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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ağrı Mebusu Celâl Yardımcı 'nın, Devlet Ve
kâletine tâyini münasebetiyle Reisvekilliğinden 
istifa ettiğine dair önergesi okundu. 

Van Mebusu Ferid Melen'in, Türkiye Em
lâk Kredi Bankasının. son iki yıl içinde açtığı 
ticari krediler dolayısdyle içtüzüğün 177 nci 
maddesi gereğince Meclis soruşturması yapıl
ması hakkındaki önergesi okundu. 

Üzerinde bir müddet müzakere cereyan et

tikten sonra önerge, reddedildi. 
16. IV . 1953 Perşembe günü saat 15,00 te 

toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Reisvekdli Kâtip 

Manisa Mebusu Çanakkale Mebusu 
Muzaffer Kurbanoğlu Ömer Mart 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Oulez 

Sorular 

Yazılı soru önergeleri 
Kars Mebusu Sırrı Atalay'in, Doğu Üni

versitesinin Veteriner Fakültesi ile Ormancı
lık Araştırma Enstitüsünün Kars'ta açılması 
için tetkikat yapılıp yapılmıyacağma dair olan 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/1027) 

Ordu Mebusu Naşit Fırat ' ın, Üsküdar'da 
Tüccar Terzi Hıfzı Unsaldı'nın iki defa dük
kânını soyanlar hakkında şimdiye kadar ya
pılan tahkikat ve takibatın ne netice verdiği

ne dair olan yazılı soru önergesi, İçişleri Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/1028) 

Ordu Mebusu Naşit Fırat 'ın, İnebolu lima
nının inşaatına ne zaman başlandığına, bugüne 
kadar yıl itibariyle sarfedilen paraların mik
tarı ile limanın hangi tarihte ikmal edilmiş ola
cağına, inşaat projesinde değişiklik yapılıp 
yapılmadığına ve 1 Mart 1953 günü vuku bu
lan fırtınadan tesislere bir zarar gelip gel
mediğine dair olan yazılı .soru önergesi, Ba
yındırlık Vekâletine gönderilmiştir. (6/1029) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ka

nununun 4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş bu
lunan 5 nci maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası (İ/586) (Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonuna) 

2. — Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin 
(Dünya Sağlık Teşkilâtının 2 No. lı Nizamna
mesinin) tasdiki hakkında kanun lâyihası 
(1/587) (Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
komisyonlarına) 

3. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Hesabı Kati 
kanun lâyihası (1/588) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1950 
yılı Hesabı Kati kanun lâyihası (1/589) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

Tezkere 
5. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 

1950 malî yılı hesabına ait raporla Bilançosu
nun sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Re-
isi;^'i tezkeresi (3/472) (Sayıştay Komisyonuna' 



B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kürbanoğlu 

KÂTİPLER : İhsan Gülez (Eolu), Ömer Mart (Çanakkale) 

^»» 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Rize seçim çevresi mebuslarına kadar yoklama 

yapıldı) 
REÎS — Çoğunluk vardır, Birleşimi açıyorum. 

4. — SEÇİMLER 

1. — Reisvekili seçimi 

REÎS — Reisvekili seçimini yapacağız. Daha 
evvel bunun için kur 'a ile bir tasnif heyeti se
çeceğiz. 

(Kur'a çekildi) 
Hasan Fehmi Ustaoğlu (Samsun), 
Sani Yaver (İstanbul), 
Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır). 
Tasnifi bu arkadaşlar yapacaklardır. 

Reylerin toplanmaya başlanacağı seçim çev
resini kur'a ile ayırıyoruz efendim: Eskişehir se
çim çevresinden başlıyacağız efendm. 

Müzakerelere devam edeceğimiz için reyleri
ni kullanan arkadaşların salonu terketmemeleri-
ni rica ederim. 
(Eskişehir seçim çevresi mebuslarından başlanı

larak reyler toplandı) 
REİS — Oylarını kullanmıyanlar varsa kul

lansınlar efendim. Oylama muamelesi bitmiştir. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm Ameri
kalıların Doğu - Anadolu için teklif etmiş oldu
ğu 3,5 milyon dolarlık yardımla Kars'ta ne gibi 
tesisler yapılacağına ve hayvancılığın ıslah ve 
inkişafı için bir tarım endüstrisi kurulması hu
susunda hazırlık yapılıp yapılmadığına dair 
Tarım Vekilinden sözlü sorusunun geri veril
mesine dair önergesi (4/339, 6/951) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Gündemdeki Amerikalıların Doğu - Anadolu 

için teklif etmiş olduğu 3,5 milyon dolarlık 
yardımla Kars' ta ne gibi tesisler yapılacağına 
ve hayvancılığın ıslah ve inkişafı için bir tarım 
endüstrisi kurulması hususunda hazırlık yapı
lıp yapılmadığına dair Tarım Vekilinden sözlü 
sorumu, geciktiği için bir an evvel cevaplandı
rılması mülâhazasiyle yazılı soru olarak tekrar 
soracağımdan geri verilmesini saygı ile rica 
ederim. 14 . IV . 1953 

Kara Milletvekili 
Sırrı Atalay 

Gündem hak-
REİS — Geri verilmiştir. 
SEDAT BARI (Seyhan) -

kında söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
SEDAT BARI (Seyhan) — Muhterem ar

kadaşlar ; yüksek malûmunuz olduğu veçhile, 
4 Nisan 1953 tarihinde NATO manavralarından 
Gölcük'teki1, üssüne dönmekte ikem Çaaıiakkale'-
ııin Naaraı Burnumda bir müsademe neticesi ba
tan Duınlupmar Denizata gemisiyle 37 subay,. 
31 astsubay. 39 u er olmak üzere, 81 Türk evlâ
dını kaybetmiş bulunuyoruz. 

Gerek indallah gerek âmme vicdanınca şe
hit olduklarına zerre kadar şüphe olmıyan bu 
Türk askerlerinin, şehit muamelesine tabi tu
tulmalarının câri mevzuatımızdaki noksanlıklar 
dolayısiyle kabil olamaması Kırşehir Milletve
kili Amiral Rifat Özdeş ve arkadaşları tarafından 
hususi bir kanun teklifinin sunulmasına saik 
olmuştu?. 

Çanakkalenin mukaddes toprakları üzerin
de karakedi bombalarına göksünü siper edip 
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yumruğunu sallıyarak şehit düşen, ölümünden I 
sonra bile kopan kolunun avucundaki kasatu
rayı sımsıkı tutarak bırakmıyan Türkiyeli 
Mehmetlere, Çanakkale'nin tapraklan kadar 
mukaddes sularının' 100 metre derinliğinden 
iltihak eden bu Mehmetlerin son sesleri de 
(Biz ölürsek vatan sağ olsun! Geride bıraktıkla
rımız sizlere emanet!) sözleri ve (Allah Allah) 
sadaları olmuştuı. 

Sayın arkadaşlarımızın kanun tekliflerini 
müzakere eden komisyonumuz, bütün kalbiyle 
inandığı bu şahadetin kanunlaştırılması tekli
fini ittifakla kabul, aynı zamanda ehemmiye
tine binaen öncelik ve ivedilikle müzakeresi 
hususunun Yüksek Meclisinize arzına karar 
vermiş olduğundan keyfiyeti yüksek tasvibini- j 

i . — Kırşehir Mebusu Bifat özdeş ve 8 <w-
kadaşının, Dumlupınar Denizaltı Gemisinde ölen 
asker şahısların şehit, dul ve yetimlerinin de 
şehit dul ve yetimi sayılmasına ve bu şehitlerin 
(Melerine tazminat verilmesine dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/517) [1] 

REİS — Yine gündemle ilgili bir takrir var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dağıtılmasından itibaren 48 saat geçmemiş 

olmasına rağmen, Dumlupınar Denizaltı Gemi
sinde can verenlerin ş'ehit sayılmaları hakkında 
Kırşehir Mebusu Amiral Rifat özdeş ve sekiz 
arkadaşının takdim ettikleri kanun teklifinin 
bugünkü gündemde mevcut olması hasebiyle, 
diğer maddelerden önce ve tercihan görüşülme
sini Bütçe Komisyonu adına arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Komisyonu adına 
Raportör 

Seyhan Mebusu 
Dr. Sedad Barı 

REÎS — Efendim, komisyonun yazılı teklifi 
mevcuttur. Dumlupınar Denizaltısmda kazaya 
uğramış vatandaşların şehit addedilmeleri hu-

[1] 170 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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ze arz ve gündemin birinci maddesine alınma
sına müsaadelerini istirham ederim. 

Bu hususta takrirler verilmiştir. 

REÎS — Gündemle alâkalı takrirler vardır 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorular

dan evvel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Yozgad Mebusu 

Faik Erbaş 

REÎS — Kanunların sorulardan evvel görü
şülmesine dair olan takriri oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler lütfen elleri ile işaret etsin
ler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

susundaki kanun teklifinin bugünkü gündemde 
mevcat işlere takdim en, öncelikle görüşülmesini 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. (İttifakla sesleri) 

Teklifin tümü hakkında söz istiyen var mı? 
FEVZİ LÛTFÎ KARAOSMANOĞLU (Mani

sa) — Usule dair 
REİS — Buyurun. 
FEVZİ LÛTFl KARAOSMANOĞLU (Ma

nisa) —- Muhterem arkadaşlarım, fevkal
âde hallerde, fevkalâde hâdiseler kar
şısında insan kalbi ile dili arasında
ki mesafe çok uzaktır. Fevkalâde hâdiseleri, 
ıstırapları, öyle an gelir ki, insan dili, birçok 
fâniler izah etmeye, anlatmaya kaadir olamazlar. 
Onun için bu kanun teklifini, Dumlupınar De
nizaltısmda şehit olan aziz türklerin serenca-
mını burada halledecek olan kanun teklifini, 
hiç konuşmadan heyeti umumiyesinin üstünde 
(Alkışlar) tazim ve ihtiram vakfesinden sonra 
maddeler üstünde durulmasını arz ve teklif ede
rim. Bunun için de bir takrir takdim ediyorum. 
(Bravo .sesleri, alkışlar). 

16 . IV . 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Dumlupınar denizaltısı şehitlerini alâkadar 

eden kanun teklifinin müzakeresinde; 
Kanunun heyeti umumiyesi üstünde konuş

maya lüzum yoktur. Taziz ve ihtiram vakfe
sinden sonra maddelerin konuşulmasına geçil -

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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meşini a#z ve teklif ederim. 

Manisa Mebusu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 

BURHANETTlN ONT (Antalya) — Bu 
takririn aleyhinde söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, evvelâ günlerce ve hafta
larca millî vicdanı sızlatan büyük bir matem, 
büyük bir acı önündeyiz. Bunun muhterem 
ailelerine yardım ve orada cam veren sevgili 
çocuklarımızın şehit addedilmelerine dair olan 
kanunun hiç 'konuşulmadan maddelerine geçil
mesi hususunu bendeniz vicdanen kabul et
miyorum. Burada konuşmak, onun aleyhinde 
bulunmak değildir. Burada Meclisin sinesin
den kopan, Meclisin içinde onun ezasına tercü
man olacak sözler vardır, ifşa edeceğimiz ulvi 
hisler vardır. Yine kabul edelim, maddeleri 
bilâ tereddüt, bilâ münakaşa kabul edelim, fa
kat, Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu arkadaşım 
müsaade buyursunlar da milletin kulağına gi-
deeek olan, bu şehit ailelerinin vicdanlarında 
mâkes bulacak iyi sözlerimizi, teselli edici söz
lerimizi, kederlerimizi doya doya ifade edelim. 
(Reye sesleri). 

ıHÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Söz 
istiyorum. Takririn lehinde konuşacağım. (Re
ye, reye sesleri). 

REÎS — Müsaade buyurun, vuzuh kesbet-
sin efendim. 

HÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Gençli
ğimden büyük bir şey hatırlıyorum. Abdülhak 
HâmidHn Makberinde, 

«Tâbut o hatib-i summu epkem, 
Tâbut o burudet-i mücessem» 
Diyor. 
Tâbut seslenir mi? Sükûtunda muaz

zam bir hitabet, muazzam bir belagat, tarihî Mil
lî, dinî, bir ihtiram vardır. Aramızda ölenleri 
anmak için büyük günlerimizde Atatük'ü anmak 
için sükût ediyoruz. Neye sükût ediyoruz? Belki 
ben beş saat Atatürk için söz söylerim. Hamdul
lah Suphi belki 24 saat söz söyler. Niçin susu
yoruz ? Sükûtta belagat ve natıka vardır. Kara-
osınanoğlu arkadaşımızı tebrik ederim, bugüne 
kadar duymadığım bir hâtırayı canlandırdı, 
dedi k i : Sükût edelim, Oturduğum yerden mu
halefet saflarına baktım, onlar da derhal kabul 
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ettiler. Buradaki sükût bütün bir Türk varlığı
nı, ahlâki varlığımızı canlandıran bir sükût ola
caktır. Onun için hu sükûtu yapmak mecburiye
tindeyiz, Müsaade edin de bunu kabul edelim. 
(Alkışlar) - .! - ,:i 

REİS —-'Evvelâ bu -kazada şehit olmuş aziz 
vatandaşlarımızın ruhlarını taziz etmek üzere 
1 ley etinizi iki dakika ihtiram vakfesine davet 
ediyorum. 

(Ayakta iki dakika ihtiram vakfesi yapıldı.) 
REÎS — Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu 'nun 

takririnde, bu teklifin tümü hakkında konuşul
maması kaydı mevcuttur. («Söz almama» sesleri) 

Müsaade buyurun. Takririn tarzı tahriri
ne göre; Tüzüğümüzün 103 ncü maddesinde 
mevcut olan ahkâma nazaran Riyaseti ilzam 
eder bir fıkra mevcuttur. Bu 103 ncü madde «Bir 
tasarı veya teklif görüşülmeye başlanınca, Baş
kan, tümü hakkmda düşüncelerini bildirmek is-
tiyenlere söz verir» diyor. 

Arkadaşlarımızdan Nâtık Poyrazoğlu ve Cez-
mi Türk bu kanun teklifinin tümü hakkında söz 
istemişlerdir. («Feragat ettiler» sesleri) 

Yüksek Heyetin bu hissiyatı karşısında ar
kadaşlarımız söz söylemekte ısrar ediyorlar mı? 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Feragat 
ediyorum. 

CEZMt TÜRK (Seyhan) — Feragat etmiyo
rum. 

REİS — Buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar, bir 

millet olarak tarih boyunca hepimiz şehit torun
ları, kardeşleri ve yavrularıyız. Hepimizin da
marlarında damla, damla şehit kanı mevcuttur. 
Tarihimizin en uzak günlerinden en yakın de
virlerine kadar şehitliğe alışmış, kanıksamış, 
şehit olmayı da dünyada ve ahretteki mertebe
lerin en büyüğü bilmiş bir milletiz. Sayın Ka
raosmanoğlu'nun teklifine bütün kalbimle işti
rak ederim. Dumlupınar denizaltı gemisinde 
şehit olmuş kardeşlerimiz için büyük tazim his
leriyle eğilmeyi bir vecibe bilirim. Fakat zih
nimi işgal eden bir istifham vardır ki, bunu 
da bu vesile ile Hükümetten sormak ve öğren
mek isterim. Şehit olan kardeşlerimiz için ne 
yapsak azdır, ne yapacaksanız beraberiz. Ne 
verecekseniz fazlasiyle müşterekiz. Hiçbir di
yeceğimiz, isteyeceğimiz, söyliyeceğimiz yok
tur. Ancak onların şeöıit olmasına sebep olan 
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hâdise üzerinde düşündüklerimiz, söyliyecekle-
rimiz ve istiyec eklerimiz vardır. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Bunu 
sual mevzuu yaparsınız. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Tarihimiz bo
yunca kefensiz yüz binlerce şehit böyle hesabı 
sorulmıyan ihmaller, teseyyüpler yüzünden ve
rilmiştir. Daha yakın günlerde geçmiş harb se
neleri içinde ihmal, teseyyüp ve bakımsızlık 
yüzünden tebah olmuş kardeşlerimizin son ne
feslerinde hekimlik yapmış bir insan olarak su
samam. 

RIFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Soru mevzuu 
yapar sorarsınız, yeri burası değil. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Susamam, asa
biyetle Meclis üzerinde söz baskısı yapmak is-
tiyen kahramanları da dinlemiyorum. Böyle 
•asabiyetle Meclisin hassasiyetini bastırmanın 
imkânı olmadığına da inanıyorum. Benim söz
lerim istikbal için teminattır. Sözlerim soru 
müessesesini değil, kanun meselesini alâkadar 
ediyor. Hükümetten 'bunun cevabını istiyorum. 
Ölen kardeşlerimiz teknik bir hataya mı, mes
leki bir hataya mı, yoksa bir disiplinsizliğe mi 
kurban gitmişlerdir? Bize açık olarak izahat 
versinler ve «teknik hata yoktur, bir meslekî 
hata yoktur, bir disiplinsizlik yoktur» desinler 
ki, bizler de müsterih olarak susalım, ıstırabı
mızı bağrımıza basalım, derin, derin ve uzun, 
uzun susalım arkadaşlar. (Mahkemede sesleri). 

REİS — Nâ'tık Poyra'zoğlu, söz mü istiyorsu
nuz? 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Evet. 
REİS — Kanunun tümü üzerinde konuşa

caksınız. 
NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Muhte

rem arkadaşlar; tra.samtı ulviyi bozmamak için 
susacaktım, ama ne yapayım ki, muhterem ar
kadaşımızı tenvir etmek vazifemdir. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Hükümetten is
tedim. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Devamla) — Hü
kümet kendisine düşen vazifeyi yapacaktır, ce
vabı verecektir. 

Batan denizaltı meselesi üç, beş günlük bir 
mevzu değildir, çok ince bir mevzudur. Bu 
mevzuu biz milletvekilleri Hükümetten soraca
ğız ve cevabını alacağız. Kaldı ki Hükümet 
cevap vermekten âciz değildir. (Biz milletve
killeri) demekle mütehassıs asker milletvekil-

4.1953 O : 1 
leri demek istiyorum. Hepimiz ayrılık, gayrı-

| lık yapmıyalım. Onun için bu samt-ı ulviyi boz-
• mıyalım. Şimdi millî vazifemizi yapalım, biraz 
I sonra teşriî vazifemizi... Kimse bize mâni olmaz 

arkadaşlar. 
REÎS — Adalet Vekili. 
ADALET VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ çt -

| ÇEKDAĞ (Ankara) — Dumlupmar denizaltı-
j mızm feci akıbeti üzerine adalet işe el koymuş, 

gerekli tetkikat ve tahkikatı yapmıştır, isveç ge
misi kaptanının tedbirsizliğine müntehi olacak 
şekilde hazırlanan evrak, son tahkikat açılmak 
karariyle... (Sağdan, gürültüler, «Adalet Vekili 
böyle konuşmaz.» sesleri) Mahkemeye intikal 
etmiştir. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. 
ADALET VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ Çl-

ÇEKDAĞ (Devamla) — Mahkemeye intikal et
miştir. Bunu arzediyoruz. Ortada bir tedbir
sizlik kararma dayanılarak keyfiyet mahkeme
ye intikal etmiştir. Duruşması da bu ayın 29 
undadır. Bu, herkesin malûmudur. 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Söz istiyorum, Reis Bey. 

REİS — Ne hakkında konuşacaksınız? 
ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 

Usul hakkında. 
I REÎS — Buyurun. 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Arkadaşlar, şunu istirham edeceğim. Fevzi Lût-
fi arkadaşımız bir takrir vermiştir. Reis Bey 
diyor ki, Tüzük dolayısiyle bu muteber değildir. 

Arkadaşlar, istirham ederim, nazik bir mev-
zudayız, bu işin üzerinde fazla duramayız, tah
kikat biter, bir arkadaşımız takrir verir, o va
kit bunun üzerinde konuşuruz. 

Evvelâ konuşulacak mevzu dul ve yetim ka
lanlara maaş bağlanması meselesidir. Dâva bura
dadır. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Onların hayatı 
Türk Milletinin teminatı altındadır. 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Devamla) — 
Eğer bir hata varsa tahkikat yapılır, ondan 
sonra Meclise gelir. Rica ederim bunu politika 
mevzuu yapmayınız. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Politi
kayı siz yapıyorsunuz. 

REÎS — Rica ederim, hatibin sözünü kes-
1 meyin, karşılıklı konuşmayın. 
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ABDULLAH GEDİKOÖLU (Devamla) — 

Politikanın daniskasını siz yapıyorsunuz. Bu 
ayrı bir mevzudur, yapmayın Allah aşkına ar
kadaşlar, bunlar politikaya girmez. (Takriri 
reye koyunuz sesleri.) 

REÎS — Efendim, takrir; tümü hakkında 
arkadaşların söz almamasını temenni mahiye
tinde değildir. Müsaade ederseniz, Tüzük mu
vacehesinde Riyasetin vazifesini yapmasına 
imkân vermenizi rica ederim. Takrir kanunun 
heyeti umumiyesi üstünde konuşulmasına lü
zum yoktur, mahiyetindedir. Binaenaleyh 103 
ncü madde muvacehesinde milletvekillerinin 
böyle bir meselede konuşup konuşmamaları 
hakkındaki hürriyetlerinin tahdidi mahiyetin
de, yani şeklen tahdidi mahiyette görülmekte
dir. Fevzi Lûtli Karaosmanoğlu'nun böyle bir 
meselede konuşma hürriyetinden arkadaşların 
uzaklaşmasını istediğine riyaset inanamıyor. 
Ama arkadaşları ikaz ediyorum. Meclisin şu his
siyatı karşısında söz almak istemezlerse Riya
setin vazifesini kolaylaştırmış olurlardı. Bu iti
barla takriri reye koymak imkânsızlığı karşı
sında olduğumuzu ifade ediyorum. Şimdi tümü 
hakkında söz istiyen diğer arkadaşlar : Hikmet 
Fırat, Ali Fahri İşeri, Süreyya Endik'tir. 

Hikmet Fırat, söz istiyor musunuz? 
HİKMET FIRAT (Malatya) Vazgeçtim. 
REÎS (Devamla) — Süreyya Endik. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Tümü 

hakkında. 
REİS —' Buyurun. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; bu işi esasından halledecek bâ
zı maruzatta bulunacağım. 

İyi hatırlarsınız, Refah Faciasında da bu şe
kilde yeni bir kanun teklif edilmişti. Bu kanun 
ikinci olarak tekerrür etmektedir. 

Arkadaşlar, kanunlar esasından noksandır. 
Bugünkü kanuna göre şehidin tarifi mutlaka 
düşman karşısında ve mermi ile yaralanarak öl
müş olması lâzımdır. Sonradan harbde yaralan
mış ve ölmüş ise, mevzuatımıza göre, şehit te
lâkki edilmemektedir. Bu itibarla her defasın
da ayrı bir kanun yapmaktansa şehidin tarifini 
yapan-bir ;kanun çıkaralım. Çünkü yalnız Dum
lupınar Denizaltısmda ölen vatandaşlar değil, 
bugün vazife ile göklerimizde çarpışan askerî 
tayyarecilerimiz de şehittirler. Bunların da ai
lelerine niçin şehit maaşı -vermiyoruz. Denizde 
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I batıp ölenle göklerde, semalarda çarpışırken 

ölen arasında şehitlik bakımından rica ederim 
ne fark vardır?. Hislerimizle hareket etmiyelim 
ve inhisar altında tutmıyalım. Vatanperverliği 
de inhisar altına almıyalım. Zira biz de bu mem
leketin çocuklarıyız ve herhalde şehitlerimizin 
âlilelerini biz de düşünebilecek vaziyetteyiz. 

REİS — Ali Fahri 'ye hitaben, söz istiyor mu
sun?. 

ALİ FAHRİ İŞERİ — Söz istiyorum. 
SEDAT BARI — Usul hakkında söz istiyo

rum. 
REİS — Buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SEDAT BA

RI (Seyhan) — Muhterem arkadaşlar, müzake
renin seyir tarzı bir az yanlış istikamet takibe-
diyor gibime geliyor. Bu kanun mevzuu ile 
muhterem arkadaşım Cezmi Türk'ün ifadeleri 
arasında bir münasebet yoktur. Bu, ayrı bir 
mevzudur. Burada Bütçe Komisyonunun da ra
porunda belirtildiği gibi, kanunlarda eksik ta
raflar vardır. Bütçe Komisyonu olarak Hükü
metin bu eksikliği telâfi etmesini raporumuzda 
ifade ettik. Bu eksiklik dolayısiyle vâki husu-
satı telâfi edebilmek için bu kanunun müzake
resine bir an evvel başlamanızı rica ederim. 

REİS — Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar, ben ortadan bir noktaya temas ede
ceğim. Millî ıstıraplara biraz saygı gösterelim. 
Bunu rica edeceğim. Son büyük zelzele felâke
tinden sonra vukubulan bu hâdise hakkında 
vatandaşların ıstırapları karşısında, Radyo Mü
essesesi, millî ve dinî bir saygı göstermedi (Gü
rültüler, kapak vurmaları) 

REİS — Ali Fahri Bey, müsaade buyurun. 
Tümü hakkında başka söz istiyen yok. Mad

delere geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Dumlupınar denizaltı gemisinde ölenlerin şehit, 
dul ve yetimlerine de şehit dul ve yetimi sayıl

maları hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4 Nisan 1953 tarihinde batmış 
olan Dumlupınar Denizaltı gemisinde ölenler şe
hit, dul ve yetimleri de şehit dul ve yetimi sayı-
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lırlar ve haklarında bu tarihten itibaren §ehit 
dul ve yetimi hükümleri uygulanır. 

FERlD MELEN (Van) — Efendim ufak bir 
noktanın zapta geçmesini lüzumlu görüyorum. 

REÎS — Buyurun. 
FERlD MELEN (Van) — Okunan metin 

de, gemide batmış olanlardan bahsedilmekte
dir.Zannederim batmadan şehit olan 1-2 erimiz
de vardır. Onları da ihtiva ettiğini zapta geçi
rirsek mesele kalmaz. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Söz istiyorum. 

KOMİSYON ADINA SEDAT BARI (Sey
han) — Muhterem arkadaşlar, bu arkadaşları
mızın teklifinde «ölen askerî şahıslar» kaydı 
vardı. İçinde sivil olarak istihdam edilen kim
selerin de bulunması ihtimalini düşünerek ko
misyonumuz bunu kaldırdı ve metni (batan 
Dumlupmar denizaltısmda ölenler) şeklinde 
düzenledi. Binaenaleyh böyle bir iltibasa ma
hal yoktur zeımediyorum. (Var var sesleri) 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bu ibareye katiyen lüzum vardır, aksi takdir
de güverte kısmında yaralanıp da bilâhara 
ölenler bundan istifade edemezler, bu ibarei 
kanuniye aleyhlerine çıkar. Ferid Melen'in ifa
de ettiği gibi hâdisenin yekûnuna şâmil olacak 
şekilde kanuni ibare koymaya ihtiyaç vardır. 

REÎS — Müsaade buyurun. Komisyon söz
cüsü, söz mü istiyorsunuz? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SEDAT BA
RI (Seyhan) — İştirak edeceğimizi ifade edi
yoruz. Arkadaşlarla müdavelei efkârdan sonra 
iştirak ediyoruz. Denizaltı batmadan evvel, bat
ma hâdisesi ile ilgili olarak ölenler de bu ka
nundan istifade edebileceklerdir. 

REÎS — Ferid Melen Bey; bu hususta bir 
takririniz var mı? 

FERÎD MELEN (Van) — Hazırlıyorum, 
takdim edeceğim. 

REÎS — Murad Âli Ülgen. 
MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, denizaltında vazife gören ar-
adaşlarımızdan tatbikat sırasında şehit olanla
rın ailelerine 7500 lira verilmesine dair kanun
da bir hüküm vardır. Komisyon sözcüsü arka
daşımızdan rica ediyorum, bu arkadaşlar da 
denizaltında şehit olduklarına göre, ailelerine 
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7500 er lira verilip verilmiyeceğini, tatbikatta 
karışıklıklara meydan verilmemesi için, açıkla
sınlar. Bu hususun zapta geçmesini lüzumlu 
görüyorum. 

REÎS — Murad Âli Beyin de Bütçe Komis
yonu âzası sıfatiyle bu raporda imzaları vardır. 
Yalnız aleyhinde konuşmadığı için haşiv telâk
ki etmiyorum. 

Buyurun Sedat Bey. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SEDAT BA

RI (Seyhan) — Efendim; tekliflerin birinci
si olan (Dumlııpmar denizaltısının batması hâ
disesinde ölenler) şeklini kabul ediyoruz. 

İkincisi, Murad Âli arkadaşımızın sorduğu 
sual; bu mesele komisyonumuzda uzun müza
kerelere mevzu oldu. 5957 sayılı Denizaltı Mü
rettebatı hakkındaki Kanundan bu aziz şehit
lerimiz de istifade edeceklerdir. Ailelerine 
7 500 er lira tazminat verilmesini komisyonu
nuz kabul etmiştir. Esasen Maliye temsilcisi de 
bunda mahzur olmadığını- ifade etmiş bulun
maktadır. 

[REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

İbare iltibası muciptir. «Batmış olan Dumlupı-
nar denizaltı gemisinde ölenler» diyor. «Gemi
sinde ölenler» dedik mi kim ispat edecek gemi
nin içinde ölüp ölmediğini ? 

REÎS — Efendim, bu bahiste verilmiş tak
rir vardır. Yalnız takrirleri oyunuza arzetme-
den evvel Adnan Karaosm'anoğlu ve Kemal 
Türkoğlu'nun soruları vardır. 

ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Murad Âli Bey sordu. Ben vazgeçtim. 

KEMAL TÜROKĞLU (Mardin) — Sözcü
den şunu öğrenmek istiyorum : Gemi ile batan
lardan başka ölenler de vardır. Aynı kazada 
denize düşüp de sonradan hastanede vefat eden 
askerlerimiz de dâhil midir? 

REÎS — Komisyon Sözcüsü Sedat Barı, 
«geminin batmasiyle ölenlerin dışında, denize 
düşmek, yaralanmak, hastanede ölmek sure
tiyle hayatını kaybedenler de buna dâhil mi
dir?» diyorlar. Ne dersiniz? 

KOMİSYON ADINA SEDAT BARI (Sey
han) — Gemi ile birlikte batıp ölenlerin dışın
da, geminin çarpışmasiyle denize düşüp ölen iki 
şehidimiz daha vardır, şimdi bu ikisini de bun
larla dâhil etme'k istiyoruz. 
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KBMAfc TÜRKOĞMT (Mardin) — Mesele 

yoktur. 
REİS —. Madde ile.ilgili iki takrir vardır, 

okunacaktır. 

Başkanlığa 
Maddeye Denizaltı batmadan evvel yarala

nıp ölenlerin de ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Van Mebusu , 

F. Melen 

Reisliğe 
Maddenin, (Dumlupmar Denizaltı gemisinin 

batması dolayısiyle ölenler) şeklinde tadilini 
arz ve teklif «deriz. 

istanbul Tunceli Çanakkale 
Furuzan Tekil H. R Kulu Nihat Iğriboz 

REİS — Komisyon iştirak ediyor mu? 
SEDAT BARI (Seyhan) — İştirak ediyoruz. 

(Gürültüler) 
REİS Takriri tekrar okutuyorum. 
(Füruzan Tekil ve iki arkadaşının takriri 

tekrar okundu). 
RâlS — Ferid bey, siz de iştirak ediyor mu-

sutroz? 
FERİD MELEN (Van) — İştirak ediyorum. 
REİS — Teklifi komisyon da kabul etmiş 

bulunuyor. Takriri kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Madde tekrar okundu). 
Şimdi maddeyi kabul edilen takrirdeki iba

renin ilâvesi suretiyle okutuyorum. 

Dumlupmar denizaltı gemisinin batması dola
yısiyle ölenlerin şehit, dol ve yetimlerinin de 
şehit, dul ve yetimi sayılmaları hakkında kanun 

layihası 

MADDE 1. +- 4 Nisan 1953 tarihinde Dum-
lupınar denizaltı gemisinin batması dolayısiyle 
Ölenler şehit, dml ve yetimleri de şehit, dul ve 
yetimi sayılırlar ve haklarında bu tarihten iti
baren şehit, dul ve yetimi hükümleri uygulanır. 

REİS — Takriri yüksek heyetiniz kabul et
miş bulunmaktadır. Takrirdeki cümle maddeyi 
tadil etmektedir ve bunu yüksek heyetinize oku
muş bulunuyoruz... 

MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — Tadil edil-
miş olan madde Üzerinde konuşmak ve mevcut 
olan bir noksanlığı arzetmek istiyorum. 
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REİS — Buyurun. 
MUZAFFER ÖNAL (Tokad) - Efendim, 

meselâ, bu denizaltının süvarisi halen hastane
de çok heyecanlı vaziyettedir. Allah gösterme
sin ya belki bir hafta sonra bu heyecan dolayı
siyle ölecektir. Fena bir ihtimali düşünelim. 
Bu maddenin şümulüne (girecek bir şahıs ola
cak mı, olmıyacak mı! (Olmaz sesleri). Olmaz
sa noksandır. (Bu hâdise dle ilgili olmak sure
tiyle) diyelim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Müsaade buyurun, maddeyi okumuş 
bulunuyoruz. 

Birinci maddeyi tadil edildiği şekilde oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler lütfen elle
riyle işaret versinler... Kabul etmiyenler... Mad
de tadil edildiği şekilde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Oezmi Türk. 
CEZMt TÜRK (Seyhan) — Bu kanun vesi

lesi ile, bu hazin misal vesilesiyle de olsa Yük
sek Heyetinize arzederim ki, hissiyat ile hazır
lanan tasarılar ve hissiyat ile verilen hükümler 
daima hatalı ve eksik olur. 

REİS — Tasarının tümünü reyinize arzedi
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Teklifin 
tümü kaibul edilmiştir, kanun onanmıştır. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar.... 

REİS — Müsaade buyurun, tümü hakkında 
mı konuşacaksınız? 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Teşekkür ede
ceğim. 

REİS — Hayır konuşamazsınız, müsaade bu
yurun. 

Efendim, Redsvekilliği seçiminin neticesini 
arzediyorum. 

16.IV.1953 
Yüksek Riyasete 

Reisvekili seçimine (269) zat katılmış ve ne
ticede Elâzığ Mebusu Mehmet Şevki Yazman 
(268) oyla seçilmiştir. 
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tsmet inönü 1 oy almıştır. • I 
Ârzolunur. 

Diyarbakır İstanbul 
Yusuf' Azîzoğlu Sani Yaver 

Samsun 
H. Fehmi Ustaoğlu 

ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Muhterem ar
kadaşlarım, Büyük Meclisin hakkımda göster
diği teveccühe minnet ve şükranlarımı arzede-
rim. Tevzi, buyurduğunuz bu vazifede bitaraf, 
dürüst ve hakkaniyetle çalışmaya gayret ede
ceğimi şimdiden arzeder, hepinizi saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar). 

2. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinvğlu'- ' 
nun, Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ile Amasya Mebusu İs
met Olgaç'ın, Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve Samsun Mebusu 
Hasan Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile M araş 
Mebusu Abdullah Aytemiz'in, Millî Korunma 
Kanununun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 
ncu maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifleri ve Ticaret Komisyonu ra-
porlariyle Maliye ve ve Bütçe komisyonları dü
şünceleri ve İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyon
ları raporları {2/59, 102, 223 373) 

REİS — Kanun teklilfinin müzakeresine de
vam ediyoruz. 

.(îte'Çien Birleşimde Millî' Korunma Kanununun 
30 ncu jmaddeteinin muivakkait .ilkinıci maddesi ko
misyon sözcüsü Hali1] îımre tarafından .birinci. 
muvakkat maddeye göre yapılan bâzı değişiklik
lerle huzurunuza getitrdlmişti. Son olarak ikinci 
maddenin birinci bendimin, A. fıkracı müzakere 
ediliyordu. Bu hususta söz Miyen var mı? 

Buyurun, Hidayet Ayduner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhtev 

rem arkadaşlar, yüksek heyetinizce kabul edil
miş olan serbesti prensiplerine göre Bütçe 
Komisyonunun tedvin ettiği birinci fıkranın 
A bendi artık lüzumsuzdur. Çünkü bu fıkranın I 
sonuna eklenen aşağıdaki hüküm (Bundan faz- 1 
la olamaz) diyor. Halbuki bundan fâzla olma
sını kabul etmiş bulunuyoruz. Onun için, yük
sek heyetinizin kabul etmiş • olduğu prensip
lere göre birinci fıkranın A bendini değiştiren' 
bir metin hazırlıyarak teklif etmiş bulunuyorum, j 

Kabulünü istirhamı ^erimV Te&İlf şucUl*^ lâ S 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu madlite* -

siyle 1939 denesi rkira ^Sasına =: tâM tutulmuş 
olan gayrim enkullerin kiraları, mucirtf-vtşasilte'i'*• 
tecir daha aşağı ve daha .yııkarı bir bedel ka
bul etmedikleri ta.H,dır|(Je, bu, kanunun. nç|rj|ni 
takip eden ayın birinci ^nün^en^inutefer'pl-^,. . 
m ak üzere aşağıdaki zam hükümleri tatbik 
olunur. 

A) Meskenden gayrı yerlerde 1939 kirası-
pa 100 de yüz elli, meskenlerde 1 . VI . 1954 e 
kadar yüzde 50, bu tarihten 1 . VI . 1955 e ka
dar yüzde 100 zam kabul edilmiştir. Fakat Büt
çe Komisyonunun hazırladığı metin yeni zam- , 
lardan vatandaşı otomatikman istifade ettir
mediği gibi, vatandaşlarm serbest uyuşması 
hakkında Meclisin kabul buyurmuş olduğu 
hükme de münafidir. 

Ben bundan evvel bir metin teklif etmiş
tim, onun bâzı noksanları olduğu için geriye 
alıyorum, onun yerine ikmal ederek yeni tak
ririmi veriyorum. 

REtS — Bütçe Komisyonu Reisi Kenan 
Yılmaa! 

BÜTÇE K. REİSİ KENAN YILMAZ (Bur
sa) — Muhterem arkadaşlar, Hidayet Aydıtıer 
arkadaşımız, kiracı ile mülk sahibinin rızaları 
dâhilinde olmak şartiyle daha fazla bir bedelle 
bu nevi gayrimenkullerin kiraya verilmesinin 
yüksek heyetçe kabul edildiğini beyan buyu
rarak burada da bir tâdil teklifinde bulun
maktadır. Bu itibarla. bundan evvel bu hususta 
Verilmiş olan takrir nazarı dikkate alınmak 
Üzere komisyona havale edilmiş bulunmaktadır. 
Bütçe Encümeniniz bu husustaki teklifi tetkik 
ederek neticesini henüz arzetmiş. değildir. 

İkincisi; Hidayet Bey arkadaşımız diyor 
ki, gayrimenkul sahibi ile kiracı daha yüksek 
pir bedel vermek suretiyle anlaşmak istedikleri 
takdirde onlar hakkında kanunun bu tahdidi 
hükmü tatbik edilmesin. 

Halbuki kânunun tahdidi hükmü intizâ* 
mı âmme maksadiyle vaz'edilmektedir. Bina sa
hibine sen bundan fazla kira alamazsın; mils-
tecire de sen bundanfazla kira veremezsin de-' 
mektedir.- Binaenaleyh böylece intizamı âmme 
kasdiyle konulan bir hükmü aynı zamanda- ceza 
tehdidi altına da almış bulunduğuna göre fen
din kendi fiil ve ihtiyarı ile bunun dışına şıka*' 
bilmesi h^kuk prensiplerine- tamamen laykırif; 
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dırPi^İeı t fe&tir kf^UMbâi^ tâfytfn kkvke 300 
kurtı^^la*fetty«M$l«ıtS faka* müftferı«ve kâ&âp 
istlirleftto-&$&& f â t e bîr %edelie alabilir :¥e''sa-
tabMlrler. Hâlbuki -narh kbnmasr intizamı âm
meyi teMin içkidir-^ Kiracı*ve mülk MYıM mu-
vafâkat^M%fcr" diyerek- önlai-ı konan* hük
mün dtiŞînda' nıf akmak iritizanti âmmeye inü-
nafi olduğu gibi, ceza prensiplerine de aykı
rıdır. Daha başka bir misal bulmak lâzım ge
lirse; ağır bir şekilde yaralanmış olan bir kim
se var. Müddeiumumi carih hakkında taki-' 
bat yapar. Yaralanmış olan kimse ka lkarda , 
efendim ben dâvamdan sarfınazar ettim der
se tabiî oarih hakkındaki ceza takibatından 
sarfınazar edilemez. Binaenaleyh şu verilmiş 
olan takrir hakkında dahi komisyonumuz bir 
noktai nazar beyan edip Heyeti Umumiyenizin 
tasvibine iktiran etmedikçe, buna istinaden 
vâki olacak tekliflerin usul bakımından dahi 
yerinde olmadığı kanaatindeyim. 

REİS — Hidayet Aydıner, buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efen

dim, muhterem komisyon sözcüsünün ifadeleri, 
teklifimin Heyeti Umumiyece nazara alındığı 
fakat komisyonca henüz kabul edilmemiş ol
ması itibariyle bu teklifimin nazara . almmıadı-
ğı beyanındadır. Noktai nazarı tamamiyle 
yanlıştır. Evet komisyonun ısrar hakkı var
dır. Teklifim malûmu âlileri nazara alınmıştır. 
Heyeti Umumiyece . nazara alınan teklifi taki
ben ve onunla mütenazır olarak takdim etti
ğim teklifin de nazarı dikkate alınması zaru
ridir. O hıalde birbirine münafat yoktur. 

Komisyonun ısrarı hakkındaki kayda .gelin
ce; iki teklifimi de kabul etmez, ısrar eder, fa
kat birinci teklifim hususunda kendi metnin
de ısrar etmezse ikinci teklifimde,de ısrar ede
mez. Binaenaleyh 'nazarı itibara alınmıak kay-
diyle birinci teklifim komisyona gittiğine gö
re onun bir zaruri neticesi olarak bunun da ko
misyona gitmesi lâzımdır. 

' Bir de arkadaşımızr buyurdular ki j «Ceza 
tehdidi vardır, .nasıl mubah.addederiz, intiza
mı âmme bârdır.» Bunda intizamı âmme hük
mü kalmamıştırt Bir hujçuk sene sonra kaldıra
cağımız kanun için böyle bir hüküm koyama
yız. Bir buçuk sette sonra hükmü kâlmıyan bir 
kanundaki hükümde intizamı âmme hükmü ola
maz. Vatandaşların birbiriyle uyuşması tatbi
katta ıstırapları kaldıracaktır. Böyle bir hü-

küm^evfedMdi, ^ Yüksek Meclis d* bttntfk&bîıî c 

etti.•> Binaenaleyh' •• bû̂  intikal devresi elbette 
vatandaşların birbiriyle uyuşmasını-temin ede- > 

'•• çektir. :-- - '• r' ı,r: -
<*@ezâ tehdidi nasıl kaldırmıyor% büyutrüyör-

lar; Oeza tehdidinin yâşıyacagını kabul^ ediyö-K-
larniif- Biz esaisM serbesti prensibin* kabul e t - • 
miş bulunuyoruz. Vatandaşlar serbestçe ara
larında, aza veya çoğa da istedikleri şekilde 
mutabık kalmalarını •temin için bu teklifi 
arzetmiş bulunuyorum. Şu halde teklifimde 
mantıksızlık yoktur, bilâkis teselsülü mantıki
ye 'teklifimin kabulünü âmirdir. Binaenaleyh 
Yüksek Heyetin, kabul buyurduğu prensibe 
mutabık olan bu teklifimin de kabulünü" rica 
ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ KENAN 
YILMAZ (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, Hi
dayet Aydıner arkadaşımız biraz evvelki beya
natında bundan evvelki teklifinin kabul edilmiş 
olduğunu ve onun yerine kaim olmak üzere bu 
teklifi getirdiklerini söylediler. Halbuki birin
ci teklifi dikkate alınmak üzere Komisyona 
gönderilmiş bulunmaktadır. Birincisi kabul 
edilmiş gibi ikincisini onun yerine ikame etmek 
istemelerinin sebebini > anliyamadım. Komis
yon henüz bu hususta noktai nazarını Heyeti 
Umumiyeye arzetmemiştir ki. 

Anime nizamı meselesine gelince; bir ka
nunun bir buçuk'sene, bir ay veya birgün yaşa
mak üzere teklif edilmiş olması mümkündür. 
Kanunun kısa bir müddette inhisarından dolayı 
nizamı âmmeyi haleldar edecek bir hüküm ka
bul .edilemez. Kanunların muvakkat oluşu on
ların hükümlerinin tatbikırida ihmal edilmesi
ni veya müsamahalı hükümler konulmasına 
cevaz verilmesini tazanimun etmez. Tatbik müd
deti birğüır dahi olsa ö müddetin hitamına ka
dar umumi kaidelere riayet edilmesi lâzımdır. 

Pekâlâ hatırlarsınız ki, evvelce inhisar al
tında bulunan çakmak taşlarını taşıyan kimse
lere ceza Verilir ve hattâ bu neviden kimseleri 
kaçakçılık hâdiselerinde bir jandarma neferi, 
bir Gümrük Muhafaza memuru çekip vurabi
lirdi; Ama' bu Kanun meriyetten kalktıktan son
ra çakmak* taşlarını herkes yüz paraya satmak
tadırlar. Demek istiyorum ki, bir kanun mer'i 
olduğu" müddetçe hüküm ifade eder, onun mu
vakkat oluşu, bir müddet sonra ortadan kalk
mış olması bir şey ifade etmez, bu hususta mü-
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samahaya yer verilmez. Bu husustaki teklif na
zarı dikkate alınırsa bundan evvelki teklifleri 
gibi komisyona havale edilir, komisyon bu hu
susta ne karar verir, onu bilmem. 

Benim bu hususta bir şey söylemeye yetkim 
yoktur. Komisyon belki arkadaşımızın noktai 
nazarına iştirak eder veya hilafını beyan etmek 
suretiyle Umumi Heyetin hakemliğine müraca
at eder. 

Benim temas etmek istediğim, nokta zühul
leri, «Evvelki takrir Umumi Heyetçe kabul edi
len esasa uygundur. Onun yerine bunun ikame
si hususunu kabul buyurun.» demelerinden ileri 
gelmiştir. 

REÎS — Mazhar özsoy. (Yok sesleri) 
Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, bu son fıkra, «zammı ile bulunacak 
miktarlardan fazla olmıyaeağı gibi, sözleşme 
şartlarında kiracılar aleyhine değişiklik yapıla
maz» demektedir. 

Şimdi, bu fıkra geçen gün nazarı dikkate alı
nan, (kabul edilen değil, nazarı dikkate alman, 
ben de nazarı dikkate alanlardanım) nazarı dik
kate alman ve komisyona giden metinle ilgili mi, 
değil mi? Bir kere bunu anlamak lâzımgelir. 
îlk anlayışa göre, benim anlayışıma göre bu fık
ra ile, geçen gün dikkate alınan hüküm arasın
da mütezat bir vaziyet hâsıl oluyor. Bir anlayı
şa göre de mütezat değildir, bu başka bir iştir. 
Yani (mukavelelerde serbestlik esası, geçen gün 
dikkate alınan hükümle alâkalı değildir. Bu baş
ka bir mânaya gelir) şeklinde bir noktai nazar 
vardır. 

Geçen gün arkadaşlarla görüşürken bunu ifa
de ettim. Binaenaleyh sayın Komisyon Başkanı
nın söylediği ve Hidayet Beyin de arzu ettiği 
şekilde bu fıkranın mânasının vuzuhla beyanı 
lâzımdır. Yani bu ne demektir? Bu, burada ka
lırsa ve binhetice Meclis mukavelede serbestîlik 
hükmünü tasvip eder ve noktai nazarında ısrar 
ederse, bu son fıkranın tayyı mı gerekir? Yahut 
bu başka bir mânaya mı gelir? Burada bir ip
ham görüyorum. Bendeniz bu fıkranın geçen 
gün dikkate alman takrirle, kabul edilen demi
yorum, irtibatının mütalâası gerekmekte oldu
ğuna kaaniim; bu son fıkra, komisyonca mev-
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zuun tetkiki yönünden Meclisçe nazarı dikkate 
alınmıştı. Bir şeyi Meclisin nazarı dikkate alma* 
sı; o mevzuun şayanı tetkik olduğu hakkında bir 
karine, bir beyan ifade etmesi demektir. Eğer 
komisyon eski noktai nazarında ısrar eder de, 
Meclis hayır, benim bundan evvel dediğim, na
zarı dikkate aldığım noktanın kabulü fikrinde
yim derse o vakit görüyoruz ki tatbikatta mese
le kalmıyor. 

Onun için bendeniz; öteki dikkate alınan 
takrirle telifi veya münafereti yönünden müta
lâa edilmek üzere, şu fıkranın Hidayet Aydın-
er'in dediği şekilde komisyona alınmasını fay
dalı görüyorum. Burada ayrıca (Dikkate alın
ması) şekline lüzum yoktur. 

Geçen gün Halil özyörük arkadaşımın temas 
ettiği sözleşme tâbiri burada da zannederim mev-
zuubahistir. O vakit (akit) şeklinde değiştiril
mişti. Buradaki sözleşmelerin de akit şeklinde 
tashihi gerekmektedir kanaatindeyim, öteki hu
suslar hakkında bir maruzatım yoktur. 

RElS — îsmet Olgaç. 
ÎSMET OLGAÇ (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlar ; bu elimizdeki fıkra; dikkate alınmak 
üzere, komisyona sevkedilen fıkra ile tamamen 
ilgilidir. Bu itibarla Feridun Fikri Beyin de 
izah buyurdukları gibi bunun komisyona gönde
rilmesi icabeder. 

Ancak şunu arzetmek isterim ki; komisyona 
sevkedilen fıkra gayet mühimdir. Bu da kanunun 
tamamen meriyetten kalkmasından evvel, ki* 
racı ile mal sahibi arasında kanunun koyduğu 
yüzde yüzden fazla bir miktar hususunda söz
leşme olduğu takdirde, kanunun buna müdahale 
etmiyeceği vaziyetidir ki; bundaki gaye şudur: 
Senelerden beri tatbik edilegelen ve halen gaye
si, lüzumu ve ehemmiyeti kalmamış olan Millî 
Korunma Kanununun hemen kaldırılması arife
sinde mal sahibi ve kiracı arasındaki zıddiyeti 
tadil... Bu, âdeta emniyet süpapı mahiyetinde olan 
bir fıkradır, bilhassa mühimdir. Bu itibarla halen 
mevcut olan fıkra ile o fıkranın arasında bir 
münasebet olduğundan elimizdeki fıkranın da 
Komisyona sevkını arz ve talep ederim. 

REÎS — Efendim, 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,80 



İ î tİNCİ OTURtTM 
Açılma saati : 16,46 

REÎS —« Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : thasan Oülez (Bolu), Ömer Mart (Çanakkale) 

l « • » 

REİS — Kfendim, çoğunluk mevcut değildir. 
17 . IV . 1953 Cuma günü 15 te toplanmak üzere 

Birleşimi kapatıyoi'uîa. 
Kapanma saati : 18,47 

» • « 
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S. SAYISI : 170 
Kırşehir Mebusu Rifat özdeş ve 8 arkadaşının, Dumlupınar deniz
altı gemisinde ölen askerr şahısların şehit, dul ve yetimlerinin de 
şehit dul ve yetimi sayılmasına ve bu şehitlerin ailelerine tazmi
nat verilmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyon

ları raporları (2/517) 

11, IV .1953. 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Dumlupınar denizaltı gemisinde ölen askerî şahısların şehit, dul ve yetimlerinin de şehit dul 
ve yetimi sayılmalarına ve bu şehitlerin ailelerine tazminat verilmesine dair kanun teklifimizin 
esbabı mueibesi. ve teklif metni ilişik olarak sunulmuştur. 

Muktezasının. ifası saygı ile rica olunur. 
Kırşehir Mebusu Tokad Mebusu îzmir Mebusu Rize Mebusu 

R. özdeş,. .8. Atanç P. Arat ' • M,, Mete 
Samsun.Mebusu îzmir Mebusu Tokad Mebusu Kırşehir Mebusu 

...;.." M.özkefeli. / .8. Giz . M. Önal E, Kaman '","'• 
^Manisa Mebusu. ' .%, 
\Â. Karaosmanoğlu *.. . 

Esbabı mucib lâyihası 
* ". '. 
Dumlupınar denizaltı gemimiz 18 - 26 Mart 1950 târihleri arasında NATO randevu tatbikatla

rında Akdeniz ve Ege denizinde muvaffakiyetle hizmet gördükten sonra yurda dönmüş ve mü-
taakıben 1 Nisan 1953 tarihinde tekrar ikinci bir NATO tatbikatı olan Mavideniz marievrelermde 

Amerikan 6. filosiyle birlikte Ege denizinde müştereken vazife almıştı. Bu manevrada sürekli olarak 
su altında 24 saat kalmış ve muhtelif hücum talimleri yapmıştı. Harb şartları içinde geçen bu 
manevrada temayüz eden gemimiz 4 Nisan 1953 tarihinde üssüne dönmek üzere Çanakkale boğa
zından geçmekte iken Naara burnu açıklarında gece yarısından sonra îsveç bandıralı Naböland 
adındaki şilebin âni sadmesine mâruz kalarak batmış ve ancak köprü üstünde vazifeli olan per
sonelden beşi kurtularak 7 subay, 35 astsubay ve 39 erimiz maalesef şehit olmuşlardır. 

Bu feci kaza dolayısiyle canlarını vermiş olan şehitlerimiz 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı 
Kanunu hükümleri muvacehesinde şehit sayılmamakta ve dul ve yetimleri 5957 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi hükmünden de istifade edememektedirler. Halbuki tamamile harb şartları içinde geçen 
bir tatbikattan dönerken hiçbir sunutaksirleri olmadığı halde bir faciaya kurban giden bu perso
nelimizi şehit saymamak aziz ruhlarını inciteceği gibi geride Türk Milletine emanet ettikleri dul 
ve yetimlerini de manen ve maddeten üzüntüye garkedecektir. Esasen, bu evlâtlarımız bir de
nizaltı gemisinde mahsur kalarak ve mesleklerinin hususiyeti bakımından bu fecî akıbete uğramış 
olduklarından hâdisenin normal şartlar içinde mütalâasına imkân bulunmadığı gibi şehit sayıl
mamaları haK, memleket ve vatan uğrunda canlarını her an fedaya hazır olan diğer denizaltıcı 
personelimiz ve aileleri üzerinde moral bakımından aksi tesirler yaratacaktır. Bilâkis bu personel 
hakkında esasen erişmiş bulundukları şehitlik payesinin bir kanunla perçinlenmesi istikballerinin 
garanti edilmesi dolayısiyle diğer personelin vazifeye olan şevk, heves ve bağlılıklarını artıra
caktır. Bu iebeple Dumlupınar denizajto.geiuisin.de ölen askerî şahısların dul ve yetimlerinin de 
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şehit dul ve yetimi sayıimaiaıı ve bunlara 5434 sayılı T. C. Emekli Kanunun 69 ncu maddesi 
gereğince ve aynı kanunun 64 ncü maddesine göre birinci derece üzerinden hesaplanacak harb 
malûllüğü zammı ile birlikte dul ve yetim nıuhassasatı ve diğer kanunlarda mevcut sair şehit dul 
ve yetim haklarının verileceği belirtilerek ayrıca 5957 sayılı denizaltıcı ve dalgıçlara verilecek 
(7 500) liralık tazminatın bunlara da verilmeğini temin edecek olan ilişik kanun lâyihası hazırla
narak takdim olunmuştur. 

Maliye Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 14 . IV. 1953 

Esas No. 2/517 
Karar No. 51 

Yüksek Reisliğe 

Kırşehir Mebusu Rıfat özdeş ve 8 arkadaşı
nın, Dumlupınar denizaltı gemisinde ölen as
kerî şahısların şehit, dul ve yetimlerinin de 
şehit dul ve yetimi sayılmaları hakkındaki ka
nun teklifi, tekldf sahibi Kırşefhir Mebusu Rıfat 
özdeş ve Maliye Vekâleti tetöidlcilerinin iştira
kiyle komisyonumuzca tetkîk ve müzakere 
olundu. 

Müzakere neticesinde adı geçen denizaltı ge
misinde ölen askerî şaftııslarm şehdt, dul ve ye
timlerinin de şehit dul ve yetimi sayılarak bun
ların gerek T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
bu husustaki hükümlerinden, gerekse 5957 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ve Tütün İkrami
yesi Kanunu hükümlerinden faydalanmaları 
için hazırlandığı anlaşılan kanun teklifi ittifak
la kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin 1 nci maddesi maksadı kar
şılamakta ve 5957 sayılı Denizaltıcı ve Dalgıç
lara Verilecek Tazminat Kanununun J5 nci mad
desi Dumlupınar şehit dul ve yetimlerine de 
tazminat verilmesini sağlıyacağı ve 5434 sayılı 

Kanunun 64 ve 69 ncu maddelerinden de bun
ların faydalanmaları gerektiği cihetle 2 nci 
madde metinden çıkarıldı. Diğer taraftan hâ
disenin vukuu tarihinden itibaren hak sağla
mak maksadiyle 1 nci maddenin sonuna (ve 
'haklarında bu tarihten itibaren şelrit dul ve ye
timi hükümleri uygulanır.) ibaresi ilâve edildi. 
Olayın ehemmiyet ve müstaceliyetine binaen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin Umumi He
yete arzı komisyonca karar altına alındı. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolu-
nur. 

Maliye Komisyonu 
Reisi Sözcü 
Rize Siird 

/. Akçal M. D. Süalp 
Bu Raprun Kâtibi 

Kocaeli Erzurum 
E. Alican 8. Erduman 

Mardin Yozgad Yozgaıd 
A. Kalav F. Nizamoğlu H. Tathoğlu 

(S. Sayısı : 170.) 



T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 15 . IV , 1953 
Esas No. 2/S17 
Karar No. 73 

Yüksek Reisliğe 

Kırşehir Mebusu Rifat Özdeş ve 8 arkadaşı
nın, Dumlupınar denizaltı gemisinde ölen askerî 
şahısların şehit, dul ve yetimlerinin de şehit, dul 
ve yetimi sayılmasına ve-bu şehitlerin ailelerine 
tazminat verilmesine dair kanun teklifi Maliye 
Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza 
havale olunmakla teklif sahibi, Millî Savunma 
ve Maliye Vekâletleri mümessilleri hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklîİi; 4 . IV . 1953 tarihinde Ça
nakkale Boğazı Naara burnunda batmış olan 
Dumlupınar denizaltı gemisinde ölen askerî şa
hısların şehit, dul ve yetimlerinin de şehit, dul 
ve yetimi sayılmasını ve haklarında şehit, dul ve 
yetimi hükümlerinin uygulanmasını istihdaf et
mektedir. 

Kanun teklifi üzerinde komisyonumuzda ce
reyan eden müıakerattan ve Vekâletler mümes
sillerinden alman mütemmim malûmattan son
ra Maliye Komisyonunun hazırladığı metin gö
rüşmeye esas tutulmuş ve birinci maddeden, ba
tan denizaltının mahalli ve ölenlerin askerî ol
sun sivil olsun umumiyetle şehit sayılmasını te
min için «askerî şahısların» ibaresinin çıkarıl
ması ve lâyiha başlığının birinci maddeye göre 
değiştirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

Milletimizi derin teessürlere sevkeden bu ve 
bu gibi hâdiselerde canlarım kaybedenlerin şe

hit, dul ve yetimlerinin de^şiehit* dul ve yetimi 
sayılması hususu kanonkrımıedû meskût olup 
her hâdise için bir kanun tedvin etmek lüzum 
ve zaruretinde bulunduğu bu vesile ile de te
kerrür etmiş olduğundan bu noksanlığı telâfi 
edecek bir hükmün tedvini lüzumu komisyonu
muzca Hükümetten temenniye şayan görülmüş
tür. 

Yürürlük maddeleri şeklen değiştirilmek 
suretiyle kabul olunan kanun teklifi öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Umumi 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Reis Bu" Rffpor Şözeüsü 
Bursa Seyhan 

K. Yılmaz S.'titm 
Kâtip 
Sivas Ankara- Antalya Elâzığ 

H. îmre M. Ete A. Sartojflu Ö. F. Safiaç 
İstanbul İstanbul İstanbul 

E. Adakan 8. Qnm F. Sayımer 
İzmir İzmir Kırklareli 

B. Bilgin T. Gürerk Ş. Bakay 
Kırşehir Konya Ordu 

R. özdeş M. Â. Ülgen R. Aksoy 
Siird Trabaon 

B. Erden S. F. KaUtyetoğlu 

(İS.: Sayısı ^170) 



KIRŞEHİR MEBUSU RİFAT 
ÖZDEŞ VE 8 ARKADAŞININ 

TEKLİFİ 

Dumlupınar denizaltı gemisin
de ölen askerî şahısların şehit, 
dul, ve yetimlerinin de şehit dul 
ve yetimi sayılmasına ve hu şe
hitlerin ailelerine tazminat ve

rilmesine dair Kanun 

MADDE t — 4 Nisan 1953 
tarihinde Çanakkale Boğazı 
Naara &ufcıunda batmış olan 
Dumlupınar denizaltı gemisin
de ölen askerî şahıslar şehit, dul 
ye yetimleri de şehit dul ve ye
timi Cayılırlar. 

MADDE 2. — Bunlara şaha
det gününü takip eden aydan 
itibaren 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 69 ncu 
maddesi D fıkrası gereğince ve 
aynı kanunun 64 neü maddesine 
göre birinci derece üzerinden 
hesaplanacak harb malûllüğü 
zammı ile birlikte dul ve yetim 
muhassasatı ve sair hakları ay
nen verilir. Ayrıca 5957 sayılı 
Denizâltıcı ve Dalgıçlara Verile
cek Tazminat hakkındaki Kanu
nun 5 nci maddesi hükmü mu
cibince herbirlerinin maaşa müs
tahak ailelerine ve maaşa müs
tahak aileleri olmadığı takdirde 
kanuni mirasçılarıma (7 500) li
ra ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

- 4 -
MALİYE KOMİSYONUNUN 

DEĞtŞTİRİŞl 

Dumlupınar denizaltı gemisin
de ölen askerî şahısların şehit, 
dul ve yetimlerinin de şehit dul 
ve yetimi sayılmaları hakkmda 

Kanun 

MADDE 1. — 4 Nis^n 1953 
tarihinde Çanakkale Boğazı Naa-
ra Burnunda batmış olan Dum
lupınar denizaltı gemisinde ölen 
askerî şahıslar şehit, dul ve ye
timleri de şehit dul ve yetimi 
sayılırlar ve haklarında bu ta
rihten itibaren şehit dul ve ye
timi hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Dumlupınar denizaltı gemisin
de ölenlerin şehit, dul ve yetim
lerinin de şehit dul ve yetimi 
sayılmaları hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 4 Nisan 1953 
tarihinde batmış olan Dumlupı
nar denizaltı gemisinde ölenler 
şehit, dul ve yetimleri de şehit 
dul ve yetimi sayılırlar ve hak
larında bu tarihten itibaren şe. 
hit dul ve yetimi hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3 — Bu kanunun 
hükmünü icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

( & Sayıs ı 170) 


