— 523 — 
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ru veya eğri olduğu bu kürsüden izah edilir. 
Heyeti Umumiye neyi takdir eder, neyi tas
vip ederse kanun ancak o şekilde iktisabı ka
tiyet kesbetmiş olur. 

Hâmid Şevket înce arkadaşımızın Bütçe Ko
misyonuna tarizi hakkındaki sözlerine de birkaç 
cümle ile cevap vermek isterim. Kendileri daima 
Bütçe Komisyonunuza tarizde bulunmaktadırlar. 
Bütçe Komisyonunuz heyeti umumiyeniz namına 
gelen lâyihaları tetkik etmektedir. (Heyeti umu-
miyenize tahakküm ediyor) gibi bir mânayı ifa
de eden cümleyi kullanmış olmalarından üzül
düm. Encümeninizi bu töhmetten tenzih ederim. 
Çünkü bir encümen nihayet yapmış olduğu lâ
yihayı namı âlinize hazırlamakta ve heyeti umu-
miyenize arzetmektedir. Heyeti âliyenizin tetki-
kından geçtikten sonradır ki; iktisabı katiyet et
mektedir. Bu itibarla tahakküm gibi bir şey asla 
mevzuubahs olmamak lâzımdır. Bu kürsü; hak 
ve adalet kürsüsü, hak ve adalet mihrabıdır. Ar
kadaşlar buraya gelirler, noktai nazarlarını ar-
zederler, heyeti umumiyeniz de adaletin nigâhba-
nıdır, hangi fikri doğru görürse onu kabul eder. 
Ben şükranla görüyorum ki; Bütçe Komisyonu
muzdan çıkan lâyihaların hemen hemen yüzde 
90 - 95 i heyeti umumiyenizin tasvibine mazhar 
olmaktadır. Bu, tasvibe iktiran etme keyfiyeti 
tahakküm mânâsında alınmamalıdır. Yaptığı iş
lerin isabetini ifade eder. Bu bakımdan gerek 
encümeninizi ve gerek heyeti umumiyeyi bu söz
lerden tekrar ve tamamiyle tenzih ederim. (Al
kışlar) 

REÎS — Kemal özçoban, buyurun. 
•KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Esas hakkında konuşacağım. 
E E Î S — Fethi Çelikbaş, buyurun. 
Müzakeresini yaptığımız mesele, Adalet Ko

misyonu raporu mu, Bütçe Komisyonu ra
poru m u ! Görüşülmelidir meselesidir. 

F E T H İ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, benden evvel söz alan bâzı arkadaş
larımız hâdiseleri olduğu gibi göstermekten çe
kinerek Bütçe Komisyonu bir başka istikamette 
rapor hazırlamıştır gibi bir zahap tevlit edecek 
şekilde konuştular. Halbuki hakikat öyle değil
dir : 

Teklif sahibi arkadaşlardan bâzıları muayyen 
ahvalde Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desi hükmünün, kanun teklifinin yürürlüğe gir
mesi ile beraber ilga edilmesini istemektedirler. 

I Bâzı ahvalde tahdidin zamla birlikte devam 
etmesi istenmektedir. Bütçe »Komisyonundan ev
vel tasarıyı tetkik eden komisyonlardan içişleri 
Komisyonu, 30 neu maddenin derhal ilgasını ka
bul ettiğini ifade etmiştir. (Bir sene sonra sesle
ri) Ticaret Komisyonu ile Adalet Komisyonu 
bugünkü rejimin, yani zam yapma suretiyle tah
dit usulünün devam etmesini derpiş etmiş bu
lunmaktadır. Keyfiyet böyle olunca ve memle
ketin iktisadi ve içtimai hayatını yakından ilgi
lendiren bir vaziyet ortaya çıkmış bulununca 
Bütçe Komisyonu, gerek teklif sahiplerinin tek-

I liflerim gerekse komisyonlardan geçmiş olan 
tâdilleri nazarı itibara alarak mutavassıt bir 
yol bulmak üzere 2 veya 3 sene sonra yani zam
lı tahdit bir müddet devam ettikten sonra, kül
liyen serbesti usulüne gidilmesi hakkında bir 
tadil yapmış bulunmaktadır. Bunun, Bütçe Ko
misyonunun salâhiyeti dışında olduğunu iddia 
etmek mümkün değildir. 

HÂMlD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Neden 
j mümkün değildir?. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Memle
ketimizde meskenler mevzuunda 3 hal vardır : 
1939 a kadar olan meskenler, 1939 dan 1947 ye 
kadar inşa edilen meskenler, ve 1947 den sonra 
inşa edilmiş olan meskenlerdir. 1947 den sonra 
inşa, edilmiş olanlar tamamen serbest bırakılmak
ta ve 1939 a kadar olanlarla 1939 ilâ 1947 ara
sında, inşa olunanlar farklı zam görmüş bulun
maktadır. Bütün bu karışık ahval karşısında iki 

i hareket tarzı olabilir: Ya bu halin olduğu gibi 
devamına taraftar olunur, yahut da 1947 den son-

I ra inşa edilmiş olan evlerde olduğu gibi, normal 
hale geçmek için kademeli bir zam yaparak bu 

j müddet daha tahdit usulen devam ettirilir. îşte 
j iki hal arasındaki fark bundan ileri gelmektedir. 

Adalet Komisyonu ve Ticaret Komisyonunun 
i tekliflerine nazaran bugünkü hal devam edecek--

tir. İçişleri Komisyonunun tadiline nazaran tah
dit bir yıl sonra ilga edilecektir. Bütçe Komis
yonunun teklifinde ise kademeli zam yapmak 

j suretiyle tahdit meskenlerde 1955 -1956 yılında 
! kalkacaktır, tşte raporlarda derpiş edilen esasla -
! rı bu noktalarda toplamak mümkündür. Rapor-
I lar hangi komisyondan çıkmış olursa olsun, han-
W gisin'in müzakeresi kabul edilirse edilsin, müza-
I kere esnasında arkadaşların yapacakları tadil 

teklifleriyle nihayet metinlere istenilen şekil ve-
i rilebilir. Bendeniz bâzı arkadaşları sadece tek 



B : 35 30.1.1953 0 : 1 
taraflı olarak meseleyi izah durumunda gördü
ğümden ve noktai nazarlarında isabet bulunmadı
ğından; Bütçe Komisyonunun gerek teklif sahip
lerinin benimsedikleri esasları ve gerekse diğer 
komisyonların tekliflerini telif eden bir noktai 
nazar kabul etmiş olduğunu arzetmek için söz 
aldım. Tekliflerden hangisi konuşulursa konuşul
sun bunların telif edilmesi yine mümkündür. Şu 
veya bu komisyonun raporunun konuşulması 
mevzuunda her hangi bir ısrarda bulunacak de
ğilim. Başka bir diyeceğim yoktur. 

REİS — Abdürrahman Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar; Millî Korun
ma Kanununun tadili teklifinde Adalet Komis
yonunun Îhtsas Komisyonu olduğunu müdafaa 
eden arkadaşlar İçtüzüğün iki maddesine istinat 
etmişlerdir. Bu maddelerden birisi 35 nci madde
dir. Bir tasarı veya teklifi, Kamuttyda, başlıca 
ilgili komisyon savunur. Arkadaşlar bu madde 
Adalet Komisyonunun ihtisas komisyonu olduğu
nu ifade etmez. Adalet Komisyonu ihtisas komis
yonu ise o komisyon teklifin savunmasını yapar. 
Bütçe Komisyonu 'ihtisas komisyonu ise savun
mayı o komisyon yapar. 

Diğer bir maddede Hâm'id Şevket Beyin söy
lediği 126 ncı maddedir. 126 ncı madde Bütçe 
Komisyonunun inceliyeceği meseleleri saymakta
dır. Hangi bakımdan? Bütçe bakımından. Çün
kü bu maddeyi ihtiva eden 11 nci bölüm bütçe 
görüşmelerine aittir. O halde bundan ne mâna 
çıkar. Hâmid Şevket ince 'nin mütalâası doğru 
ise Bütçe Komisyonu, bütçelerden başka hiçbir 
şeyi tetkik edemez. Bunun mânası budur. Çün
kü 126 ncı madde, arzettiğim gibi, münhasıran 
bütçe görüşmelerine aittir. Halbuki Bütçe Ko
misyonu yalnız bütçeyi değil, Hükümeti alâka
dar eden her mevzuu tetkika salahiyetlidir. Bu 
bakımdan Adalet Komisyonunun ihtisas komis
yonu olduğunu ileri süren arkadaşlarımızın mes-
netnetleri kâfi değildir, sakattır. 

Muhterem arkadaşlar, iki bakımdan Bütçe 
Komisyonu raporunun görüşülmesinin esas ola
rak kabul edilmesi icabedeceği kanaatindeyim: 
Birisi usul bakımındandır. Usul bakımından 
olan 66 ncı maddeye istinat etmektedir. 66 ncı 
ve 67 nci maddeler, kanun lâyiha ve tekliflerinin 
Meclis Başkanlığınca alâkalı komisyonlara hava
lesini mutazammmdır. Alâkalı komisyonlara ha
vale edilir edilmez zabıt ceridelerinde neşredilir. 

Mebusların buna karşı itiraz hakları vardır. Mü 
zakere mevzuu teklifler de Meclise gelmiş Baş
kanlıkça şu şu komisyonlara havale edilmiş, bu 
arada Adalet Komisyonuna verilmiş en son ola
rak da Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 
Niçin Şimdiye kadar itiraz etmemişlerdir. Esa
sen Bütçe Komisyonuna havalesi Adalet Komis
yonunca da talep olunmuştur. Adalet Komisyo
nunun raporunun son kısmında «Bu mevzua, ait 
diğer tekliflerle birleştirilmek üzere havalesi ge
reğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek için 
Yüksek Başkanlığa sunulur» denmektedir. Ar
kadaşlar, Adalet Komisyonunun bütün âzası bu 
gerekçenin altını imzalamışlardır. Şimdi Tüzü
ğün 66 ncı maddesi gereğince vaktinde yapma
dıkları itirazı nasıl dermeyan edebilirler. Bütçe 
Komisyonuna havalesini bizzat istemiş iken bu
gün muhalif rey ve talepte bulunamazlar. İşin 
esasında da yalnız Adliye Komisyonu ihtisas ko
misyonu değildir. Eğer öyle olsaydı her şeyin 
oradan geçmesi iktiza ederdi. Bütün vergi kanun
ları, bütün teşkilât kanunları, bütün idari ka
nunların hepsi mutlaka adliyeyi alâkadar eder, 
mutlaka cezai bir müeyyide vardır, hepsinde de 
adliyeyi ilgilendiren bir husus vardır. Adalet 
Komisyonu ihtisas komisyonu yalnız biziz diye
mez. 

Millî Korunma Kanununun heyeti umumiye-
sini ele alalım. Millî Korunma Kanunu Devletin 
maliyesine, bütçesine, idaresine, herşeysine şâmil 
fevkalâde bir kanundur, hiçbir zaman muhası-
ran adlî bir kanun değildir. 

Bunun üzerinde fazla durmaya lüzum gör
müyorum. Adalet Komisyonunun teklifinin son 
maddesi şudur, «bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür.» 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Borç
lar Kanununu da Bakanlar Kurulu yürütür. 

REİS — Rica ederim, hatibin sözünü kesme
yin. 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla) — Ne demektir bu? Bu kanun yalnız adlî 
bir kanun değildir, demektir. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Mede
ni Kanunu da Bakanlar Kurulu yürütür. 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla) — Kesmeyin sözümü, biz sizi sükûnetle 
dinledik. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Size 
ardım ediyorum. 
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ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De- j 

vamla) — Tekrar sözüme dönüyorum. Bu tek
lif Adalet Komisyonuna son komisyon olarak 
havale edilmiş olsaydı, Adalet Komisyonu rapo
runun görüşülmesi icabederdi. Mademki Bütçe 
Komisyonuna son olarak havale edilmiş ve 66 
ve 67 nci maddeler gereğince itiraz etmemişler
dir, o halde Bütçe Komisyonu raporunun görü
şülmesi lâzımdır. Bunun için yapılan teklif ta-
mamiyle usule muhaliftir. 

REİS — Kifayet önergeleri vardır, onları 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu konu üzerindeki müzakereler kâfidir. Tek

lifin oya vaz'edilmesini rica ederim. 
Rize 

İzzet Akça! 

30 . I . 1953 
Reisliğe 

Hangi raporun müzakere mevzuu yapılaca
ğına dair müzakere kâfidir. Bu hususun reye 
konmasını arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer 

REİS — Bu konu üzerindeki müzakerenin 
kifayetini ifade eden önergeleri oyunuza arze-
diyorum. Kabul denler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Diğer takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 35 nci maddesinde (bir tasarı ve

ya teklifi Kamutayda başlıca ilgili komisyon sa
vunur. Başka bir veya birden fazla komisyonda 
ayni tasarı veya teklif görüşülmüş, raporu da 
yazılmış ise o komisyonlar yalnız kendileriyle 
ilişik madde ve kısımları savunurlar) denilmek
te olup muhtelif komisyonlardan geçen tasarı 
veya tekliflere ait bu komisyonlarca hazırlan
mış bulunan raporlardan hangisinin Kamutayda 
okunacağına dair İçtüzüğümüzde âmir bir hü- I 
küm bulunmamaktadır. Teessüs etmiş gelenek j 
halinde bugüne kadar son komisyonun raporu 
Kamutayda okunmakta ve aksine bir karar alın
madıkça bu rapor üzerinde müzakere cereyan 
etmektedir. 

35 nci madde muhtelif komisyonlardan ge
çen tasan ve tekliflerin Kamutayda komisyonla
rın yalnız kendileriyle ilişik maddeleri ve kı
sımları savunacağını ifade etm^i olmasına göre 
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Kamutayda tasarı veya teklife ait son komisyon 
raporunun değil ve fakat tasarı veya teklif e muh
tevası bakımından sahip çıkması ieabeden ko
misyonun raporunun okunma ve müzakerelerin 
bu rapor üzerinden yapılması gerekli olup tasarı 
veya teklifi içinde bulunan bâzı hususların 
tetkiki için tasarı veya teklifi tetkik edip rapor 
yazan komisyonların da ancak tasarı veya 
teklifte kendi komisyonlarının alâkalı bulun
duğu maddeler ve kısımlar üzerinde savunmala
rını yapmaları icabetmektedir. 

Millî Korunma Kanunu Adalet Komisyonun
dan sonra Bütçe Komisyonuna gitmesi yalnız 
resmî dairelere ait binalarla, resmî daireler ta
rafından kira ile oturulan binalara ve Bina 
Vergisi Kanunu mucibince iradı gayrisâfi ve 
kira üzerinden alınmakta olan her türlü Devlet, 
özel idare ve belediye vergi ve resimlerine ait 
hususların tetkiki için gitmiş bulunmaktadır. 

Su hale göre, bir tasarı veya teklifin esas 
bünyesinden hariç, muayyen bir kısmın tetkiki 
için tasarı veya teklifi tetkik eden komisyonun 
raporunun okunması, İçtüzüğün 35 nci madde
sinin ihtiva ettiği mânaya uygun olmadığı gibi 
bıı durum ihtisas1 komisyonlarının tasarı veya 
teklif üzerindeki çalışmalarının neticesiz kalma
sını da, intaç, edecektir. 

Bu bakımdan şifahen de arzettiğim hususlar 
göz; önüne alınarak Bütçe Komisyonu raporunun 
reddi ile, Millî Korunma Kanununun muhtevası 
bakımından esas komisyonun Adalet Komisyonu 
olarak kabulüne ve bu komisyon raporunun 
okunmasına karar verilmesi hususunun Yüksek 
Kamutaya arzını rica ederim. Saygılarımla. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Manisa Mebusu 

Semi Ergin 

Başkanlığa 
Kskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'nun. 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri'nin de
ğiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifine ait müzakerelerin İçişleri Komis
yonunun raporu üzerinde icrasını arz ve teklif 
ederiz. 

30. T . 1953 
Niğde Sivas 

Ferit Eeer Ş. Ecevit 
Amasya Kastamonu 

Kemal Eren Sait Kantarel 
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Yüksek Başkanlığa 

Millî Korunma Kanununun 3Q ncu maddesi
nin tâdili hakkındaki Adalet Komisyonu rapo
runun görüşmelere esas olarak alınmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Niğde Tokad 
N. Bilge Sıtkı Atanç 

REİS — Efendim, Heyeti Celileye takdim 
olunan iki takrirden biri Adalet Komisyonu söz
cüsü tarafından, öteki Sıtkı Atanç ve Necip Büğe 
arkadaşlarımız tarafından verilmiştir, tki tak
rir de Bütçe Komisyonu raporunun reddiyle Ada
let Komisyonunun raporu üzerinde müzakere 
açılmasını istemektedir. (Ret sesleri). Diğer tak
rir ise Amasya Mebusu Kemal Eren, Kastamonu 
Mebusu Sait Kantarel ve Sivas Mebusu Şevki 
Ecevit'indir. Onlar İçişleri Komisyonu raporu
nun görüşülmesini istemektedirler ve tekliflerin
de Bütçe Komisyonu raporunun reddi tâbiri yok
tur. 

Şimdi Adalet Komisyonu sözcüsü *tarafındaıı 
ve Sıtkı Atanç ve Necip Bilge arkadaşlarımız ta
rafından verilen takrirler; Bütçe Komisyonu ra
porunun reddi ile.. (Ret yok sesleri'). 

NECİP BİLGE (Niğde) — Ret kelimesi yok
tur efendim. 

REİS — Adalet Komisyonu sözcüsünün tek
lifinde vardır. Takrirler ayrı ayrı okundu. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Müza
kere edilmemiş bir teklif reddedilemez, bunların 
ret talebi yerinde değildir. 

REİS — Efendim, Adalet Komisyonu raporu 
üzerinde müzakere açılması teklifini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

İçişleri Komisyonu raporu üzerinde görüşül
me yapılması teklifini reyinize arzedryorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Efendim, Bütçe Komisyonu raporu üzerinde 
müzakereye başlıyoruz. Söz İsmet Olgaç'indir. 

İSMET OLGAÇ (Amasya) — Muhterem ar
kadaşlar, bugün yüksek Meclisin huzuruna arz-
edilmiş olan kanun en mühim kanunlardan bi
ridir. Malûm olduğu veçhile 1939 senesinde fev
kalâde ahval dolayısiyle, alabildiğine yükse
len ihtiyaç maddeleri fiyatlarını tesbit ve 
müstehliki korumak için alman tedbirler arasın
da, yükselen kiralar karşısında da kiracıları 
korumak için Millî Korunma'Kanununun 30 ncu 
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maddesi' vaz'edilmişti. On iki seneyi mütecaviz 
bir zamandan beri mer'i olan bu kanun muh
telif tadillere uğramıştır. 1947 senesinde gay
rimenkul kiralarını ve tahliye sebeplerini tah
dit eden bu kanunun 30 ncu maddesinin 5020 
sayılı Kanunla'-tadili suretiyle mal sahiplerine 
bâzı kolaylıklar temin edilmiş ise de bugünkü 
şartlar içinde ne alman kira miktarı ve ne de 
tahliye sebepleri mal sahiplerini tatmin eder 
mahiyette değildir. Esas itibariyle bu gibi ka
nuni tahditlerin gayrimenkul sahiplerinin ta
sarruf haklarını haleldar ettiği aşikârdır. Bu 
itibarla bu nevi kanunlar adalet ve hakkaniyet 
prensiplerini rencide eder. Ancak fevkalâde 
haller dolayısiyle vaz'edilmiş olan bu kanunun 
aynı hallerin devamı dolayısiyle derhal ve ta
mamen kaldırılması mümkün görülemediğin
den, bugünkü şartlara daha uygun bir şekle 
sokulması ve bu suretle mağdur olan mal sa
hiplerine gerek kira miktarının yükseltilmesi ve 
gerek tahliye hususunda bâzı kolaylıklar temi
ninin daha âdilâne olacağı aşikârdır. Kanun 
dolayısiyle tabiî seviyenin çok dununda bulunan 
kiralar umumi hayat şartlarına uymadığın
dan hava parası ve saire gibi bir sürü yolsuz
luklara sebep olmuştur. Malûmunuz bulundu
ğu veçhile ufak def ek bâzı istisnalar hariç, umu
miyetle fiyatlar birbirine bağlıdır. Vaktiyle 30 
kuruşluk şekerin 530 kuruşa çıkarılması sebe
biyle memleketimizdeki fiyat mekanizması al-
lakpullak olmuş ve bu itibarla daha hâlâ şimdi 
bile sıkıntısını çektiğimiz birçok ıstıraplar 
doğmuştur. Bu haller karşısında bütün fiyat
lar alabildiğine yükselmiş bir durumda iken 
gayrimenkul sahiplerinden elbette daha fazla 
fadkârlık beklemeye hakkımız olamaz. Bu kanu
nun tamamen kaldırılması şayanı temenni ol
makla beraber dünyanın fevkalâdelikler içinde 
bulunduğu bir zamanda diğer bâzı memleket
lerde de bu nevi kanunların mevcut olduğu 
malûmunuz bulunduğundan hiç olmazsa mal sa
hipleri lehine hükümler vaz'ı katı bir zaruret
tir. Bu suretle mal sahipleri de yükselen hayat 
şartlarına az çok uyacak bir duruma girebile
cektir. Esas itibariyle mal sahiplerinin kiracı
lara nispetle daha müreffeh bir durumda oldu
ğu farzedilirse de bâzı istisnalar hariç memle
ketimizde mal sahiplerinin ekseriyetini oturdu
ğu binanın bir kısmmı kiraya veren orta halli 
vatandaşlar ve mütekaitler teşkil ederler. 
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5020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27.11. ı 

1947 tarihinden sonra yapılan binalar Millî 
Korunma Kanununun şümulünden hariç tutul
muştur. Yeni bina inşasını teşvik ve bu suret
le memlekette bina miktarının çoğalmasın] 
ve binnetice tahdidin kaldırılmasını temin için 
böyle bir yol takibindeki zaruret aşikârdır. 
Esasen yeni inşa edilen binalar on sene vergi
den muaf olduklarından memleketin her tara
fında inşaat çoğalmıştır. Bu itibarla ne kira 
bedellerini ve ne de tahliye sebeplerini bugün
kü gibi tahdit için katî zaruret mevcut değil
dir. 

30 nıcu maddenin tatbiki dolayısiyle bir
çok haksızlıklar olduğu malûmdur. Birkaç mi
salle bunları tebarüz ettirmek mümkündür : 

1. 1940 senesinden evvel iki daireli bir bi
nadan 100 lira kira alan mal sahibi vasat de
recede gelinebilirdi. Bugün aynı mal sahibi 
% 20 zamla 120 lira almakta olduğu halde di
ğer maddelerin fiyatları vasati beş misli yük
selmiş olduğundan ne müşkülât ile geçineceği 
tahmin edilir. 

2. iHarbden evvel 40 - 50 liraya kiralanan 
yerlerde oturanlar aynı büyüklükte binalar in
şa ettirerek 'bunları icabında 200 - 300 liraya 
kiraya vermekte ve kendi icarları altında bu
lunan yerlerde oturmak suretiyle mal sahiple
rini mağdur etmeyi açık gözlük saymaktadır
lar. 

3. Eski kira zamanında kiralanmış bir da
irede oturan kalabalık nüfuslu bir aile 10 se
neden beri iölüm ve evlenme ile, başka yerle
re nakil sebepleriyle yalnız iki kişi .kaldığı hal
de bugün 200 lira getirebilecek büyük bir da
irede, 50 lira gibi cüzi bir kira verdiklerinden 
oturmakta ısfrar etmektedirler. Kiralar' ser
best olsaydı, elbette bu gibiler kendilerine mü
nasip iki odalı küçük bir yeri tercih ederlerdi. 

4. Harbde elde edilen fazla kazançlar aile
lerin yaşama tarzlarında tekâmüller yapmış, 
zenginleşen kimseler ana babalarının veya kar
deşlerinin yanlarına sığamaz olmuş, birçok 
hususlarda olduğu gibi gösteriş merakiyle bü
yük daireler işgal etmişlerdir. Bugün malî va
ziyetleri bozulanlar veya ihtiyaçlarından bü
yük yerleri işgal edenler cüzi kira verdikleri 
için yerlerini terketmemektedirler. 

5. Millî Korunma yargıç ve savcıları dahi 
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hava parası vermeye veya yüksek kira ile mu
kavele yapmaya veya eski mukavele şartları
na uygun mukaveye imzalamakla beraber faz
la kira ödemeye mecbur kalmaktadırlar. Mi
salimiz de bu kanunun tatbikatta kıymet ifa
de etmediğinin açık delilidir. 

6. Kirası 30 - 40 lira gibi cüzi olan dük
kân ve mağazalarda oturanlar harbden evvel
ki sermayelerinin yirmi otuz hattâ yüz misli 
para kazanmış oldukları halde aynı kanunun 
hükümlerine sığınarak % 50 fazla kira vermek
te, bu suretle mal sahiplerinin mağduriyeti 
karşısında haksız kazançlar elde etmektedirler. 

7. Tahliyenin güçlüğü ve çok defa imkân
sızlığı yüzünden birçoık kimseler evlenmeleri
ni dahi senelerce tehir etmek zaruretinde kal
maktadırlar. 5020 sayılı Kanun bâzı kolaylık
la ı- temin etmiş ise de bu da uzun zamana mü
tevakkıftır. 

8. Dükkân sahipleri 10 soneden bea*i yetişen 
çocuklarını ticarete başlatabilmeleri için uzun 
merasimle tahliye 'kararı beklemekte, bu su
retle mağdur olmaktadırlar. 

9. Hususi 'muhase'bel'er, belediyeler ve 
Vakıflara ant binalar hiç denecek derecede ve 
günün icaplarına uymayan cüzi kiralar getirdi
ğinden masrafları ve hizmetleri çoğaU'mış olan 
bu gibi devair ve müesseselerin faaliyeti sek
teye. uğramaktadır. Gelir Vergisi dolayısiyle 
Hazine de büyük zarara mâruz kalmaktadır. 

10. Bu kanun dolayısiyle istedikleri zaman 
İkiracilarını tahliye imkânından maîhrum olan 
ir al sahipleri binalarını fuzulen boş tutmakta
dırlar. Bu suretti e bir taraftan boş binalar, di
ğer tarafta bina arıyanlar maddeten ve manen 
mut a zar rı. r ol m aktadırlar. 

11. Millî Korunma Kanununa tâbi olan bi
na I arın cüzi gelirleri dolayısiyle şehrin en mer
kezi yeninde olsalar dalhi kıymetlerimi kaybet
mekte, bu sebeple mal sahipleri iktisalden hak
sız yere mutazarrır olmaktadırlar. 

Mesellâ; Atatürk Bulvarında bir apartman 
satma'lmak istiyen blir .kims<e onun 10 - 15 se
nelik kirasını hesap etmekte, aparttaana.' ona 
göre kıymet, fiyat biçmektedir. Atatürk Bul
varında 70 - 80 bin lira eden bir bina Mıillî Ko
runma Kanunu olmasa idi 300 - 400 bitn lira 
edecekti. Bundan mal sahiplerinin n'e kadar 
zara i' gördüklerini' anlamak kâfidir. 
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Hülâsa bunlara benzer yüzlerce misal ver- I 

mök mümkündür. 
Arz ve izah ettiğimi sebepler dolayıtsiyk se

nelerden beri mağdur ve mutazarrır olan mal 
sahiplerini kısmen olsun korumak ve kısa bir 
inltikal devresinden sonra n'otfmal olmıyan bu 
hükümleri tamamen kaldırıp her şeyde olduğu 
gibi gayrimenkul kiralar hususunda da umumi 
hükümleri tatbik etmek gayesiyle taddl tasa
rısını sunmuş bulunuyoruz. Maddelere geçin
ce işin tefarruatiyle de meşgul olacağız, ancak 
tasarıda esaslı prensipler kısaca şunlardır: 

1. Mesken ve dş yerleri kiralarına zam ya
pılması ; 

30 ncu maddeye <tâbi olan gayrime-nkullei' 
1939 dan evvel ve sonra inşa edilen olmak üze
re iki kısımdır. Zamda bunların durumu na
zara alınmış zam miktarı ayrı ayrı düşünül
müştür. 

1947 den sonra inşa edilenler serbest oldu
ğundan zamla alâkası yoktur. 

Bunlarla bizim kanunun ilgisi yoktur. Di
ğerleri iki kısmıdır. 

1939 dan evvel kiraya verilenler, 1939 dan 
sonra kiraya verilenler. Bütçe Komisyonu tasa
rısında bu ikinci kısım nazara alınmamıştır. 
Adalet Komisyonu tasarısında 1939 dan evvelki 
kiralar evlerde % 100, dükkânlarda 200 zara 
yapılmıştır. 1939 dan sonra belediye encümen
lerince fiyatları takdir edilenler üzerinde yan 
zam yapılmıştır. 

2. Halen boş bulunan ve bundan sonra ken
diliğinden boşalacak yerler ile ayni belediye 
hudutları içinde ailesi ile birlikte oturdukları 
yerden başka konut olarak işgal ettikleri gayri-
menkuller serbest olacaktır. 

3. Aynı belediye hududu dâhilinde kendi
leri Millî Korunma Kanununa tâbi binalardan 
istifade ederken kendi mallarını serbest kiraya 
verenlerin işgal ettikleri binalar hakkında umu
mi hükümler tatbik edilecektir. 

Netice : Arzettiğim ve hepimizce malûm 
olan sebepler dolayısiyle 30 ncu maddenin de
vamı normal görülmediğinden ve bu kanunun 
tamamen kaldırılması da mümkün olmadığından 
mal sahiplerini kısmen koruyan intikal hüküm
leri teklif edilmiştir. Vatandaşlarımızı yakînen 
alâkadar eden bu mevzuun hallinin.katı bir za
ruret olduğunu arzederim. 

Tahditlerin devam etmiyeceği aşikâr oldu- ı 

. 1953 O : 1 
ğundan teklifimizin kabulünü arz ve rica ede
rim. 

FÜRUZAN TEKtL (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, derhal arzedeyim ki; mesken ve ti
carethane kiralarına zam edilmesine mütedair 
olan kanun teklifi ile komisyon raporlarının 
aleyhinde değilim. Tersine olarak makul ölçü
de zammın lehindeyim. Bu açıklamada şimdiden 
bulunmayı faydalı görüyorum. 

Arkadaşlar, kısaca kira meselesi diyebilece
ğimiz bir mesele var. Bunun üzerinde çeşitli ka
nun teklifleri var, muhtelif komisyon raporları 
var, bütün bunların yanında da mal sahibi ola
rak, kiracı olarak sayısız vatandaşın değişik 
düşünceleri var. Bu meseleyi karşılaştığı muh
telif noktai nazarları nazara alarak mütalâa 
ederken evvelâ mülkiyet bahsi üzerinde bir lâh
za durmak lâzımgelecektir. Zira tam serbestlik 
istiyenler büyük mesnet olarak mülkiyet bahsi
ni ele almaktadırlar. Bir kısım mal sahipleri işi 
kökünden halletmek istiyorlar. 

Diyorlar ki; mülkiyet mukaddestir. Bilhassa 
Demokrat Parti buna bağlı olduğunu beyan et
miştir. Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desi ise, bir takım tahditleri âmirdir. Bütün bu 
tahditler mülkiyet üzerindedir. Binaenaleyh 
hem Anayasaya aykırıdır, hem Demokrat Par
tinin umdelerine aykırıdır. 

Derhal teyid edelim : Hakikaten Anayasa
mız ve iktidar Partisi, mülkiyeti her türlü mü
dahaleden masun tutmaktadır. 

Eviniz vardır. İçinde istediğiniz şekilde ika
met edebilirsiniz. İsterseniz yıktırırsınız, ister
seniz tamir ettirir değiştirirsiniz. Kulübenizi 
bir köşk haline sokabilir, köşkleri dilediğiniz 
renge boyatır, hâsılı dilediğiniz şekilde tasarruf 
eder, kullanırsınız. 

Paranız vardır: İsterseniz bir bankada tuta
bilirsiniz. Kimsenin dokunma hakkı yoktur. İs
terseniz küp içinde saklarsınız. Yine kimsenin 
dokunma hakkı yoktur. Dilerseniz harcarsınız, 
yahut sokağa atarsınız, yahut şuna buna hibe 
edersiniz. Daha renk renk imkânlar ve ihtimal
ler hep sizindir. Hâsılı, bir şeyin sahibi ve ma
liki olarak, onun üzerinde gönlünüzün arzusu 
veçhile mutasarrıfsınızdır. 

Ancak... Evet burada büyük bir ancak var
dır. Bu (ancak) fevkalâde halerde, yani cemiye
tin tam bir serbestiye tahammül edemiyeceği 
ve büyük iktisadi sıkıntılara duçar olacağı 
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hallerde mülkiyetin biıiaei şahıstani ikinci.^ıah- j 
sa ariyeten geçişi anında karşımıza dikilen .bir 
dur., işaretidir. 

Fert olarak maliki olduğunuz varlığı istedi- I 
ğiniz istimal şekli içinde tutmak hakkınızdır, | 
ama, bir ikinci şahsa muvakkaten verdiğiniz | 
yani kiraladığınım takdirde birtakım icaplara j 
tâbi olmak mecburiyetindesinizdir. 

Bu icaplar, o ikinci şahısların, ihtiyaçları ba
kımından ; istismar edilmemeleri için konulmuş- I 
tur. Anlayış olarak ve kanun olarak âdeta ma
şerîdirler. 

Paranız vardlr. Onu başkasının bir müddet 
kullanmasını istiyorsunuz. Geri almak, üzere onu 
bir ikinci şahsa veriyorsunuz. Yani paranızı | 
kiralıyorsunuz... I 

Bu kira bedelini istediğiniz şekil, ve nispette 
tâyin edemezsinz. Kanun bütün şartları ile 
karşınıza dikilecektir. j 

Paranızın kira bedelini (yani yaşıyan tabiri j 
ile) faizini ancak kanuna tâbi olarak tâyin ve | 
takdir edebilirsiniz. I 

Memleketimizde, mülkiyetin bu çeşidi üze
rindeki ahkâm, bugün hiç kimseyi, hiçbir para 
sahibini tedirgin etmemektedir. Aksine olarak 
ferden ferda bunu pek mâkul, pek isabetli, pek 
faydalı, pek lüzumlu, hattâ elzem sayıyoruz. 

Ama mülkiyetin öteki çeşidi olan gayrimen
kul üzerinde, mahiyet itibariyle para varlığın
dan hiç farkı olmıyan mülk varlığı üzerinde, o da 
fevkalâde hallerde ahkâm görüldü mü, bâzı va- I 
tandaşlarımız bunfu yadırgıyorlar, mülkiyet ba
kımından insan haklarına aykırı sayıyorlar. I 
Hattâ, hattâ anlayış olarak mahkûm ediyorlar. 
Halbuki bâzı- memleketlerde kiralara mütaallik 
hususi kanun bile vardır. Hattâ ğayrimenku'ller 
üzerinde, icabedinee yalnız ikinci şahıslar hak
kı bakımından değil, şehir bediiyatı bakımın- | 
dan bile kontrol (tesis edilmiştir. Bir arsanız | 
vardır; Bunun tam mülkiyeti- içindesiniz. Üze
rine yaptıracağınız bina, şehir plânının ahkâmı- I 
na tâbi olacaktır. Bu, bütün medeni dünyada i 
böyledir. • 

Hulâsa : Bâzı hallerde, bâzı haklar karşısında 
mülkiyet, kendi durumunu tanzim zorundadır. 

Şimdi nakit mülkiyeti, para mülkiyeti ile gay
rimenkul mülkiyeti arasındaki mahiyet iti
bariyle oaln benzerlik burada şu şekilde ifade 
edilebilir. Alelade ahvalde para türlü ihtiyaç- 1 
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lar, türlü tasavvurlar için lâzım olan bir unsur
dur. İnsanlar bu unsuru elde etmek için daha 
çok taliptirler. Mesken ise alelade ahvalde, alela
de hallerde bir defaya mahsus olmak üzere beliren 
bir ihtiyaçtır. Para gibi türlü şekil ve sebep
lerle beliren bir ihtiyaç olmamaktadır. Fakat 
fevkalâde ahvalde, mesken üzerinde bir buhran 
vücüde gelirse, yani o da şiddetle talep ve arzu 
edilirse, meskenin de tıpkı para gibi bir kâr had
di dâhilinde kiralanması lâzımgelir. 

Arkadaşlar; mülkiyetin ikinci şahıslara mu
vakkaten intikali bahsinde hakiki tecelliler ha
linde müşahede edilmiş olan hususlara da temas 
etmek, sanırım, yerinde olacaktır. 

Adam bir meskene kiracı olarak girmiştir. 
Mesken onun yaşayışı için, lüzumlu teminattan 
biri olmalıdır. Böyle olmaz da teminat yerine, 
her an kendisini tehdit eden, endişeye sevkeden 
bir unsur olursa ve nihayette bütün bu endişeler 
tahakkuk edip, adam yaşayışının ahengi bakı
mından sarsılırsa, bir haksızlık vücüde gelmiş 
olur. 

Ticarethanelerde bu mahzurlar daha da-kuv
vetle hissedilmektedir. Bir ticarethane, yalnız 
maddi değil, aynı zamanda mânevi bir varlıktır. 
Ticari müessesenin taazuvundaki faktörlerden 
biri şayet gayrimenkul ise, bir diğeri, türlü fe
dakârlık ve riskler pahasına vâsıl olunmuş bir 
muvaffakiyet merhalesidir. Bu fedakârlık ve 
riskler devresinden daha sonra da orada büyüyen 
iktisadi bir varlık mevzuu bahistir ki, edilinilen 
müşteriler ve muhit, kiracının gayretleri sonun
da husule gelen bir ayak alışıklığı, orada vücuda 
gelen müessesenin değeri olarak bir hak ifade 
eder. Medeni memleketlerin bir çoğunda bu mü
esses hak tanınmıştır. Fransa'da buna propriete 
conıereiale, ticari mülkiyet denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; mülkiyet üzerindeki 
bu mütalâalar, bu tarif Borçlar Kanununun 
ahkâmı karşısında gayrivâri't görülmemek ikti
za eder. Zira Borçlar Kanunumuzun mehazı 
olan isviçre'de de bugün mülkiyet üzerine şart
lar vaz'edilmiştir. Orada da kiralar tahdit edil
miştir. öyle ki, iki ay evvel yapılan bir refe-
ı-endıım neticesinde, halk büyük çoğunluk ha
linde tahdidin kaldırılmamasını istemiştir. 

Esasen Millî Korunma Kanunu da, böyle bir 
mahzur varit görülmediği için tedvin edilmiştir. 

Mülkiyet üzerindeki bu tarif, şüphesiz alela
de ahvalde kendiliğinden nazara alınmaz. Bir 
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arz bolluğu olursa, insanlar ferin fahur, dile- I 
dikleri mülkü bir ödeme imkânları ile mücehhez 
olarak kiralıyabilirlerse, yahut mal sahipleri ki
racıların peşine düşerlerse, böyle bir mülki
yet anlayışı, o anda belki de lüzumsuz sayıla
caktır. 

Bunun bir misali bugün faiz hadlerinde gö
rülmektedir bâzı memleketlerde insanlar ban
kalara tevdi ettikleri paralar mukabilinde bir 
hadde kadar faiz almak hakkına kanunen ma
lik oldukları halde, bankaların istiğnası neti
cesinde, paralarını muhafaza ettirmek için üste 
para yani faiz vermektedirler. 

Bir gün büyük kitleler teşkil eden kiracılar 
da (paranın kiracısı olan o bankalar gibi) müs
tağni bir duruma geçerlerse bu çeşit bir mülki
yet tarif ve anlayışı elbette kendiliğinden tas
nif edilmiş olacaktır. 

Fakat bugün hangi ahval içindeyiz? Millî 
Korunma Kanunu, fevkalâde ahvalin takdir 
ve tâyini salâhiyetini Hükümete bırakmıştır. 
Hükümet ise henüz kiralar üzerinde fevkalâ
de ahvalin zail olduğunu beyan etmiş değil
dir. Bir kanunla verdiğimiz bu salâhiyeti ev
velâ bizim tanımamız ve kiralar üzerinde fev
kalâde ahvalin şu anda devam ettiğini farzet-
memiz lâzım gelmektedir. Bu hale göre, ceffel
kalem tam serbestiye gitmek mahzurlu olur. 
Mesela mevcut raporlar içindeki Bütçe Komis
yonu raporunda serbestinin merhalesi halinde 
vâdeler vardır. Şayet bu vâdeler tam serbesti
ye gitmek zamanı ise nihayet bir tahmine, ka
tiyet halinde itibar etmek olacaktır. Şimdilik 
yapılacak iş/ arz ve talep (kaidesinin ancak bir 
tahmin neticesi olan bu vâdelere kadar normal 
ahvali iade etmesini beklemek ve temenni et
mektir. 

Tam serbestiye gitmek ise ancak salahiyetli 
Hükümetin kiralarda fevkalâde ahvalin zail 
olduğunu beyan edeceği anda mümkündür. 
Diğer taraftan kiralarda arz ve talep kaidesi, 
alelûmum ticari işlerde olduğu gibi değildir. 
Arz müessesesi, kira işlerinde biraz değişik I 
işlemektedir. 

Zira binalarda arz keyfiyeti, ticarette ol
duğu veçhile, fazla bekletilmemek gibi bir ka
yıt altında değildir. Tioarette malınızı ıjzun ı 
müddet elinizde tutamazsınız, elden çıkarma
ya mecbursunuz. Binalarda ise, birçok mal 
sahibi bir hayli zaman müstağni kalabilmekte- | 
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dirler ve bu istiğna ile mücehhez olarak, ol
dukça nazlıdırlar. Neticede inkıyat ve tevek
kül, muhtaç kiracılarda müşahede edilmekte
dir. Fazla bekliyemiyor, yüreği sızlıyarak ra
zı oluyor. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi, meseleyi böy
le vaz 'ettikten sonra, elimizde mağdur, haki
katen muztarip, fedakâr, birçok beceriksizlik
lerin ve yanlış tutulmuş işlerin kurbanı, bâzı 
mal sahiplerini mümkün mertebe tatmin yolun
da çareler düşünmekten başka yapacak bir şey 
kalmamaktadır. 

Arkadaşlar, bilhassa büyük şehirlerin uzun 
yıllardan beri hayatın kötü akışı ve mesul kim
selerin lakayt kalışı karşısında hakları yenmiş 
mal sahipleri vardır. Bu hakikati teslim etmek 
vicdani bir borçtur. Bu acıklı durum her gün 
biraz daha büyümek suretiyle şu anda karşı
mızda bir haksızlık tablosu halinde durmakta
dır. 

Gerçi mal sahipleri içinde birtakım kanun 
dışı uyuşmalarla gemisini kurtaranlar yok de
ğildir; bunlar hattâ çoktur. Fakat tamamen 
kanuna tâbi olarak yaşamış, ağır mahrumi
yetlere katlanmış olanlardan çoktur. Bunların 
ıztırapları hakikidir ve derindir. 

Birtakım uyuşmalarla gemisini kurtarmış 
olanlar, bu kanundan esasen fazla bir şey bek
lememektedirler. Fakat diğer tam dürüst züm
re bütün ümidini bugün görüşmesini yaptığı
mız kanuna bağlanmıştır. Bu suretle yapıla
cak iş bir taraftan himayeye muhtaç dar ve sa
bit gelirli kiracı vatandaşların tazyik edilme
mesi, diğer taraftan da gerçekten muztarip bâzı 
mal sahiplerinin mümkün mertebe memnun ve 
tatmin edilmesini mümkün kılacak bâzı zam 
ayarlamalarını düşünmektir. 

Bu ayarlama, itiraf edelim ki, tamamen yük
sek Meclisin hissi selimine kalmıştır. Zira elde 
gerekli sarih malûmat maalesef yoktur. 30 
ncu maddenin tadiline dair kanun teklifleri ve
rildi şöyle böyle iki sene olmuştur. O tarihten 
bu yana Hükümetin alâkalı makamı bu 30 ncu 
madde ile ne kadar sabit ve dar gelirli kiracı
nın himaye edilmekte olduğunu daire ve mües
seselerde yapacağı bir anketle pekâlâ bulabilir
di. Elimizde hiç değilse Devlete bağlı daire ve 
müesseseler içinde kira tahdidinden faydalanan 
ne kadar vatandaş bulunduğunu öğrenmek kabil 
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olur. Komisyonlar hayalî donneler üzerinde 
çalışmaz, Meclis bugün sisli bir tahmin vadi
sinde bırakılmış olmazdı. 

Muhterem arkadaşlar, 1939 senesi kirala
rından istifade eden dar ve sabit gelirli vatan
daşların durumlarında itiraf etmek lâzımdır 
ki, esaslı inkişaflar olmuştur. Bu husus temas 
ettiğimiz sayısız mal sahipleri ehemmiyetle kay
dediyorlar. Şüphesiz bu iddia varittir. 

1939 da bütçesi içinde mesken kirasına ayır
dığı bir parayı veren dar gelirli insan, memur 
olsun, işçi olsun, on üç ve on dört, sene içinde 
birkaç kademe terfi etmiştir. Emekliye ayrıldı 
ise çocukları yetişmiş yükü hafiflemiştir. Bun
dan başka hayat pahalılığı birden bire getiren 
1946 yedi Eylül Kararlarından sonra iki defa 
zam görmüştür. Bu zamlar yüzde yüze kadar 
varmıştır. Bütün bunlar himaye edilmekte olan 
bu kabil kiracıların 1939 dakinden daha fazla 
kira bedeli ödiyebileceklerinin delilidir. An
cak harb yıllarında ve onu takip eden 1946 ye
di Eylül kararlarından sonra, hayat pahalılığı 
da dört misli artmıştır ki, bunu dikkate alma
mak insafsızlık olur. Şüphesiz bu pahalılıktan 
mal sahipleri de müteessir olmuştur. Şu var ki, 
fazla muhtaç olmıyan mal sahipleri yanında 
hakikaten ihtiyaç içinde kıvranan ve geçimleri 
bir küçük eve, veya dükkâna bağlı olan mal sa
hipleri, muhtaç kiracılardan aded itibariyle az
dırlar, çok azdırlar. Bu suretle bir içtimai ve 
iktisadi düzenin sarsılmaması bakımından dar 
ve sabit gelirlilerin gördükleri terfi ve zam 
nispetinde, kira bedellerine ilâveler yapmak 
mümkün görülmektedir. Zamların daha insaflı 
nispetlerde olması lâzımdır. 

Ticarethane veya iş yerleri kiralarına gelin
ce : 

Sabit bir hakikattir ki, yeni inşaat çok bol 
mikyasta mesken üzerinedir, tş yerleri ve tica
rethane olabilecek yerlerin sayısı matlûp sayı
da artmış değildir. Bu yerlerin buhranı devam 
etmektedir. Buhran devam ettiğine göre, bunlar 
hakkında bir serbestiye gitmek, kiracıların bü
yük ölçüde istismar edilmesini, tahliye yahut 
çok kafcarık hava parası talepleri karşısında kal
malarını intaç edebilecektir. Bu ise, neşvüne
ma bulmak istidadında olup eleride memleket 
iktisadiyatında faydalı olabilecek birçok küçük 
sermayeli müesseseyi kökünden yıkmak olur. 
Büyük sermayeler de büyük fadakârlıklar yap-
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i mak mecburiyeti karşısında kalır. Bu itibarla, 

bu bahisteki prensibimiz bir gayrimuayyenlik-
ten kaçınmak ve yapılacak zam nispeti nasıl 
takdir edilirse edilsin, bunu sarih olarak belirt
mek olmalıdır. 

Hal böyle olunca, bir taraftan bir iktisadi 
tazyike yol açmıyacak zamlar yoluna gitmek, 
diğer taraftan kiracıların birtakım istismarla-

j rmı önlemek, yahut kiracıyı mağdur etmiyecek 
bâzı hususları mal sahipleri lehine düşünüp 
hükme bağlamak yerinde olur. Meselâ : 

1. Bir başka yerde evi olupta oradan tah-
ditsiz kira alanları bu kanun himayesinden ha
riç tutmak, 

j 2. Boşalan meskenlerden veya iş yerlerin-
J den kira tahdidini tamamen kaldırmak, 

3. Yeni bir eve sahip olacakları, inşaatı bi-
I ter bitmez tahliye ettirmek aynı zamanda iş yeri 

olarak 'kullanılan meskenleri kira tahdidine tâ-
I bi tutmamak; 

Bîrden fazla ikametgâhı olanları yalnız 
ikincisinde değil fakat her ikisinde de tahddt-

I siz kira ödemeye tâbi tutmak; 
I Ve nihayet, kiracının hiç mecbur olmadığı 
j halde, kendi gönül ve rızası ile tahditten fazla 

olarak vermek istediği bir hususi zamma mâni 
olmamak gibi hükümler, mal sahibi lehine dü
şünülecek hususlardandır. 

Bunların dışında kanuni zam olarak tâyin 
edilecek nispet ise artık Yüksek Meclisin hissi 

[ selimine kalmıştır. 
Şu andaki temennimiz, evvelâ Yüksek Mec

lisin, büyük kiracı kitlelerini bir malî tazyik 
altında tutmaksızm, cidden ımağdur birçok mal 
sahibi lehine uygun nispette bir zam kabul et-

j mesi; 
j Saniyen yeni inşaat miktariyle, 1939 kirala

rından filhal istifade eden vatandaş sayısının, 
I Hükümetçe tesbiti ve bunun neticesinin kira

larda fevkalâde ahvalin zail olduğunu beyan 
! etme durumuna bir an evvel girebdlmesidir. 

Arkadaşlar, tahditli kiralar üzerindeki mâ-
! ruzatım 'budur. Biraz evvel konuşan arkadaşı

mın da beyan ettiği ıgibi biraz evvel konuşan 
arkadaşın da beyan ettiği gibi bir de 1947 den 

I sonra; inşa edilmiş ve bir kira serbestisine maz-
j har olmuş yeni binalar vardır iki, bunlar üze-
! rinde bir an düşünmek yerinde olur. Bu kira-
' 1ar biliyorsunuz iki serbesttir. Ve serbest oldu-
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ğu için ibâzı ahvalde bilhassa şu zamanlarda 
bâzı istismarlara yol acıyor. Bu yeni kiralar 
tamamen, ş^rbesıt, olduğu liçdin kira bizzat mal 
sahibi tarafından tâyin ve takdir, edilmiştir. 
Mal sahibini, ,kimse zorlamamıştır. Düşünmüş, 
taşınmış dilediği kirayı vaz'etmiştir. Fakat her 
sene,, kendi tâyin ve taikddr lefctiiğibu kiraya bir 
zam yapmak cihetine giderse mal sahibi bu 
memlekette kira ve mesken buhranı diye bir 
meseleden, bdr dâvadan ıtegâfül «diyor gibi bir 
duruma düşüyor. Bunlar bu kanun mevzuuiba-
his edilirken kira ve mesken meselelerini baş
tan başa ıtetkık ederken, gözden kaçacak hu
suslardan değildir. Biliyorsunuz 'ki, bunlar 
neticede cemiyeti bir hayat pahalılığına götü
rebilir. Hayat pahalılığı öylesine gider ki, me
selâ bir kere beş basamak arttı mı, arz bolluğu 
hâsıl olsa dahi bu beş basamağın beşi de inme
miş oluyor. Bir alışıklık insanların bütçelerin
de yer ediyor ve müsait zaman gelse bile Ibu beş 

' basamak bir, iki basamak ©ksdliyor. Yand bu 
arz bolluğu ilerde kiralan aşağı seviyeye. geti
receği ümidine kapılanlar, bunda yanılıyorlar, 
Yüksek Heyetinizin bu nevi kiralar meselesi 
üzerinde bdr an ıtevalkkuf etmesi lâzım gelecek
tir. Heyeti umumiyesi üzerindeki mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

JIEÎS — Efendim; yazılı beyanda bulunacak 
hatip arkadaşların 20 dakika ile yazılarını tah
dit etmelerini rica edeceğim. 

Hasan Fehmi Ustaoğlu buyurun. 
HASAN FEHMİ USTAOĞLU (Samsun) — 

Efendim bundan 12 sene evvel harb buhranla
rından doğan ihtikârı önlemek mülâhazasiyle eş
ya fiyatlarına vaz'edilen tahdit, sonra sonra tabi-
atiyle her şeyden kalktığı halde yalnız kiralara 
dokunulmaması kiralarda bu tahdidin devamın
dan faydalanan kiracıların mesken buhranı ve 
sair türlü türlü hakikata 'istinat etmiyen propa
gandaları yüzünden çoktan beri öyle bir şekil al
mıştır ki; iş icar, isticar mahiyetinden çıkmış hu
kuk mevzuatına aykırı ve hiçbir memlekette mis
line tesadüf edilmez bir durum almıştır. Hazine, 
evkaf, belediyeler gibi emvali umumiyeye ehem
miyetli zarar iras etmekle beraber alâkadar gay
rimenkul mülk sahiplerinin sabrını tüketmiş 
âvazei şikâyetlerini ayyuka çıkarmıştır. Bahusus 
bunlar içinde yetimler, dullar, emekliler gibi za-
ifülhal k'imseler de vardır. Bunların sıkıntılı te
ferruatını anlatmaya ve sözü uzatmaya hacet 
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| yok, bu cihet herkesçe malûmdur. Kiranın azlı

ğından ziyade mülkünü kiracının elinden kurta-
ramamaktan müşteki bulunan ve namütenahi za
ruretler, ihtiyaçlar karşısında hakkı tasarrufları
na kavuşmaya hasret çeken bu vatandaşlar artık 
şimdi Büyük Millet Meclisinden teskin edici mağ
duriyetlerine nihayet verici bir karar istirham 
ediyorlar. Şimdi bunlardan mesken sahiplerine 
1956 ya akdar sabır teklifi cidden ağır gelir. Hu-

f kuka riayet mevkiinde ihtilât ve anarşi korkusu 
bir tevehhümdür, beyhudedir. Kira bir menfaati 
maksude karşılığı dünyaca tanınmış bir hakkı 
meşrudur. Amorti değildir. Mademki böyledir ve 
bu hakkın haleldar edilmesine bir nihayet veril
mekte esas itibariyle kabul edilmiş ve kanaat hâ
sıl olmuştur. O halde İçişleri Komisyonunun ka
bulü veçhile kiracılara tedariklerine bakmaları 
üzere, nihayet bir sene müsaade verilerek sene 
nihayetinde gayrimenkul sahiplerinin birini di
ğerinden ayırmıyarak mülklerinde tasarruf hak
larına serbestlik verilmesini biz dahi arz ve is
tirham ediyoruz. 

REÎS — Hâmid Şevket înce. 
; HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Bu 
[, tasarı münasebetiyle yaptığım tetkikat neticesin-
I-; de, nazarı dikkatimden kaçmış olan, fakat tabı 

ve tevzi edildikten sonra çok enteresan addetti
ğim bir mesele ile karşılaştım. 5020 sayılı Kanun, 

;• bugün şu tekliflerle tâdil edilmek istenilmektedir, 
halbuki 5020 sayılı Kanun, neşir tarihi olan 

: 27 Şubat 1947 tarihinden itibaren mer'i bile de
ğildir. Kemali ehemmiyetle nazarı dikkatinizi cel-
bederim; çünkü 5020 sayılı Kanun, ki şimdi tâ
dil etmekteyiz, 10 numaralı paragrafında aynen 
şöyle demektedir: «Bu madde hükümlerinin uy
gulanacağı yerleri Hükümet tâyin ve ilân eder, 
bu yerlerde 2490 sayılı Kanunun bu maddeye 
aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu madde hükmü
nün yerine getirilmemiş olduğunu Müdevvenat 
Müdürlüğüne müracaat ederek öğrendim. Filha
kika maddenin hükmü yerine getirilmek için 
Heyeti Vekile tarafından neşrinden sonra itti
haz edilmiş bir kararla ilân yapılmış mıdır? Di
ye sordum. Bana hayır, ilân yapılmamıştır, de
diler. Aman hele iyi bakın, dedim. Yoktur efen
dim diye tekrar ettiler. Müdevvenat Müdürlüğü 
bu gibi sualleri salâhiyetle cevaplıyan bir mer-
cidir. Her biriniz, her vatandaş bir kanunun 
mülga veya mer'i olduğu hakkında bir iştibaha 
düştüğü zaman, oradan bu iştibahım süratle* 
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izale edebilir. İsterseniz biriniz şimdi gidiniz tele
fonla sorunuz, size derhal cevap verirler. İş böyle 
olunca ve 5020 sayılı Kanunun X paragraflı 
hükmü veçhile ilân yapılmadıkça yani bu vazi
yet bir emri sabjt halinde karşımızda dururken 
neyi tadil ediyoruz arkadaşlar? Gayrimer'i bir 
kanun tadil edilir mi? Bu keenlemyekûiı ha
linde kalmış olan 30 ncu maddeyi bütü&, tefer
ruatı ite yeniden canlandırmaktır. Ben şu neti
ceye vardım: Şu halde tâdil halinde değil, ha
rekete getirici bir mahiyette bulunduğu için o 
şekilde bir muamele yapmalıyız. Yani Hükümet 
ilân etmelidir. Hukukan nazik bir vaziyetteyiz. 
İşin ehemmiyeti hakkındaki umumi görüşleri
mizi ifade etmeden, bu kanunun sebebi tedvini 
yerinde midir, değil midir, diye heyeti tununu-
yesi hakkındaki mütalâamızı öne atmadan ve 
bu mevzudaki müspet veya menfi mütalâaları 
dinlemek imkânını bırakmadan bu hususun halli 
için bir takrir takdim ediyorum, işi Adalet Ko
misyonuna havale edin diyorum. Bu, adalet işi
dir. Heyeti Celüeniz nasıl istesreniz öyle yapın. 
İsterseniz Karma bir komisyona da havale ede
bilirsiniz. Bu itibarla müzakeresinin geri bıra
kılmasını teklif'ediyorum. 

REİS — Salamon Adato buyurun. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, 3780 numaralı Kanunun 30 ncu 
maddesinin ikinci fıkrasında: (Bu madde hük
münün tatbik edileceği yerleri Hükümet tâyin 
ve ilân eder) denilmektedir. Kanunda bu hük
mü sevketmekle vâzıı kanun, Millî Korunma 
Kanununun bu maddesinin muayyen bâzı yer
lerde şiddetle lüzumu tatbikma kaani olmuş
tur. Arkadaşlardan bâzıları: «Bu rejim kaldı
rılmalıdır, taraflar serbest bir şekilde mukavele 
edebilmelidir» yolunda beyanda bulunmuşlar
dır. Bu arkadaşların seçim bölgelerinde, belki 
mesken buhranı mevcut değildir. Fakat biz, ben
den evvel konuşan Füruzan Tekil'arkadaşım da
hi, İstanbul milletvekilleri olmaklığımız itiba
riyle İstanbul'un vaziyetini nazara alarak mâ
ruzâtta bulunmak mecburiyetindeyiz. 

MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Öyle 
ise İstanbul için hususi bir kanun yapalım. 

SALAMON ADATO (Devamla) — îcabeder-
se Hükümet yerini tâyin eder. Biz, hislerimize 
kapılarak müdafaada bulunmıyacağız. 

İstanbul milletvekilleri İstanbul halkının 
"nabzını yoklamak için keyfiyeti teşkilâta havale 
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etmiş teşkilât, yüksek malûmunuz olduğu üzere 
milletle sıkı-temastadır ve teşkilâtın bize gön
derdiği mütalâaya göre serbestlik, katiyen zam 
caizdir. Komisyonlar, ,jd urumun ciddi bir su
rette göz önünde bulundurarak bir mütalâa be
yan etmiş değildir. Bundan evvel İçişleri Komis

yonu raporunun kabulü hakkında bir takrir ve-;" 
rilmiştir. Arkadaşlar, İçişleri Komisyonu yedi 
ay zarfında birbirine zıt olan iki mütalâa beyan 
etmiştir. 18 . VII . 1951 tarihli raporda, o zaman 
müzakereler sırasında Hükümetin temsilcisi 
mevcuttu, tekyidatm katiyen kaldırılması caiz 
değildir yolunda bir mütalâa mevcuttur. 31 . 
VII . 1952 tarihli raporumuzda ise makûs isti
kamete giderek bu kanunun ipkasında katiyen 
bir fayda mülâhaza edilemiyeeeğini ifade et
miştir. 

Memleketi yakımdan alâkadar eden bir mevzu 
üzerinde bir komisyona ay aralıkla biri birine 
zıt mütalâalar vermiştir. Halbuki, mesele iktisa
di ve içtimai bakımlardan çok mühimdir; Yük
sek Heyetinizin bu meseleye lâzımgelen ehem
miyeti atfedeceğine de^üphe yoktur. 

Fevkalâde haller dolay isiyle vâzıı kanun bâ
zı tahdidat vaz 'etmek zorunda kalmıştır. O ah
vali fevkalâde yok deniyor. Fakat vâzıı kanu
nun 30 ncu mfcddeyi vaz'etmekteki maksadı ne
dir? Meskenler ve ticarethaneler hakkında arz 
ve talep arasında bir 'muvazenesizlik bulunması 
halinde istisnayı önlemektir. Fevkalâde hallerde 
inşaat İhtiyaca cevap vermiyebilir. Onun için 
arz ve talep arasındaki muvazene bozulursa ya
ni talep fazla olursa o, zaman kiralar alabil
diğine yükselebilir. Vâzıı kanun bunu önlemek 
istemiştir, işte arkadaşlar bu takyidatm kaldı
rılmasını istiyen mal sahipleri ve mal sahipleri
nin noktai nazarını kabul eden bâzı muhterem 
arkadaşlarımız diyorlar ki, mülkiyet hakkı nez-
ediliyor. Rica-ederim, mülkiyet hakkının.nez'i 
mevzuubahis değildir. Çünkü 1939 senesinde el
li bin lira kıymetinde bulunan bir gayrimen
kul bugün 300 - 400 bin lira kıymetine yüksel
miştir. Mal sahibi bu gayrimenkulunu âhara 
devredemiyor mu, o gayrimenkulunu terhin ede
rek istediği parayı alarak başka bir apartman 
yaptıramıyor mu? Veyahut başka bir iş göre
miyor mu? Yalnız bu arz ve talep arasındaki 
nispetsizliğin neticesi olarak fahiş bir kiva talep 
etmek imkânı ..hâsıl olacaktır. Btt vaziyet hakkı 
mülkiyetin ihlâli midir? 

534 - — 



B : 36 30.1 
MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Bal 

gibi ihlâlidir. 
SALAMO NADATO (Devamla) •— Hayır, ih

lâli değildir. Esasen kanunda, mevzuatımızda 
böyle fahiş ivazlar arasında nispetsizlik bulun
duğu takdirde vâzıı kanun müdahale ediyor. Son
ra asıl yine gayrimenkul sahipleri bu kanun kar
şısında müsait bir durumdadır. Ya gemiciler ne 
yapsın. Çünkü aynı kanonun bâr maddesinde de
niliyor ki; Hükümet eğer ihtiyacı olursa bir ge
micinin gemisini elinden alabilir. Hangi kıymet
le 1939 senesindeki kıymetle (Alınmadı sesleri) 
Alınmıştır, haberiniz yoktur. Muhetrem arkadaş
lar, kanunun vaz'ettiği tahdit yâlnız bizde mev
cut değildir. Birinci Umumi Harbden beri iki 
memlekette tatbik edilmiş ve halen de tatbik edil
mektedir. İkinci harbde mesken buhranı bütün 
şiddetiyle hükümran olmıya başladıktan sonra 
birçok memleketler aynı tedbire baş vurmak zorun
da kalmışlardır. (Öyle değil sesleri) Lütfen mü
dahale etmeyin. (Gürültüler) Kesmeyiniz, kür
süye gelirsiniz, konuşursunuz. Bu sistem, İngil
tere'de, ispanya'da, Fransa'da, Belçika'da, İtal-
ya,da, İsviçre'de ve Yunanistan'da vardır. 

CEMM> GÖNENÇ (Erzincan) — Ticaretha
nelerde yoktur. 

SALAMON ADATO (Devamla) — Hattâ 
harbden evvel ve normal zamanlarda bu hususta 
çıkarılan kanunlarla ticarethanelere müdahale 
edilmiştir. Sebebini şimdi arzedeceğim, müsaade 
buyurun. 

Arkadaşlar, bundan birbuçuk sene ev ver İs
viçre'de fiyat murakabesi sisteminin kaldı nlma-
sı bahis mevzu olmuş, (galiba Füruzan Tekil ar
kadaşımız temas ettiler) orada malûmuâliıiiz ol
duğu üzere referandum sistemi vardır, orada 
milletin reyine müracaat ederek murakabe sistemi 
kalksın mı, kalkmasın mı?. Hususu hakkında mil
lete müracaat edilmiştir. İsviçre'nin en ciddî ga
zetesi olan Journal de Geneve'de İsviçre iktisat 
mütehassısı Olivier Rodin 17 Mayıs 1952 tarihin
de bir başmakale yazmıştır. Başmakalenin nihâ
yetinde muharrir fiyat .murakabe sisteminden 
bahsettikten sonra diyor ki, «kiralar meselesi ka
lıyor, bu mesele de birdenbire serbestiye avdet et
me keyfiyeti, gerek iktisadi ve gerek içtimai ba
kımdan vâhîln neticeler tevlit edebilir. Normale 
ancak kademe kademe gitmek mümkün olur. Mu
rakabe tedbirlerinin ipkası bu bakmidan muhik-
tir.» 
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Arkadaşlar, 1947, senesinde bir zam kabul 

edildikten sonra 1950 senesinde, umumi seçim
lere takaddüm eden aylarda, Halk Partisi men
subu Allah rahmet eylesin, Şefik Tugay ve b | -
zı arkadaşları, Bütçe Komisyonunun sanki onu 
kopye etmiş gibi, kabul ettiği şekilde bir teklif
te bulunmuşlardı. Tasarıyı tetkik için bir Geçici 
Komisyon teşkil edilmiş idi. 

Geçici Komisyon başına nasılsa adalar şek
lindeki sıra sıra gayrimenkullerin sahibi olan' 
Hasan Fehmi Bey geçmişti. O zaman bu tasan 
aynen kabul edilmiş ye Meclise intikal ettiril
miştir. Fakat, seçimlere yakın olduğumuz için 
Halk-Partisi tasarıyı geri almıştı. Bu hareketin 
mânasının takdirini yüksek heyetinize bırakıyo
rum. , 

Arkadaşlar; bu kanun tâdili Halk Partisi za
manında mevzu ubahis olduğu zaman muhalefet
te bulunan Hasan 'Polatkan arkadaşımız ile ben 
konuşmuştuk. Hakikatta mevzu, zannedildiği gi
bi kiraları bir iki sene sonra serbest birakmak 
şeklinde bir formül ile halledilecek bir dâva de
ğildi*. Hasan Polatkan arkadaşımız o zaman 
demişti ki; yurdumuzun; en büyük şehirlerinden 
en ufak kasabaları ile ilgili muhtelif yerlere göre 
derece derece değişen bu mesken buhranını hal
le medar olacak teferruajtlı, vuzuhlu ve şümullü 
bir mesken politikasını bir an önce ortaya •koy
masını ve bu işe ait plân, program ve tasarıları 
bir an önce Meclise getirmesini temenni ederiz.» 

Arkadaşlar, bu mesele ancak inşaatı tesri 
şekli ile halledilebilir, yoksa kiraları serbest bi-
rakmakln değil. • • • • • • » -

Demin arkadaşlar güz#l izah ettiler. Para 
: istikraz eden bir kimse kanunun himayesine maz-

har oluyor. Banka onun müzayakasından istifa
de edemiyor, onu istismar edemiyor, çûnki bu 
hususta vâzıı kanun mü&ahale ediyor, fazla faiz 
alan banka ceza ile tecziye ediliyor. Gayrimen
kul sahibi ne yapıyor? Parayı gayrimen-
kule kalbediyör ve gayrimenkulun intifamı satı
yor. Tabiîdir ki, burada vâzıı kanun, bilhassa 
nispetsizliğin bu kadar şiddetle mevcut olduğu 
bir zamanda,1 'müdahale etmek zorunda kalır. 
Hayret ediyorum, meskenler üç sene sonra, ma
ğazalar-bir sene sonra serbest kalacak. Neden? 

| Mağazalar para kazanıyor. Rica ederim, gezin, 
• Ulus Meydanında, Anafartalarda, bilhassa Ata-
j türk Bulvarında bir tek. kiralık dükkâna tesa

düf ettiniz mi? Bu kanun çıktığı zaman hepsi 
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sokağa atılacaktır, o vakit bunlar nereden ekme
ğini kazanacaktır? Binaenaleyh bu durum karşı
sında kiracı mal sahibinin istediği yüksek kirayı 
kabul etmek zorunda kalacaktır. Vâzıı kanun ve 
Yüksek Meclisiniz buna imkân birakır mı? 

istanbul'da beyaz peynire narh konduğu bir 
zamanda ticarethane ve mağazaların serbest sis
teme gitmesi imkânı mevcut mudur? Beyaz pey
nirden insan vazgeçer, bir aile reisi çocuklarına 
kuru ekmek yedirebîlir, ailesine yamalı 'elbise 
giydirebilir; fakat bir aile reisi ailesine bir çatı 
temin etmek zorundadır. Büyük şehirlerde man
tar gibi çıkan gece kondular bu ıstırabın ifadesi
dir. Bunu Yüksek Heyetiniz nasıl gözden uzak 
tutabilir? 

Sonra arkadaşlar; kiralara % 100 - 150 zam 
bâzı arkadaşlara kâfi gelmiyor. Ya geliri mah
dut olan vatandaşlar ne yapacakiatt işte Fransa 
bunu düşünmüş; 1948 Eylülünde kabul »ettiği bir 
kanunla kiraları artırmış, fakat serbestlik reji
mine geçmemiştir. Fransada 1939 kiralarına gö
re dört misil kabul edilmiştir. Fakat 20 Fransız 
Frangı 1939 da bir lira iken bugün bir lira 120 
franga tekabül etmektedir. 

Şu halde Fransa'da kiralar bugün bize göre 
dahi ancak yüzde yüz artmıştır. Vâzıı kanun bu 
kiraların artmasına müsaade edecek mi? Ohalde 
memurları düşünmek mecburiyetindeyiz. Fransa 
dar gelirli memurlara mesken tazminatı vermek 
lüzumunu duymuştur. Fakat biz bu dar gelirli
leri hiç düşünmüyoruz. Yalnız bütçe mülâhaza-
siyle yani f,a.zla varidat temin etmek için, Bütçe 
Komisyonu kiraları serbest bırakıyor. Bu, büyük 
bir ıstıraba sebebiyet verecektir. Ben istanbul gi
bi büyük şehirleri nazara alıyorum. 

Şimdi arkadaşlar bu dar gelirli vatandaşlar 
nıe yapacak? Bîr defa Hazine Bina Vergisini oto-
matikman, yüzde yüz nispetinde hattâ % 150 nis
petinde artıracak, diğer taraftan Gelir Vergisin
de de bir fazlai varidat olacaktır. Bu gelir mem-
balariyle Hükümetimiz memurlara yardım et
mek mecburiyetindedir. Zira bu varidatla onlara 
bîr tazminat vermek imkânını bulacaktır. 

Bütçe Komisyonu Reisi' kürsüye çıktılar, de
diler ki, biz bu formülü kabul ettik, bu formül 
ile hava parasına nihayet verilecek. Kendileri 
adliyeci midir? Bilmiyorum tasarının bir mad
desinde deniyor kî : «boş kalan binayı sahibi is
tediği kira ile kiraya verebilecektir, binaenaleyh 
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hava parası almak zorunda kalmıyacaktır, çün
kü mukavele serbest olacaktır. Haya parası ne 
zaman rol oynuyor : Mal sahibi istediği kirayı 
mukaveleye koyamadığı için hava parası alıyor, 
fakat istediği kirayı mukaveleye koyunca hava 
parası müessesesi ortadan kalkacaktır. 

Sonra diyorlar ki, bir sene geçecek, dük-
I kânlar serbest olacak. Niçin bir sene, 6 ay tah

minî olarak konuyor? iktisadi mevzularda he-
I sapla iş görülür. Bedri Nedim Cföknil arkadaşı-
| mız bu iktisadi doneleri iyi bilir. 3 sene sonra 
} hâsıl olacak vaziyeti hangi kehanet sahibi tak

dir edebilir? Üç sene sonra bir muvazene 
hâsıl olursa vâzıı kanun bir ay içinde bir. kanun 
çıkarır. Fakat 3 sene sonra ihtimalâta dayana
rak bir hüküm vaz'etmek tanım tekniği bakı
mından doğru değildir. Meskenler daha mü
sait bir rejime tâbi tutuluyor, ticarethaneler 
daha sıkı. Halbuki ıbir arkadaşım ..dem.jn.hu. 
mevzua temas ettiler, sabretmeleri hakkında 
ricada bulunmuştum; <normal zamanlarda harb-
den çolk evvel bâzı memleketlerde ticarethane 
sahiplerini himaye etmek zarureti görülmüştür. 
Bir .kimse bir mağaza kiralıyor,< sermayesini, 
zekâsını .kullanıyor, uzun seneler çalışıp -bir 
varlık vücuda getiriyor. Mukavelenin, sonunda. 
mal sahibi, buyurun dışarıya diyemiyor. Çün
kü bir hak iktisap edilmiş bulunuyor. Mal ısa---
Mbine denıilldyor ki, «sen burasın} kiraya ver
mek üzere almadın, yahut yapmadın mı; o hal-, 
de niçin Adato çıksın, Varınca girsin ? Sebep ? 
Eğer müstecir mukavele şartlarına riayet, edi
yorsa neden onu atmak istiyorsun? Demek-ki 
senin bir maksadın var.» Ona talip olan kimse 
senelerce o yerde ter dökmüş olan adamın te
min >etltiği durumdan 'haksız olarak istifade et-
melk istiyor. Vâzıı kanun, diyor ki : Hayır çı
karamazsın! Şayet mal sahibi iltilâfm kirala
rın yükselmiş olmasından tevellüt ettiğini iddia 

I ederse, mahkeme mahalline ehlivukuf gönderi
yor ve vaziyeti tesbit ettiriyor. Kirada, bir te-
reffü mevcut ise, kiracıyı o fazla 'kirayı verme
ye mecbur ediyor, falkat çıkarmıyor. Hattâ 
kiracının hakkı o kadar büyük bir kıymet ifa
de ediyor ki, tüccar malî sıkıntısı zamanında 
bu hakkı (ticari mülkiyeti) bir bankaya ter
hin ederek mukabilinde para istikraz edebili
yor. Binaenaleyh Ibdz, ticarethaneleri mahvede
lim. Mülk sahibi 50 bin istesin, 100 bin işte-

j sin vereceksin, diyelim. Vermezsen gideceksin, 
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diyelim. Nereye* gidecek ? Bugün boş T)ir ma
ğaza var mil İstirham ederim muhterem arka
daşlar, biraz ehemmiyetle bu ınevzu üzerinde 
duralım; Mülk sahipleri, evet ıbügün altı mis-
İline • kıymetleri çıkmış olan gayramenlkullermi 
eski rayiç üzerinden kiralamak mecburiyetinde
dirler. Tam karşılığini alamıyorlar, bunu tak
dir ediyoruz; fakat bir defa mukayese -edelim 
bu mal sahibinij- Elmniyet Sandığına parasını 
yatıran -veya tahvilât alan bir vatandaşla mu
kayese ediniz. Gayrimenkul sahibinin serveti 
5 - 6 misline! çıkmıştır. Servetti emniyet altın
dadır Bu vatandaşlar bir zamk iktifa etsin
ler. Yüksek Meclisiniz de o zammı 'kabul et
mekle adalet dairesinde hareket etmiş olacak
tır;-. .;;':.:;-.-•::•• • 

• REİS — Abdullah Aytemiz buyurun. 
- ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Efen
dim, bugün hak ile menfaat çarpışmaktadır. 
Bakalım hangi taraf galip gelecektir? 

Aziz arkadaşlar, müvekkillerinizin yalnız ve 
yalnız menfaatlerini değil haklarını da koru-! 
yacağınızdân emin bulunmaktayım. Menfaat," 
meşru olduğu gibi çok kere de gayrimeşru olur. 
Ama en yüksek bir kudretin adını taşıyan hak 
ise; daima hâktir, böyle bir ikiliğe tâbi değildir. 

Ey yazıhaneli, müayenehaneli aziz ve hakşi
nas arkadaşlar, adalet muvacehesinde bir ol
gunluk imtihanı vermekteyiz, muvaffakiyet te
menni ederim. Her hangi bir mülâhaza ile 
olursa ölsün, bir vatandaşın mülkünün, iradı
nı başkalarına bahşiş çeken bir kanuna, müsa-f 
derei emvali andıran bir müsaderei menafi ka
nunu demek çok yerinde olur. Bu kanunun taz
yik ve tehdidi altında ayda 100 lira irada mü
tehammil bir gayrimenkulun kirası dörtte, hat
tâ beşte bire inerse, ve mülkün kıymeti de bu 
nispette Müşerse, masrafı, vergisi çıktıktan 
sonra mülk -sahibinin elinde yalnız tapu senedi 
kalırsa bunun müsaderei emvalden ne farkı ka
lır? (Bravo sesleri) (Gülüşmeler) Müsaderei em
val saltanat devrinin Ceza Kanununda suçtu. 

Arkadaşlar, "tarih tekerrürden ibaret der
ler. Müsaade ederseniz bu hususta bir hâdiseyi 
arzedeyim : Saltanat devrinde elinde tahliye 
ilâmı olan zavallı bir kadın evinin şağili bulu
nan bir yüzbaşıyı evinden çıkarmaya muvaf
fak olamayınca : (Teklif ediyorum; evi mecea-
nen sana ferağ ediyorum; sen "de kurtul, ben de 
kurtulayım) diyor. Yüzbaşı (Müsaade edin d* 
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I bir hafta düşüneyim.). diyor. Kadının, «Ned&ı 

düşüneceksin?» demesi üzerine, «Çünkü demiş, 
vergisi ve tamir masrafı var.» 

Xşte bu kanun senelerden beri tasarruf hak
kını hiçe sayan ve adalet camiasına huzursuz
luk veren bu gibi hâdiselerin yüz binlerce acı 
acı misalini vermektedir. 

Aziz arkadaşlar, ben * Halk Partisi zama
nında yapılan, hakikaten bir bina buhranı se
bebiyle tedvin olunan ve fakat, son zamanlar
da artık hikmeti vücudu kalmıyan bu madde
nin ilgası hakkında bir kanun teklif inde* bu
lundum. Müsaadenizle bunun mucip sebepleri
ni sirasiyle arzedeyim. Bu husustaki mâruzâ
tımla Dahiliye Encümeninin büsbütün bu mad
deyi kaldıran raporunun da müdafaasını, izahı
nı yapmış olacağım : 

Bir - Bu kanun, Teşkilâtı Esasiye ve Mede
ni kanunlara tamamen muhaliftir. Çünkü bir 
kimsenin kendi mülkünde istediği gibi tasarruf 
hakkım ihlâl etmiştir. Mülkiyet hakkı ise in-

• sanlığın, en tabiî ve kutsi-haklarından birisidir. 
İki - Bu kanım hayli zamandan beri ifsatçı 

ve'tahrikçi bir kanun olmuştur. Kanunlarda 
esas ıslahçı olmaktır. Senelerden beri kiracı ile 

I mülk sahipleri arasındaki münasebeti, samimi
yet ahengini tamamen bozmuştur. Bunun yeri
ne kin, gayz ve husumet kaim olmuştur. Bunun
la da kalmıyarak birbirlerine karşı darp, cerh, 
katil gibi suçları işletmekten geri kalmamıştır. 
Matbuat bunun şahididir. Esasen bu kanunun 
mayasında, bünyesinde suç işletmek şemme ve 
hassası mevcuttur. Bu kanun cemiyetin ahlâki, 
içtimai nizamını bozmuş, fesatçı bir hale getir
miştir. Arkadaşlar, sai bilfesat olanların ce
zası İlâhi Kanunda . daha ağırdır; asılır, kesi
lir, icabı halinde cemiyet içinden çıkarılıp atı
lır. Bizim de böylece Allah'ı hoşnut etmemiz 
için bu kanunu kaldırmamız lâzımdır. Allah'ın 
nizamına uymalıyız. Fesat vasıtalarını ıkanun; 
lar manzumesinden çıkarıp atmak lâzımdır. 

Üç - Bü kanun âcizlere has bir kanun ta
line gelmiştir. Nüfuzlu ve servetli olan mülk 
sahipleri ile kiracılar uyuşmuşlardır. Hakkın 

i vebalinden kaçan vicdanlı, insaflı kiracılar, 
konturatlarında yazılı miktara bakmıyârak 
emsali bjna kiralarına yakım bir parayı ver
mekte ve mülk sahipleri almaktadırlar, feü ka
nunun kuvveti, cemaatı, tatbik kabiliyeti dort-

l te üç nispetinde zail olmuştur. Dörtte bire ge-
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linçe; menfaatimden başka bir şey düşünmiyen 
kiracılarla, geçimi gayrimenkulunun iradına 

, maksur, başkaca kazancı olmıyan birtakım 
âciz ve zayıflardır ki, bunlar tahliye «ebebi ka
nunen mevcut iken, şahsi durumları müsait ol
madığı için, dâva açarak uğraşamıyan kimsele
re münhasır kalmıştır. Çünkü bunların., gayri-

• müsait durumları dolâyısiyle, bir avukat tut
maya ve ücreti vekâlet vermeye keseleri mü
sait değildir. 

' Saltanat devrinde de böyle yalnız zayıflara 
karşı tatbik edilir kanunlar mevcut idi. işte 
bu da o kanunlara bir örnektir. İyiden kötüye 
rücu etmek, hakikaten Menfur bir irticadır; 
kötüden iyiye dönmek de mesut bir irticadır. 
İrticaın tam kendisi olan bu kanun hakikaten 
menfur irtica misallerinden biri/ni teşkil etmek
tedir. 

REİS — Kanunlar hakkında iyi dil kulla
nılmasını rica ederim, 

Dört - Bu kanun Devlet Hazinesini, Vakıf
lar İdaresini, ldarei hususiyeleri, belediyeleri 
milyonlarca lira zarara sokmaktadır; Devlet 
Hazinesi ile Evkafı bugün ele alalım; bilhas-

-sa evkafı mülhaka kiraları, tamir masrafı ve 
vergilerine tekabül etmediğinden'dolayı mah-
vü harap olmuştur. Hademei hayrat maaşsız 
kalmış, perişaniyete ve sefalete mâruz kalmış
lardır. 

Hazineye gelince : Senelik kiraları 2 500 li-
radaıiı aşağı olan bina sahipleri Gelir Vergisi
ne tâbi olmadığından. Devlet Hazinesi ve bu 
müessese milyonlarca zarara uğramaktadır. 
Bilhassa, İstanbul'daki binaların % 90 ı bu ka
bildendir. Tahkikatıma göre Hazinenin Ge
lir ve Müsakkafat Vergisinden ziyanı 100 mil
yon liradır. 

Beş - Bu öyle bir kanundur ki, bunu tat-
• :.,.bik: etmek için bitaraf bir hâkim bulmak da 

pek müşküldür. Hâkimler de ya ev sahibi ve
ya kiracıdırlar. Bu iki zümre birbirine hasma-
ne ve yaın bakan zümrelerdir. 

Buf dillerde dolj&şân, dillerde destan olan 
maddenin bir fıkrasında; (mukavele hükümleri
ne riayet edildiği takdirde tahliye dâvası mesmu 
değildir) dertıİmektedir. Şu halde ancak mukavele 
hükümleri ihlâl edildiği surette tahliyesi caizdir. 
Canlı bir misal olarak arzedeyim; mecuru âhara 
icara salahiyetli olmıyan bir kiraeı mecuru kıs-
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I men âhara icar etse ve aleyhinde dâva açıldık

tan sonra kiracısını çıkarsa mülk sahibinin dâva 
hakkı kalır mı, kalmaz mı? 

Kiracı (mâni zail oldu. artık dâva hakkı kal
madı, davacı mülk sahibi ise mukavele hükmü bir 
kere ihlâl edilmiş olunca dâva hakkı mahfuz ka
lır) diyecek olurlarsa bu gibi iki tarafa müsait 
ihtilâfların hallinde hâkimin durumu bu gibi iç-

I t'ihadi ve takdirî meselelerde müessir olacaktır, 
I tesir altından kurtulamıyacaklardır. Aksini id

dia etmek hayal ve faraziye veya hâkimlerde 
peygamberane bir haslet aramak gibi olur. 

6. Bu kanun insafsızlıkla başlıyan adaletsiz-
I likte karar kılan bir kanundur. Çünkü Millî Ko-
I runma Kanununun, birbirinin mütemmim şartı 
I gibi olan iki maddesi mevcuttur. Bunlardan biri; 
I kiralan tahdit eden otuzuncu maddesi, diğeri ise 

tüccar, esnaf, usta ve amele ve sairenin işlerini 
I ve muamelelerini tahdit eden 31 nci maddesidir. 
I 30 ncu madde senelerden beri icra ve tatbik 
I olunduğu halde bu $1 ne i maddesi ihmal edilmiş, 
I tatbik edilmemiş bulunmaktadır. Çünkü 31 nci 
I maddedeki şeylerden kurtulmanın yolunu bulan

lar bulmuşlar. (Alkışlar) Bunlardan kaçmak, 
I kurtulmak yolları vardır. Ama binacıklarda giz-
I îenip kaçıp kurtulma hassası imkânı olmadığın-
j dan bunlar kaçıp kurtulamadılar yakayı ele ver-
I diler ve bir türlü yakalarını kurtaramıyorlar. 
I Birbirine mütenazır olan bu iki madde birden 
I tatbik edilmiş olsa idi bugün umumi hayatta ıs-
I tırap veren, adaletsizliğe varan bir muvazenesiz-
I lik doğmazdı. Bu kanun kalkarsa ne olacak? Ha

tıra gelen iki Mahzur: Biri, dar gelirli âciz mev
kiinde, geçimi olmıyanlar sıkıntıya duçar olur. 
Bu doğrudur. Ama buna şöylece mukabelebil-

I misil olarak, aynı vasfı taşıyan ve bilhassa îstan-
I bul gibi.. Ey İstanbul Milletvekilleri, ey hiçbir 
| vilâyete benzemiyen bir muhitin miHetvekilleri!. 
I 10-15 vilâyete muadil nüfusu olan İstanbul, her 
I vilâyetten ziyade mütekaitler, dullar, yetimler 
I diyarıdır. Bunlar ellerinde mülkleri olduğu halde 
I sefalete ve zarurete/düçar olmuşlardır. 
I Arkadaşlar, bilmem ki rahatsız edermiyim? 
I Ne yapalım, söyliyelim, başka çare yok. Taham-
I mülünüzü rica ederim. 
I Aksaray'da. 5 odalı bir evinden başka iradı 
I olmıyan bir kadın 1937 senesinde bu evini 30 li-
I raya kiraya vermiş. Müstecir üç odasını 90 liraya 
I âhara kiraya vermiş, üç odadan aldığı 90 liranın 
I 30 lirasını mal sahibine vermekte ve 60 lirasını 
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da-cebine atmakta, iki odasında bedava oturmak
tadır. Böyle kanun olur mu? Şu halde ben in
safsız olmıyacağım, bir kısım vatandaşlar nasıl 
ki 13 seneden beri kendi malı ile, mülkü ile se
falete duçar olmuşlar, buna tahammül göster
mişlere, bir o kadar da, bu vasıflı kimseler ta
hammül göstersinler demiyeceğim. ÇÜinki bir za
rar kendi misli ile izale edilmez. Aksi takdirde 
ıstırap ve sıkıntı bir cepheden öbür cepheye 
iıekledilmiş olur. O halde ne yapmak lâzımdır? 
%en kanun teklifimi memur, emekli dul ve ye
timleri korumak şartiyle yapmıştım. Teklifim 
Devleti bugün bu kamımın kaldınlması halinde 
yüz milyon lira fazla vergiden istifâdesi olacak
tır. Eğer, bu gibi dar gelirlilere bir masken bedeli 
verilecek olursa, ki bu Jıer halde 50 milyonu 
geçmiyecektir, elli milyonu da Hürmete caba 
kah». 

Bu suretle bu mahzur kendi büfesinden çı
kan bir para ile telâfi, edilmiş olur. Bu, bir 
çiftiğlin varidatının bir kısmını masrafına, ima
rına sarf etmek kabîlindendir. 

İkinci mhazur olarak da pahalılığa doğru gi-
der, diyorlar. Bu düşünce asla doğru değildir. 
Bunu gayet basit bir misalle ispat Yetmek kabil
dir. Bugün Yenişehir'de eski kanunla göre elli 
liralık bir dükkânda ve yeni ve serbest 200 li
ralık diğer bir dükkânda aynf ticareti yapan iki 
tacirden acaba elli lira kira veren malını daha 
ucum mı, iki yüz lira veren de daba pahalıya 
iııı «atıyor? Hayır, rekabeti ticariye7 buna mâ
nidir. Şu halde 13 seneden beri elli liraya otu
ran bu kiracı, mademki icar yüksildi, ben de 
malımı pahalıya satayım diyebilir mi? Hükümet 
taamı önlemiye kaadirdir. Millete karşı mesul
dür. Şimdiye kadar iki yüz liralık., dükkânda 
tiearet eden nasıl kazanıyorsa elli lira veren do 
kirası iki yüze aktıktan sonra aynı kazancı te
min ede?. 

1 Komisyonların raporlarına gelince: Dahiliye 
Komisyonu büsbütün bir senelik bir devre il o 
ilgasını, Bütçe Komisyonu ticarethaneler için 
bir sene, meskenler için üç sene intizar devre-
siyle ilgasını, Ticaret ve Adalet komisyonları 
yalnız zamla iktifa ederek bu maddenin eceli 

"mevuduna kadar yâşamasuu iltizam etmektedir 
ler, ya 100 sene daha yaşarsa? 

Neticeyi arzedeyim; bir şeyin illeti, sebebi 
-fiil olursa, o şeyin mevcudiyetinin- mâna ve 
hilaneti kalmaz. Senelerden beri bir mesken buh-
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ram vardır; bunu hepiniz bilirsiniz. Ben asgari 
haddini söyüyeyim, çünkü yalandan, mübalâ
ğadan hoşlanmam. Bugün Ankara'da 3.000, 
İstanbul'da 10 - 15.000 bina boştur, kiracı bek
lemektedir. Nerede buhran? Evet buhran vardır, 
her şeyde olduğu gibi kira yüksekliğinde de 
vardı?. 

Arkadaşlar, müsaadenizle misal şeklinde 
umumi bir mukayese yapacağım. 1939 senesinde 
40 lira icarh bir yazıhanede avukatlık yapan 
bir zat, o zaman bir tahliye dâvasını 50 liraya 
alırdı. Şimdi 250 - 500; doktorlar vizite ücreti 
olarak 3 - 4 lira alırlardı, şimdi 10 - 20 lira al
maktadırlar. Ve o tarihte 40 liralık bir yerin 
muadili olan bina da şimdi 200 - 250 liraya fır
ladı. Bir amelenin ücreti 40 kuruştan 4-5 lira
ya, bir ustanın 3 - 4 liradan 20 liraya çıktı. 

Hayvancıklardan da bir misal arzedeyim; 
eskiden bir tavuk 30 kuruştu. Şimdi 300 - 400 
kuruştur. Hulâsa mekûlât, melbusat, iğneden 
ipliğe varıncaya kadar en aşağı beş misli arttığı 
halde biz mülk sahiplerine nasü deriz ki: Siz 
1939 senesindeki icarlardan fazla artırmıyacak-
sınız. Biz kantar kantar, siz, ancak (O da ka
nun eliyle) miskal miskal artırabilirsiniz. Bu 
ne kadar ağır bir insafsızlık, adaletsizlik olur. 
Efendim, mülk sahibi olmak bir kabahat mı. 
bir kusur mudur? 

Son arzını* : Vâki olduğu için bâzı teklifler 
hissediyorum. Çok rica ederim; iki seneden beri 
beş komisyonda çalkalana çalkalana, uykuya 
dala dala, her tarafı delik deşik edil'erek ince
lenen ve huzurunuza bin bir zorlukla gelebilen 
bu tasarıyı tekrar her hangi bir komisyona iade 
etnıiyelim. Her iki tarafın huzurunda söylüyo
rum, çok konuşuldu. Açık söyleyeyim; bu ka
nun geri kalacak olursa türlü dedikodulara yol 
kılacaktır. Meclis bu kanunu çıkarmaya muk-
tSİfc değil midir? 

Komisyonlardan ikisi bu maddenin ilgasa, 
diğer ikisi de seyri tabiiye bırakılarak ipkası 
esasını kabul etmişlerdir. Bunlardan hangisi 
doğru işe MN>tpii Âli onu kabul ve tasvip sder. 

Zam tekli^Sw^|jelince; % 50 az mı çok mu? 
Bunların Meclisi Aftde lehinde aleyhinde konu
şulur, müzakeresi y*$riir, bir karara varılır. 
'Bunu tekrar bir komisytma göndermek doğru 
değildir. Acaba göndereöe^aiz komisyon bu 
işte daha mı mütehassıstır Tasarının görüşül
düğü dört komisyon tam mânasiyle ihtisas ko-
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misyonlarıdır. Bunların dışında ve bunların i 
üstünde bir komisyona havale etmek, işi daha 
fazla karıştırmak demektir, o takdirde ihtilâf 
noktaları daha da genişlemiş olur. Yeniden bir 
komisyona havale edilse bile neticede işi müza
kere ve inceleme hakkı Meclis Âlinindir. 

Hulâsa, meşru olarak doğan, bulûğ haddine 
doğru zararlı bir hale gelen ve son zamanlarda 
zalimleşen bu kanunu kaldırmak suretiyle âdil 
olalım! (Alkışlar) 

RElS — Yusuf Karshoğlu (Yok sesleri) 
Gazi Yiğitbaşı. (Yok s-esleri), Necip Bilge (Yok 
sesleri) Mithat Benker (Yok sesl'eri) Ahmet 
Hamdi Başar. 

AHMET HAMDÎ BAŞAR (istanbul) .-—. 
Efendim, kanaatimce Büyük Millet Meclisi 
Umumi Heyetinde içinden çok güç çıkacağımız 
bir mevzu konuşulmaktadır. içinden çok güç 
çıkacağımız diyorum çünkü; dört kanun teklifi 
yapan arkadaşlarımızın hemen dördü de, aşağı ) 
yukarı birbirinden aykırı istikamette tedbirler I 
teklif etmişlerdir. Hâdise beş komisyonda gö- | 
-üşülmüş, bu beş komisyon da az çok birbirin- | 
den farklı neticelere vararak Yüksek Meclisinize 
bir prensip meselesinin halli için, âdeta bir mu- j 
ayyen prensibin halli için baş vurulmuş gibi bir ı 
manzara hâsıl olmuştur. 

Bu prensip nedir arkadaşlar! Bu prensip 
bence iki cepheli bir prensiptir. Birinci cephesi 
bugünkü anormal durumun behemehal tasfiye 
edilmesi, düzeltilmesi lâzımgeldiği hakkında ge- I 
rek mülk sahibi, gerek kiracı menfaatlerini bu za
viyeden bir plânla telif etmek ihtiyaç' ve za
ruretidir ki, bu prensip behemehal nazarı dik-
kata alındığı takdirde Millî Korunma Kanunun 
30 neu maddesi ile teessüs etmiş olan bugünkü ni
zamda mutlak bir değişiklik ihtiyacı olduğu gö
zükmektedir. Ohalde bu değişikliğin ne istika
mette olması lâzımdır? ikinci prensip işte bura
dan gelecektir. 

Bâzı arkadaşlar; bilhassa iki komisyon Millî 
Korunma Kanunun 30 ncu maddesinin ya derhal 
veya bir iki sene sonra kaldırılması kararın
dadır. 

Bir veya iki komisyon, Adalet ve Ticaret ko
misyonu da 30 ncu maddenin kalması ve fa
kat kiralara muayyen bir zam yapılmasmi iste
mektedirler. 

Evvelâ müsaadenizle Adalet ve Ticaret ko-
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misyonlarının kanaatlerinde teknik bakımdan 
düştükleri mühim bir hata üzerine. dikkatinizi 
çekmek isterim: 30 ncu madde'şöyle tadil edili
yor : Millî Korunma Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihe takaddüm eden senelerin kiralarına 
meskenlere % 100, ticarethanelere % 150 - 200 
zam edilecek. Adalet Komisyonu sözcüsü arka
daşıma sordum, buradaki «takaddüm eden sene» 
den kasdınız nedir? dedim. Bana: 1939 senesi, 
dedi. «şu halde, dedim, Millî Korunma Ka
nunu fevkalâde hallerde tatbik edilecek bir ka
nundur, bugün fevkalâde hal yoktur denilirse, 
Heyeti Vekile bu kanunu yürürlükten kaldırır. 
Ama 15 sene sonra fevkalâde hal olduğu zaman 
fevkalâde zaman ilân edildiği takdirde kiraların 
durumu ne olacaktır? 1939 senesi rayiçlerinin 
% 100 üne mi çıkacak, yoksa fevkalâde hal ilân 
edildiği sene kiralar otomatikman % 100, mü 
zam edilecek» dedim. 

Bilmiyorum burada mı . sözcü arkadaşım, ba
na dedi ki, «Biz hakikaten bu noktayı düşünme
dik, kanunun metni^ 30 ncu maddesi o şekilde 
bir tadile uğram a l ^ ^ r ki, bugün için bîr çare 
r>ramak maksadiyie 1 yapılan bu teklif, 30 ncu 
madde Millî Korunma Kanununun bünyesi içinde 
daima yacıyacak bir madde olduğuna göre, kanu
nun heyeti umumiyesi içerisinde hakikaten bağ
daşması kabil olmıyan bir tezat manzarası gös
termektedir. ...,. 

Şimdi arkadaşlar; bu ^noktayı .şu teknik-zaru
retle arzediyorum. Hazırlanmış plan metinler 
üzerinde görüşürken Adalet Komisyonu sözcüsü
nün bu noktayı. bilhassa tavzih etmesini, tasrih 
etmesini, nasıl bir hal şekli düşündüklerini gös
termelerini rica edeceğim. : 

Şimdi i§, Bütçe Komisyonu tarafından tek
lif edilen ve Miüî Korunma Kanununun, pren
sip itibariyle, 30 ncu maddesini kaldıran hük
müne gelelim. 30 ncu maddenin kaldırılmasını 
teklif eden Bütçe Komisyonunun intikal dev
rine ait olarak koyduğu hükümlerin pek o kadar 
bu mevzuda ehemmiyeti yoktur. Ona sonra te
mas etmek üzere, bu kanunun meskenlerde 3 
sene ve ticarethanelerde* bir sene sonra 30 ncu 
mad.de hükmünün kaldırılması nakkındaki tek
lifi e'le alalım. Millî Korunma. Kanunu bütün 
hükümleriyle fevkalâde hallerde tatbik edilmek 

• üzere ayakta kalacak, fakat yalnız kiralara ait 
olan kısım yürürlükten kalkacak.: Millî Korun
ma Kanununu top yekûnkaldırmadan bu 30 ncu 
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maddenin kaldırılmasına hiçbir imkânı maddi" ve I 
hattâ akli yoktur. Şimdi her kes bilir ki, fevka
lâde hallerde evvelâ tahdide tâbi tutulacak olan 
sahalar kiralardır, meskenlerdir. Yalnız bizde 
değil, bütün memleketlerde bu tatbik (edilecek
tir. Şu hakle ya fevkalâde hal mevcut olacaktır 
ve bu durumda 30 ncu madde kalksa dahi 
başka nevi müdahalelerle bunlara el konacak
tır, veya fevkalâde hal .mevcut olmıyacak ve 
bu madde tatbik edilmiyecek. 

Şu halde mevzuubahis olan mesele arkadaşlar, 
30 ncu maddenin tadili değil, fevkalâde halin 
devamı hususunda Hükümete veya kanunu tat
bik etmekle mükellef olanlara verilmiş olan 
mutlak- salahiyettedir. 

Fevkalâde hal ne kadar müddet devam eder, |" 
fevkalâde Jıal ne şekilde nihayet bulur? Millî 
Korunma Kanununun kendi bünyesinde, kendi 
maddeleri içinde böyle bir hüküm eksiktir. Eğer 
bu hükümler mevcut olmuş olsaydı "bugün fevka
lâde hal kiralar için mevzuubahas midir mese
lesi o esaslara göre tetkik edilme imkânını bu
lurdu. 

Şimdi arkadaşlar; fevkalâde hal mevcut ol
duğu müddetçe kiralar serbest bırakılamaz. Bu 
mevzuda, mutlak mülkiyet hakkına ait klâsik 
nazariyelerle iş halledilmez. Anayasa hukuku da 
bize. başka memleketlerden inikal etmiştir. 
Işle^ike İsviçre, işte size Fransa, işte size Ame
rika, İngiltere, İtalya... Bütün bu memleketler
de kiralar tahdit edilmekte ve mülkiyet hak
ki yine korunmuş •olarak yaşamaktadır. Fazla mi
saller getirirsem. başınızı ağrıtmış olacağım, bun-^ 
lar komisyonlarda zikredilecek malûmattır, işte 
birkaç tanesini söyliyeyim. 

Demin bahsedilen Journal de Geneve. Jour
nal de Geneve, 30 Kasım tarihli nüshasında, 
bundan beş hafta evvel yapılan bir referandum
dan bahsediyor. 289, 837* reye karşı 489, 465 rey
le halk ve 6 ya karşı 16 reyle nahiyeler tenzi
lâtlı fiyatlar kontrolünün muvakkaten idame 
ettirilmesine dair bir hükmün dört sene %ıüd-
det için Federal Hükümet Teşkilât Kanununa 
dercedilmesi hakkındaki teklifi kabul etmişler
dir. Ayrıca, aşağıda izahat veriyor. ̂ Ve geyrimen-
kul. kiralarının muayyen bir devre içerisinde. 
kontrole tâbi tutulmasını İsviçre halkının iste
diğini bildiriyor, ( «Orada hava parası var mı? 
şeşleri ):• 
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Holânda-da tatbik edilen rejim hattâ bizim

kinden çok daha şiddetlidir. , Holânda 'da 1939 
kirasına % 13 ten ;% 30 a kadar zam kabul . 
edilmiştir. 

Bir kiracının kirayı tediye etmemesi halini 
bile tahliye sebebi olarak kabul etmemiştir. Ki
racının kirayı tediye etmemesi halinde kendisinin 
mücbir sebepler dolayısiyle, fakrü zarureti do-
layısiyle bu tediyeyi yapamadığını ispat ederse 
mahkeme ona kirayı vermesi için mehil bile ver
mektedir. 

Salamon Adato arkadaşımız Fransa'dan bah
sederken bir noktayı unuttular,1 Fransa'da kira
lara 1939 senesine nazaran 4 misli zammedilmiş 
ise de eğer bir dar gelirli,: bilhassa Hükümetten 
ayrıca mesken tazminatı almıyan, memur ve işçi 
mahkemeye bu tediyeyi yapamıyacak durumda 
olduğunu ispat ederse mahkeme ona 2 hattâ 3 
seneye kadar gayrimenkulu tahliye etmek ve es
ki kira ile oturmak için mehil vermektedir. 

Arkadaşlar, İngiltere'nin, Amerika'nın ve di
ğer memleketlerin, kira mevzuunu, gayrimenku
lun tasarrufundan'doğan bu hakkı, demiri arka
daşımız Abdullah Aytemiz'in burada gayet de
rin belâğatle ifade ettiğinin aksine hukuku tâbii
yetim, hukuku beşeriyenin sarsılmaz kaidesi ola -
rak görmediklerini ve bu mevzuda yepyeni bir 
hukuk anlayışı teessüs ettiğini ve bilhassa dün
yada büyük şehir denilen, içinde bin bir cereya
nı, bin bir çeşit sefaleti, zevki, israfı, refahı bu
lunan büyük şehirlerin bünyesinde kira ve mes
ken meselesinin, artık eok modası geçmiş mutlak 
mülkiyet hakkı mütalâasından uzak olduğunu 
görüyoruz. Şayet sırf bu mütalâa ile «hakkı de
ğil mi, mal sahibi istediği gibi kiraya verir» den
diği zaman, karşılarına mukabil hak talep ede
ceklerin çıkacaklarını düşünmeli ve bütün me
deni memleketlerin vâsıl olduğu kiracı ile mülk 
sahibi arasındaki münasebetleri sosyal adaletin 
icabı, muhik ve zaruri meseleler olarak kavra
mak, mütalâamızı buna göre yürütmek lâzımdır 
arkadaşlar. , 

Şimdi dâvayı böylece ele aldıktan sonra ki
racı ile ev sahipleri arasındaki münasebetlerin 
tanzim etmek nasıl olur meselesine geçeceğim : 

Arkadaşlar, kanaatimi Bütçe Komisyonunda 
da arzettim. Bugün kiracı ile mesken sahipleri 
arasındaki münasebetleri yalnız fevkalâde hal
ler değil, normal hallerde de tanzim eden bir 
hususi kanuna ihtiyaç vardır, öyle hususi bir 

— 541 — 



B : $ 30. 
kanun ki, teessüs etmiş olan bütün ••hakları na
zarı dikkate alsın. 

Böyle bir ihtiyacı Bütçe Komisyonunda be
lirttiğim zaman, orada bulunan arkadaşlar ha
tırlarlar, Ekonomi ve Adalet bakanlıkları temsil
cileri mütalâama iştirak ederek Hükümetin böy
le bir kanunu hazırlaması lâzımgeldiğini ve 
Meclise sevkının gerektiğini ifade etmişlerdir. 
İPakat, kanaatimce bu mümessillerin bunu ifade 
İtmiş olmaları kâfi değildir. Muhtelif memle
ketlerde, kira mevzuunda tatbik edilmekte olan 
bükümleri tetkik edip kendi şartlarımızı göz 
önüne alarak Hükümetin Büyük Millet Mecli
sine, - artık 'büyük şehir, küçük şehir îçin de 
bir dâva halini almış bulunan ve yalnız fevka
lâde hallerde değil, aşağı yukarı norma! za ; 

Vhanlarda da hükmünü icra edecek olan - bir 
kira kanunu getirmesi lâzım gelir. (Bravo ses-
feri). 

Şimdiki Kira Kanununa gelince; kiracı ile 
kiralıyan arasındaki mevcut haksız ve adaletsiz 
durumu 30 ucu madde bünyesinde halletmemiz 
lâzımgelirse, benim kanaatini, 30 ncıt madde-
yi tadil etmek suretiyle bu yapılabilir. Fakat 
huzurunuza, gelen metinler içinde bunu halle
debileceğimize kaani değilim. 

Prensipler hakkında ihtilâf halinde olan 4 
komisyon* vardır. Ne olur arkadaşlar, bizim 
Heyeti Umumiyemizi uzun boylu işgal edecek 
yerde bu 4 komisyon, bir iki (Karma Komisyon 
toplantısı yapsalar. Karma Komisyondan kor
kuyorlar. Korkmaya hakkımız vardır. İster
sek Karma Komisyonun ne kadar çabuk iş ya
pacağını biliyoruz; misal olarak Denizcilik 
Bankası tasarısını gösterebilirim, o Karma Ko
alisyon bir hafta içinde bu işi1 bitirdi. Ne olur, 
3: - 4 komisyon arasında ihtilâf varsa orada 
halledilsin. Burada ben söyliyeceğim, öteki 
HÖyliyecek, birbirimizle münakaşa edecek yer
de, Karma Komisyona verelim, rakamları ala-
lrm, tetkiklerimizi oraya götürelim, hesapla
ra bakılsm, bütün bu tetkikler incelensin, pren
sipler halinde mesele ortaya konulsun. 
. -Bir komisyonda ...üçte bir ekseriyet kâfidir, 

.halbuki Mecliste yarı ekseriyet lâzımdır-, bu da 
kolay bix..prenşip..kar:arina . varmak .bizim için 

. bij*-avantajdır,. •>• . . . - -
, Bu Karma Komisyom Kitaplığımızda 3 - 4 

içtima yapar, doğrudan doğruya bu mevzu 
ile alâkalı arkadaşlar noktai- nazarlarını orada 
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| müdafaa ederler, bütün bunlar bir metili etra

fında toplanır ve Büyük Millet Meclisi1 Heyeti 
Umumiyesinin huzuruna gelir. 

Kanunun umumi heyet üzerindeki teklifim 
- bundan ibarettir, bu hususta bir de takrir tak

dim ediyorum, kabul edilmesini arz ve istir
ham ediyorum. (Alkışlar). 

REİS — Mazhar özsoy. (Yok sesleri). 
Hüseyin Ortakcıoğlu. (Yok sesleri). 
Al i Fahri İşeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, kıymetli Istanibul mebusları 
arkadaşlarımız her nedense bu kanunun bugü
ne kadar uzadığı yetmedi, gibi mülâhazalarla 
komisyona havale ediyorlar. Lehte, aleyhte bi
ttirelim bu işi. Millet de kurtulsun, üimidini 

I,ikessin. .Çükmeak cana cefa vermiyelitaı. 
Çok muhterem arkadaşlar, MiHî Korunma 

Kanunu kalkarsa ne.olacak? Benim kanaati
me göre bilâkis daha iyi olacak. Yeni yapılan 
evler biraz ucuzlıyacak, (ddğenleri biraz paha
lanacak. Birçok arkadaşlarımız bundan endi
şe duymaktadır. Halbuki bu yanlış düşünce, 
bu mevzuun yanlış olarak ele ahnlmasından ile
ri geliyor. Bir an için tereddüde mahal yok
tur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mülkiyet ve 
tasarruf hakkını mutlak ve tam' bir şekilde ka
bul- etmiş ve bunu ana prensipler arasında Ana
yasaya ve Medeni Kanuna sokmuş bir Devlettir. 
Eğer bu prensibe aykırı olarak bâzı tahditler 
yapılmış ise bu da fevkalâde zamanların doğur
duğu zaruretlerin icabıdır, bu da bu kanunun bi
rinci maddesinde açıkça zikredilmektedir. Fev
kalâde hallerde Detvfletin ibünyesini iktisadi ye 
millî müdaifaa bakımından takviye etmek için 
Vekiller' Heyetine verilen salâhiyetl|e|r içinde
dir. Yine aynı maddede fevkalâde had diye va
sıflandırılan: 

1. Seferberlik; 
2. Harbe girme ihtimali; 
3. Başka devletler arasımda cereyan «dip 

,de memleketimizi alâkalajıdıran tehlikeler diye 
gösterilmektedir.' . . . . . . . 

Bu üç sebeı>ten bugün için hiçbirisinin mev
cut ye meyzuubahs olmadığına göre fevkalâde 

.,.halin. v d e , bugün. için, ortadan tamam en kalkmış 
bulunmasıdır. Hem antidemokratik 'bir kanun, 
hem dıe (bugünkü hukuk DevletdTi'e ve Demok
rat iktidarınca kabili/telif okuyan bir kanun
dur. Bunun kalmasmida hiçbir meşru sebep ve 
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mazeret de gösterilemez. Bu kanunun kalkma -
siyle vatandaşlar arasında iktidarımızın itiba
rı. itimadı da artacaktır. 

Rusya 'dan t başka dünyanın neresinde 'böyle 
bir kanun vardır, Bu 4çahuna Millî Korıınmıa 
Kanunu dsnıM yermek bilip hatadır. Bü mu
kaddes ismi vermek, saltanalt devrinde bir mil
yondan fazla inşanı barındıran taânbul'da nü
fus hâlâ bir milyona vâsıl olamamıştır, Yanan, 
yıkılan binaların yerine en aşağı uç misli faz
lası inşa edilrnıştâr. 

Asıkta ıtoalan olmadığı (gibi sayfiye evleri 
bomboş durmakta, yeni yapılan apartmanların 
kira ilân!larındajn geçilm'emtektedir. Yine her
kesin nıalûnw*dur »ki, en inatçı 'bir kiracıyı bi
le bugün için bir hafta içerisinde gönül rıza-
siyle tahliyes etmek mümkündür. Ancak on 
sene içinde verdiği kiraları- geri verdikten baş
ka bir de (bahşiş ilâve -etmek lâzımdır. Şu hal
de kalbul etmök lâzımdır /ki, mevcut zorluklar 
bina azlığından değil, başka sebeplerden diteri 
gelmektedir. İşte kanunun kiracılara verdiği 
salâhiyet ve -cüretinden ileri geldiği anlaşıl
maktadır. •..••. 

İçtimai yardım sağlamak zenginin varlığım 
yıkmakla değip bilâkis genişleterek sahavetkâr fa
zileti artırmakla mümkün olur. Bu sebeple değil
imdir ki Anayasamızın 70 nci maddesi mülkiyet 
hak ve menfaatlerini titizlikle koruyucu hüküm
ler koymuştur. Ve Medeni Kanunun 618 nci mad
desi de malı kullanma hürriyetini ehemmiyetle 
sağlamıştır. Demokrat Parti de programının be
şinci. maddesiyle aile ve mülkiyet esaslarına da
yanarak cemiyette içtimai adaletin yükselmesine 
âmil olmaktadır. Ve İçtüzüğün 126 nci maddesi
nin 4 ncü bendine göre Devlet gelirlerinin veya 
giderlerinin artırılması-veya eksiltilmesini ilgi
lendirmektedir. Şu halde kaldırılması Hazine 
menfaatini açıkça korumaktadır 

Arkadaşlar, bu işi Halk Partisi iktidarı gibi 
günün siyaseti \;e politikası yapmak istiyorsak 
ve bunu onların kullandığı gibi iki taraflı bir 
kılıç gibi kullanmak istiyorsak aklanıyoruz. Baş
kanlarının sarih haklarına ne hakla ve hangi ka
nuna dayanarak tecavüz ediyoruz. Çünkü ne 
Anayasa ve ne. de Kanunu Medeni buna katiyen 
müsaade etmemektedir. Allah da buna razı de
ğildir. Çok kıymetli hukukçu arkadaşlarımız bil
hassa Adato Efendi maddelerden madde, ̂ fıkra
lardan fıkra çıkarıyorlar. Ve kılı kırk yarıyor-
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\ 1ar. Her dakika buna şahidiz. Fakat bu m^rağı 
\ nasıl çuvala sokmaya çalışıyorlar? Hattâ bugün

kü müzakereleri de sekteye uğratıp tekrar ko-
misyonlara havalesini istediler. İnsaf yahu. Bu
nu da hasretle bekliyenler, istiyenler vardır. 

1 Memleketimiz harbe girmemiş iken hamdolsuu 
I bu yüzden tek bir kiremidi -bile jnrılmamış ifcen, 

fakat Millî Korunma Kanununun adaletsin bü
kümleri yüzünden tamir ed'ilmiyen binlercö bina 
yıkılmış ve harabolmuştur. Ve sahipleri de peri
şan ve mahvolmuşlardır. Numune ve mis^J mi? 
Binlerce misalden bir yerden misal gösteı^eğinı, 
göz önünde; Gebze'nin Darıca Nahiyesinde* Ha
zineye ait yüzlerce ev bu kanun yüzünden yıkıl
mış ve mütemadiyen de yıkılmaktadır. Beşer, 
altışar lira kıra ile maliye kiralamış. Bu yüzden 
Hazine de mutazarrır olmaktadır. Buraya iskân 
edilen muhacirlere Hükümet yeni evler yapmak 
binlerce liralar harcamak mecburiyetinde kalmış
tır. Çünkü diğer Hazineye ait evlerdeki kiracıla
rı çıkaramamaktadır. Bu kanun mâni olmaktadır, 

Büyük şehirlerde ve birçok yerlerde otobüs 
duraklarında işlek hareketli yerlerde, ilân asüan 
yerlerde, gazetelerde kiralık evler ve binalar ya
zılı görülmektedir. Ve ilân edilmektedir. Hattâ 
bu kanun korkusundan bâzı kiracıların şerrinden 
boş bırakılan ve kiraya verilmiyen evler de pek 
çoktur. Esnaf - tüccar, kazancını zamana uy
durmuş memurlar da 14 seneden beri 3 - 4 derece 
terfiler görmüş, maaşları artmış resmî zamlarla . 
kanaatkar olanları müreffeh bir jlereeeye eriştî-
rilmiştir. 

(layrimenkuUer daima tamir istiyen bir iral-
tır. Amortismandan sarfnmzar tamir fiyatları 
malzeme fiyatları bile 5 - 6 misli artmıtşır. Ka
nundan kurtulacak olan bu eski evler kiracı bu
labilmek için bugünkü kiralarını düşürmek mec-

1 İRvriyetindedirler. Yeni yapılan evler de bunlara 
uymak zorunda kalacaklardır. Yalnız yeni apart
manların kiraları biraz ucuzlıyacaktır. • Fakat 
halkın ekseriyeti faydalanacaktır ve bu suretle fi-

I yatlarda yani kiralar da makul ve mutedil bir 
I seviyeye inecektir ve birçok boş evler de tahliye 
I ettiremem korkusiyle kiraya verilmiyordu, bu ka

nun kalkarsa bunlar da zail olacak, kiralar üze
rinde umumi olarak bittabi bir M ı̂ş yaparken 

i Devletin gelirinin de bu meyanda artacağı mu
hakkaktır. 

I Millî Korunma Kanununun diğer maddeleri 
| kalktıktan sonra 3ü ncıı madde tek eyakh insana, 
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tek kanatlı kuşa-benzemekte hiçbir mesnedi kal- I 
mamıştır. Bu kanun mülkiyet hakkı tanıyor fa
kat tasarruf hakkını tanımıyor, vatandaşlara di
lediği gibi kullanma hakkı vermiyor. Esasen tek 
taraflı yapılan bu kanun bir tarafı korumuş, di
ğer tarafı ezmiştir. Yanı mal sahiplerini imha 
etmiş kiracıları himaye etmiştir. Asıl hata bu
radadır. Hepsi vatandaş değiller mi, hepsi aynı 
kanunlara tâbi tebaaden değiller mi? Bu kanun 
meriyette kaldıkça bugüne kadar olduğu gibi 
hergün her saat suiistimaller mütemadiyen devam 
edecektir. Vatandaşların ahlâklarını da boz
makta mahkemeleri ve temyizi de mütemadiyen 
meşgul etmektedir*. Evkaf aprtmanlarınm ve Sa
raçoğlu evlerinde Maliye ve Hazine en az senede bir 
milyon lira zarar etmektedir. Hem de burada hep 
kodamanlar, generaller, müsteşarlar oturmakta
dır. Bir çoklarının da kendi evleri ve aprtman-
ları vardır. Kendi mülklerini 200 ve 300 liraya 
kiraya verip kendileri de burada kaloriferli ve 
konforlu yerlerde çok ucuzı fiyatlara oturmakta
dırlar. Daima milletin gözüne batmakta ve hal
kın da daima dilinde dolaşmaktadır. işte hak
sızlık adaletsizlik buradan başlıyor, islâm dinî 
feragat dinî ve adalet dinîdir. Evvelâ canan 
sonra can der iğneyi kendine çuvaldızı başkasına. 
Evvelâ adaleti nefsimizde tecrübe ve tatbik ede
lim ki diğer vatandaşlara gelsin sıra. 

Muhterem arkadaşlar; bu hususta bir iki mi
sal vermek istiyorum : 

1. Karsı-karşıya iki dükkân kiracısından biri 
eski kirava ^öre 30 lira kira ^ermektedir, diğeri 
ise yeni olup bu 30 ncu maddenin tahdidine tâbi 
olmadığı îein 300 lira vermektedir. Bunlardan 
birincisi kirası ucuz olduğuna göre malını ucuz 
mu satıyor. Yahut diğeri fazla kira verdiğinden 
dolayı malını pahalıya mı satıyor? 

Ankara'da Yenişehir'de ^ veya İstanbul'da 
Beyoğlu'nda büyük caddelerde iki apartman 
farzedelim. îkisi de konfor bakrmından müsa
vidir. Yalnız birisi eskidir. 13 sene evvel ay
da 25, 30 liraya kiraya verilmiştir. Bunun ki
racısı gayet rahat ve ucuz bir hayat geçirmek
tedir. Diğeri ise yeni inşa edilmiştir. Bu 
apartman da ayda 250 - 300 liraya kiraya ve
rilmiştir. Bu apartmanlar aynı konforu, aynı 
oda adedini haiz oldukları halde aralarındaki 
büyük kira farkı nedir? Yüksek kira ile tu
tulmuş gayrimenkul kiracılarının hiçbir şikâ- < 
yeti de yoktur. Bu haksızlık ve bu adaletsiz- | 
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lik daha ne kadar devam edecektir? işte, ıkira 
serbest olursa bu haksızlıklar ve bu adaletsiz
lik kendi kendine düzelecektir. Bütün hayat 
şartlarında muvazene teessüs edecek, menkul 
ve gayrimenkul bütün ihtiyaç maddeleri üze
rindeki anormal pahalılık günden güne ucuz
luğa dönecektir. 

Sayın Reisicumhurumuz Celâl Bayar 1950 
seçimlerinden evvel Beyoğlu'nda j3es Tiyatro
sunda verdikleri nutuklarında büyük haksız
lıktan bahsetmişlerdi. Bu kanunun behemehal 
kalkması, insan haklarının korunması ve Ana
yasa hükümlerinin yerine getirilmesini. ve bu 
suretle içtimai adaletin teessüs edceeğini söy
lemişti. 

Başvekilimiz saym Adnan Menderes'in de 
1952 yılı Manisa Kongresinde bütün vatandaş 
lara hitaben açık konuşmalarında hangi.vatan
daş bir haksızlığa uğradı ise söylesin, mal mülk 
masuniyeti mi yok, söz ve yazı hürriyeti mi 
yok, can, ırz, namus korunması mı yak? ele
mişti. tşte memlekette her türlü hürriyet, na
mus, iffet ilişiklerinin teminatından çok mü
tehassis olan gayrimenkul mülk sahipleri de 
14 seneden beri mahrum kaldıkları gayrimen-
kullerine tasarruf haklarının kendilerine iadesi 
hususunun teminini Başbakandan rica etmiş
lerdi. 

Yine, 1949 yılı Kütahya ti Kongresinde sa
yın Başbakanımız Adnan Bey ve beraberinde 
Fevzi Karaosmanoğlu da olduğu halde vatan
daşlardan Cemal Bey, Millî' Korunma Kanu. 
nunun kaldırılması hakkında talepte bulun-. 
muşlar, sayın büyüklerimiz de cevaplarında; 
Anayasanın bilâfeaydü şart mülk sahiplerine 
tanıdığı tasarruf hakkını nezeden bu kanunu 
ne'maksatla ve neye istinaden meriyette tut
tuklarını, iktidara geçer geçmez bu kanunun 
derhal kaldırılacağını vadetmişlerdi. 

Bey kardeşlerim, istanbul'da yalnız kiracı
larla konuşmuşlar, içi sızlıyan mülk sahipleri 
ile hiç konuşmamışlar, ilk tayyare şehidi Fethi 
Beyin iki kız kardeşi var. Sahavetli bir zengin 
senelerden beri ayda elli lira vermek suretiyle 
ve 15 liraya verdiği evinin kirası ile geçin
mektedir. Size kaç tane misal isterseniz vere-, 
yim. ömrünü geçirmiş, maaşından artırdığı pa
ralarla* bir ev sahibi olmuş içinizde arkadaş
lar vardır. Bugün bu aldığı evin kirası ile ge
çinecektir. Bu vaziyette inim inim sürünüyor. 
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öyle kiracılar da bilirim ki, mal sahibinden I 
çok daha müreffeh yaşamaktadır. İstanbul'daki 
kiracılar ekseriyetle yerleri değişmiy eri tüccar 
ve esnaf olup kira piyasasının beşte biri ile 
oturduktan sonra kendiliklerinden evleri -bo-
şaltmak ihtimali katiyen varit değildir. Bir ço
cuğa bile sorulsa ayni cevabı verir. Bu şekilde 
kabul edilirse mal sahipleri mülklerinin tapula
rını giyrimuayyen bir zaman için kiracılara 
hediye edilmiş olacaktır. Durum bu kadar açık 
olmasına rağmen Ticaret Komisyonu bu kara
rı neye istinaden ve hangi âdil bir hükme da
yanarak verdikleri bir türlü anlaşılmıyor. 

. Meselâ; bir kiracı yazlık ayrı, kışlık ayrı ev 
veya köşk kiralamış altı ay birisinde oturuyor, 
diğerini kapalı tutuyor. Çünkü paranın kıy
metli zamanında ucuz tutmuş şimdi de elinden 
çıkarmıyor. İşte buhran bu yüzden oluyor. 

1951 yılı Bütçesinde, bütçe müzakereleri sı
rasında Sözeü Emin Kalafat bu Millî Korunma 
Kanununun meriyette kalması yüzünden Devlet 
Hazinesinin 70 milyon lira zarar ettiğini açık
ça ifade etmiştir. Benim kanaatimce belki bu 
100 milyonu da bulacaktır. 

İşte arkadaşlar, Demokrat Partinin Anka
ra'daki son üçüncü büyük kongresinde, orada 
delege olarak bulunan arkadaşlar bilirler, bu
nun kaldırılması için karar vermiştir. Bundan 
da anlaşılıyor ki, millet bundan ferdat «diyor, 
binaenaleyh bu kanunun kalmasında mahal yok
tur. Zateii tek kanatlı bir kanundur, mesnetsiz, 
istinatsız bir kanundur. Bunun da durmasında 
artık mahal yoktur. 

REİS — Şevki Ecevit. 
ÂLİ FAHRÎ İŞERİ (Devamla) —Müsaade 

ederseniz bir sayfa daha var, okuyayım. (Kâfi 
sesleri, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun, söz Şevki Ece-
vit'indir. . 

ŞEVKİ ECEVİT •• (Sivas) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, malûm olduğu üzere 3780 sayı
lı Millî Korunma Kanunu 18 Ocak 194(1 tarihin
de kabul edilmiştir. Ve hemen tatbika konul
muştur. 72 maddeden ibaret olan bu kanun; ka
bulü gününden itibaren geçen 12 senelik zaman 
zarfında, birkaçı çok esaslı olmak üzere, beş 
defa tadil görmüş ve tâbir caizse yama tutmaz 
bir hale gelmiştir. 

Bünyesi, itibariyle fevkalâde ahvale munha- j 
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sır ve o suretle tanzim edilmiş hükümleri ih
tiva eden bu kanun ona naearan daha eski ah
kamı havi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanuniy
le tatbik ve' icra edildiğinden tatbikatta ciddî 
zorluklar yukubulmuştur. Kanunun kabulü ta
rihinden 1945 yılı sonlarına kadar geçen altı 
yıl içinde birinci maddesinin tarif ettiği fevka
lâde ahval cari bulunduğu için tatbikat fena 
usulle cereyan etmiş bulunsa dahi memleket ih
tiyacı bu zaruretlerin icabı olarak bu hali meş
ru addetmek mümkündür. Ancak İkinci Cihan 
Harbinin bütün dünya milletleriyle birlikte 
bizim memleketimizde de fiilen ve huikukan so
na erimesinden hugüne kadar geçmiş olan ikin
ci altı yılda aynı kanunun .meriyette kaldığını 
müşahede 'etmekle, vatandaşlar arasında bir
çok huzursuzlukların vücut bulduğunu kabul 
etmek yerinde olur. 

Biraz daha realist olarak denillehilir k i ; har
bin bitiminden itibaren geçen üç sene içerisin
de, fiilen harlbe girmiş devletlerden olsun ör
nek alarak ibozulan iktisadi nizamı düzeltmek 
için hayli bir tedbire baş vurulmadan sadece 
kanun zoru ile sıkı ibir istikrar temini yolunun 
taıkip edilmesi, -memlelke'tte ciddî sıkıntıların 
vücuduma sebebiyet vermiş ve bu hal senelerce 
devam edegelmiştir. 

Millî Korunma Kanununun bilhassa gayri-
menkullere mütaallik maddelerinin tatbikte 
kalması neticesinde yurdumuzda vücut bulup 
devanı etmekte olan maddi ve mânevi ıstırap
lar fazla olmakla iberalber, hukuk nizamımızda 
da kayda şayan aksaklıklar vukuhulmuştur. 
Şöyle k i ; 

Harbin sona ermesinden (bugüne kadar ge
çen senelerde bu kanunun birinci maddesinin 
ikinci fıkrasında izah olunan fevkalâde haller 
hemen denebilir iki, memleketimizde câri olma
dığı halde kanunun yürürlükte .kalması vatan
daşlar arasmda çeşitli sıkıntılara sebep olmuş
tur. 

Bu cümleden olarak Teşkilâtı Esasiye ve 
Medeni Kanunumuzun fentlere ,tanıdığı mülki
yet hakkını zedeliyecek vakıaların meydana 
gelmesi zikre değer mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlar; hu kanunun bilhassa 
son altı yıldan beri meriyette kalması Devlet 
bütçesinde hissedilir noksanlıkların vücuduna 
sebep teşkil etmektedir. 

Devlet, belediyeler, hususi muhasebeler ile 
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mülhak hütc/eli Evüçaıf gibi dairelerin tasarruf-
iarındaki gayrimenkul ıgelirlerinin safbit mik
tarlında kalması ve ika yıldır mer'i bulunan 
Gelir V e r g i n e göre tahakkuku icalbed«to ver
giye e»aıs oİİaaı gayrisâü iratftaı*în (hali hazır ra
yice nazaran îbeş misli noksan bulunması, bin-
netice Devlet geli*inin ehemmiyetli surette nok
san taha/kukuna sefbep olmaktadır. Bu kanun 
30 ve 31 lüci maddeleriyle menkul ve gayrimen
kul sermaye ürerinde vaz'ettiği tahdit ve tak-
y}d<at ne t iceyledi r ki, memleketin iktisadi 
bünyesinde 'birçok buhranları, fiyat teşevvüş
lerini ve yülkselmGlfermi tevlit etmiş ve doiayı-
siyle hayat pahalılığının aramasına sebep ol
muştur. 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği -üzere bu ka
nunun talfbikatı bugünkü hali ile yalnız gayri
menkul kira |anna mütaallik olan 30 ucu mad
desine münhasır kalmıştır. 

Menkul sermaye tahditle linin,kalkınış olma
sına rağmen gâyrimenkuller üzerindeki takyit
lerin mıihatfaza edilmesi hakikaten izahı güç 
bir meselle halindedir. 

* Şahsi kanaatime göre (kanun vâzıı bu mad
deyi tedvin ederken m-emleJkette mesken buh
ranına ve dolayısiyle bu yüzden meydana gide
cek ihtikâra mani olmak maksadını gütmüştür. 
Gaye bu olmasına rağmen bugünkü hakikat odur 
ki; bu kanun ve onun tatbikatındaki sakat yolun 
tazyiki, memlekette karaborsa ve ihtikârı alabil
diğine doğuran ve artıran sebep ve âmil olarak 
meydândadır. Ve bu meyanda olarak ifade ede
bilirim ki; memlekette ınesken buhranı bugün 
içüji ortadan kalkmış denecek bir durumdadır. 

Katî olarak arzetmek isterim ki; bugün bu 
kanunun tatbikatı bir iki vilâyetten gayri yel
lerde fiü%ı mevcut değildir. Çünkü, belediyeler 
fiyat kontrolü yapmamaktadırlar. Bu bakımdan 
ihtikâra ait dâvalar mahkemelere intikâl etme
mekte, sadece bu kanunla ilgili tahliye dâvaları 
rüyet olunmaktadır. Bu sahada da ana kanunla
rın mevcut esaslı hükümleri mu\'acehesinde Mil
lî Korunma Kanununun vaç'ettiği tahdidi ka
yıtlardan hâkimlerimiz ciddî surette müştekidir
ler. Hattâ arkadaşlarım, avukatlığım sırasında bu 
kanun kalktığı zaman kurban keseceğim, diyen 
Hâkimleri bilirim. Aziz arkadaşlarım, yüksek 
malûmunuz olduğu veçhile, ticari hayatın nâzı
mı aslisi serbesti ve rekabettir. Bu bakımdan 
1939 yılındaki rayicin gayrimenkul kiralarına 
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ait kısmını ufak tefek denecek tadilâtla daha faz
la ayakta tutmak binlerin hak ve adalet anlayı
şına uygun düşmez. 

Bu meyanda olarak takdir Duyurulur ki, bü
yük harbleri mütaakıp her nevi mal fiyatlarını 
evvelki miktarlarında tutmanın maddeten imkâ
nı yoktur. 

Bu bedahat karşısında, gayrimenkule müta
allik gelir miktarlarını bu vakıanın irae ettiği 
hakikatin haricinde olarak ve kanun kuvvetiyle 
zorlıyarak tahdide tâbi kılmak her bakımdan ca
iz olamaz. 

Aziz arkadaşlarım, bütün bu mâruzâtımla 
bendeniz Millî Korunma Kanunun 30 ncu mad
desinin bütün ek ve tâdilleriyle meriyetten, kal
dırılmasında faide mülâhaza ederek fikrimi ifa
de etmiş bulunuyorum- Ancak, tatbikatta tevlit 
edecek bâzı huzursuzlukları telâfi maksadiyle 
kanunun meriyet tarihinin 1 Mart 1954 olarak 
kabul buyurulmasında isabet olacağı kanaatin
deyim. Teklifime ait önergeyi Hasan Vural arka 
daşımla birlikte başkanlığa takdim ediyoruz. Tak
dir yüksek heyetinizindir. 

TîEÎS — Hasan. Al i Vural, buyurun. 
•HASAN ALİ VURAL (Çorum).— Muhte

rem arkadaşlar, şimdiye kadar konuşan arkadaş
larımız Millî Korunma Kanununun Türk.cami
ası iyinde yaptığı rahneleri uzun uzadıya izah 
buyurdular. 

Arkadaşlar, 5020 sayılı Millî Korunma Ka
nunu bidayeti tedvininde bir mevta kanun olarak 
doğmuştur. Bu kanunun koordinasyon kararı ile 
nasıl hayatiyet iktisap etmiş olduğunu hepiniz 
biliyorsunuz. Bu mevta kanuna ruh veren koor
dinasyon kararlarının tatbikında bulunan arka
daşlarımız çok iyi bilirler ki, bu kanun tatbik 
bakımından'tatbik edenler tarafından çok güç
lük çekilmiştir. Fakat bu kanunun or
taya' koyduğu müeyyidelere karşı da ce
miyetin zekâsı, ve fendin zekâsı, fera
seti muvazi olarak işlemiş ve muhtelif 
yollardan hile ve çarelere baş vurulmak sure
tiyle buna karşı konulmuştur. Şu halde bünye
mize daha bidayetinden itibaren uymıyau bu 
kanunun hâlâ zamanımıza kadar yaşaması ar
tık tahammül edilemez bir hal arzetmektedir. 
Muhterem arkadaşlar, kanunun hayatiyet veri
len maddelerinden biri olan 30 ncu maddesinin 

muaddel kısmının cemiyet içinde yine aynı istik-
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rarsızlığı yaratmış ve vatandaşları birçok hileli I 
(farelere baş vurmak yoluna sapıtmış bulunmak
tadır. Ezcümle mülk sahipleriyle kiracılar ara- j 
sında bir münaferet mevzuu olmuştur. Her iki I 
vatandaşın karşılıklı olarak birbirinden duydu- 1 
ğu nefretin bu kanunun, bugünkü hayat şart- I 
larının değişmesi karşısında arzettiği tatbik im
kânsızlığının bir neticesi olduğunu kabul etmeye I 
imkân yoktur. Birinci kiracı mal sahibinin rızası 1 
hilâfına ikinci bir kıracı icat etmiş ve bu suretle i 
iş bir istismar mevzuu haline gelmiştir. Mülk I 
sahibinin mamelekinde olan mülkiyet hakkının 1 
ne kadar zedelendiğini bilûmum hukukçu arka- I 
dağlarımı z ve Yüksek Heyetiniz takdir edecek- I 
tir. Mülk sahibi mülkiyet hakkından âdeta nez- I 
edilmiş bir vaziyetle karşı karşıya bulunmakta- I 
dır. Nihayet hava parası namiyle cemiyete yeni I 
bir isim ve yeni bir usul ile ahlâksızlık mevzuu I 
girmiştir. I 

arkadaşlar ; bunu, gayrimeşru olması itiba- I 
ıiyle tamamen ahlâksızlık mevzuu olarak kabul I 
edebiliriz. Fakat bir taraftan geniş bir düşünce I 
ile bunun intibak vaziyeti ortaya çıkıyor. Hayat I 
şartlarının değişmesi karşısında bir muvazene- I 
sizlik bulunmaktadır. Bu muvazenenin kötü yol- J 
1 ardan tesis edilmesi gibi sakim usullere baş vu- I 
rulmaktadır ki ; bu, cemiyetimiz için devam et- i 
mesi icabeden bir usul, bir metod olamaz. Mül- I 
kü bulunduğu, oturacak binası olduğu halde bu I 
kanun, kendi binasını fazla kiraya vermesine I 
ve kendisi az kira ile oturmasına vesile vermek I 
suretiyle bir ihtirası ve tahakküm mevzuu da I 
olmuştur; nihayet hukukan hürmet edilmesi I 
lâzımgelen mülkiyet ve tasarruf hakkınnn, fev- I 
kalâde ahvalin kalkmasına rağmen, bir çeşit I 
takyidi ve ihlâli mevzu 'haldne gelmiştir. 1 

Muherem arkadaşlar; bu müzmin ve içtimai J 
yaranın tedavi edilmesi zamanı çoktan geçmiş- I 
tir. Benim istirhamım, bu kanunun, bilhassa 30 I 
ncu maddesinin tamamen ortadan kaldırılması- i 
dır. Fakat benden evvel konuşan Şevki Ecevit I 
arkadaşımızın izah buyurdukları gibi. biz der- I 
hal bunun, kanunun neşri tarihinden itibaren i 
kaldırılması gibi bir yol takip edecek olursak j 
elbette bir muvazenesizlik husule gelecektir. An- I 
cak 1954 yılının ya Malî senesini, yahut sene- i 
başını nazarı itibara almak suretiyle uzunca I 
bir mehil vermek kaydiyle bu kanunun tama- I 
men ortadan kaldırılmasını heyeti âliyenizderı I 
istirham ederek sözlerime son veriyorum. Arka- | 
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da^ım Ecevit .tarafmdan bu mevzu üzerinde Bir 
de takrir verilmiştir. 

REÎS — Emrullah Nutku. (Yok sesleri) Suni 
Yaver. (. 

SANI YAVER (tstanbul) Muterem arfca-
daşlarim, müzakeremizin bidayetinde 4 ko
misyon tarafından dört rapor Meclise sunuldu. 
Gördük ki, bu raporlar arasında büyük müba-
yenetler var. Napoiyoh Bonapart bir işin çak
mamasını istediği zaman o işi komisyona <|a-
vale edermiş. Ben de bu noktai nazar farkları
nı görünce biraz teessür duydum. Muhterem 
arkadaşlar, halkımızın en mütekâsif bulunduğu 
istanbul'da bu kanun yüzünden halkın çektiği 
ıstırabı bir hekim sıfatiyle sizlere arzetmek ve 
şahsi kanaatimi belirtmek için vaktinizi biraz 
işgal etmek istiyorum: 

Arkadaşlarım, partiler arası münaferet ve hu
sumeti kaldırmak hedefinin yolunu tutuluş 
olan partimiz; senelerden beri bilhassa; büyük 
şehirlerde meskûn vatandaşlarımızı yekdiğeri
ne düşman eden bir kanunun müzakeresini ele al
mış bulunuyoruz. 

Bin bir çeşit haksızlıkları ve zulüm yaratan 
bu kanun, bidayette «Millî Korunma» ismiyle 
vasıflandırılmıştı. 

Memleketin fevkalâde nazik ve kritik bir 
zamanında zaruri olarak tatbik edilen, bu ^9-
nun bugün için koruyucu bir kanun değil, milleti 
felâkete sülükliyen bir mahiyet arzetmektedir. 
Tıpkı örfi idare Kanunu gibi.. 

Biri içtimai hayatı, diğeri şakavet ve asa
yişsizliği nizama koyan bu kanunlar muvak
kat bir zaman için alınması lâzımgelen tedbir
lerdi. 

Bu böyle iken örfi İdare belâsı rejimi, millet 
ve matbuatımızın mücadeleleriyle ortadan 
kalkarken efkârı umumiyede bir teredddtit Ve 
endişe hükümrandı; O da, eğer örfi idare Ka
nunu kalkarsa halimiz ne olacak? Yine asayiş
sizlik başgösterecek, huzurumuz kaçacak... 

Arkadaşlar, örfi idare kalktı. Halk, seneler
den beji intibak ettiği bu idarenin kalktığının 
farkında bile olmadi. Bugün de istanbul halkı
nın bir kısmı, aynı mantalitenin vehinü ve'tesi
ri altında olduğunu hayretle ve ibretle görmek
teyim. Bu korku, kanunun otuz birinci madde
sinden büyük menfaatler temin edenlerin menfi 
bir ruhla yaptıkları propagandalardan başka bir 
şey değildir. 
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Aziz arkadaşlarım, kanunun 30 ncu maddesi; 

1939 senesindeki kiraların sabit kalmasını'âmir
dir. Halk buna muvafakat etti. 

Kanunun 31 nci maddesi de; 1939 senesindeki 
yiyecek, içecek ve giyecek; maddelerinin fiyatla
rının sabit-kalmasını âmirdir. Halk buna da mu
vafakat • etti. Fakat bu iki maddenin bir arada 
yürümesi şartiyle.v 

Maalesef eski'iktidar 31 nci maddeyi daha 
bidayette hiçe saydı. Adalet ve hakkaniyet hudu
dunun 'dışına' attı. Yiyecek, içecek, giyecek fi
yatlarını başıboş bıraktı. Karaborsaya yer verdi. 
Bugüne kadar hayat endeksi yüzde beş yüz art
tı. Memur sınıfı sızlanınca maaşlarını çoğalttı. 
Tüccar ve esnafın ihtikârına da hiç ses çıkarmadı. 
Kontrol işi gülünç ve iğrenç bir mahiyet aldı, 
gitti. 
•••• Kiralara taallûk eden maddeye gel'ince; kira 

hadlerini müstemirren mahkemelerin tazyikiyle 
sabit tuttu. Biri bol bol yedi durdu, zengin oldu, 
refaha kavuştu. Diğeri bu haksızlığa karşı melûl, 
mahzun baktı, aç kaldı, sefalet ve ıstırap çekti. 
Kıyamet de bundan koptu. 

Kanunun haksız tatbikmdan gayrimeşru ser
vet sahipleri türedi. Apartmanlar, hususi yeni 
yeni binalar eflâke ser çekti. Bu adlüihsan poli
tikası azmış gibi bir de on senelik vergi muafi
yeti inzimam etti. . 

Eski mülk sahipleri ise hem 1939 senesi kira
larını muhafaza etti ve hem de Bina Vergisini, 
Buhran ve Muvazene Vergisiyle beraber verdi. 

Demokratik memleketlerde, bilhassa İskandi
navya, İsviçre mesken ve gıda meselelerini sey
yanen tatbik mevkiine koymaktadır. Yiyecek, gi
yecek, içecek maddekrini muazzam kooperatif 
teşkilâtiyle ayarlamaktadır. Bu mesut ve bahti
yar diyarlarda adalet mizanının kefelerini mü-
tevazin buldum. Halkın servet ve refahına rağ
men bu maddelerin fiyatlarını memleketimizdeki 
fiyatlara nazaran kıyas kabul etmiyecek. bir du
rumda olduğunu gördüm. Memleketim hesabına 
derin azap duydum. Çünki bizdeki adalet miza
nının kefelerinden birisi yerde, diğeri ise gökte
dir. Hayat pahalılığı günden güne artmakta, ge
çim endeksine ister istemez uyabilmek için bin 
bir çarelere tevessül edilmekte, hattâ gayriahla-
ki temayüller tehlikeli bir istikamet almaktadır. 

Bugün piyasada mevcut eski ticarethaneleri 
eski kiralı müstecirleri milyon kazanıyor, senelik 
kiraları 200-400 lira üzerinden olanlar Gelir Ver-
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1 gisi'çerçevesinin dışında kalması yüzünden millet 

Hazinesi çok büyük zararlar görüyor. 
İstanbul Belediyesi varidatı, şehri imar değil; 

ancak memur maaşını verebilmek durumuna gel
mektedir. Belediyenin sinemaları, Mısırçarşısı, 
gazino ve plaj kiraları bugünkü şartlara göre bir 
hiçten ibarettir. Sinemaların aylığı bin liradır. 
Halbuki müntehap bir filmin bir günlük hasıla
tı sâfiyesi üç bin liradır. 

Evkaf binaları iktisadi bir perişaniyetle ma
lûldür. Sulh Hukuk mahkemeleri müstemirren 
bu kanun yüzünden dâvaları intaç etmekten aciz 
içindedir. Şagilleri hesabına mütaaddit ve' mün
tehap avukatlar durmadan usanmadan çalışmak
tadırlar. Müsaadenizle bir misal vereyim: 

Darüşşefakanm bir Çemberlitaş Sineması var
dır. Bu sinemanın senelik kira bedeli altı bin li
radır. Dâva açılıyor, munsif ve âdil bir avukat 
sayesinde bugün sinemanın senelik kirası 70 
bin liradır. Aynı adam 70 bin liraya sinemayı 
işletiyor ve bugün de kazanıyor. 

Beyoğlu 'nun en kıymetli semtindeki eski 
., apartman kat kiraları 30 - 70 lira arasındadır: 
. Bu katları işgal eden ve memleketle alâkası ol-
mıyan bezirganlar büyük servet sahibi oldular. 

\ Kanunun 30 ncu maddesine güvenerek kiralara 
. zam yapmak insafından çok uzakta kaldılar. 
öyle fakir aileler bilirim ki : Biricik ahşap evi
nin bir katını ya kamilen on liraya veyahut te-

• ker teker odalarını beşer liraya kiraya veriyor. 
Hayatın bugünkü acı şartları zarureti karşısın
da müstecirlerinden merhamet ve muavenet di
leniyorlar. Faydasız.. Müstecirlerden bir kısmı ti
caretle elde ettikleri servetle yeni mülk sahibi 
oldular. Bu mülklerin yeni kiralarından müste
fit oldular, on senelik vergi muafiyeti de caba.. 
Bu insafsızların ucuz oturdukları evlerden çık
mak hatırlarına bile gelmiyor. 

Muhterem arkadaşlar; başka memleketlerde 
bakınız vatandaşlar naşı] düşünülüyor. Büyük 
şehirlerin çevrelerinde muazzam siteler vücuda 

•getiriliyor. Her ailenin malı gelirine uygun bir, 
iki, üç odalı kısımlarda iskân ettiriliyor. 

Biz ise yardıma muhtaç vatandaşlarımıza 
karşı alâkasız kaldık. Bunları kendi hallerine 
terkettik. Bizler için bir yüz karası olan «gece
kondu» sefalet siteleri teşekkül etti. Eski ikti
darın bu. hususta, affolunmaz günahı vardır. 
Bundan başka bina vergilerine ilâveten muvak-

I kat bir zaman tasrihatiyle Buhran ve Muvaze-
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ne vergilerini ihdas ettiler. Mülk sahiplerine 
yükletilen haksızlıkların teessüre şayan bir ese
ridir. Bu vergileri bizler de müebbettik payesi
ne çıkarmaktan zinhar tevakki etmek çarelerini 
bulalım. 

Arkadaşlar, şahsan memlekette mesken buh
ranı olduğuna kaani değilim. İstanbul ve An
kara'da yüzlerce apartmanların boş olduğu
nu görmekteyim. Bunlar da bol paralı müşteri
lerden hava parası beklemektedirler. Bu kanun 
kalktığı takdirde karaborsa ümidinin de ortadan 
kalkarak kiraların ucuzlayacağına hiç şüphe 
yoktu*. 

Muhterem arkadaşlar; Millî Korunuma Kanu
nunun üçüncü maddesi der ki, normal zamanın 
avdetinde bu kanun Heyeti Vekile karariyle kal
dırılır. 

Bu sarahat karşısında nasıl bir saik, ne gibi 
bir vehim ve tereddüt bizleri senelerce el pençe 
divan durduruyor, ne gibi ruhani, daha doğru
su şeytani bîr kudret bizleri mefluç bir vaziyete 
sokuyor. Bugüne kadar niçin tereddüt ve vehim 
lıastalığiyle malûl kaldık? 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 70 - 71 nci 
maddeleri*temellük ve tasarrufu, Türklerin en 
tabiî hakkı olduğunu... Meskenlerin her türlü 
taarruzdan masuniyetini âmirdir. 

Medeni Kanunun 618 nci maddesi, meslek ma
suniyetini sarahatle açıklar. Birleşmiş Milletle
rin insan Hakları Beyannamesi aynı hakkın ma
suniyetini âmir bulunduğuna nazaran bu irsî te
reddütlerimizin m arazi tahribatına inkıyadımızın 
manasını bir türlü anlıyamıyorum, daha doğ
rusu anlamaktan tiksiniyorum. 

Azız kardeşlerim, teşriî hayata atılırken bu 
kürsüden ettiğim yemini hatırladıkça büyük azap 
ve endişelerin mânevi tazyiki altında ezilmekte
yim. 

Bu kanun yüzünden gadre uğrıyan Türk Mil
letinin hakkını tahakkuk ettirecek olan bu kür
süden kopan sayha ve feryadımdan dolayı şahsi 
menfaatleri haleldar ediyorsam bunu teşriî haya
tımda büyük bir iftihar payı olarak kaydediyo
rum. Ne mutlu bana... 

Bu hususta bir önerge takdim ediyorum, Millî 
iradeyi temsil eden Büyük Meclisin yüksek ka
rarım bekler, kabulünü rica ederim. Cümlenize 
derin saygılar sunarım. 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Arkadaşlar; bu dil meselesi olmadığı için ekal-
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lîyette kalacağımı tahmin etmiyorum. (Gülüşme
ler). 

Arkadaşlar; bugün bu kürsüye çıkmak ni
yetinde değilim; fakat bâzı arkadaşlarımız 
mülkiyet meselesinin ilmî ciheti üzerinde durdu
lar ve •onların ilmî aydınlatma şekline iştirak 
etmemem bana kürsüye çıkmaya mecbur etti. 
Mülkiyet hakkı ve aile müessesesi, beşeriyetin 
inkişafında hiç şüphe yok ki, çok büyük rol 
oynamış müesseselerdir. Bunu inkâr etmeye im
kân yoktur. Mülkiyet müessesesi şu son iki üç 
bin sene zarfında beşeriyetin inkişâfında esas 
temel olmuştur. Mülkiyetin mahiyeti Romalı
lar devrinde tesbit edildi. Romalılar, çok iyi 
İnliyorsunuz, mülkiyeti şu şekilde tarif ettiler: 
mülkiyet hakkı; istimal, intifa, suiistimal hak
kıdır) dediler. Bu tarif yalnız Roma'da değil, 
Roma medeniyetine mensup bütün memleket
ler tarafından kabul edildi. Hattâ son zaman
lara kadar bütün ders (kitaplarında bu şekilde 
tarif edildi ve okutuldu. Fakat yeni zamanlar
da bu telâkki gevşedi, bu telâkkinin gevşeme
sinde mühim rol oynıyanİardan biri, bir âlim 
değil, bir Devlet adamı, bir hükümdardır, 
adı da Napolyon Ponapart'tır. 

Fransa'da 19 ıncu.asır başında, biliyorsu
nuz, Fransızlar Medeni Kanunlarını tedvin et
tiler. Bu, daha doğrusu, bir Medeni Kanun 
yazıldı. Kanunu hazırlıyan Şûrayi Devlet idi. 
Şûrayi Devlette Napolyon mecellesi hazırla
nırken Napolyon bizzat kendisi hazır bulunu
yordu. Fransız Kanunu Medenisinin mülkiyet 
hakkını tarif eden 600 ncü maddesine sıra ge
lince orada Napolyon hukukçu olmadığı halde, 
«tekrar oku dedi, (intifa, istimal ve suiistimal 
hakkı) denince, buradaki suiistimal hakkı tâ
biri caiz olur mu?» Çıkarınız bu kelimeyi dedi. 
Ve böylece ilk defa Fransa'da suiistimal hak
kı Medeni Kanundan çıkarıldı. Medeni Kanu
nun tarifinde (intifa ve kanunun müsaadesi da
iresinde istimal) oldu. Bu şekilde son 150 sene 
zarfında mülkiyet hakkı muhtelif şekillerde 
tahdit edilmektedir. Bu hususta, biliyorsunuz, 
zengin bir edebiyat var, birçok âlimler diyor
lar ki : «Mülkiyet hakkı şimdi Roma telâkkisi 
şeklinde devam edemez. Mülkiyet hakkını muh
telif şekilde tahdit etmek onu muhafaza et
menin şartıdır. Ancak bu hakkı, tedricen, ek
seriyet lehine tahdit ederek muhafaza edebili-
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riz; aksi takdirde aksi cereyanlar mülkiyet I 
hakkını alıp götürür...» 

Ne gibi tadilât mevzuubahistir1? Birkaç ta
nesini hatırlatayım : Miras hakkının tahdidi 
bunlardan bir tanesidir. iMiras bugün birçok 
memleketlerde tahdit edilmiştir. 40 milyon te
varüs eden bir kimse bugün Fransa'da 16 mil
yon frank kadar vergi vermektedir. 

'Ben tahdit taraftarı mıyım, değil miyim, 
onu anlatmıyorum; ben vaziyeti hikâye ediyo
rum. 

Burada mülkiyet hakkı esasına dayanarak 
konuşursak vaziyetimiz sağlam olmaz. Mülki
yet hakkını, aile hukukunu her ne pahasına 
olursa olsun muhafaza «İtmeliyiz. Beşeriyetin 
istikbali 1bu dki müessesenin yaşamasına bağlı- | 
dır. Ben de mülkiyet hakkının kalması taraf- I 
tarıyım, fakat tahdidin de lüzumuna kâaniim. 

Bundan bir müddet evvel Millî Korunma 
Kanunu diye bir kanun çıkmış, bu kanun mül
kiyet ve tasarruf hakkını tahdit etmiş. Lâzım 
mı idi, değil mi ddi? Bunu müverrihler, o za
manı bilenler söylerler. Falkat bu yapılmıştır 
ve bir zaruret sayılmıştır. Halen bu zaruret 
zail 'olmuştur, diyorlar. Binaenaleyh 'mülkiyet 
hakkı sahiplerinin tasarruf haklarını iade et
mek lâzımdır. Bu da doğrudur. Fakat ben 
buna ilâve olarak şunu arzetmek istiyorum: Bir 
vâzıı kanunun birinci vazifesi, Ibu kürsüde ko
nuşurken kendi ailesini de, Ikendi vaziyetini 
de, kapitalini de, kendi apartmanını da unut
maktır ve tamamiyle bitaraf bir adatoı olarak 
konuşmalktır. İşte o bakımdan konuşmak: isti
yorum. Eğer biz bugün ev (sahdplerine mülki
yet hakkının kutsiyetine istinaden tam ser- ı 
beşti vereoelk olursak çok büyük hata işlemiş | 
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oluruz. Hem adalete, hem fakir, dar gelirli 
adamlara karşı haksızlık yapmış oluruz. 

Arkadaşlar, ben bir istatistik uzmanı deği
lim. İstanbul'da bir milyon insan bulunmalkta-
dır, diyorlar. Bunlardan iki yüz bin kişisi 
mülk sahibidir. Geri kalan sekiz yüz bin kişi 
kiracıdır. Şimdi bu kiracıların vaziyeti şöyle
dir : Selkiz yüz bin kişinin dört yüz bini esnaf
tır. küçük tüccardır, kiraları yükselse dahi 
bunlara ağır gelmez. Fa'kat tam serbesti verir
sek 400 000 dar gelirli muallim, küçük memur
lara karşı fevkalâde haksızlık yapmış oluruz. 
Bununla da kalmaz insan olarak bunlara acı
nı alıyız, parti olarak da bunları düşünmeliyiz. 
Çünkü bugün 40 lira veren 400 000 adamın 
hepsi 300 - 350 lira gelirli insanlardır. Bunlar
dan ev sahibi ayda 150 - 200 lira istemesi
ne müsaade etmek, bunları sokağa atmaktan 
başka bir şey değildir. Bunlar nereye gidecek? 
Bununla da kalmaz ya hepsi birleşerek nefiy 
hareketler kurarlarsa? Aklı başında olan, us
lu ve tab'ı selim sahibi olan Türkler fena şey
lere tevessül etmezler, fakat buna uzaktan da
hi imkân verecek: kararlardan içtinap edelim. 
Eğer biz mutlaka serbestiyet vermek* istiyorsak 
tedricî surette yapalım. Aynı zamanda başka 
bir kanun yapalım. Dar gelirlilere bu kanunun 
meriyete girdiği andan itibaren maaşlarına ki
ra. derecesinde bir zam yapılacaktır, diyelim. 
(Bravo sesleri). -

REÎS —Telklif üzerinde söz almış daha yir
mi mebus arkadaş vardır. Pazartesi günü sa
at, 15 te toplanılmak üzere Birleşime son veri
yorum. , 

Kapanma saati : 18,45 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Yıldız Sarayı bahçesinde hayvanat ve nebatat 
bahçesi kurulması için bir 'teşebbüs ve hazırlığın 
mevcut\olup olmadığına dair sorusuna Millî Eği
tim Veküi Tevfik tleri'nin cevabı (6/668) 

7 . V . 1952 
Müyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dünyanın bütün medeni memleketlerinde ve 
büyük merkezlerinde (Nebatat ve hayvanat bah
çeleri) vardır. Türkiye'de bir nebatat ve hay
vanat bahçesinin de olmayışı medeniyetimiz ve 
kültürümüz için büyük bir nakise teşkil etmekte-' 
dir. Gerçi Ankara'da Orman Çiftliğinde kü
çük mikyasta bir hayvanat bahçesi varsa da bu, 
medeni bir millette olması gereken büyük neba
tat ve hayvanat bahçesinin yerini tutacak ve 
ihtiyaca cevap verecek durumda değildir. 

Türkiye 'mizin büyük bir noksanı olan bu 
hayvanat ve nebatat bahçesinin (İstanbul'da Yıl
dız Sarayında) memleketimizin şerefiyle müte
nasip bir şekilde kurulması ve yetiştirilmesi va
tanımız için çok hayırlı ve isabetli bir hareket 
olacaktır. Evvelce buralardan bu mevzuda bir 
deneme yapıldığına göre şimdiden olsun yarı
nın büyük hayvanat ve nebatat bahçesi nüvesi
nin atılması ve gerekli hazırlığın yapılması 
için Millî Eğitim Bakanlığımızca bir teşebbüs ve 
hazırlığın mevcut olup olmadığını» Millî Eğitim 
Bakanlığından yazılı olarak sorulmasını rica 
ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 27 Ocak 1953 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı 001. 204 
özet : Burdur Milletve
kili Mehmet özbey tara
fından verilmiş olan ya
zılı soru cevabı H. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara. 

Kanunlar Müdürlüğünden çıkan 10 Mayıs 
1952 tarih ve 6/668-3584/7745 sayılı yazıları ce

vabıdır : 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey tarafın

dan verilmiş olan yazılı soru cevabının bu ya
zımıza iliştirilerek takdim kılındığını arzeder, 
derin saygılarımı sunarım. 

Mİ1H Eğitim Vekili 
T. İleri 

Burdur Milletvekili Sayın Mehmet özbey'in, 
«Yıldız Sarayı bahçesinde» hayvanat ve nebatat 
bahçesi kurulması hakkındaki yazılı soru ceva
bıdır : 

Yıldız Sarayı bihçesinde bir hayvanat ve ne
batat bahçesi kurulması pek isabetli bir mütalâ
adır. Ancak, Vekâlet Bütçesi şimdilik böyle bir 
teşebbüste bulunmaya imkân verecek durumda 
bulunmadığından İstanbul Valiliğince bir teşeb
büse geçildiği takdirde Vekâletimizin de müm
kün olan yardımda bulunması düşünülebilecek
tir. 

Keyfiyet İstanbul Valiliğine de bu suretle 
bildirilmiştir. 

2. — Konya Milletvekili Hidayet Aydmer'in, 
vakıflarımız ve Vakıflar İdaresinin durumu ve bu 
İdarenin başında bulunanların çalışma tarzları 
hakkındaki sorusuna Başvekil Adnan Menderis'în 
yazılı cevabı (6/852) 

B. M. M. Sayın Başkanlığınla 
Memleket servetinin büyük bir parçasını teş

kil ettiği halde lâyıkıyle istifade edilemiyen va
kıflarımız ve Vakıflar İbaresinin durumu ve bu 
İdarenin başında bulunanların çalışma tarzları 
hakkında aşağıdaki sorumun Sayın Başbakanlık
ça yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin, 
yapılmasını rica ederim. 

1. Harabîden kurtarıp imarına çalıştığımız 
yurdumuzda yer yer harabeler görülür ve araş
tırılınca bunların sahiplerinin Vakıf İdaresi ol
duğu anlaşılır. Bu harabi yalnız vakfın mahiye
tinden değil aynı zamanda Vakıf İdaresinin ba
şında olanların ehliyetsizliğinden ye çalışmazlı-
ğmdan doğmakta olduğunu ispat için aşağıdaki 
vakayı anlatmak kâfi gelir sanırım : 

İstanbul'da Çemberlitaş'ta Vakıflar Müdür
lüğünün bizzat içinde oturup işgal etmekte oldu-
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ğu büyük bir binası mevcuttur ki, bu binanın Batı 
cephesi benim evimle karşı karşıyadır. Bu bi
nanın geniş çatılarının sularım toplıyarak sokağa 
dökmesi lâzımgelen oluklarının bâzı parçalarının, 
içine geçirilmiş olduğu diğer borulardan çıkmış 
olması yüzünden büyük satıhda toplanan suların, 
binanın Batı cephesine dereler gibi akmakta, bi
nanın sıva ve duvar ve temellerini harap etmekte 
olduğunu, bu cephe evimin karşısında olması 
itibariyle birkaç sene evvel esefle gördüğümden 
birkaç defa o vakitki İstanbul Vakıflar Müdü
rüne müracaatla bu boruların takılmasını ve bi
nanın harabiden kurtarılmasını hatırlatmış ve 
rica etmiştim. îstanbul Vakıflar Müdürünün 
buna. aldırış etmemesi ve bu küçük işi yapmaması 
üzerine o zaman Ankara'ya, seyahatimde Vakıf -
ler Umum. Müdür Muavini olan halen Vakıflar 
İdare Meclisi Âzası Bay Hüsamettin'e müracaatla 
keyfiyetten şikâyet ve aynı ricayı ona karşı tek
rar ettim. Mumaileyh yaptırırız dediği halde 
o da yaptırmadı. Bu yüzden binadaki tahribat se
nelerce devam etti, nihayet milletvekili olacak 
millet işleriyle daha fazla alâkadar olmak vazifem 
meyanına girince bizzat Vakıflar Umum Müdürü 
Orhan Çapçı'ya müracaatla meseleyi anlattım. 
Bay Orhan Çapçı binanın o kısmının harap ol
muş olduğunu ve mütaakıp aylarda tamir ettire
ceğini söyledi ve çıkan borolarm tamir yapılırken 
yenileneceğini ilâve etti. Filhakika yukarda ar-
zetttîğim ağır ihmal sebebiyle küçük bir tamir 
vaktinde yapılmıyarak binanın bu kısmı harabiye 
uğramış olduğundan Vakıflar İdaresi geçen Kış 
bu kısmı birçok masraf -ihtiyariyle sözde tamir 
ettirdi. Fakat Vakıflar idaresi, ekseriya yaptığı 
gibi bu tamiratı da yar.ım yamalak yaptı. Çünkü 
bu cephenin yukarı kısmının sıvası yapıldığı hal
de aşağı kısmının sıvası yaptırılmayıp natamam 
bırakıldı. Bunun sebebini de Vakıflar Umum 
Müdüründen sordum. Paramız yetişmedi, 1952 
Bütçesinden yapacağız dedi fakat bu sene dahi 
bu işi 'ikmal ettirmedi. Bir cephe sıvanırken cep
henin üst kısmı sıvanıp da aşağı tarafının gele
cek senelere nasıl bırakıldığını ben anlıyamadım. 
Fakat vakıfların usulü belki böyledir diye sükût 
ettim. 

Birbirine takı İm aması yüzünden bu cephede
ki kısmı tahrip eden su borularının yeniden ya
pılıp takıldığını görmüş ve sevinmiştim. Halbu
ki yağmurlar yağınca suların borudan sokağa 
akmayıp evvelce olduğu gibi yine b'inanın yukarı 

.1953 O : 1 
kısmı.I arma ve hattâ vakıflar fen heyetinin otur
makta olduğu odaların pencerelerinin kenarına 
fışkırıp akmakta olduğunu gördüğümden bunun 
sebebini anlamak için yaptığım tetkikte borunun 
zemine yakın olan ve mukavim olması için dök
me demirden yapılmış olan kısmının içine harçlı 
beton doldurulmuş olduğunu hayretle gördüm. 
Bunun üzerine tamire ve yeni borular taktırıl
ın asm a rağmen aynı cephenin yeniden tahribata 
uğradığını görerek yine Vakıflar Umum Müdürü 
Orhan Çapçı'ya müracaat ettim. Orhan Çapçı 
İstanbul'a telefonla derhal emir yereceğini ve 
yaptıracağım söyledi. İki hafta sonra İstanbul'a 
gittiğim zaman bu borunun hâlâ tıkalı olduğunu 
hayretle gördüm ve vakıflar baş mimarına bizzat 

.giderek kendisini mütaaddit aramaların sonunda 
güçle elde edebilerek nezaketle kendisini alıp su 
borularının tıkalı olduğunu kendisine bizzat gös
terdim. O da yaptırırız dediği halde on beş gün 
sonra yine yapılmamış olduğunu gördüğümden 
Ankara'ya avdetimde yine Vakıflar Genel Mü
dürü Orhan Çapçı'ya müracaat ettim. Kendisinin 
vereceğini söylediği emre ve baş mimarlarına biz
zat göstermiş olmaklığıma rağmen aradan iki ay 
geçtiği halde bu borunun tıkantısının sökülmedi-
ğinden acı acı şikâyet ettim. Bu şikâyetim esna
sında tesadüfen orada Çankırı Milletvekili Kâ
zım Arar arkadaşımız da hazır bulunuyordu. Be
nim, sekiz senedir vakıflar idaresinin devam eden 
bu ihmalini söylemekliğim üzerine Kâzım Arar 
da söze karışarak bizim iktidarımız zamanında da 
böyle vazifesini yapmıyanlar mesul olmıyacak-
mıdır dedi. Umum Müdür şimdi ben İstanbul'a 
tekrar telefon eder, yaptırırım dedi. Bu deyişi 
1952 Haziranında idi. Aradan altı yedi ay geç
tikten sonra ve İstanbul'da müthiş yağmurlar 
yağıp yine bu boruların tıkanıklığının giderilme
diğini hayret ve esefle gömlekliğim üzerine Emin
önü Kaymakamlığına müracaatla keyfiyeti tesbit 
ettirdim. Eminönü Belediye Fen Kurulunun 
14 . X . 1952 tarihli raporunu rapten takdim 
ediyorum. Üzerinde bu kadar ısrar ve ihtarlarıma 
rağmen bir borunun içindeki tıkanıklığı gider
mek gibi hiçbir masrafa mütevakkıf olmıyan ve
ya pek cüzi bir masrafa mütevakkıf olan bir işi 
Vakıflar Umum Müdürünün yaptırmaya mukte
dir olmadığını ve yaptırmadığını ilişik rapor bir 
hakikat olarak tesbit etmektedir. Vakıflar Baş
müdürünün içinde bulunduğu bina bu veçhile 
harap olmakta devam etmekte, yapılan binlerce 
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lira masraflar heder olmakta, raporda gösteril- I 
diğti'veçhile binarim temelleri bile tahribata uğ
ramaktadır. Şu vaziyet karşısında : 

A) Evvelce binanın yağmur su borularının 
bazı parçalarının birleştiği noktalardan birbiri 
içinden çıkması üzerine dört beş senelik ikazla
rıma rağmen bu basit işi yaptırmıyarak binanın 
binlerce lira sarfiyle tamire muhtaç bir duruma 
düşmesine ve harabisine sebep olanlar mesul ol
mayacaklar mıdır? Bunların halen vazife başın
da onları vazifelerini yapmış bir memur muame
lesine tâbi olacaklar mıdır? 

B) Mevcut boruların takılması üzerine tah
ribata uğradığından dolayı tamir edilen binaya 
yeniden takılan boruların en alt kısmının beton
la, doldurulmasına, göz yuman istanbul Vakıflar 
idaresi Müdürü, ve baş mimart mesul olmıyacak-
laı mıdır! 

C) Borunun tıkal] olduğunu, görmiyen Va
kıfla? başmüdürlüğü başmimarma bunu kendi- ı 
sine bizzat göstermekliğim üzerine aradan yedi 
sekiz aydan fazla zaman geçtiği halde bunu izale 
et m iyen ve eğer Vakıflar Umum Müdürü kendi
sine müracaatım, üzerine bunlara emir vermiş 
ise onun da bu emrini yerine getirmiyen îsttan-
bul Başmüdürü ve Başmiman ile diğer alâkadar
lar mesul olmıyacaklat mıdır? 

D) Vakıflar Umum Müdürü Orhan Çapçı 
şu gayet basit ve kendilerine taallûk eden iş için 
beş altı defa müracaat ettiğim ve bir defasında 
yukarda anlattığım veçhile Kâzım Arar da bu
lunduğu halde istanbul'a telefon ettim, emir 
verdim, şimdi tekrar telefon edeceğim, yaptıra
cağım dediği halde yaptırmıyarak vakıf binanın 
tahribatının devamını önlemekten bilfiil aczini 
gösteren mumailyhin umum müdür olarak mem
leketimizin Vakıflar idaresinin müstefit olacağı 
bir müdür olarak iş başında kalması caiz görü
lüyor mu? Bahusus ki boru içini dolduran beto
nun çıkarılması zannederim hiçbir masrafa mü-
tevakkuf değildir. Evkafın bunca hademe
si, hattâ ustaları, mimarları vardır. On 
beş dakikalık bir mesai ile bu yapılabi
lir idi. Farzedelim ki bu bir masrafa 
mütevakkıf ise nihayet sokaktan geçen bir tene
keciye bir iki lira ile yaptırılâbilen bu iş için 
Bay Orhan Çapçı Ankara'dan istanbul'a beş 
altı defa telefon ettiğini söylemiştir ki bu tele
fonların masrafları her halde yapılacak tamir 
masrafından beş on misli fazla olmak gerektir. 

.im 0 :1 
2. Vakıflar Umum Müdülüğünün vakıf yer

ler hakkındaki lâkaydisi yalnız yukarda yazılan 
yere ve işe münhasır değildir, istanbul 'da Ye-
nipostane Caddesinde meydancıkta Vakıflar ida
resinin vaktiyle inşa ettirdiği yeni Valide Hanı
nın bitişiğinde kapısı ve pencereleri çürümüş 
harap bir ev ile bunun önünde ve altlında sira* 
lanmış birkaç dükkân görülür ki fevkalâde kıy
met iktisap eden bu mahalde böyle bir harap yer 
ancak Vakıflar idaresine ait olabilir. Yakar
daki mesele münasebetiyle Vakıflar Umum Mü
dürüne gittiğim zaman harap olmuş ve kıymet
lendirilmemiş olan bu yerin etrafındaki yerler 
gibi kıymetlendirilmesi ve mesela vaktiyle Dev
letin resmî kütüphane teşkilâtı olmadığı zaman
da ilim seven bir vatandaşın tesis ettiği kütüp
hanenin muhafızlarına mesken olarak tahsis ve 
meşruta hane olmasını istiyerek vakfettiği bu 
mahallin ve bu semtin artık aradan geçen 200 
seneden fazla zaman zarfında mesken olmaktan 
çıkması ve çok kıymetli bir ticaret merkezi ha
line gelmesi sebebiyle kütüphane muhafızlarına 
başka ikametgâh olabilecek yerde mesken te
dariki suretiyle vakfın istibd'âl edilip burası
nı bir han ve akaar yapılması mümkün olabile
ceğini hatırlattım. Vakıflar Umum Müdürü 
İstnbuPun en kıymetli yerinde vakfın böyle 
bir malı olduğundan haberdar değildi, istanbul 'a 
yazıp tahkik ettireceğini, işi anlayıp mümkün 
olanı yaptıracağını söyledikten bir buçuk sene 
sonra yine o iş münasebetiyle ziyaretimde bu 
ciheti tahkik edip etmediğini Umum Müdüre sor
dum istanbul'a yazdıkları tezkerenin tarih ve 
numarasını ben kendisine verirsem bana cevap 
verebileceğini söyledi. Halbuki, ben şahsi bir 

I işimi takip etmediğimden bittabi Vakıf İr Umum 
Müdüünün bu ciheti istanbul 'a yazıp yazmadığı
nı ve yazmışsa tarih ve numarasını bilmiyorum 
ve bilemem, benim yaptığım şey vakıf için mü
him bir varidat membaı olacak ve maalesef Va
kıflar Umum Müdürü mevcudiyetinden hfber-
dar olmadığı bu gibi mühim bir yerdeki vakfa, 
Umum Müdürün dikkat nazarını eelbetmekten 
ibaretti. Aradan bir buçuk sene geçtikten sonra 
Umum Müdürün istanbul'a yazılan tezkerenin 
numarasmı bana sorması şayanı hayret değil 
midir? Ben Umum Müdürün istanbul'a yazmış 
olduğuna da kaani değilim. 

3. Demokrat Parti iktidara gelip ilk bütçe 
| müzakereleri başladığı zaman Basın - Yayın 
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Umum Müdürlüğünün oturduğu yere senede 
65 000 liradan fazla para yermesi birçok mil
letvekilleri arkadaşlarımızın itirazlarına sebep 
olmuştu ve verilen bu senelik kiranın iki üç 
misli ile Basın - Yayın Umum Müdürlüğüne için
de yerleşebileceği yeni ve mükemmel bir binanın 
mülkiyeti temin edilebileceğinde ısrar edildi. 
1951 Bütçesi müzakeresi sırasında buna cevap 
veren Hükümetimizin sözcüsü, Vakıflar İdare
sinin Ankara Palas civarındaki bir arsası üze
rine Basın - Yayın Umum Müdürlüğünü ve hattâ 
üst katlarına da Devlet Meteoroloji Umum 
Müdürlüğünü istiap edebilecek bir binanın Va
kıflar İdaresince yaptırılacağım ve bu suretle 
verilen fuzuli ve fahiş kiralardan kurtuluna-
cağını bildirmişti. 1952 Bütçesinin müzakere
sinde Bütçe Komisyonunda aynı itiraz ve şikâ
yet tekrar edildi. Hükümet Sözcüsü 1952 inşaat 
mevsiminde Vakıflar İdaresinin bu binayı yap
tıracağını ve hattâ sene bitmeden yeni yapılacak 
bu binaya Basın - Yayın Umum Müdürlüğünün 
taşınabileceği ihtimali göz önünde tutularak 1952 
senesi için yapılan kontrata sene sonundan ev
vel Basın - Yayın Umum Müdürlüğünün mecuru 
tahliyeye hakkı olduğu kaydının ilâve edildiğini 
söylemişti. 1952 sen'esi inşaat mevsimi de geçti. 
Daha bu binanın temellerine bile başlanmadı. 

Şu vaziyet karşısında Hükümetimizin Mec
lise karşı iki senedir tekrarladığı vait ve taah
hüdünü yerine getirmek ve bütçemizi böyle fu
zuli ve fahiş bir masraftan kurtarmak için Hü
kümetimizin bu arsayı evkaftan hemen satın-
alıp binayı bizzat yaptırması muvafık olmıya-
cak mıdır? 

4. Vakıflar İdaresiyle her hangi bir müna
sebette bulunan her vatandaşın emsaline her 
gün rastlıyacağı ağır ihmal ve lâkaydiyler ve 
memlekette vakıf olan her yer ve her şeyin ba
kımsız ve harap olup millî servetin mühim bir 
cüzünü teşkil eden vakıfların böyle bir teşkilât 
ve elemanlar elinde heder olmakta bulunması 
karşısında ve bizden ayrılan bâzı Şark memleket
lerinde bâzı vakıfların tasfiyesine bile gidildiği 
hakikati muvacehesinde vakıflarımızın gerek 
bünye ve teşkilât ve gerek personel bakımından 
ıslahı için neler düşünüldüğünün yazılı olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

22 . II . 1952 
Konya Milletvekili 
Hidayet Aydıner 

1953 0 : 1 
Rapor 

Avukat Hidayet Aydıner'in Kaymakamlığa 
müracaati üzerine - Eminönü - Alemdar - Emin-
sinan Mahallesi Pertevpaşa sokağında İstanbul 
Evkaf Müdürlüğünün bu sokak yüzü köşesin
deki yağmur borusu görüldü. 

Bu borunun alt demir kısmının muayenesin
de harçla tıkalı olduğu bundan dolayı yağmur 
sularının boruyu doldurarak saçağa kadar çık
tığı ve sonra evkaf binasının bu köşesinden 
aşağı tekrar aktığı görülmüş ve suların bina 
temellerine gitmesiyle dolma olan buradaki te
mel, taban topraklarının ıslanması ve temellerin 
bu yüzden basarak binanın çatlaması ve ziyan 
görmesi düşünüldüğünü, bunun için lâzım tami
rin yapılmasını bildiren raporum sunuldu. 

14 . 10 . 1952 
Y. Müh. - Y. Mimar 

Salim Erin 

T. C. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı : 123765, 5 
29 Ocak 1953 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
28 . 11 . 1952 gün ve 4330/9600. sayılı yazı

larına karşılıktır. 
Vakıflarımız ve Vakıflar İdaresinin duru

mu, bu idarenin çalışma tarzı hakkında Konya 
Mebusu Sayın Hidayet Aydıner tarafından ve
rilen yazılı sual takririne hazırlanan cevabın 
ilişik olarak takdim olunduğunu arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Konya Mebusu Sayın Hidayet Aydıner'in; va
kıflarımız ve Vakıflar İdaresinin durumu, bu 
idarenin çalışma tarzı hakkındaki yazılı sorula
rının cevabını madde sırasiyle aşağıda arzediyo-
rum. 

1. Senelerdir esaslı tamir görmiyen İstan
bul'daki Vakıflar Başmüdürlüğü binası 1952 yılı 
başında 10 000 lira sarfiyle onarılmıştı. Bilâha-
ra boru ve dofenin bozukluğundan yağmur su
larının saçaklardan akmakta olduğu hakkında 
umum müdüre vâki beyan ve şikâyetleri üzerine 
arızanın giderilmesi için İstanbul Başmüdürlü
ğüne mütaaddit defa emir verildiği ve vâki takip 
üzerine yaptırıldı cevabı alındığı anlaşılmıştır. 

Bu defa yazdı sorulan üzerine alâkalılar hak-
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kında tahkikat açılmış, ınütaahhit tarafından se- | 
bebiyet verilip muvakkat kabul esnasında tesbit 
olunan bu arızanın emirlere rağmen tamir etti- I 
rilmediği ve Umum Müdüre yanlış beyanda bu
lunulduğu neticesine varılarak zarara sebebiyet I 
veren ve ihmalleri görülenler hakkında gerekli I 
kanuni takibata girişilmekle beraber mezkûr boru I 
ve dofen - bedeli müsebbiplerine tazmin ettiril- I 
mek üzere - tamir ettirilmiştir. I 

2. İstanbul'da Yeni Valide Hanının yanın- I 
daki ev ve dükkânlar, esasında üç hane olarak I 
Hâmidi Evvel Kütüphanesinin Hafızı Kütüple- I 
rine meşruta akarlardır. Yalnız İstanbul'da üç I 
binden fazla vakıf gayrimenkul olup bunların I 
mühim bir kısmı bahis konusu binalar değerin- I 
dedir. Merkezde bunların durumlarını gösterir I 
ihticaaca salih muntazam bir kayıt da yoktur. I 
Bu durumu göz önünde tutan idare, iki seneden I 
beri emlâkinin tesbiti ve kıymetlendirilmesi için I 
4 ncü maddede kısaca ifade edilen çalışmalara I 
girişmiş olup sırası geldiği vakit bahis konusu I 
binalar da ele alınacaktır. I 

Umum Müdürle görüşmelerinde bu binalar I 
için açıldığı bildirilen bir dâva hakkında da ma- I 
lûmat istendiğinden 22 . X . 1951 gün ve 104289 
sayılı yazı ile İstanbul Başmüdürlüğünden bu I 
hususun istizan edildiği ve bir müddet sonra I 
müracaat edildiği vakit dosyasının bulunması I 
için evvelce zatıâlilerine verilmiş olan bu tarih I 
ve numaranın sorulduğu anlaşılmıştır. I 

3. Vakıflara ait İstiklâl Caddesi üzerindeki I 
boş arsanın, imar durumu dolayısiyle, büyük bir I 
bina inşasına müsait olmadığı, yanında bulunan I 
resmî teşekküllerin işgalindeki binaların da yık
tırılması gerektiği anlaşıldığından bu daireleri 
açıkta bırakmamak için şimdilik bu inşaattan vaz
geçilerek Emekli Sandığı ile anlaşmaya varılmış
tır. Bu müessesenin Memurin Kooperatifinin ar
kasında yaptırmakta olduğu büyük binanın in
şaatı Eylül 1953 te ikmal edilince Basın ve Ya
yın Umum Müdürlüğü buraya nakledilecektir. 

4. Hükümetimiz, yıllardır ihmal edilen Va
kıflar Müessesesini de vazifelerini lâyıkiyle ifa 
edecek bir hale getirmeye çalışmaktadır. Eldeki 
varlığı iktisadi icaplara uygun olarak işletip 
verimlerini fazlalaştırmak için cezri tedbirlere te
vessül edilmiştir. 

İdare patrimuanının büyük kısmını teşkil 
eden 9.000 den fazla gayrimenkulun en iyi isti
fade edilebilir bir hale getirilmesi işi bu arada I 
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ehemmiyetle ele alınmıştır. 

Mevcut gayrimenkuller teker teker incelene
rek bugünkü durumlarını ve kıymetlerini göste
rir ihticaca salih kayıtları tesis edildikten sonra 
elde tutulmaları faideli görülmiyenler idarenin 
menfaatine uygun şartlar altında tasfiye, edilip 
temfn olunan ve evvelce yapılan satışlardan bi
rikmiş paralarla o şehirlerde âtıl duran veva, 
2 nci maddede bahis konusu edilen Validehanı 
yanındaki yer gibi, değerine göre kıymetlendi
rilmemiş arsalar üzerine bir program dâhilinde 
yeni binalar yaptırılacaktır. 

Bu hususta iki seneden beri 25 vilâyette ya
pılmakta olan çalışmalar hayli ilerlemiş ve bâ
zılarında yeni inşaata da başlanmıştır. Halen, 
3,5 milyon lira sarfiyle 5 şehirde 9 bina yaptırıl
maktadır. Bunların hepsi bu yıl içinde bitirilerek 
hizmete girmiş olacaktır. 6 şehirde yaptırılacak 
çeşitli binaların da plân ve projeleri hazırlanmış 
olup bunlar da yakında ihaleye çıkarılacaktır. 
Bu faaliyete hızla .devam olunarak 1953 sonun
da inşa edilmiş veya hali inşada bina adedi 25 i 
bulacaktır. 

Bu arada en çok gayrimenkulu bulunan İs
tanbul'daki çalışmalara da hızla devam edilmek
tedir. Halen Beyoğlu ve Anadolu yakasının tes
bit işleri ikmal edilmiş olup bugünlerde İstan
bul cihetinde faaliyete geçilecektir. 

Diğer taraftan elde bulunan varlığın en iyi 
tenmiye ve idaresi için bir Vakıflar Bankası 
kurulması uygun görülerek hazırlanan kanun 
tasarısı Büyük Millet Meclisine sunulmuş bu
lunmaktadır. 

Gelirin artırılmasına hadim bu çalışmalar 
yanında memur kalitesi çok düşük olan idare 
teşkilâtının kuvvetlendirilmesi için de tedbirler 
alınmış olup bir taraftan kurs açılarak eldeki 
genç memurlar yetiştirilmekle beraber imkân 
bulundukça münhallere hariçten iyi eleman
lar getirilmektedir. Bu suretle idare teşkilâtı 
yakın bir âtide işin icap ettirdiği kuvvetli bir 
bünyeye sahip kılınacaktır. 

İdare hizmetlerinin ifasında da 1951 den be
ri büyük bir gelişme mevcuttur. Her yıl varidat
ta temin olunan tezayüt ve masraflarda yapı
lan tasarrufla bilhassa cami tamiri ve sos
yal yardım şartlarının ifasına hız verilmiştir. 
Geçmiş yıllarda en çok 630 bin liralık bir öde
nekle 5 0 - 60 cami onarılmakta iken 1951 de 927 
bin lira sarfiyle 47 ilde 116 cami, 1952 de bir 
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milyonu aşan bir ödenekle 130 âbide ve cami 
tamir olunmuştur. 

Yukarda hulasaten ifade olunan çalışmalar
la idare kalkınma yolundadır. Ancak uzun yıl
lar büyük bir ihmale uğrıyan bu müessesenin 
bir iki» sene içinde ideâl bir hale getirilmesine 
imkân olmadığını, alınan esaslı ve uzun vadeli 
tedbirlerin peyderpey tahakkuk edecek neticele
rini beklemenin zaruri bulunduğunu saygı ile 
arzederim. 

0. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-
lu'nun, Köy Miyar heyeti âzalığı vazifelerini 
ihmalden dolayı beşer lira para cezasına çarptı
rılan Şiran Kazasının Günbatur Köyünden Şük
rü Erdeni ile Hamza Yılmaz haklarında tatbik 
olunan muamelenin mahiyetine ve bu hususta ya
pılan şikâyete dair sorusuna İçişleri Vekili Etem 
Menderes'in yazılı cevabı (6/932) 

8 . 1 . 1953 
Özet: İçişleri Bakanından ya
zılı soru: 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Aslen Maçkalı olup Şiran İlçesinin Günbatur 

Köyünde yerleşmiş Şükrü Erdem ile Hamza. Yıl
maz, biri demircilik, diğeri değirmencilik yap
makta olduklarım ve bu sebeple kasabada otur
duklarını ileri sürerek adı geçen köy ihtiyar ku
rulu üyeliklerinden istifa ettikleri halde, kayma
kam tararından istifalarının kabul edilmediğini 
ve buna rağmen kendilerinin üyelik vazifelerini 
ihmalden beşer lira para cezasına çarptırıldıkla
rım beyan ve kaymakam hakkında takibat yapıl
masını 1 . V . 1952 tarihli dilekçelerle İçişleri ve 
Adalet Bakanlıklarından istemiş bulunmaktadır
lar. 

Bu konuda aşağıki hususların İçişleri Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. Saygılarımla. 

Trabzon Milletvekili 
Cemal Eyüboğlu 

Sorular : 
1. Şikâyet konusu üzerinde Bakanlıkça ne 

işlem yapılmıştır? 
2. Kaymakama atfedilen fiil sabit olmuş mu

dur? Olmuşsa hakkında na yapılmıştır? Olmamış
sa İller İdaresi Kanununun özel hükümlerine 
göre şikâyetçiler adalete verilmiş midirler.? 
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T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
öz. İş. G. M. 

1. Ş. M. Şikâyet 
Sayı : 511/27-4, 913/2249 

29 . 1 . 1953 

Özü : Trabzon Mebusu Cemal 
Reşit Eyüboğlu'nun yazılı so
ru önergesi H. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğint» 

10 . 1 . 1953 gün ve Genel Kâtip Kanunlar 
Müdürlüğü 6-932/4599-10199 sayılı yazınıza 
karşılıktır. 

Trabzon Mebusu Cemal Reşit Ayüboğlu ta
rafından Yüksek Reisliğinize verilen ilişik ya
zılı soru önergesinde bahis konusu olan Şiran 
Kazasının Günbatur Köyünde oturan Şükrü 
Erdem, Hamza Yılmaz, Kâzım Kılıç ve arka
daşlarının muhtelif tarihlerde Başvekâlete, 
Adalet Vekâletine ve Vekâletimize yapmış ol
dukları şikâyetler üzerine, şikâyet ıkonularının 
mahallinde tetkik ve tahkiki için muhtelif ta
rihlerde Gümüşane Valiliğine yazılmıştı. 

Valilikten cevaben alman 10 . VI I . 1952 gün
lü ve 296/4923 sayılı yazının tasdikli bir örne
ği ile mezkûr yazıya bağlı olarak gönderilen 
Şiran Kazası İdare Kurulunca 9 . V . 1952 tari
hinde verilen 30 sayılı kararın tasdikli bir ör
neği ilişik olarak sunulmuştur. 

Bu yazının tetkikından da anlaşılacağı üze
re Şükrü Erdem ile Hamza Yılmaz ve arkadaş
larının 442 sayılı Köy Kanununun 27 ve 46 
neı maddelerini değiştiren 5672 «ayılı Kanunun 
2 IKH maddesi uyarınca 30 ar lira para cezası 
ile cezalandırılmış oldukları ve ortada yapılan 
bir kanunsuzluk bulunmadığı ve adı geçenlere 
ilk önce 15 er lira para cezası verildiği, işin 
yapılmam asında temerrüt edilince cezanın 30 
liraya çıkarıldığı kararda belirtilmektedir. 

Keyfiyet 3 1 . VII . 1952 tarihinde 'şikâyetçi
lere tebliğ edilmiştir, kaymakama atfedilen 
fiil sabit olmamıştır, valiliğin bu konu üze
rindeki izahatı kâfi görülmüş ve şikâyetçilere 
başkaca her hangi bir ceza verilememiştir. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 



B : 35 30 .1.1953 O : 1 
Gümüşane Valiliğinden alınan 10 . VII . 1952 
tarih ve özel Saymanlık Müdürlüğü Köy Bü

rosu 296/4923 sayılı yazıları örneğidir. 
içişleri Bakanlığı Yüksek Makamına 

17 . V . 1952 gün ve öz. İş. G. M. I. Ş. M. 
511/27 - 3 - 5761 - 12879 sayılı buyuruklan karşı
lığıdır : 

1. Şiran Kaymakamlığından alınan 16 . V I . 
1952 gün ve 92/338 sayılı cevabı yazılan ve gön
derilen Şiran îlcesi idare Kumlunun 9 . V . 1952 
gün ve 30 sayılı Kararından köy mecburi işlerin
den olan köy salmasını yapmadıkları anlaşılan 
Günbatur Köyü ihtiyar kurulu üyelerinden Köy 
Kanununun 5672 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
husul hükmüne göre 15 er lira para cezası veril
diği ve bunun yine aynı madde de münderiç hü
kümlere göre tahsili cihetine gidildiği. 

2. Yüksek Bakanlıklarca da malûm olduğu 
veçhile 442 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kesin 
mahiyette kazai bir karar olup bu karar da kanu

nun vaz'ettiği mevzu ve hususlarda kullanılmış bu
lunduğuna nazaran ortada bir kanunsuzluk bu
lunmadığı gibi halen bu kararın il idare Kuru
lunca da tetkikma imkân olmadığı aşikârdır. Müş
tekilere bu yolda tebligat yapılması hususuna mü
saadelerini saygılarımla arz ederim. 

Gümüşane Valisi 
Fahrettin inal 

T. C. 
Şiran îlcesi idare 

Kurulu 
Sayı ; 30 

İlce idare kurulu Kaymakam Raşit Şener'in 
Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan 
üyelerden müteşekkil olarak toplandı : 

Günbatır Köyü ihtiyar Kurulu üyelerinden 
Kâzım Kılıç, Hazım Yılmaz, Lûtfi Kazancı, 
Şükrü Erdem köyün mecburi işlerinden olan 
köy salmasını yapmadıkları için ikinci defa köy 

işlerini görmekten imtina eden adı geçen üye
lere kurulca ceza tâyin edilmesi hakkında özel 
idare memuru Ethem Girift'in tarafından dü
zenlenen 9 . V . 1952 gün ve 155 sayılı tahkikat 
evrakı 9 . V . 1952 gününde kurulumuza havale 
edilmeklo incelendi. 

Evvelce istifa ettikleri ve istifalarm:n kabul 
olunduğu zanniyle köy bütçesini yapmadıklarını 
iddia eden köy ihtiyar kurulu üyelerinden Kâzım 
Kılıç, Hazmi Yılmaz, Lûtfi Kazancı, Şükrü Er
dem hakkındaki özel idare memurluğunun 80 sa
yılı tahkikat avrakmı inceliyen kurulumuz adı 
geçen üyelerin istifalarının kabul edilmediği 
kaymakamlıkça ilce jandarma komutanlığı vası-
tasiyle kendilerine iki defa tebligat yaptığı ev
rak arasında mevcut tebliğ ilmühaberlerinden 
anlaşıldığından yerinde olmıyan müdafaalarının 
reddi ile birinci defaya mahsus olmak üzere 
21 . I I I . 1952 gün ve 19 sayılı kararımızla adı 
geçen üyelerin (15) şer lira para cezası verildiği 
ve tebligat yapıldığı halde yine bu köyün ayni 
üyeleri yani Kâzım Kılıç, Hazmi Yılmaz, Lûtfi 
Kazancı, Şükrü Erdem bu defa köyün mecburi 
işlerinden olan köy salmasını yapmadıkları ku
rulumuzca incelenen 9 . V . 1952 gün ve 155 
sayılı tahkikat evrakı ile sabit olduğundan te
kerrür eden bu ihmallerinden dolayı Günbatur 
Köyü ihtiyar Kurulu üyelerinden Kâzım Kılıç, 
Hazmi Yılmaz, Lûtfi Kazancı, Şükrü Erdem'e 
Köy Kanununun 27 ve 46 nc*ı maddesini değiş
tiren 5672 s-ayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarın
ca (30) zar lira para cezasiyle cezalandırılma
larına, kendilerine tebligat yapılmasına ve karar 
suretinin malmüdürlüğüne verilmesine söz birli
ğiyle karar verildi. 

Kaymakam 
Raşit Şener 
Malmüdürü V. 

Tevfik Polat 
Millî Eğitim memuru 

Osman Gümüşeli 

9 . V . 1952 
Tahrirat kâtibi 
Hamdi Konaç 

H. Tabibi 
Zeki Sürel 

Ziraat memuru 
(Münhal) 

7. — SUNUKLAR VE TEGRAPLAR 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tâdiline dair lâyihanın Umumi Heyette görüşül
meye başlanılması münasebetiyle haklariının göz 
önünde bulundurulmasını rica ve temenni eden: 

istanbul Esnaf ve sanatkârlar dernekleri 

Birliği Başkanı Mahmut Erbil, 
istanbul Toptancı tüccarlar Derneği Başkanı, 
Gayrimenkul sahipleri Derneği Genel Bal

kanı Süreyya ilmen ve istanbul tüccarlar Der
neği Başkanının telgrafları 
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