
D E V R E : X C İ L T : 8 Î Ç T Î M A : 2 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

Altıncı İnikat 

25.XI. 1955 Cuma 

Münderecat 

1. — Sabık zabıt hulâsası 125 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye maruzatı 
1. — Âmme hizmetlerine muhassas olup 

kullanılmasına lüzum kalmıyan gayrimen-
kullerin tasfiyesi hakkındaki kanun lâyi
hasının geriverilnıesine dair Başvekâlet tez
keresi (1/4, 3/256) 

5. — Sualler ve cevaplar 
A — Şifahi sualler 
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Amasya vilâyetinin Selağzı Köprübaşı 
mevkiindeki belediyeye ait bina hakkında 
Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/90) 

2. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin değiştirilip değiştirilmiyeceğine ve 
Genelkurmay eski 2 nci Başkanı Orgene
ral Zekâi Okan'ın emekliye sevk edilme
si ve yeniden hizmete alınması sebebine 
dair Başvekil ve Millî Müdafaa Vekilin
den şifahi suali (6/96) 

3. — Sinob Mebusu Şerafettin Ayhan'
ın, Gediz kazası jandarma komutan ve
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makamının bir köye ait muhtar mührünü 
hiçbir resmî sıfatı olmıyan birine teslim 
için emir verdiğinin doğru • olup olmadı
ğına dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/98) 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki 
Tulunay'm, Bedelsiz Mal Ihtali Kararna
mesinin neşrindeki gecikme ve iptal se
beplerine dair Başvekilden şifahi suali 
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5. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'-
in, Hariciye Vekilinin Devlet Vekâletine 
tâyininden sonra bu vekâlete Başvekilin 
vekâlet etmesinin Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 49 ncu maddesine uygun ,olup ol
madığına dair Başvekilden şifahi suali 
(6/108) 

6. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Kars ve kazalarındaki kuraklık sebebiyle 
ot tedariki müşkülâtı karşısında halkın 
elinden çıkarmak zorunda kaldığı hay
vanların değer pahasına satılabilmesi için 
Hükümetçe ne gibi karar ve tedbir alın
dığına dair Millî Müdafaa Vekilinden şi
fahi suali (6/110) 

7. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
Kasım Gülek'in tevkifi üzerine verilen be-
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yanat ve basın toplantısında yapılan ko
nuşma hakkındaki sualine Adliye Vekili 
Osman Şevki Çicekdağ'm şifahi cevabı 
(6/112) 128:134 

S. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, 
Demokrat Parti Reisvekili Fuad Köprü
lü'nün yaptığı basın toplantısındaki ko
nuşmaları hakkında Başvekilden şifahi 
suali (6/113) 134 
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Savarona Okul Gemisinin son beş yıl için
de okul gemisi vazifesi dışında karasuları
mız dâhil ve haricinde ne kadar sefer yap
tığına, bu seferlere hangi deniz vasıta
larının iştirak ettiğine ve masraflarının 
miktarına dair Başvekilden şifahi suali 
(6/114) ' 134 

10. — Malatya Mebusu Nüvit Yet
kin'in, Kasım Gülek'in tevkifi ve tevki-
tin infaz şekli hakkında Başvekilden olan 
sualine Adliye Vekili Osman Şevki Çicek
dağ'm şifahi cevabı (6/115) 134:140 
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Devlet Eadyosu hakkında Başvekilden şi
fahi suali (6/116) 140 

12. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat ' ın, 
telefon mükâleme ücretlerine yapılan zam
la, bakım masrafının ihdası sebebine dair 
sualine Münakalât Vekili Muammer Ça-
vuşoğlu'nun şifahi cevabı (6/117) 141:144 

13. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, 
Eeisicumhurun Ürdün'e yaptığı ziyaret es-
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Vekilinden şifahi suali (6/119) 144 

14. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
Gediz - Demirköprü barajı hidroelektrik 
santralinde enerji üretilmesi, bunun istih
lâk merkezlerine nakli ve toptan satışı im
tiyazının Ege Elektrik Türk Anonim Şir
ketine verilmesine dair ittihaz olunan 
Kararname hakkında Başvekilden olan 
şifahi sualine Nafıa Vekili Kemal Zeytin-
oğlu'nun şifahi cevabı (6/120) 144:149 
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2 . V . 1954 tarihinden 12 . X I . 1955 tari
hine kadar İstanbul, İzmir ve Ankara'da 
intişar eden gazete ve mecmualara ne 
miktar resmî ilân verildiğine, bu ilân
ların bedeli ile tevzi ölçülerinin ne ol
duğuna dair Başvekilden şihafi suali 
(6/121) ' 149 

16. — Malatya Mebusu Kâmil Kırık-
oğlu'ııun, Avrupa Konseyi Istişari Mec
lisi Türk Heyetine dâhil Urfa Mebusu 
Feridun Ergin'in Konsey nezdindeki 
temsilciliği hakkında vâki hâdise ve neş
riyatın doğru olup olmadığına dair Ha
riciye Vekilinden şifahi suali (6/122) 149 

17. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'm, 
Dahiliye Vekili Etem Menderes'e istan
bul'dan Ankara'ya gelirken ne sebeple as
kerî uçak tahsis edildiğine ve 1 . I . 1955 
ten 12 . XI . 1955 tarihine kadar geçen 
zaman içinde sivil zevata tahsis edilen 
askerî uçakların uçuş saatleriyle kilo
metre masrafına dair Başvekilden şifahi 
suali (6/123) 149 

18. —• Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başve
kil Adnan Menderes'in 15 . X . 1955 ta
rihinde Demokrat Parti Büyük Kongre
sinde Türk Silâhlı Kuvvetleri hakkındaki 
vâki beyanatına dair Başvekilden şifahi 
suali (6/124) ' 149 

19. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lun 'un, tarihî kıymeti haiz mebani ve eser
lerin hüsnü muhafazası hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Başvekil ve Maarif Veki
linden şifahi sualine kendisi ve Başvekil 
adına Maarif Vekili Celâl Yardımcının şi
fahi cevabı (6/125) 149:153 

20. — Kırşehir Mebusu Osman Alişir-
oğlu'nun, Yerköy Belediye seçimi hakkın
da Adliye ve Dahiliye vekillerinden şifa
hi suali (6/126) 153:154 



1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Gayrimenkul Kiralan hakkındaki Kanunun 
muvakkat birinci maddesinin Ç fıkrasının tadi
line dair kanun teklifinin kurulacak muvakkat 
encümende müzakere edilmesi kabul edildi: 

Kütahya Mebusu ihsan Şerif özgen ve İz
mir Mebusu Mehmet Aldemir'in, Devlet Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasının tefsiri hakkındaki takriri, talep üze
rine, geliverildi. 

Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ııcıı maddesinin de
ğiştirilip değiştirilmiyeeeğine ve Genelkur
may eski 2 nci Başkanı Orgeneral Zekâi Okan'
ın emekliye sevk edilmesi ve yeniden hizmete 
alınması sebebine dair Başvekil ve Millî Müda
faa Vekilinden şifahi suali, kendisi hazır bulun
madığından, gelecek inikada bırakıldı. 

Kars Mebusu Kemal Güven'iıı, Erzurum Me
busu Rıfkı Salim Burçak'm Tortum kazası De
mokrat Parti Kongresinde yaptığı bir konuş
maya dair sualine Adliye Vekili cevap verdi. 

Malatya Mebusu Tevf'ik Ünsalan'm, 6452 sa
yılı Kanuna tevfikan işçilere yılda bir defa ve
rilmesi gereken ek tahsisatın .1954 yıllıkların
dan istisna edilen işçiler mevcudolup olmadı
ğına dair sualine Nafıa, Ziraat ve Çalışma ve
killeri cevap verdiler. 

Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tıılunay'm, 
Bedelsiz Mal ithali Kararnamesinin neşrindeki 
gecikme ve iptal sebeplerine dair Başvekilden 
şifahi suali, Başvekil hazır bulunmadığından, 
gelecek İnikada bırakıldı. 

Kars Mebusu İbrahim Us'un, son zamanlar
da hapishanelerde vukubulan toplu ayaklanma 
hâdiselerine dair sualine Adliye Vekili cevap 
verdi. 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Hariciye 
Vekilinin Devlet Vekâletine tâyininden sonra 
bu vekâlete Başvekilin vekâlet etmesinin Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 49 ncu maddesine uy
gun olup olmadığına dair Başvekilden şifahi 
suali, Başvekil hazır bulunmadığından, gelecek 
İnikada bırakıldı. 

Kars Mebusu ibrahim Usun, 6 . V . 1954 
tarihinde otomobili ile bir askeri çiğniyen Ay

dın Mebusu A. Baki ökdem hakkmda yapılan 
kanuni işlemin ne safhada olduğuna dair sua
line Adliye ^ k i l i cevap verdi. 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars ve ka
zalarındaki kuraklık sebebiyle ot tedariki müş
külâtı karşısında halkın elinden çıkarmak zo
runda kaldığı hayvanların değer pahasına satı
labilmesi için Hükümetçe ne gibi karar ve ted
bir alındığına dair sualine, iktisat ve Ticaret 
ve Ziraat vekilleri cevap verdiler. Millî Müda
faa Vekâletine taallûk edeü kısmının cevaplan
dırılması için sual gelecek inikada bırakıldı. 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 12. VIII . 
1955 günü Zonguldak'ta hürriyeti tahdit ve 
memuriyet sıfat ve nüfuzunu suiistimal eden1 

emniyet mensuplarına ne muamele1 yapıldığı 
hakkındaki sualine Dahiliye Vekili cevap verdi. 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kasım Gülek'-
in tevkifi üzerine verilen beyanat ve basın top
lantısında yapılan konuşma hakkında Adliye 
Vekilinden şifahi suali, kendisi hazır bulunma
dığından, gelecek inikada bırakıldı. 

Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Demokrat 
Parti Reisvekili Fuad Köprülü'nün yaptığı ba
sın toplantısındaki konuşmaları hakkında, Baş
vekilden şifahi suali, Başvekil hazır bulunma
dığından, gelecek inikada bırakıldı. 

Kars Mebusu Ali Yeniaras'm, Savarona Okul 
Gemisinin son beş yıl içinde okul gemisi vazifesi 
dışında karasularımız dâhil ve haricinde ne ka
dar sefer yaptığına, bu seferlere hangi deniz va
sıtalarının iştirak ettiğine ve masraflarının mik
tarına dair Başvekilden şifahi suali, 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Kasım Gü-
lek'in tevkifi ve tevkifin infaz şekli hakkında 
Başvekilden şifahi suali, 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Devlet Radyo
su hakkında Başvekilden şifahi suali, 

Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, telefon mü-
kâleme ücretlerine yapılan zamla, bakım masra
fının ihdası sebebine dair Münakalât Vekilinden 
şifahi suali, kendileri hazır bulunmadıklarından, 
gelecek inikada bırakıldı. 

Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nuıı, Malat
ya vilâyetinde mevcudolduğu söylenilen madenler 
hakkında, tetkikat yapılıp yapılmadığına ve ne 
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netice alındığına dair sualine işletmeler Vekili i gelecek inikada bırakıldı. 
cevap verdi. 

Kars Mebusu Kemal Güven'in, Beisicumhu-
run Ürdün'e yaptığı ziyaret esnasında vâki be
yanatı hakkında Hariciye Vekilinde» şifahi suali, 
Hariciye Vekâleti Vekili hazır bulunmadığından, 

25 . X I . 1955 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Manisa Mebusu Hakkâri Mebusu Bolu Mebusu 

jjf. Ergin Ü. Seven î. Gülez 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulunay' 

in, Malatya Valisinin belediye seçimine takad
düm eden günlerdeki faaliyetine dair şifahi sual 
takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (6/136) 

2. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, Ma
latya Valisinin belediye seçimine takaddüm eden 
günlerdeki faaliyetine mütedair şifahi sual tak
riri Başvekâlete gönderilmiştir. (6/137) 

3. — Tokad Mebusu Ömer Sunar'm, Almus 
Barajı inşaatı ile Niksar ovasının kurutulması ve 
sulanması işinin 1956 senesi içinde ihale edilip 
edilmiyeeeğine dair şifahi sual takriri Nafıa Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/138) 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
Malatya Belediye Seçiminde cereyan eden hâdi

selere dair şifahi sual takriri Başvekâlete gön
derilmiştir. (6/139) 

Tahrirî sualler 
1. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Tanöver'-

in, 534 - 536 sayılı sirkülerin tatbiki için hakiki 
veya hükmi şahıslardan kaç firmanın müracaatta 
bulunduğuna ve bu sirkülerin hangi firmalara 
tatbik edildiğine dair tahrirî sual takriri iktisat 
ve Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (7/118) 

2. — Diyarbakır Mebusu Ragıp Karaosman-
oğlu'nun, Ege tütün müstahsılma prim verilip 
verilmiyeceğine, verilecekse miktarının piyasalar
dan evvel ilân edilip edilmiyeeeğine dair tahrirî 
sual takriri iktisat ve Ticaret ve Gümrük ve in
hisarlar vekâletlerine gönderilmiştir. (7/119) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teskereler 
1. — Mülga Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici 

işletme idaresinin 1 . I . 1946 ilâ 31 . V . 1946 
süresine ait bilançosu ile denetçiler raporunun 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/257) 
(Divanı Muhasebat Encümenine) 

2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1946 yılı 
•döner sermaye muamelâtına ait bilanço ile Kib
rit ve Çakmak Geçici işletme idaresi ve Türk 
Tütün Limitet Ortaklığının aynı yıl bilançoları 
ve denetçi raporlarının gönderildiğine dair Baş
vekâlet tezkeresi (3/258) (Divanı Muhasebat 
Encümenine) 

3. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1948 yılı 
döner sermaye muamelâtına ait bilanço ile de
netçi raporlarının gönderildiğine dair Başvekâ
let tezkeresi (3/259) (Divanı Muhasebat En
cümenine) 

4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 yılı 
mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik bilan
ço ile murakıp raporlarının gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/260) (Divanı Muhase
bat Encümenine) 

5. — Türk Tütün Limitet Şirketinin 1947 yı
lı bilançosu ile denetçi raporunun gönderildiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi (3/261) (Divanı Mu
hasebat Encümenine) 

6. — Türk Tütün Limitet Şirketinin 1948 yı
lı bilançosu ile denetçi raporunun gönderildiği
ne dair Başvekâlet tezkeresi (3/262) (Divanı 
Muhasebat Encümenine) 

Takrir 
7. — Erzincan Mebusu Tevfik Şenocak'm, 

Devlet Şûrası Kanununun 2 nci maddesinin (f) 
fıkrasının tefsiri hakkında takriri (4/146) 
(Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 



B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati: 15,05 

REÎS — Reisvekili Semi Ergin 

KÂTİPLER : ÜbeyduUah Seven (Hakkâri), İhsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Giresun mebuslarına kadar yoklama yapıl-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
26 . V . 1954 tarihli ve 6 -1777 sayılı yazıya ek

tir. 

REÎS — Kars Mebusu Ali Yeniaras burada 
mı efendim? 

ALÎ YENİARAS (Kars) — Buradayım. 

REÎS — Dahiliye Vekili burada mı efendim? 
(Yok sesleri) 

Dahiliye Vekili bulunmadığından sual gele
cek İnikada bırakılmıştır. 

2. — Kırşehir Mebusu T ahir Taşer'in, Emek
li Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin değiş
tirilip değiştirümiyeceğine ve Genelkurmay es
ki 2 nci Başkanı Orgeneral Zekâi Okan'ın emek
liye sevk edilmesi ve yeniden hizmıte alınması 
sebebine dair Başvekil ve Millî Müdafaa Vekilin
den şifahi suali (6/96) 

di.) 
REÎS — Ekseriyet vardır, Celseyi açıyorum. 

STt UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

Âmme hizmetlerine muhassas olup kullanıl
masına lüzum kalmıyan gayrimenkullerin tasfi
yesi hakkındaki kanun lâyihasının görülen lü
zum üzerine iadesine müsaade buyurulmasını 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Başvekil Vekili 
F . Köprülü 

REÎS — Geriverilmiştir. 

3. — Sinob Mebusu Şerafettin Ayhan'ın, Ge
diz kazası jandarma komutan vekilinin iki kişi
yi dövdüğünün ve kaza kaymakamının bir kö
ye ait muhtar mührünü hiçbir resmî sıfatı ol-
mıyan birine teslim için emir verdiğinin doğru 
olup olmadığına dair Dahiliye Vekilinden şifa
hi suali (6/98) 

REÎS — Sinob Mebusu Şerafettin Ayhan bu
rada mı efendim? (Burada sesleri) 

Dahiliye Vekili bulunmadığından sual gele
cek İnikada bırakılmıştır. 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulu-
nay'm, Bedelsiz Mal İthali Kararnamesinin neş-
rindeki gecikme ve iptal sebeplerine dair Başve
kilden şifahi suali (6/101) 

4. — RİYASET DİVANININ HE1! 

1. — Âmme hizmetlerine muhassas olup kul
lanılmasına lüzum kalmıyan gayrimenkullerin 
tasfiyesi hakkındaki kanun lâyihasının geriveril-
mesine dair Başvekâlet tezkeresi (1/4, 3/256) 

5. — SUALLET VE CEVAPLAR 

1. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Amasya 
vilâyetinin Selağzı Köprübaşı mevkiindeki bele
diyeye ait bina hakkında Dahiliye Vekilinden şi
fahi suali (6/90) 

A — ŞİFAHİ SUALLER 

REİS — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer bura
da mı? (Burada sesleri) 

Başvekil ve Millî Müdafaa Vekili bulunma
dığından sual gelecek înikaad bırakılmıştır. 
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İ : 6 25.11. 
BEİS — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tu- | 

lunay burada mı efendim? (Burada sesleri) 
Başvekil bulunmadığından sual gelecek İni

kada bırakılmıştır. 

5. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Ha
riciye Vekilinin Devlet Vekâletine tâyininden I 
sonra bu vekâlete Başvekilin vekâlet etmesinin 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 4.9 ncu maddesine 
uygun olup olmadığına dair Başvekilden şifahi I 
suali (6/108) 

REİS — Başvekil bulunmadığından sual ge
lecek İnikada bırakılmıştır. I 

6". — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars 
ve kazalarındaki kuraklık sebebiyle ot tedariki 
müşkülâtı karşısında halkın elinden çıkarmak 
zorunda kaldığı hayvanların değer pahasına sa~ I 
tılabilmesi için Hükümetçe ne gibi karar ve ted
bir alındığına dair Millî Müdafaa Vekilinden I 
şifahi suali (6/1.10) 

' REİS — Millî Müdafaa Vekili yoktur. Sual 
gelecek İnikada bırakılmıştır. 

7. — Kars Mebusu Sırrı Malay'm, Kasım 
Gülek'in tevkifi üzerifıe verilen beyanat ve ba
sın toplantısında yapılan konuşma hakkındaki 
sualine Adliye Vekili Osman Şevki Çiçek d ağ'in 
şifahi cevabı (6/112) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasettim? j 
Aşağıdaki hususun Adliye Vekili tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederini. 

Kars Milletvekili 
Sırrı Atalay 

0. H. P. Genel Sekreteri Kasını Gülek'in tev
kifi üzerine verdiğiniz beyanat ile basın toplan
tısında yaptığınız konuşmayı işgal ettiği maka
mın hususiyet ve ehemmiyetiyle kabili telif gö
rüyor musunuz i 

REİS — Adliye Yrekili. 
ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-

DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
Kars Mebusu Sırrı Atalay arkadaşımızın şifahi 
sual takririne cevabımı arz ediyorum : 

Büyük Millet Meclisinin yaz tatiline gir
mesini mütaakıp muhalefetin iktidarımıza kar
şı almış olduğu hareket hattı muvacehesinde, 
partimizin ve onun salahiyetli organı Genel 

1955 Ö : İ 
İdare Kurulunun görüşlerini açıklamak için 
13 Ağustos 19/55 tarihinde Profesör Fuad Köp
rülü arkadaşımızın Genel Başkan sıfatiyle yap
mış olduğu basın toplantısına Genel kurul âzası 
olarak diğer arkadaşımızla birlikte ben de işti
rak etmiştim. 

O toplantıda, Büyük Millet Meclisinin faali
yeti sıralarında muhalefetin hiçbir talep ve 
tenkidde bulunmamış olmasına rağmen Yüksek 
Meclis tatil devresine girer girmez vatan sat
hına yayılarak tertibettikleri açık ve kapalı 
toplantılarda, mitinglerde ve neşrettikleri ya
zılarda matbuatımızda intişar eden Hükümet 
beyannamesinde de açıklandığı veçhile, millî 
şeref ve haysiyeti hiçe sayarak Türkiye'ye pa
ra verilmemesini Amerika'ya telkin ve tavsiye 
cüretini göstermek, hariçten gelen bütün istih
lâk maddelerinin tükenmek üzere bulunduğu 
ve dâhilde istihsal ettiklerimizin de yakında pi
yasada bulunmıyacağmı âdeta sevine sevine 
haykırmak gibi muhtelif şekillerde memleketin. 
malî ve iktisadi bakımlardan dahi bir çökün
tüye girmek üzere olduğunu beyan etmek sure
tiyle umumi emniyet, itimat ve huzur aleyhine 
teşebbüse geçmeleri ve bâzı toplantılarında suç 
teşkil edecek mahiyette konuşmalar yaptıkları 
velhasıl vatanda başlamış ve muvaffakiyetle 
ileri seyrini takibetmekte bulunmuş olan büyük 
kalkınma hareketini baltalamak gayesini güt
tükleri delilleriyle birlikte izah ve muhalefeti': 
hakikatleri ve kanun hükümlerini nazara alma
dan millî mevcudiyetimiz aleyhinde tecelli ede
bilecek mesnetsiz, müphem ve muhalefet mesu
liyetine sığmıyan metotlu bir propaganda sava
şma geçtiği ifade olunmuştur. 

j Bu toplantıda, Fuad Köprülü arkadaşımızı 
teyiden ben de muhalefetin o tarihlerde taki-
bettiği. yolun muhalefet vazife ve mesuliyetiyle 
kabili telif olmadığı ve yurtta mesnetsiz iddia
larla halk topluluğunu huzursuzluğa sevk et
menin doğru bulunmadığı kanaati ile iktidarı
mız aleyhine çevrilmiş olan bu metotlu faali
yette kanun hükümlerinin dahi hiçe sayıldığını 
umumi efkâra arz etmek mülâhazası ile; adli 
formalitesi ikmal edilmiş olan ve aleniyete in
tikalinde asla bir mahzur bulunmıyan bir va
kıayı izah ettim. Bu vakıa, C. H. P. Genel Sek
reteri Kasım Gülek'in Büyük Millet Meclisinin 
meşruiyeti hakkında suizannı davet edecek 

I mahiyette sarf ettiği sözlerden dolayı salahiyetli 
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cumhuriyet müddeiumumiliğine e takibe mâruz I 
kalması keyfiyetidir. 

Beyanatımın, Kasım Gülek'in; (Seçime gir
meme kararını büydk bir üzüntü ile aldık, çok 
isterdik ki, şartlar müsavi olsun ve seçime gi- { 
relim, 1954 seçimini nasıl kazandılar, bizden iyi 
bilirler, bunun üzerine bir şey söylememeyi ter
cih ediyoruz.) diye sarf ettiği sözlerin salahiyet
li cumhuriyet müddeiumumiliğince Türk Ceza 

Kanununun 159 ncu maddesi gereğince Büyük Mil
let Meclisinin meşruiyeti hakkında suizannı davet 
edecek şekilde kabul ve takdir edilerek bu sue-

» tan dolayı takibat icrası için Vekâletten izin is
tendiği, Vekâletçe de yapılan tetkikat netice
sinde müddeiumumiliğin görüşüne iştirak edi
lerek takibat icrasına izin verildiği, badehu sa
lahiyetli hâkim tarafından da tevkifine karar 
verilmiş olduğu yolunda cereyan eden kanuni 
muamelenin zikrine ve biraz evvel işaret eyle
diğim veçhile, kanuni formalitesi tamamlanmış 
bir adli vakıanın, kanuna uymıyan faaliyetlerin 
bir parçasını teşkil etmesi bakımından umumi 
efkârı tenvir maksadına matuf bulunduğunu 
ve binaenaleyh bu konuşmamda işgal ettiğim 
makamın hususiyet ve ehemmiyeti ile kaoili I 
telif görülmiyecek hiçbir nokta bulunmadığım I 
arz ederim. (Soldan alkışlar). 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, sualim okundu. Sayın Bakandan bunun 
işgal ettiği mevkiin ehemmiyeti ile mütenasip 
olup olmadığını kendisinden sormujtum. Sayın 
Bakan bir propaganda nutku ile işe başladılar. 
(Soldan gürültüler, yok canım sesleri) Arkadaş-
larım, sizden iyi Türkçe konuşurum. Hem ta
savvur etmediğiniz kadar., istediğini? bir şecere
nin neresine giderseniz gidin sizden iyi Türkçe 
konuşurum ve ispata hazırım. Konuştuğunuzu 
iyice biliniz anladınız mı? (Sağdan alkışlar; 
(Soldan gürültüler) Anladınız mı? 

REÎS — Sırrı Bey lütfen devam edin. I 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Arkadaşım | 

Sayın Vekile bir taraftan teşekkür etmek iste
rim. Büyük Millet Meclisinin teşriî vazifesi ya
nında Büyük Millet Meclisinin terkid ve mura
kabe hakkı vardır. Biraz önce gündemin altıncı 
maddesine kadar devam eden hususlarda bakan
ların burada bulunmaması Yüksek Meclisin mu-

* rakabe vazifesini lâyıkiyle yapmasına mâni olan ] 
bir harekettir. (Sağdan alkışlar bravo sesleri) | 
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(Soldan gürültüler) Sayın Adliye Vekilinin bu
rada bulunup cevap vermesini teşekkürle karşı
lıyorum. 

Sayın vekil sözlerine bir propaganda nutku 
ile başladı. Millî kalkınma hareketimize, ve millî 
varlığımıza yapılmış suikastlar şeklinde sarf et
tiği sözler; vaktiyle kendileri tarafından çok defa 
tekrar edilmiş sözlerdir. Vaktiyle Sayın Mende
res ; «vatandaş hak ve hürriyetini yoketmek isti-
yenler, vatandaş hak ve hürriyetinden bahseder
ler» derdi. Teminatları yoketmek için, büyük dâ
vaları, halk umumi efkârını başka tarafa çevir
mek için bu gibi sözleri sarfetmenin metodu, tak
tiği ve modası artık geçmiştir. Bu, artık geriye 
tepen silâh gibidir. Bakan, bir Adliye Vekili ola
rak meselenin esasını burada tahlil etmeli idi. 
Bir propaganda nutku ile meseleyi baştan savma
sı, kendisini müdafaada ne kadar zayıf olduğu
nu gösterir. Adliyeye intikal etmiş; ister tahkikat 
safhasında, ister muhakemenin her hangi bir saf
hasında bulunsun, adliyeye intikal etmiş bir me
selenin tartışma mevzuu edilmemesi prensiple-
rimizdir. Ben bu soruyu bu prensibin vikayesi 
için verdim. Mesele tahkikat mevzuu olmuştur. 
Bu mesele hakkında Adliye Vekili çıkıp da be
yanatta bulunuyor ve bu beyanatı 13 Ağustos 
tarihinde Demokrat Parti Genel Merkezinde ya
pıyor. Meselenin ehemmiyetli tarafı burasıdır. 
Bu gerçek demokrasilerde çok büyük tepkiler ya
par. Bu Adliye Vekilinin ika ettiği fiilin vaha-
metli tarafıdır. Muhalefet safında bulunan bir 
partinin genel sekreterinin mevkufiyeti bahis 
mevzuu olduğu zaman bu beyanat vâki olmakta
dır. iktidarda bulunan partinin genel merkezin
de yapılan böyle bir suçun neticesi çok ağır olur. 
Gerçek demokrasilerde Adliye Vekilinin yaptığı 
bu hareketi gensoru mevzuu yaparak hesap so
rarlar. Zira Adliye vekillerinin işgal ettikleri 
mevkiler bir memleketin temeli ile, bir memleke
tin istikbali ile âti ve mukadderatı ile yanyana-
dır. Zlva bütün bir adaletin tecellisi ve mukad
deratı, siyasi karakteri birinci cephede bulunan 
Adliye Vekilinin iki dudağı arasındadır. Adliye 
Vekilliği makamını işgal eden muhterem Osman 
Şevki Çiçekdağ siyasi bir partinin liderinin tev
kifi dolayısiyle çıkıyor ve şöyle diyor : «Bu se
çimlerin 1946 seçimleri gibi gayrimeşru bir şe
kilde cereyan ettiği ve Büyük Millet Meclisinin 
gayrimeşru olduğu zan ve zehabını tevlidedecek, 
ima voliyle dahi olsa sözler sarf ettiğinden îstan-
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bul Cumhuriyet Müddeiumumiliği bu sözleri ka
nuna ve kanunun ruhuna aykırı görmüş ve taki
bat yapmış.» 

Muhterem Adliye Vekili 1946 seçimlerine müs
takil olarak iştirak etmiştir. Kırşehir adayı Sayın 
Osman Şevki Çiçekdağ bir zaman taraf bulundu
ğu bir meselede bu sefer, çıkıyor ve Adliye Ve
kili sıfatiyle 1946 seçimleri hakkında, işgal ettiği 
mevkiin ehemmiyetini nazarı itibara almadan, 
hüküm veriyor. (Soldan gürültüler, hüküm yok 
sesleri) Müsaade buyurun, 1946 seçimlerinde siz 
Kırşehir adayı sıfatiyle Meclise intikal eden mü
racaatlarda şikâyetçi vaziyetinde bulunuyordu
nuz. Ve şimdi siz 1946 seçimleri hakkında hüküm 
veriyorsunuz, buna hakkınız yoktur. (Soldan şid
detli gürültüler, «hükmü nereden çıkarıyorsun?» 
sesleri) Demokratik bir memlekette Adliye Ve
kilinin buna hakkı yoktur ve hakkı olamaz. (Sol
dan gürültüler, 1946 nm hesabı görüldü, 1946 
dan bahis açma bari sesleri) Müsaade buyurun 
efendim, dinleyin; 1946 nm hesabı görüldü, gö
rülüyor, her zaman da görülebilir. (Gürültüler) 
Yalnız müsaade buyurun, 1946 seçimlerinde taraf 
oluyor, 1955 senesinde bu mevzuda Adliye Ve
kili sıfatiyle hüküm veriyor. Tekrar ediyorum; 
demokratik bir nizam içinde, hukuk anlayışına 
sahip bir Adliye Vekili bu şekilde konuşmak hak
kını kendisinde bulmamalıdır. Arkadaşlar, hukuk 
ilminin bize ilham ettiği objektif usul odur ki 
demokratik bir nizam içinde bir Adliye Vekili 
böyle bir hakkı kendisinde görmemesi lâzımdır. 

ABİDÎN TEKÖN (İzmir) — Hangi kitapta 
yazıyor? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kitaplarda 
yazar. Eğer 'lüzum hissediyorlarsa Abidin Tekörı 
Bey lise tahsilini bitirirler, hukuka devam eder
ler, bunları öğrenirler. 

REÎS — Sırrı Bey, rica ederim, karşılıklı 
konuşmayın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Adliye Ve
kili bundan birkaç gün evvel, ayın 22 sinde bir 
konuşma dolayısiyle diyor ki : 

TEVFİK İLERİ (Samsun) — Bunların su
alinizle ne alâkası var? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Söylediği 
sözlerin, işgal ettiği mevki ile münasip görülüp 
gÖrülmiyeeeğini sormuştum. Sualimde var mıydı 
ki, Vekil Bey çıktı buraya millî politika nutku 
verdi, alkışlandı. (Soldan gürültüler) O zaman 
bu sualde var mı idif 
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Ayın 22 sinde verdiği beyanatta muhterem 

vekil, bir hâkimin avukatlık hakkını isteyip de 
i verilmediği için yaptığı beyanatta sual dışına 
' çıktılar? (Soldan şiddetli gürültüler) Diyor ki 
; Vekil Bey... (Soldan gürültüler, sual içinde kal 
\ sesleri) 
| REÎS — Sırrı Bey lütfen mevzu dâhilinde 
j konuşunuz, rica ederim. 
i SIRRI ATALAY (Devamla) — Mevzuun ta 

içindeyim, müsaade buyursunlar efendim.. 
Vekil Bey diyor ki; «Ben mensubolduğum 

Demokrat Parti içinde sirkat suçunu işlemiş olan
ları himaye mi ettim?» Sonra çıkar Demokrat 
Parti Genel Merkezinde hâkimlere gözdağı verir. 
Bu sefer çıkar Adliye Vekâletinde basın toplan
tısı 3rapar, Demokrat Partinin medhüsenasmda 
bulunur. İşte bu hareketleri göstermektedir kî 
Sayın Vekil işgal ettiği makamın ehemmiyetiyle 
mütenasip harekette bulunmamaktadır. 

Vekil Bey sonunda şöyle demektedir; «Vekâ
letimizden mezuniyet istenmiş, bu mezuniyet ve
rilmiş ve Gülek hakkında tevkif kararı alınmış
tır.» Meclisin meşruiyetini hedef tutan beyanlar
da bulunmanın neticesi budur. 

I İş daha tahkikat safhasında iken Adliye Ve
kili çıkıyor diyor ki, bu şekilde hareket etmenin 
cezası işte budur. Sorarım Adliye Vekiline, ken
disinin bu şeklîde bir beyanatta bulunmaya hak
kı var mıdır? Başında bulunduğu cihazın bugün
kü durumu şudur, 60 lira asli maaşa kadar olan 

I bütün hâkim ve müddeiumumileri istediği daki
kada vekâlet emrine alabilir, istediği zaman kad
roları tenkis edilebilir ve haiz olduğu salâhiyeti 
dolayısiyle istediği yere nakledebilir, emekliye 
ayırır. Bütün bu salâhiyetleri haiz olan Adliye 

I Vekili, mesele henüz tahkik safhasında iken, bu 
suçu işliyenin neticesi budur diye bütün bir adlî 
cihaza ve muhalefete gözdağı verebilir mi? Ger
çek demokrasi memleketlerinde bu şekilde bir 
Adlîye Vekili idareikelâm edemez. 

Aziz arkadaşlarım; görülmektedir ki, mevzu-
I atımızda birçok antidemokratik hükümler meya-
I mnda Ceza Kanunumuzda ve Ceza Muhakemele

ri Usulü Kanunlarımızda antidemokratik hüküm
ler mevcuttur. Bunların bir tanesi de Vekâletten 
izin alıp tahkikat safhasına gidilmesi keyfiyeti-

I dir. 
I Hakikaten demokratik bir nizamın, esasları 

kurulmak isteniyorsa tamamen antidemokratik 
| usullerin ortadan kaldırılması lâzımdır. 
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Adliye Vekâletinin iznine bağlı suçlar ve bun

dan dolayı verilen izinler diye yer yüzünde, hiç
bir memlekette bu şekilde bir şey mevcut değil
dir. 

1950 Mayısının 29 unda Başvekil Adnan Men
deres bu kürsüde ilk defa Hükümet programını 
okuduğu zaman Ceza Kanunundaki antidemok
ratik hükümleri en kısa bir zamanda getirip or
tadan kaldıracağını vait buyurmuştu... 

REİS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
SIRRI AT AL AY (Devamla) — 5 seneden 

beri bu va'din tutulmadığını görmekteyiz. Bu 
va'din yerine getirilmesini beklemekteyiz. (Sol
dan; niçin teklif etmedin sesleri). Bu kürsüden 
kaç defa Sayın Adliye Vekilinden, Ceza Kanu
nunun antidemokratik hükümlerinin değiştiril
mesini istedik. Bizi, geliyor, gelecek, gelmekte
dir şeklinde 5 seneden beri oyalamaktadırlar. 

Şimdi bana, 5 seneden beri niçin teklif getir
medin, diyorsunuz. Bir milletvekilinin koskoca 
bir Ceza Kanununu tutup buraya getirmesinin 
imkânı var mıdır? 

Yine Osman Şevki Çiçekdağ, fakat bu sefer 
Adliye Vekili değil, Ankara Milletvekili Osman 
Şevki Çiçekdağ 22 . I I . 1951 tarihinde şöyle di
yordu : (Adliye Bakanının emriyle harekete ge
çen savcıların, zabıta kuvvetlerinin vatandaşın 
hürriyeti üzerinde mütemadiyen durmasını ve 
onların hürriyetini takyidedecek hareketlere ge
çilmesinden ileri geliyor.) 

Şimdi, Muhterem Adliye Vekili size sorabi
lir miyim? Siz Adliye Vekili olarak Cumhuri
yet müddeiumumileri üzerinde bu salâhiyete sa
hip misiniz, değil misiniz? Ve bu hükümleri mu
hafazayı düşünüyor musunuz? Bu salâhiyetten 
kendinizi âri görecek ve Cumhuriyet müddei-
umumileriyle bütün mahkeme teşkilâtını temi
nata kavuşturacak bir kanunu Büyük Millet 
Meclisine getirdiniz mi ? 

REİS — Vaktiniz tamamdır Sırrı Bey. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Vakit ta

mamdır. İnşallah Adliye Vekili gelir konuşur, 
ben de tekrar huzurunuza çıkar arzı cevap ede
rim. (Sağdan alkışlar). 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLÎYE VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK

DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; 
Sırrı Atalay Bey arkadaşımızın sorularına ver
diğim cevabı karşılarken, her halde Meclise kar-
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şı bir jest olsun diye, gündemin yedi numara-
smdayım, yani yedinci sayıda bulunduğundan 
dolayı teşekkür edip havayı kendi lehlerine çek
mek gibi zayıf bir yola teveccüh buyurdular. 
(Sağdan; öyle bir şey yok sesleri, gürültüler). 

Halbuki kendilerinin bu suali geçen oturum
da da gündemde vardı, hattâ ben cevap vermek 
için kendilerini hararetle aradım, bulamadım. 
(Soldan; bravo sesleri). 

Arkadaşım; «niçin bir propaganda nutku ile 
işe başladı?» diyorlar. Esasen benim konuşmamı 
tahrik eden, o gün benim Türk milletinin umu
mi efkârına ve vicdanına hitabetmeme sebep 
ve saik olan vakıa o günkü basın toplantısı idi. 
C. Halk Partisi bütün dünyaya yâr ve ağyara 
Türk milletini jurnal edercesine seçime girme
meyi (sağdan, gürültüler), (soldan alkışlar) 
karar altına almış ve bunu yayınlamıştı. Mak
sat samimî değildi, yürekten değildi, Türk mil
letinin vicdanına mâkes olmak değildi. Nitekim 
samimî olmadığı, yürekten hareket etmediği 
misalleriyle zahir ve bahirdir. Bugün Başko
mutanlık Karargâhı olarak, Genel Kurul olarak 
kendi mensubuna sözünü geçirememiş veyahut 
onlar onun sözünü tutmamıştır. Fakat muvazaa 
yoluna gitmişlerdir. Siyasi ahlâkla kabili telif 
olmıyan bir hareketin ta gayyasına girmiştir. 
(Soldan alkışlar). 

İşte bu zihniyetin tenkidedildiği, işte bu 
zihniyetin Türk milletinin, umumi efkârın 
önünde teşrih edildiği bir sırada, ben Adliye 
Vekili olarak, Genel Kurul âzası olarak söz al
dım. Adliye Vekili olarak bilgim dâhilinde bu
lunan ve aleniyete intikal etmiş olan bir hâdi
seyi, bir vakıayı bir ibret ifadesi olmak üzere 
Türk milletinin umumi efkârına arz etmeyi 
Türk milletinin millî menfaati telâkki ettim. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlarım, eğer ben (gürültüler) sohbet 
etmek üzere, bir basın toplantısı yapmış olsa 
idim, deseydim ki, bugün Kasım Gülek tevkif 
edildi. Bu, hakikaten Adliye Vekilliği ciddiye
tiyle kabili telif olmazdı. 

Fakat o gün Türk umumi efkârı önünde 
şerh ve tahlil edilen mevzu o kadar vatanşümül 
bir mahiyet ve ehemmiyet arz ediyordu, ki be
nim de Genel Kurul âzası olarak bu hâdiseyi arz 
etmem gayet tabiî idi. (Gürültüler) 

Arkadaşlar; bunun için arz ettim. Sizin 
| yüksek takdirleriniz her şeyi halleder. Durdu 
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durdu da 1946 da Kırşehir'den müstakil olarak 
adaylığını, koydu. (Sağdan H. P. nden sesleri) 

Ben, o tarihte askerdim, silâh altında idim. 
O sırada hemşehrilerim beni müstakil olarak 
koydular. O tarihte Kırşehir'de D. P. parti ola
rak seçime iştirak etmemişti. Ben girdim, fakat 
C. H. P. nin yaşadığı faciayı, haileyi gözlerimle 
gördüm. (Bravo sesleri, alkışlar) Kırşehir'in 
bütün ileri gelenleri beni orada tebrik ettiler. 
Osman Bey dördüncü milletvekili olarak Mecli
se giriyorsunuz, dediler. Dedim ki, bu sahtekâr
lıkları, bu kepazelikleri, gördükten sonra Kırşe
hir seçimlerinin evvel emirde feshini ve iptalini 
istiyecek yegâne insan ben olacağını. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, benim yapılan bir basın toplan
tısındaki beyanatım hukuk anlayışına sahip ob
jektif hukuk bakımından bu gibi telâkkilere, bu 
gibi hareketlere cevaz verir mi, vermez mi, gibi 
umumi, mücerret ifadelerle burada konuşulmaz. 
Ben hâdiseyi anlatıyorum, izah ediyorum, diyo
rum ki, ben şu sebep ve saiklc konuştum, benim 
konuşmamın sebep ve saikı hakikaten Türk mil
letinin vicdanını, Türk umumi efkârını tenvir 
etmekti. Genel Sekreter olarak bir partinin lide
ri olarak omuzunda heybe, ayağında çarık, ba
şında külah yer yev dolaşan (Soldan alkışlar, 
bravo sesleri) bir insanın Türk cemiyetinde ya
ratmak istediği feci, hakikaten haileengiz duru
mun veli amelini Türk milletine bir Adliye Veki
li olarak arz ve iblâğ etmeyi bir vazife saydım. 
Bunun için konuştum. 

KÂMÎL KIRIKOĞLÜ (Malatya) — Hakim
le r-e, müddeiumumilere gözdağı verdiniz. 

OSMAN ŞEVKİ ÇÎOEKDAĞ (Devamla) — 
Arkadaş diyor ki, gözdağı veriyorsunuz. Adli
ye Vekili olarak Türk hâkimine, Türk müddei
umumisine gözdağı vermek benim aklımın ke
narından geçmez. Bunun ilmî lisanını siz de bi
lirsiniz, arkadaşlarım da bilir. (Soldan alkışlar) 

REÎS — Sırrı Atalay. 
•SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarını ; Sultan Hamid devrinde Adliye Nazı
rı Abdürrahman Paşa isminde bir zat var idi... 
(Soldan gürültüler) Dinleyin. Dinleyin. Lütfe
din dinleyin. O sıralarda Hüseyin Cahit Yalçın, 
On Altıncı Loui başlıklı bir yazı yazmıştı. Sul
tan Hamid. demek ki, 1.6. Loui'ye yapılan mua
mele bana da yapılacak ha, diye faziletli büyük 
devlet adamı olan Abdürrahman Paşaya, bu ya-
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zı sahibini derhal tevkif edeceksin, diye emir ve
rir. Bugün kendisini rahmetle andığımız Abdür
rahman Paşanın cevabı şu olur; vehim üzerine, 
şüphe iizerine, delilsiz olarak bir vatandaşın tev
kifi cihetine gidemem. 

Yine Sultan Hamid devrinde Ahmet Cevdet 
Paşa isminde bir adliye nazırımız vardı. Teşkilâ
tı Esasiye Kanunu hazırlanmaktadır. Damat Mah
mut Paşanın evinde Teşkilâtı Esasiye Komisyonu 
meşhur İLİ ncii madde üzerinde çalışmaktadır. 
Bu sırada Ahmet Cevdet Paşa ayağa kalkar der 
ki : M a kaynı muallâyı saltanata bir padişahı â-
kıl cülus ettiğinden artık Teşkilâtı Esasiye Ka- % 
nununun ilânına lüzum yoktur. Ve buna lüzum 
olmadığının delillerini saymaya başlar. îşte ay
nı devirde bütün bir milletin mukadderatını tâ- „ 
yin eden bir padişah karşısında iki adam ve iki 
adliye nazırı. 

ADLÎYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇtÇEK-
DAO, (Ankara) — Kendi devrinizi adliye vekili 
ile niçin mukayese etmiyorsunuz? 

SİRRİ ATALAY (Devamla) —- Ben sizi sa
bırla dinledim. Siz de beni dinleyiniz. 

İşte aynı devirde yetişmiş iki adliye nazırı. 
Birincisi faziletli, büyük devlet adamı sıfatına 
lâyık bir insan. Ama diğeri; «Padişahlık makamı
na Sultan Hamid gibi bir padişih.ı âkil cülus 
etmiştir Teşkilâtı Esasiyeye lüzum yoktur.» di
yor. Kanuna lüzum olmadığını ilân ediyor. Ve
kil Bey bu iki nazırdan hangisini örnek alıyor! 
kendisi bilir. 

Benim bildiğim şudur ki Adliye Vekili çıktı 
şu kürsüden bütün muhalefet partisine üç buçuk 
milyon mevcudu ile, bütün idarecileriyle partimiz 
elini iftiranın, tezvirin, yalanın en iğrenç ça
murlarına daldırarak bizi lekelemek istedi. De
lilsiz ve mesnetsiz olarak bize iftira çamurunu 
fırlatmak istedi. Adliye Vekiline bunların hep
sini faizi ile iade ederim. Adliye Vekili isterse 
kendisine şurada gazeteleri getiririm. Adnan 
Menderes'in 15 Ekim 1955 t e D. P. Kurultayın
da söylediği sözler yanımdadır. Bunların yanın
da muhalefetin konuşmalarının ne kadar masum, 
ne kadar vatanperverane olduğunu görürsünüz. 
Eğer Sayın Adnan Menderes, siz Adliye Veki
limiz bize hücum eder, bize olmadık şeyleri söy
lerseniz haksız ithamda bulunursanız. Siz Dev
let radyosunu babanızın çiftliği gibi kullanırsa
nız (Şiddetli gürültüler) ve çıkıp şurada.... 
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ZEKİ ERAT AMAN (Tekirdağ) — Çıkacak

sınız da ne olacak1?... 
REİS — Sırrı Bey, mevzuun içinde bulun

manızı rica edeceğim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Şurada bir 

Adliye Vekili bütün imkânsızlıklara ve bütün 
şartların ağırlıklarına rağmen muhalefet vazife
sini yapmak istiyenlere sırtında şu, dilinde şu 
diye en ağır lâfları konuşursa konuşanların ev
velâ utanması lâzımdır. Kvvelâ onun bir Adliye 
Vekili sıfatiyle bilmesi lâzımdır ki; bir Adliye 
Vekili böyle konuşursa muhalefete mensup bir 
milletvekili haklı olarak daha ağır konuşur, o 
şekilde harekete de müsamaha etmeniz lâzım
dır. Sayın Adliye Vekili, ben size şunu söyle
miştim; siz adliyeye intikal etmiş, muhakemesi 
görülecek olan bir dâvada peşinen hüküm vere
mezsiniz. Makamınız gözdağı verecek makam 
değildir. Siz bu makamın mukaddesatına bağlı 
•kalmaya mecbursunuz. Makamınız bir ceza ve teh
dit makamı değildir. Size bu makamın kudsiye-
tini muhafaza edin, diyoruz. Siz çıkıyor, burada 
yok seçimlere girdinizdi, girmedinizdi diye mü
nakaşa açıyorsunuz. Eğer bu konuda söyliyecek-
leriniz varsa onu başka bir zaman kürsüye geti
rin. Bir Adliye Vekili olarak burada size ne dü
şüyor?. Onu ben size söyliyeyim. (Soldan: ih
tiyaç yok sesleri, gürültüler) O halde dinleyin; 
bir milletvekili arkadaşımızın Elbistan'a yazdı
ğı bir mektubun suretini size okuyayım. (Sol
dan : Şiddetli gürültüler, bunun mevzuyla alâ
kası yok, sesleri) Müsaade buyurun alâkasını 
şimdi görürsünüz. Noter tarafından çıkartılmış 
bir surettir. Şimdi mektuptan aynen okuyorum : 

Sevgili kardeşim; 

1. Til Muhtarı Kebeli Hacı'nın Tilli kız ta
lebeye dilsiz diye vermiş olduğu ilmühaberden 
dolayı kaza idare heyetinin men'i muhakeme ka
rarının vilâyetle temasa geçerek lüzumu muha
kemeye çevirttirdim ve çevrilen lüzumu muha
keme kararı da doğrudur. Alâkadar olarak Fa
tih Beyle görüşüp mahkûm olması ve muhake
mesinin mevkufen yapılmasına tevessül ediniz. 
(Soldan : Gürültüler, dinlemiyoruz. Reis Bey 
ihtar ediniz sesleri) 

RElS — Sırrı Bey, mevzuun dışına çıkma
manızı birinci defa olarak ihtar ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Burada 
propaganda nutku veren vekile niçin bu ihtarı 
yapmadınız?. Bu Cumhuriyet savcısının orada 
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bir milletvekili arkadaşımızın sihri akrabalığı
na güvenerek oradaki kardeşleri eski belediye 
reisini dövüyorlar. 

REÎS — Sırrı Bey, bunların mevzu ile alâ
kası yoktur. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Cumhuriyet savcısının bulunduğu ka
zanın hudutları içinde iki banka müdürü kay
makam - hâkim muhterem milletvekilimizin kar
deşleri tarafından dövülür. Buna rağmen cum
huriyet savcısı milletvekilinin akrabasıdır di
ye hiçbir kanuni takipte bulunmaz. Belediye 
reisi dövülünce gene C. savcısı dövenler hak
kında hiçbir kanuni muamele yapmazsa hattâ 
onları kollarına takarak hâdise akabinde cad
delerde mümayiş yapar. Cumhuriyet savcısı 
hakkında hiçbir kanuni muamele yapılmaz, hâ
kim teminatının işte acı bir tecellisi buradadır. 
Eğer hâkim teminatı olsa idi bu ıstıraba vatan
daş mâruz kalmazdı. Vekil Bey Demokrat Par
ti içinde hiç kimse himaye edilmez, diyor. Hi
maye edilmenin işte acı bir tecellisi ortadadır. 
Cumhuriyet savcısı üstelik bir de suçluları ko
luna alır şehir içinde gezerse.... Bu şartlar al
tında Muhterem Vekil Bey.. Himaye ediyorsunuz 
ve o kadar himaye etmektesiniz ki, ayın 11 
inde.... (Şiddetli ve sürekli gürültüelr). 

REİS — Sırrı Bey mütaaddit defalar ihtar 
ettiğim halde aynı şekilde devam ediyorsunuz. 
Sözünüzü üzülerek kesiyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müsaade 
buyurun, ayın 11 inde... 

REİS — Sırrı Bey sözünüzü kesmiş bulunu
yorum. (Bırak konuşsun sesleri, sonra konuş
turmadılar derler, sesleri, gürültüler) 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Niçin? 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — H a l k Parti

sine çatılmıştır, Grup adına söz istiyorum. 
RElS — Sual, suali soranla Hükümet ara

sında cereyan eder, Riyaset olarak, Halk Par
tisinin mânevi şahsiyetine bir sataşma olduğu
na da kaani değiliz. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Sataşma 
vardır, Reis Bey. 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Halk Partisi 
yok, müstakiller var. 

ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK
DAĞI- (Ankara) — Efendim, üçüncü defa Yük-
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sek huzurunuzu işgal ettiğimden dolayı af fimi 
rica eedrim. Arkadaşım son misali ortaya at
mamış olsaydı, yani Elbistan Cumhuriyet Müd
deiumumisinden bahsetmemiş olsaydı, kendile
rinin sözlerini, kendi idrak ve kendi şuurlariyle 
başbaşa bırakacak idim. Fakat, Elbistan Cum
huriyet Müddeiumumisinden bahsettiği içindir 
ki, üçüncü defa Yüksek huzurunuzda bulunu
yorum. 

REÎS — Muhterem Osman Şevki Bey, Sırrı 
Atalay'm sözünü bu mevzu sual içinde olmadığı 
için kesmiş bulunuyorum, zatıâlinizden de rica 
ederim. (Alkışlar, sağdan : Bravo sesleri). 

ADLÎYE VEKÎLI OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEK-
DAĞ (Devamla) — Muhterem Reisten müsaa
de rica ediyorum, şimdi bir Adliye Vekâleti 
var, ve bir Cumhuriyet müddeiumumisi var ve 
o Cumhuriyet müddeiumumisinin iltizam etti
ği bir aile muhiti ve bir memleket halkı var. 
Ben bunu burada tenvir etmezsem Cumhuriyet 
müddeiumumisi ve Adliye Vekâleti ve Adliye 
Vekili sıfatı ile onların suallerine intizar etmek
le beraber büyük bir şüphe ve bir tereddüt al
tında kalmış olurum. 

Bu itibarla vekâletin vazifeli bir vekili ola
rak cevap vermek vazifemdir. Bir gün arkadaş
larımızdan birisi, C. H. P. ne mensup milletve
killerinden biri, hatırlıyamıyorum, Elbistan Be
lediye Reisliği vazifesini ifa eden yaşlı - başlı bir 
arkadaşla beraber makamıma geldiler, kendi
lerini karşıladım, oturttum, dertlerini dinledim. 

Dediler k i ; Cumhuriyet müddeiumumisi şu 
milletvekilinin akrabası, orada bize tecavüz ol
masına rağmen hareketsiz kalmıştır. Bu itibar
la bu işi sizin tetkik ve takdirinize arz ediyo
rum. Milletvekili arkadaşımızın akrabası olabi
lir, yakını olabilir. Karşımdaki arkadaşım Halk 
Partisine mensup belediye reisi olabilir. Fakat 
Adliye Vekili olarak Sırrı Bey vazifem, derhal 
işe elkoymâk ve derhal oraya bir müfettiş gön
dermek oldu. Müfettiş filhakika o milletvekili 
arkadaşımın karısının akrabası olduğunu şifre 
ile tebarüz ettirdi, bildirdi. Ben bu arkadaşı 
buradan çoktan kaldırmış bulunuyorum. (Sol
dan : Bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

8. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Demok
rat Parti Reisvekili Fuad Köprülü'nün yaptığı 
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basın toplantısındaki konuşmaları hakkında Baş
vekilden şifahi suali (6/113) 

REÎS — Kars Mebusu Turgut Göle burada 
mı efendim? (Burada sesleri) Başvekil bulunma
dığından sual gelecek inikada bırakılmıştır. 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Reis Bey söz 
istiyorum, önceki sual hakkındadır. 

REÎS — Sual geçmiştir efendim. 

9. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'tn, Savaro-
na Okul Gemisirıin son beş yıl içinde okul ge
misi vazfesi dışında karasularımız dâhil ve ha
ricinde ne kadar sefer yaptığına, bu seferlere 
hangi deniz vasıtalarının iştirak ettiğine ve mas
raflarının miktarına dair Başvekilden şifahi 
suali (6/114) 

REÎS — Kars Mebusu Ali Yeniaras burada
dır, fakat Başvekil bulunmadığından sual gele
cek İnikada bırakılmıştır. 

10. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in Ka
sım Gülek'in tevkifi ve tevkifin infaz şekli hak
kında Başvekilden olan sualine Adliye Vekili 
Osman Şevki Çiçekdağ'ın şifahi cevabı (6/115) 

REÎS — Başvekil burada bulunmadığında a 
suali gelecek înikada bırakıyoruz. 

ADLÎYE VEKÎLI OSMAN ŞEVKÎ ÇİÇEK
DAĞI- (Ankara) — Başvekil namına bu suale 
ben cevap vereceğim. 

REÎS — Başvekil namına bu suale Adliye 
Vekili cevap verecektir, suali okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki hususların Başvekil tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederiz. 

Kars Milletvekili Malatya Milletvekili 
Sırrı Atalay Nüvit Yetkin 

C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gülek'in 
11 . VIII . 1/955 günlü basın toplantısındaki be
yanatından alman bir pasajda T. C. K. 159 ncu 
maddesini ihlâl eder suç unsuru görüldüğü iddi-
asiyle tevkif bilâhare tahliye edildiği malûmdur. 
Mesele Adliyeye intikal ettiği cihetle meselenin 
esası üzerinde şimdilik durmıyacağız. Muhake 
sonunda Millet huzurunda muhasebesini yapaca
ğız. Ancak C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gü
lek'in tevkif ve tevkifin infaz şekli politik endi
şelerden adlî cihazla adlî cihaz emrindeki merci
lerin muhalefet mensuplarının insan hakları aley-
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hinde harekete geçirildiği şeklinde tecelli ettiği 
cihetle mesele vahîm ve ciddîdir. Meselâ : 

1. — Kasım Gülek'in 11 . VIII . 1955 günlü 
beyanatı İstanbul C. Müddeiumumiliğince suç 
olarak görülüp Ankara'da bulunan Adliye Ve
kâletine ulaştırılmıştır. İşbu talep hangi tarih ve 
hangi ulaştırma vasıtasiyle yapılmıştır? 

2. — C. Müddeiumumiliğin bu beyanat üze
rine tanzim ettiği fezleke veya tahrirat, kaç sav 
feliktir? Müddeiumumilikçe tahkikat yapılmış w 
deliller toplanmış ise mahiyet ve nevileı m in ve 
tahkikat evrakının kaç sayfadan ibaret olduğu? 

3. — C. Müddeiumumiliğinin Vekâlete inti
kal eden talebinin kayıt, tarih ve numarası Ceza 
İşleri Umum Müdürlüğüne sevk tarih ve numa-

* rası, Ceza işleri Umum Müdürlüğünün bu ba
kımdaki mütalâası nedir! Şayet İstanbul Müddei
umumiliğinin bu talebi Ceza İşleri Umum Mü
dürlüğünde bir hâkime tetkik ve mütalâaya ve-
rlilmemiş ise sebep nedir? 

4. — Vekâletin muvafakat cevabı hangi ulaş
tırma vasıtasiyle olmuştur? 

5. — I I . VIII . 1955 tarihinde basın toplan
tısı İstanbul'da yapıldığına göre ve 13 . VIII. 
155 tarihinde Sinob'ta yıldırım telgrafla tevkifin i 
infaz edilmiş olmasına göre bu süratin gerçek ] 
sebebi nedir? Ve bir başka benzeri mevcut mudur? 

6. — Kasım Gülek'in Sinob'da Sulh Hâkimi 
huzuruna çıkarılması icap ve insan haklarına ri
ayetle İstanbul'a celbi mümkün iken yangından 
mal kaçırır gibi en tabiî insan haklarının icabı 
esirgenerek bir eziyet ve gözdağı sistemi içinde 
sevk ediliş usule ve teamüle uygun mudur? 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-

DAö (Ankara) — Kars Mebusu Sırrı Atalay ve 
Malatya Mebusu Nüvit Yetkin arkadaşlarımız 
tarafından verilip, sayın Başvekil tarafından 
cevaplandırılması istenilen şifahi sual takririne, 
Başvekil namına cevap arz ediyorum : 

•Muhterem arkadaşlarım-, İstanbul Cumhuri
yet Müddeiumumisinden vekâletimize çekilen 
13 Ağustos 1955 tarihli telgrafta, C. H. P. Ge
nel Sekreteri Kasım Gülek'in, 11 Ağustos 1955 
tarihinde yaptığı basın toplantısında ] 2 Ağustos 
1955 tarihli Tan, Vatan, Dünya ve Milliyet ga-

t zetelerinde intişar ettiği veçhile, alenen sarf ey
lediği sözlerin Büyük Millet Meclisinin meşrui
yeti hakkında suizanı davet edecek mahiyette | 
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[ görüldüğü ve izin verildiği takdirde mumaileyh 

hakkında Türk Ceza Kanununun 159. maddesi 
hükmüne tevfikan takibat yapılacağı bildiril
miştir. 

Bu telgraf üzerine Ceza İşleri Umum Mü
dürlüğünce icra kılman tetkikat neticesinde, 
Kasım Gülek'in 11 Ağustos 1955 tarihinde İs
tanbul'da Erzurum Vapurunda tertibettiği ba
sın toplantısında konuştuğu sırada; «seçime 
girmeme kararını büyük bir üzüntü ile aldık, 
çok isterdik ki, şartlar müsavi olsun ve seçime 
girelim.» dedikten sonra «1954 seçimini nasıl 
kazandılar, bizden iyi bilirler, bunun üzerine bir 
şey söylememeyi tercih ediyoruz.» cümlelerini 

j sarf ettiği, Ulus, Dünya, Vatan, Milliyet, Tan, 
I Akşam ve İstanbul gazetelerinin 12 Ağustos 

1955 tarihli nüshalarmdaki neşriyattan anlaşıl
mıştır. Binaenaleyh, mezkûr cümlelerin, Türk 
Ceza Kanununun 159 ncu maddesi hükmünü 
muhil bulunduğuna dair C. Müddeiumumisinin 
görüşüne iştirak edilmiş ve aynı kanunun 160 
ncı maddesinin vekâletimize tanıdığı salâhiyet 
ve takdir hakkına müsteniden takibat icrasına 
izin verilerek keyfiyet, yine aynı vasıta ile ay
nı tarihte 25134 numara ile İstanbul C. Müdde
iumumiliğine tebliğ olunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, takibat icrası Adli
ye Vekâletinin iznine bağlı suçlardan maznun 
her hangi bir şahıs hakkında izin istihsali için 
C. Müddeiumumisinin tahriren veya telgrafla 
müracaat edeceğine dair kanuni bir hüküm yok
tur. Suçun mahiyeti, işlenme tarzı, maznunun 
durumu gibi sebepler muvacehesinde cumhuri
yet müddeiumumisinin, kanun hükümlerinin 
süratle tatbikini temin mülâhazasiyle telgrafla 
da müracaat edebileceği gayet tabiîdir ve bu 
husus tamamiyle cumhuriyet müddeiumumisi
nin takdirine mevdu bir keyfiyettir. 

Filhakika, Kasını Gülek tarafından sarf edi
len sözlerin millî iradenin tam ve her türlü te
sirden âri hakiki mümessili bulunan Büyük Mil
let Meclisi gibi en yüksek bir teşekkülün meş
ruiyeti hakkında suizanm davet edecek müte-
cavizane bir mahiyet taşıdığının takdir edilmiş 
olması ve bu sözlerin lâalettâyin bir vatandaş 
tarafından değil, siyasi bir partinin genel sek
reteri gibi, herkesten ziyade kanun hükümle
rine riayet ve hürmet göstermesi lâzım gelen 
bir kimse tarafından söylenmiş bulunması ve 
bilhassa mütaaddit gazetelerde vukubulan neş-
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riyat sebebiyle suçun memleket şümul bir tesir 
sahası bulmuş olması ve seyahati esnasında iş
lediği bâzı suçlardan dolayı takip altında bu
lunması gibi sebepler cumhuriyet müddeiumu-
miliğinee nazara alınarak izin için telgrafla 
müracaat edilmiştir. Vekâlet de, kanuni taki
bat icrasına salahiyetli bulunan cumhuriyet 
müddeiumumisinin müracaat şeklindeki takdir 
hakkına imtisalen aynı vasıta ile cevap vermiş 
olup bunda hususi bir maksadın hâkim olduğu 
düşüncesi ancak bir tevehhümden ibarettir. 

Takrir sahibi arkadaşlarımız, Kasım Gülek'-
in beyanatı üzerine Cumhuriyet Müddeiumumi
sinin tanzim ettiği fezleke veya tahriratın kaç 
sayfalık olduğunu, kezalik müddeiumumilikçe 
tahkikat yapılmış ve deliller toplanmışsa mahi
yet ve nevilerini ve tahkikat evrakının kaç say
fadan ibaret bulunduğunu da sormaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım; hepimizce malûm 
olduğu veçhile hazırlık tahkikatının icrasından 
maksat; ihbar olunan fiilin suç unsurlarını ha
iz bulunup bulunmadığını, bu fiilin maznuna is
nadını tazammun eden delil, emare ve vakıala
rın nelerden ibaret olduğunu velhasıl hukuku 
âmme dâvasını açmaya mahal olup olmadığını 
tâyin ve tesbit etmekten ibarettir. 

Hal böyle olunca; cumhuriyet müddeiumu
misi Kasım Gülek tarafından sarf edilen mevzuu-
bahis sözlerin suç teşkil ettiğini kabul ve takdir 
etmiş ve bu sözlerin Kasım Gülek tarafından bir 
basın toplantısında söylenmiş olduğunda ittifak 
eden yukarda isimleri yazılı gazetelerdeki neşri
yatı da delil bakımından kanaatbahş bulmuştur. 
Hulâsa, mezkûr neşriyat hem zatı maddenin 
anasırı cürmiyeyi haiz bulunması, ve hem de bu 
maddenin maznuna isnadını tazammun eylemesi 
bakımlarından müddeiumumilikçe tâbiri kanunisi 
veçhile hukuku âmme dâvasının ikamesini haklı 
gösterıniye kâfi görülerek bu hususta ayrıca ha
zırlık tahkikatı yapılmıştır. Bu durum karşısın
da esasen böyle bir tahkikata da lüzum ve mahal 
olmadığı aşikârdır. 

Vekâlet takibat icrasına izin verdikten sonra 
maznunun tevkifi ve tevkif kararının ref'i gibi 
muameleler kazai bir tedbirden ibaret olup tama-
raiyle hâkimlerin takdirine taallûk eder. 

Maznunun, tutulduğu günü salahiyetli hâkim 
huzuruna götürülmesi asıldır. Şu kadar ki der
hal salahiyetli hâkim huzuruna götürülmesi müm
kün olmazsa ve kendisi de talebederse hemen ve 
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en geç aynı günde en yakın sulh hâkimi huzuru
na çıkarılacağı kanun hükmündendir. 

Eğer Kasım Gülek, tevkif kararma müsteni
den yakalandığı anda böyle bir talepte bulun
saydı, yakalandığı yere en yakın sulh hâkimi hu
zuruna çıkarılacağı tabiî idi. 

Sual. takririnde; izin talebinin bir hâkime tet
kik ettirilip el tirilmediği hususu da zikrolun-
ınaktadır. Bu izin talebi de, emsali misillû, alâ
kası bakımından Ceza İşleri Umum Müdürlü
ğünde salahiyetli hâkime tetkik ettirilmiştir! 

Kezalik takririn; Kasını Gülek'in, insan hak
larına riayetle İstanbul'a celbi mümkün iken, 
yangından mal kaçırır gibi, en tabiî insan hak
larının icabı esirgenerek bir eziyet ve gözdağı 
sistemi ile sevkedilmiş olduğuna dair son kısmı- #• 
na gelince; böyle bir şey katiyen varit ve vâki 

! değildir. 
Müsaade buyurursanız; tabiî Başvekil namı

na arzı cevap ediyorum, Dahiliye Vekâletinden 
aklığımız malûmatın neticesinde, onun tetkik ve 

| tahkikine dayanan bilgim bundan ibarettir; onun 
i için arz ediyorum. 

Kendisinin 35 kilometre süratle seyreden tam 
konforlu bir otomobilde sevk edildiği gibi, yolda 

[ istediği yerde tavakkuf ederek yemek içmek gi
bi her türlü ihtiyaçlarını tam bir serbesti içinde 

I karşılamış ve hiçbir veçhile arzu ve taleplerinin 
isafına mümanaat edilmemiş olduğunu arz ede-

I rim. 
SİRKİ AT ALA V (Kars) _ Şeyhin kerame

ti kendinden menkul. 
NÜVÎT YUTKİN (Malatya) - - Muhterem 

| arkadaşlarım; demin Sırrı Ata lav arkadaşım, su
al takriri dolayısiyle Adliye Vekilini biraz yor
muştu. Sorum münasebetiyle biraz daha yorul
duğundan dolayı kendilerine teşekkür ederim. 
• Aziz arkadaşlarım; Kasını Gülek'in tevkifi ve 

| bu tevkifin infaz şekli hakkındaki görüşlerimi 
arz etmeden evvel, ben, bundan evvelki soru mü-
nasebetiyle Adliye Vekilinin düştüğü hataya 
düşmiyeceğim ve ondan hazer edeceğim. 

Arkadaşlar; mahkemeye intikal etmiş bir dâ-
1 va vardır. Benim sorum.. (Sadede gel sesleri) 

Sorum infaz şekline aittir. Tevkifin sebebini de
min Adliye Vekili izah ettiler. Ben bunun üze
rinde durmıyaeaım. ^ 

Arkadaşlar; adlî merciler Kasım Gülek'in 
basın toplantısındaki sözlerinde suç unsuru gör-
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nıüşler, mereiden izin istihsal etmişler. Ben hattâ ] 
kendilerine haber vereyim ki, izin istihsalinden 
evvel dahi tedbir mahiyetinde tevkif kararı ver
meye sulh ceza hâkimleri yetkilidir. Yalnız izin 
alındığı, izinden sonra tevkif yapılmış olduğunu ı 
lütfedip beyan buyurdular. Üzerinde durduğu
muz mevzu, iktidarın o sıralarda asabının fev- j 
kalâde gergin bir halde muhalefetin umu mi ola
rak çalışmalarına karşı gösterdiği tahammülsüz
lük ve muhalefeti sindirmek yolunda aldığı bir 
sıra tedbirlerdir. Bunun mazisi, iktidarın muha
lefete karşı hazımsızlığı, murakabeye tahammül
süzlüğü 1950 senesine kadar dayanır, Balıkesir, 
Mersin, Silvan hâdiselerine kadar dayanır. Ben 
meseleyi bu kadar şümullendirmiyeceğim. Yalnız 
son zincirleme tertip hakkında maruzatta bulu
nacağım. 

Aziz arkadaşlarım; yaz aylarında iktisadi ha
yatta görülen bir sürü aksaOdıklar ve vatandaş
ların bundan duyduğu ıstıraplar o sırada tesadü
fen muhalefet partilerini... 

ERCÜMENT DAMAE1 (.Sivas) - Mevzuun 
içinde konuşun. 

NÜVİT YETKİN (Devamla î - - Mevzudan 
bahsediyorum. 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) - - Kamı- | 
mı saygı gösterin. ! 

NÜVİT YETKİN (Devamla) _ Rica ederim, ; 
müdahale etmeyiniz, kanuna saygı göstermesini 
bilirim, eğer bu hususta bir tereddüdünüz varsa 
sual sorarsınız. 

Aziz arkadaşlarım, son zamanlarda bu hâdi
selerle beraber Halk Partisi kongrelerinin devam 
etmesi dolayısiyle iktisadi meselelere de temas 
edilmesi ve tenkidler yapılması iktidarın taham
mülünü son haddine getirmişti. Binaenaleyh 
esasen muhaletin, kanunlarla tâyin ve takyid-
edilmiş dar sınırlar içinde kalarak dahi olsa, ifa 
ettiği vazifeleri ifa edememesi için yıldırılması 
siyaseti Burdur'dan başlar - Sinob'da başlamış, 
bitmiş, Zonguldak 'da başlamış bitmiş değildir-
Burdur'dan başlar, İstanbul'da hitanı bulur. 

Müsaade buyurursanız bu noktayı biraz arz 
ve izah etmek isterim. Burdur'da il kongresi ya
pılıyor... 

REÎS — Nüvit Bey, tevkifin infaz şekli üze
rinde durmanızı rica edeceğim. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — «ayın Baş
kanım, infaz şeklinde tamamen partizanca hare-
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ket edildiği esasen sualde mündemiçtir. Ben bu
nu tavzih etmek ve buna delil vermek bakımın
dan arzda bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Burdur'da bir kongre 
münasebetiyle hazin ve komik bir hâdise cereyan 
etmiştir. (Soldan: Şiddetli gürültüler, sadede 
geî sesleri) Arkadaşlar, ben sadet dâhili ve aynı 
mevzuda konuşacağım. Esasen sadet dışına çı-
karsam, Reis Bey dinlemektedir, ihtarını yapar. 

REİS — Nüvit Bey, Kasım üülek'in tevkifi 
ve bunun infaz şekli üzerinde durmanızı ve ko
nuşmanızı buna hasretmenizi rica ederim. 

NÜ YİT YETKİN (Devamla) — Ona hasrede
ceğim. Yalnız, Muhterem Başkanını, burada par
tizan bir zihniyetle hareket edildiğini ifade edi
yor ve diyorum ki, o Kasım (lülelk'in, İsparta'da 
polis geldi, elinden tutarak kürsüden indirdi, 
Ereğli'de hiç lüzum yokken vapuru alıkondu, 
Zonguldak'ta Emniyet Müdürü tarafından ta
banca ile teiıdidedilerek karakola götürüldü ve 
Sinob'da tevkif edildi... Bunlar biribirine bağlı 
aynı tertiplerin zincirleme halkalarıdır. Binaen
aleyh sadece bir Sinob hâdisesi değildir. 

Adliye Vekilinin münferit hâdiseler hakkın
da müdafaa ve cevabı ne beni tatmin eder, ne de 
âmme vicdanında iktidarın muhalefeti yıldırmak 
için birtakım kanunsuz tedbirlere başvurduğu 
haikkıiKİaki kanaati izale eder. 

REİS -— Ayrı ayrı hâdiseleri birer sual ha
linde Meclise getirmekte serbestsiniz. Binaenaleyh 
sual mevzuu içinde kalmanızı İçtüzük emretmek
tedir. Bu şekilde cevap vermenizi rica ediyorum. 

NÜ YİT YETKİN (Devamla) — Şimdi Si
nob'daki hâdiseye geçiyorum. Yalnız tebarüz et
tirmek istediğim husus sadece bu hâdiseye bağlı 
değildir. Onu ikmal eden diğer hâdiseleri de 
arz etmeliyim ki, hüküm vermek mümkün olsun. 

G-ülek'in İstanbul'daki beyanatı üzerine müd
deiumumi tarafından hakkında takibat açılması 
için vekâletten izin isteniyor ve bu vatandaş 
tevkif ediliyor. Bu vatandaşın suçu muhalkeme 
neticesinde belli olacaktır. Ama Adliye Vekili 
burada hükmünü vermiştir, «suç vardır» diyor. 
Suç vardır, yoktur, bunu mahkeme hükmünü 
verdiği zaman göreeğiz ve o zaman burada tek
rar görüşeceğiz. Müddeiumumi suç vardır, di
yor, Kabul ediyorum. Ama tevkif edilen adam 
henüz zanlıdır, mahkûm değildir ve bizim Ceza 
Usulü .Muhakemeleri Kanunumuzun 116 ncı mad
desi maznunu sadece tevkifini gerektiren sebep-
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leri icabına uyarak tutmayı emreder. Bu sebep
ler meyanmda henüz zanlı bir vatandaşın diğer 
mahkûmlara nazaran ayrı bir muameleye tâbi 
tutulması emredilmektedir, çünkü kanun bu va
tandaşı masum olması mümkün bir vatandaş ola
rak kabul eder. 

Maddeyi aynen okuyacağım: ^ 
(Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu Madde | 

116. — Tevkif edilen kimse mümkün olduğu ka-
dar mahkûmlardan ayrı bir yere konulur, ve ay
rı bir odada bulundurulur. Mevkuf hakkında 
ancak tevkif ile gözetilen gayeyi ve tevkifhane
nin intizamını temin edecek kadar takyidatta bu
lunur. 

Mevkuf tevkifhanenin intizam ve emniyetini 
bozmamak ve tevkifindeki gaye ile uygun olmak 
şartiyle servet ve vaziyetine göre kendi masra-
fiyle istirahat ve meşgalesini 'tanzim edebilir. 

Mevkuf tevkifhanede ancak ciddî bir tehlike 
teşkil ettiği ve bühasa diğer mevkufların emni
yeti için zaruri görüldüğü veya intihara veya 
kaçmaya teşebbüs ettiği yahut bu hususta hazır
lıkta bulunduğu takdirde demire vurulabilir. 

Mevkuf duruşmaya, bağlı olmıyarak çıkarılır. 
Bu tedbirler ancak hâkimin karariyle alınır. 

Acele hallerde diğer memurlar tarafından bu 
hususta alman tedbirler derhal hâkimin tasvibi
ne arz olunur.) 

Demek ki aziz arkadaşlarım, tevkif sadece bir 
tedbirdir ve o tedbirin şümulü dışına çıkmamak 
lâzımgelir. Telgrafla izin almıyor ve cevap da 
telgrafla geliyor. Her hangi bir vatandaş olsay
dı böyle telgraflarla değil, normal kanallarla 
muamele yapılırdı. Bu şekil hareketlerle iş ta
cil edilmiştir. Sayın Adliye Vekili diyor ki, 
«Maznunun şahsı ve Türkiye'de bırakacağı akis
ler...» Değil böyle. Hiçbir suretle Kasım Gül-
ek'in beyanları, ona, diğer vatandaşlara tatbik 
edilen muameleden gayrı bir muamele tatbik 
edilmesini icap ve istilzam etmez. Adliye Veki
linden bunu duymak istemezdik. Kararın infa
zı Sinob'a telgrafla bildirilmiş. Halbuki Kasım 
Gülek için, bu karar normal yollarla gitse idi 
bir vahamet mi doğardı? Fakat Zonguldak'ta 
istihsal edilip Sinob'da ikmal edilmesi istenil
miştir ve Kasım Gülek Zonguldak'ta doktorun 
muayenesini talebetmesino rağmen muayene et
tirilmemiş, acilen mahkeme huzurununa çıkarıl
masını ısrarla talebettiği halde, mahkeme huzu
runa çıkarılmamış, yirmi bir saat, benzin ve sa- | 
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ire alma hariç, hiçbir yerde durulmamıştır. Bu 
hal bütün matbuata intikal etmiş. Adliye Ve
kili; «Matbuata geçti, Tan Gazetesi, Vatan Ga
zetesi yazdı, biz de izin verdik.» diyor. Aynı ga
zeteler bu suçun infaz şekli hakkında da bir sü
rü şeyler yazıyor, bu niçin nazarı itibara alın
madı? Biz vekilden beklerdik ki Kasım Gülek'-
in 'beyanatı hakkında da sadece gazete havadisi
ni delil telâkki etmiyerek hiç olmazsa matbuata 
bu havadisi vermiş olan muhabirleri çağırsın, 
onların ifadesini alsın, bu ifadelere göre suç 
unsurları görüyorsa iznini versin. 

Aziz arkadaşlarım, Kasım Gülek, bu tevkif 
infaz edilirken 21 saat insan haklarından mah
rum edilerek, yemek yemesine müsaade edilmi-
yerek, hattâ en tabiî ihtiyaçlarının ifasına izin 
vorilmiyerek yıldırım hızı ile ' getirilmiştir. 
(Soldan gürültüler). Bunu da aynı gazeteler 
yazdı. 

Binaenaleyh, biz şuna kaniiz ki, şekil ve for
malite ne olursa olsun arkadaşlarım, bunlar ih
zar edilerek, temin ve tedarik edilerek mutlaka 
muhalefetin çalışmasını durdurmak ve muhale
feti yıldırmak sayiseti güdülmüştür. Bu onun 
tipik bir misalidir. Bunu yüksek huzurunuzda 
arz etmiş bulunuyorum. Âmme vicdanı bu hu
susta hükmünü vermiştir. 

Bir noktayı daha arz edeyim : Bununla ikti
dar umduğunu bulamadı ve bulamaz. Bunlarla 
umumi efkâr huzurunda Hükümeti ve maale
sef kıymetli Grupumuzu müşkül durumlara sok
makta ve Demokrat Partiye karşı halkın tevec
cühünü ve sempatisini kaybetmenize sebebol-
maktadır. (Soldan; gürültüler, o bize ait sesleri). 

Ben, sizin dostunuz olarak söylüyorum. 
REİS — Nüvit Yetkin vaktiniz tamamdır. 
Adliye Vekili. 
ADLÎYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKÎ ÇİÇEK-

DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; 
Nüvit Yetkin arkadaşımız buraya geldikleri 
vakit, bundan evvelki sualde benim bir hataya 
düştüğümü ve o hatayı kendisinin tekrar etmi-
yeceğini ve binaenaleyh sadece zatı vakayı. 
zatı hâdiseyi izah eder yollu cevaplar verece
ğini ifade etmişlerdi. Fakat baktık ki, bize tev
cih ettiği sual başka, burada yaptığı lâkırdılar 
yine başkadır. 

Çünkü kendileri burada Burdur'dan, İspar
ta'dan, İstanbul'dan bahsettiler, Zonguldak'tan 
bahsettiler. 
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NÜVlT YETKİN (Malatya) — Ereğli'den 

de bahsettim. 
ADLÎYE VEKlLÎ OSMTN ŞEVKİ ÇlÇEK-

DAĞ (Devamla) — Evet Ereğli'den de bahset
tiler ve ondan sonra da sözü şu yola getirdiler: 

Muhterem arkadaşlarım; Halk Partisi mü
temadiyen hâkim teminatından bahseder. Ve 
bundan evvelki sual Türk hâkimine baskı ya
pılmamasını, Türk müddeiumumisine gözdağı 
verilmemesini tazammun eden bâzı sulları ve 
ve ifadeleri muhtevi idi. Arkadaşlarım; « Bur
dur'da, İsparta'da idari yolla, Zonguldak'ta 
bilmem hangi yolla muvaffak olamadılar. Ni
hayet adalet yoliyle kendi arzu ve meramlarına 
kavuştular.» diyor. 

Arkadaşlar; . demin arkadaşıma Elbistan 
müddeiumumisi hakkında da söylediğim gibi, 
burada Türk Milletinin önünde derin bir tefek
kür ve teemmüle girmek suretiyle yine vicda
nınız önünde arz ediyorum ki ; Türk hâkimine, 
Türk müddeiumumisine kanun haricinde, vic
dan haricinde en ufak bir tesir yapmak ve on
ları kötü bir istikamete sevk etmek vekil ola
rak, insan olarak, vekâlet olarak aklımızın, 
şuurumuzun kenarından bile asla geçmemişitr, 
geçmiyecektir. (Soldan alkışlar, bravo sesleri) 
Bunu böyle bilmeniz lâzımgelir. 

Şimdi hâdise şudur: 
Bir vatandaş var, o vatandaş Cumhuriyet 

Halk Partisinin Genel Sekreteridir. Bu genel 
sekreter, yer yer seyahat halindedir ve demin 
de arz ettiğim gibi, hakikaten yanlış bir isti
kamettedir. Bir basın toplantısı yapmış ve bu 
basın toplantısında cumhuriyet müddeiumumi
sinin, yani cemiyetin kanuni müdafii ve mu
hafızı kabul ettiğimiz insanın suç saydığı bir 
suçu işlemiş bulunmaktadır. Cumhuriyet müd
deiumumisi bunu takdir etmektedir, Vekâlete 
başvurmaktadır. 

«Dün bu zat şöyle bir basın toplantısı yapmış
tır. Basın toplantısındaki beyanı şudur; tekzip de 
edilmemiştir. Binaenaleyh ben bunu suç saymak
tayım. Kanun, suç saydığı bir cürüm hakkında 
takibat için izin verme yetkisini vekâlete bırak
mıştır. Vekâletten izin istiyorum» diyor. Vekâle
tin yapacağı iş, onun suç saydığı şeyin hakika
ten suç sayılıp sayılmıyacağını tetkik etmek ve 
ettirmekten ibarettir. Ben de mesul vekil, mesul 
insan olaTak yanımdaki mütehassıs arkadaşlarmıa 
şu işî tetkik ediniz demişim. Ceza işleri Umum 

l. 1955 0 : 1 
i Müdürlüğü ve onun yanındaki salahiyetli tetkik 

hâkimi bu işi incelemiş, dosya buradadır, bu suç 
sayılır demişlerdir. Hukuku âmme dâvası açıl
masına izin verilmesi için (ki, malûmunuz T. C. 
K. nun 158 ve 159 ncu maddeleri şümulüne gi
ren suçlarda takibat icrası Adliye Vekâletinin 
iznine bağlıdır.) Vekâlete müracaat etmiş ve ve
kâlet de vâki talebi kabul ederek izin vermiştir. 
Ama hüküm vermek, ceza tertibetmek Türk hâ
kiminin kararma ve takdirine aittir. Tevkif et
mek, tahliye etmek yine Türk hâkiminin takdiri
ne ve vicdanına ait bir keyfiyettir. Türk hâkimi 
tevkif ettiği zaman hâkim baskı altındadır, Türk 
hâkimi tahliye etti mi yaşasın Türk hâkimi di
yorsunuz. (Gülüşmeler) Halbuki tevkif eden hâ
kimin de tahliye eden hâkiminde yaşaması lâzım
dır. (Soldan alkışlar) 

Bu itibarla arkadaşımızın bundan emin, mut
main ve müsterih olmasını rica ederim. 

Bir tevkif kararı vardır. Telgrafla tebliğ edil
miştir. Bu tamamen Cumhuriyet Müddeiumumi-
sinin takdirine ait bir husustur. Hâkim tevkif 
kararı vermiştir. Hâkimin bu kararının infaz 
edilmesi lâzımdır. Cumhuriyet Müddeiumumisi, 

' cemiyeti kendisine emanet ettiğimiz, cemiyetin 
müdafii olan insan bu suretle takdir etmiştir. Bi
naenaleyh telgrafla infazını istemiş ve infaz edil
miştir. 

infazın şekli : Arkadaşım diyor ki, insan hak
larına sığmıyacak bir dekor içerisinde bu infaz 
keyfiyeti cereyan etmiştir. Bu iş Emniyet Umum 
Müdürlüğünce, Dahiliye Vekâletince tahkik ve 
tetkik edilmiş ve hattâ Anadolu Ajansı ile de ef
kârı umumiyeye arz ve izah edilmiştir. Bu arka-

' daşm ölüm süratiyle seyreden bir otomobille gö
türüldüğü iddia edilmektedir. 21 saatta gitmiştir. 
Vasati sürati 35 kilometredir, iki yerde çay içe
ceğim demiştir; çay içmiştir; yemek yiyeceğim 
demiştir; yemek yemiştir, istediği yerde otomo
bili durdurmuş ve ihtiyacını temin etmiştir. 

Şimdi bu vaziyette bulunan ve konforlu şe
kilde götürülen bu arkadaş yaya olarak da gön
derilebilirdi; bu arkadaş jandarma refakatiyle de 
gönderilebilirdi; fakat şahsı ve şahsiyeti nazarı 
itibara alınarak konforlu bir otomobil ile gön
derilmiştir. Kanunun işaret ettiği hüküm bu
dur. 

Sonra, niçin en yakın hâkim huzuruna gö-
1 türülmemiştir, deniyor. En yakın salahiyetli 
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hâkim, tevkif kararı veren salahiyetli hâkim 
İstanbul'dadır. Tevkif edilen kişi dilerse ve is
terse, salahiyetli hâkimin önüne gitmeden ev
vel, tutulduğu yerdeki en yakın hâkime itiraz
da bulunur ve tevkifin ref'ini istiyebilir. Hâ
kim bu ciheti tetkik eder ve bir karara bağlar, 
esasen buna mecburdur da. Eğer arkadaşımızın 
yanındaki arkadaşları, avukatları, daha bilgin
leri kendilerini ikaz etmiş olsalardı, tevkif ka
rarına Sinob'ta itiraz eder, Sinob'taki hâkim 
tevkif kararını tetkik ederek bir karara bağlar
dı. Ceza usulünün sarih, açık, katî hükmü bu
dur. Fakat arkadaşımız tevkif kararma Sinob'
ta itiraz etmemiş, bu suretle İstanbul'daki sala
hiyetli hâkimin önüne götürülmek mecburiyeti 
hâsıl olmuştur. Salahiyetli hâkim tetkik etmiş, 
tevkifinde ısrar etmiş.. İtiraz üzerine mafevk 
asliye hâkimi tahliyeye karar vermiş. Nasıl ki, 
tehlikeyi lâzimei hak ve adalet biliyorsanız, tev
kifi de bir lâzimei hak ve adalet bilmek lâ-
lâzımdır. Ona göre tedbir kararlarına karşı 
hürmetle teveccüh etmek lâzımgelir. 

Sonra birçok şeyler basma yanlış intikal et
mektedir. Demin arz ettim : «Cumhuriyet müd
deiumumisi evvelâ suç saymış, bizden izin iste
miştir. Biz de C. müddeiumumisinin noktai na
zarına iştirak ederek izin vermişiz» dedim. Bu
rada yazılı. Arkadaşımın bunu bu suretle bil
mesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. (Vaziyet an
laşıldı sesleri) Bu itibarla arkadaşlarım bu işi 
bu safhada bitirmek, münkaşa etmemek lâzım-
gelirken, arkadaşım benim düşmüş olduğum ha
taya düşmiyeceğini ifade eylemiş olduğu halde 
kendisi memleket içinde bir seyahat yapmak 
suretiyle münakaşa dekorunu daha genişletmiş 
ve burada daha fazla münakaşa imkânını sağ
lamış bulunmaktadır. Kendisinin zatı vaka, hâ
dise ile mukayyet kalarak cevaplandırması lâ-
zımgelirdi. Biz kendisinin sualini teker teker 
cevaplandırdık, tatmin edemediğimiz hususlar 
varsa bunlar hakkında da bu çerçeve içinde biz
den sorması lâzımgelirdi. (Soldan : Alkışlar) 

REİS — Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Adliye Veki

li zati hâdise münasebetiyle Kasım Gülek'in, 
tevkifi hâdisesini vesile ittihaz ediyorlar, Halk 
Partisi ve icraatını burada tenkide kıyamla pro
paganda yapıyorlar. (Yok öyle şey sesleri) Not 
ettim efendim. Demin Sırrı Atalay arkadaşımıza 
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cevap verirlerken Adliye Vekili arkadaşımız ay
nı mevzu üzerinde dediler ki : «Ben eğer durup 
dururken gazetelere beyanat vermiş olsaydım, 
bu benim mevkiimin icaplariyle kabili telif ol
mazdı. Ama yurt sathında şu şekilde konuşan 
Kasım Gül ek suç işlemiştir. Ben bu bakımdan 
hem genel kurul âzası sıfatiyle ve hem de maka
mım icabı olarak beyanat vermeye mecburum.» 
(Soldan : Şiddetli gürültüler) 

Efendim, istirham ederim müsaade buyurun, 
bizim bu mevzu üzerinde tevkif sebebine dair 
idari baskıların yetmediği yerde Türk hâkimle
rinin adlî baskılar altında hüküm verdiği şek
linde bir iddiada bulunduğumuz intibaını kati
yetle reddederim. Türk hâkimi tevkif kararı 
verdiği zaman da vermediği zaman da, yani her 
ikisini yaptığı zaman da karar bizim için mu
kaddestir, yaşasın Türk hâkimi deriz. Fakat her 
ikisini de yaptığı zamanda Adliye Vekili, bunla
rın başında elinde satır beklemektedir. Türk hâ
kimi politik mülâhazalardan uzak, her şeye rağ
men mukaddes vazifesini büyük bir cesaret, fe
ragat ve celâdetle ifa etmektedir. Ancak, bizim 
noktai uzarımız şudur ki, Türk hâkimini karar 
verirken kahramanlığa ve celâdete mecbur bı-
rakmıyalım. (Gürültüler, o sizde olur sesleri) 
Müsaade buyurun, hiç olmazsa nefis müdafaası
nı kabul edin. (Bunun nefis müdafaası ile alâ
kası ne, burası mahkeme değil sesleri) Diyorum 
ki, bize Halk Partisi hâkim teminatından bah
seder, fakat buna rağmen burada çıkıp tevkif 
kararının politik maksatla alındığı yolunda be
yanatta bulunur. Halbuki ben böyle bir beyan
da bulunmadım. Bu tevkif kararından istifade 
ederek onun infazı suretiyle muhalefeti yıldır
mak taktiğinin tipik bir örneği verildi, dedim. 
Tevkif kararının infazı, şekli ve Sinob'dan kal
dırılıp İstanbul'a götürülüş şekli tamamiyle 
muhalefeti yıldırmak, sindirmek siyaseti için el
de edilmiş bir vesiledir. Benim söyliyeceklerim 
bundan ibarettir. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

11. — Kars Mebusu Sırrı At alay'm, Devlet 
Radyosu hakkında Başvekilden şifahi suali (6/116) 

REİS — Sırrı Atalay buradalar mı efendim ? 
(Burada sesleri). 

Başvekil bulunmadıklarından gelecek inika
da bırakılmıştır. 
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12. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, te

lefon mükâleme ücretlerine yapılan zamla, bakım 
masrafının ihdası sebebine dair sualimle Münaka
lât Vekili Muammer Çavuşoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/117) 

REÎS — Ahmet Fırat burada mı efendim? 
(Burada sesleri) 

Soruyu okuyoruz. 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun Ulaştırma Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygıyla rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Ahmet Fırat 

Son aylarda telefon mükâleme ücretlerine zam 
yapıldığı gibi bakım masrafları adı altında âde
ta yeni bir vergi ihdas edilmiştir. 

Telefonun zaruri bir ihtiyaç olduğu husu
sunda uzun boylu durmaya dahi lüzum yoktur. 

Ticari, iktisadi, ve medeni bakımlardan za
ruri bir ihtiyaç vasıtasını geniş halk lıizmeti du
rumundan çıkaracak zamlarla istifade imkânı
nın daraltılması ve bir nevi yeni vergi mahiye
tinde olan bakım masraflarının ihdası sebebi 
nedir ? 

MÜNAKALÂT VEKİLÎ MUAMMER ÇA-
VUŞOĞLU (izmir) — Muhterem arkadaşlarım, 
telefon konuşma ücretlerine yapılan zam hak
kında Malatya Mebusu Muhterem arkadaşım 
Ahmet Fırat tarafından verilen şifahi sual tak
ririne cevabımı arz ediyorum. 

Memleketimizin haberleşme ihtiyacını kar
şılamak üzere vazifelendirilmiş bulunan PTT. 
idaremiz, iştigal mevzuu olan hizmetlerin ifa
sına muktazi teşkilât ve tesisatı kurmak, idare 
ve idame etmek ve memleketin en ücra köşele
rine kadar yayılmış bulunan geniş bir personel 
kadrosunu ayakta tutmak için lâzım olan mas
rafları, yapmakta bulunduğu hizmetlerin tari
felerle tesbidedilen ücretleriyle karşılamak mev
kiindedir. Yani PTT idaresi 1953 tarihinde ka
bul buyurulan 6145 sayılı Kuruluş Kanunu ge
reğince tesbit edilen tarifelerden tahassul eden 
gelirle işlerini yürütmek mecburiyetindedir. 
Başka bir gelir kaynağı olmıyan her hangi bir 
teşekkülün ifa etmekte olduğu hizmetin karşı
lığında alacağı ücretleri tâyin ederken, hizme
tin kendisine maliyetini göz önünde bulundur
ması kadar tabiî bir keyfiyet olamaz. Aksi hal-
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de sübvansyon da mevzuubahsolmadığına gö
re, zamanla hizmetin ehemmiyetli bir şekilde 
aksaması, hattâ imkânsız bir hale gelmesi gibi 
hiç arzu edilmiyen bir durum yaratılmış olur. 

Bu esas noktayı arz ettikten sonra yapılmış 
olan yeni tarifenin tahliline geçmeme müsaade
lerinizi rica ederim. 

Bir şehirde telefon tesisatı dört kısımdan 
müteşekkildir. 

1. Abone telefon makinesi, 
2. Abone telefon makinesiyle, abone kutu

ları arasındaki tesisat, 
3. Abone kutulariyle santraller arasındaki 

şebeke tesisatı, 
4. Telefon santralleri. 
Bunlardan birinci ve ikinci maddelerde arz 

ettiğim tesisat doğrudan doğruya abone talep
leri üzerine yapılan ve münhasıran aboneleri 
alâkadar eden tesisattır ki, yeni tarifede bu te
sisata ait masrafın, idareye maliyeti üzerinden 
aynen alınması yoluna gidilmiş ve evvelce 100 
metre için 180 lira olan bu ücret yeni tarife ile 
75 liraya düşürülmüştür. 

3 ncü maddede arz ettiğim tesisat ise, yani 
abone kutuları ile santraller arasındaki şebeke 
tesisatı, o şehrin ihtiyacını karşılamak üzere ya
pılmış bulunan ve şehrin telefon tesisat bedeli 
tutarının takriben yüzde ellisine varan bir mas
rafı iktiza ettiren bir kısımdır k i ; bunun için
de yalnız o abone hizmetine tahsis edilmiş san
trale kadar bir çift tel ile bütün abonelerin hiz
metini yapan santraller arası kablolar vardır. 
Konuşma vâki olsun veya olmasın, bu tesisatın 
daima hizmete amade bir halde tutulması, yani 
ilkin tesis edilmesi için ve sonra da daimî bakı
mı için masraf ihtiyar edilmesi zaruridir. 

Bu sebepledir ki, yeni tarifede şehrin büyük
lüğüne diğer bir ifade ile şebeke masraflarının 
fazlalığına göre muhtelif şehirlerde bu masrafla
rın ayda vasati olarak muayyen bir ücretle abo
nelere intikal ettirilmesi yoluna gidilmiştir. 

4. ncü maddede arz ettiğim telefon santralle
rinin maliyet ve işletme masrafları da konuşma
lardan temin olunmaktadır. 

Görülüyor ki, bir telefon tesisine ve işletme
sine ait maliyet unsurları PTT Idaremizce esaslı 
bir tetkika tâbi tutulmuş ve muasır memleketler
de olduğu gibi işletme masrafları ikiye, yani ko
nuşma adedine tâbi olmıyan bakım ve amortis-
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man karşılığı gibi sabit masraflarla, konuşma \ 
adedi ile değişen mütehavvil masraflar olarak 
ayrılmıştır. Bu esasa göre abonenin az veya çok 
konuşması ile ilgili olmıyan ve telefonun her an 
hizmete amade bulundurulması için ihtiyarı lâ-
zımgelen masraflardan ibaret bulunan bakım ve 
amortisman karşılığı ücretler sabit ve maktu ola
rak tesbit edilmekte, konuşma ücretleri de mükâ-
leme adedi ile mütenasip olarak azalıp çoğalmak
ta ve yeni tarifeler de bu şekilde iki kısımda 
mütalâa edilmiş bulunmaktadır. Eskiden ise ta
rife ve ücretler tesbit edilirken bu masraflar bir 
arada mütalâa ediliyordu ve bu yüzden çok ko
nuşan aboneler, yani hakiki ihtiyaç sahipleri işgal 
etmiş oldukları hattın bakım masrafalrmı ye 
amortisman bedellerini mükâleme adedi ile artan 
bir nispette ödüyor, az konuşanlar ise buna daha 
az iştirak ediyordu. Yani bu mevzuda her iki abo
ne için idarece yüklenilen külfet ayni olduğu 
halde az konuşanlar emirlerine tahsis edilen te
sis ve hatların bakım ve amortisman masrafla
rını çok konuşan ve binaenaleyh hakiki ihtiyaç 
sahibi bulunanlara ödetmiş bulunuyorlardı. Bu 
sebeple bu haksız durumun ıslâhı zaruri idi. 
işte yeni tarifelerle bu yanlış ve haksız usul 
ortadan kaldırılmıştır. Bu suretle tanzim edilen 
tarife hem adalet esaslarına ve hem de modern 
tarife tekniğine mutabık bulunmaktadır. Bi
raz önce de arz ettiğim gibi Avrupa memleket
lerinde de ayni usul caridir. Meselâ, bizde 
(4 - 10) lira arasında değişen aylık sabit ücret
ler Almanya ve Fransa'da (4 - 8) lira arasında
dır. Bu memleketlerin aynı zamanda telefon 
malzemesini imal eden memleketler olduğu da 
ayrıca arza şayandır. 

Şimdi müsaadenizle tarifelerdeki artışın 
mucip sebeplerini arz edeyim : 

1 Eylül 1955 tarihinden itibaren revizyona 
tâbi tutulan telefon ücretlerine ait tarifeler 1947 
yılında ve o yılın maliyetine ve şartlarına göre 
tesbit edilmişti. 1947 den bu yana maliyete mü
essir işletme masraflarının en ehemmiyetli un
surunu teşkil eden personel masrafında, perso
nelin vasati aylığı mütezayit bir seyir takibet-
miştir. Hakikaten 1947 yılında personel ma
aş vasatisi 165 lira iken bu ortalama miktar 
ıbugün 279 liraya yükselmiş ve önümüzdeki 
Ocak ayından itibaren de 343 lira olacak şekil
de bütçe tertip ve tanzim edilmiştir. Bu rakam | 
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j 1947 nin 165 lirasına nazaran bir misli bir faz

lalık arz etmektedir. 
Fedakâr ve feragatli çalışmaları hepimizin 

takdirini mucibolan PTT memur ve hizmetlile
rini ehemmiyetli olduğu kadar ağır olan vazife
lerine bağlıyabilmek ve onları kısmen olsun ik-
dar ve terfih edebilmek için bunu lüzumlu ve za
ruri buluyoruz. 

işletme masrafının diğer mühim bir unsu-
j runu teşkil eden malzemenin menşe memleket

lerindeki fiyatlarında da 1947 den bu yana % 
75 - % 200 nispetinde bir artış husule gelmiştir. 

Telefon teçhizatında, işletme masrafların
da ve en büyük faktörü teşkil eden personel üc
retlerindeki bu artışları nazarı dikkate alacak 
olursak 1947 ye nazaran asgari % 100 artmış 
olan bu masraflara mukabil konuşma ücretlerin
deki artış % 30 dur. 

Bu nispete yeni tarifede vaz'edilmiş bulu
nan sabit masrafların tevlidettiği miktar dâhil 
değildir. Buna gelince : Amortisman bedeli ve 
bakım masrafı olarak tesbit edilen ücretler te
lefonu hakiki bir ihtiyaç vasıtası olarak alan ve 
kullananlara büyük bir külfet tahmil etmemek
tedir. 

Filhakika bu ücret Ankara'da ayda 9 lira 
üzerinden beher güne 30 kuruş ve ıgünde vasati 
10 konuşma yapan1 bir abonenin beher konuş
masına ancak 3 kuruş olarak sirayet etmekte
dir. Beher konuşmaya düşen bu ücret muhtelif 
şehir ve kasabalara ve vasati konuşma adedine 
göre de her konuşma başına 1 kuruşa kadar in
mekte, günlük konuşma fazlalaştıkça ücret de 
mütenıasiben azalmaktadır. 

Yeni tarifede daimî masrafların ayrı olarak 
mütalâa edildiği ve bu masrafların çok veya az 
konuşanlar arasında adalet esasına göre tevzii-
nin derpişedilmiş bulunduğu da göz önüne alı
nırsa, tarife artışının telefondan gerçekten isti
fade edenlere büyük bir yük tahmil etmediği te
zahür eder. 

Günde bir veya iki konuşma yapan bir 
abone için telefon, mahiyeti itibariyle zaruri 
bir ihtiyaçtan ziyade her an emre ve hizmete 
amade bir emniyet vasıtası olarak telâkki edile
bilir. Bu nevi aboneler eski tarife ile kendile
rinin vermesi gereken masrafları başkalarına 
verdirmek suretiyle emniyet vasıtalarını elle-

\ rinde tutmakta idiler. Yeni tarifede bu hiz-
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metin karşılığı her bir aboneden âdil bir suret
te tahsil edilmektedir. 

Ancak, PTT Umum Müdürlüğü, telefon hiz
metinin bilhassa az konuşan abonelere daha 
ucuz surette arz edilmesini temin için; diğer 
memleketlerde de büyük ölçüde ve hattâ bâzı 
yerlerde mecburi olarak kullandırılan tesisa
tın en büyük masrafı olan, bir hattan birkaç ki
şinin konuşmasını teminden partilayn sistemi
ne doğru gitmektedir. Bu usulün tecrübe mahi
yetinde tatbiki İstanbul'un bâzı santrallerinde 
başlamış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; şu mâruzâtımla, 
muhterem sual sahibinin ifade buyurdukları gi
bi bakım masraflarının bir vergi olmadığını ve 
bilâkis başka şekilde ve gayriâdil bir surette 
alınmakta olan bir masrafın âdil bir esasa irca 
edilmiş bulunduğunu ifade etmiş oluyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Ahmet Fırat. 
AHMET FIRAT (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım; muhterem Münakalât Vekilinin 
soruma verdikleri cevabı dinledim. îtiraf ede
yim ki beni tatmin etmemiştir. Sorumun ceva
bını ben muhterem vekilden klişe bir yazı ola
rak değil, bugünkü hayat şartları ile ilgili, mev
simsiz bir zam telâkki ettiğim, zamanında ya
pılmamış bir zam telâkki ettiğim ve gene iddia 
edeceğim ki vergi mahiyetinde olan bakım mas
rafı hakkında biraz daha başka türlü konuşma
sı lâzım gelirdi kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım; hayat şartlarının şu son sene 
zarfında halkımızı çok ağır bir şekilde tazyik 
ettiği zaman içinde kabul etmek lâzımdır ki bu 
zamların şartları biraz daha ağırlaştırmak bakı
mından büyük tesirleri vardır. (Bravo sesleri). 

Mesele sadece bir tüccar zihniyeti ile düşü
nülemez. PTT idaresi bir kâr müessesesi değil
dir. Bu haller karşısında vekil beyin izahları 
kendilerinden beklemediğim bir ifade oldu. 

Arkadaşlarım, sorumun iki veçhesi vardır. 
Birisi mükâleme ücretlerine aidolan kısmıdır. 
Hepiniz birer telefon makinesinin sahibi olup 
birer telefon abonesisiniz. Telefonlara yapılan 
zam karşısında ben vekil beyin kanaatinin ak
sine şunu iddia edeceğim. Belki mükâlemeye 
yapılan zam bir dereceye kadar mazur görüle
bilir. Ancak ayda veya senede maktuan şu ka
dar lira bakım masrafı ihdas etmek içtimai ha-
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yatımızda, ticari hayatımızda, günlük hayatı
mızda büyük bir ıstırap doğurmuştur. Tasavvur 
buyurun, tüccar, Ankara, istanbul, İzmir gibi, 
eşya tesellümünü telefonla halleder. Telefonla 
ısmarlıyacağı bir malın, bir metam otuz kuruş
luk otobüsle temini mümkün iken ticari bir zih
niyetle hareketi zaruri olan esnafın telefon mü-
kâlemesiyle 45 - 50 kuruş gibi bir para karşısın
da kalmaması lâzımdır. Mantıkan böyle olması 
icabeder. Halbuki dün on beş kuruşluk bir üc
ret mukabilinde vatandaş, tüccar ve her sınıf 
halk ve adedi tahminen 150 bine yaklaşan va
tandaş zümresi telefondan lâyikiyle istifade im
kânını buluyordu. Bugün umumi yerlere gitti
ğimiz zaman çok kere görüyoruz, telefonlara bi
rer küçük kilit takılmak mecburiyeti hâsıl ol
muştur. 

Muhterem arkadaşlar, bu durumda ben ken
di telefonuma göre gelen bir hesap puslası üze
rine bu soruyu vermiştim. Fakat sorumun gaze
telere intikalinden sonra Ankara'dan, İstanbul'
dan, İzmir'den aldığım mektuplar 70 i buldu. 

' Vatandaş bu medeni ihtiyaç vasıtasından, tica-
j ri mevzuda büyük faydalar sağlıyan bu vasıta

nın artık kullanılamaz hale geldiğinden acı acı 
şikâyet etmektedir. Vekil bey, aboneden, maki
neden dış hatta olan masrafın alındığını ve fa
kat dış hatların bakım masrafı olarak (buna 
vergi diyeceğim, çünkü bu para maktuan almı
yor;) böyle bir paranın alındığını, bunun bir 
tarife meselesi olarak vekâlete geldiğini ifade 
buyurdular. Ben, muhterem Çavuşoğlu'nun PTT 
İdaresinin bu kararını tasvibederken bir de 
umumi efkârın bugünkü ıstırabının, ticari vazi
yetin bugünkü icaplarının tesiri altında açtığı 
teamülden itina ile ve daha kayıtlı şartlı olarak 
imza etmeleri ve bu büyük masrafları abonman
lara yüklememeleri icabettiği kanaatindeyim. 

Aziz arkadaşlar, abonenin kayıtsız şartsız 
bir mukavele ile ilk telefon aldığı gün bağlandı
ğını biliyorum. 21 nci madde hakikaten yapıla
cak zamları dahi evvelden kabul edeceğini âmir
dir. Yine İsrar ediyorum ki bu 21 nci maddenin 
ve 6145 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin şü
mulü dâhiline giren masrafların ancak mükâle
me ücretlerine ilâvesi meselesi olabilir. O da ta
rife meselesidir. Kanaatıma göre bakım masrafı 
olarak yeniden ihdas edilen masraf tamamiyle 
yersiz, halka ıstırap vermekten ve hayat paha-

[ lılığını teşdit etmekten başka faydası olmıyan 
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bir şeydir. Ancak iktisadi Devlet Teşekkülü 
olan PTT nin halkın cebinden haksız yere para 
alması ve halka külfet yüklemesi bakımından 
bu hareketi ne millet tasvibetmis ne de sizler 
tasvibedeceksiniz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo sesleri) 
RElS — Münakalât Vekili. 
MÜNAKALÂT VEKlLl MUAMMER ÇA-

VUŞOĞLU (İzmir) — Efendim, bir fiyat zam
mını savunmanın kolay olmıyaeağını takdir 
ederim. Yalnız şöyle bir durum karşısındayız; 
PTT idaresi kendisine Kuruluş Kanuniyle ve
rilen muayyen görevleri görmek mecburiyetin
dedir. Yine Kuruluş Kanuniyle her hangi bir 
sübvansiyonu müessese derpiş etmiş değildir. 
Binaenaleyh vazifeleri ifa edebilmesi ancak ka
nunda tesbit edilen tarifelerden tahassül eden 
tarifelerle mümkün olabilecektir. Biz hiçbir za
man PTT idaresini kâr maksadiyle kurulmuş 
bir teşekkül olduğunu ne kabul ediyor, ne de 
iddia ediyoruz. Evvelce uzun uzadıya arz etti
ğim gibi, PTT idaresinin gelirleriyle masrafı
nı karşılaştırmak imkânını bulamadığımız tak
dirde çok kısa zamanda PTT idaresinin vazife
sini yapamaz bir duruma düşeceğini arz etmiş
tim. 

Efendim, yine sayın arkadaşımın sorusunu 
cevaplandırırken ayda maktuan almış olduğu
muz paranın aşağı yukarı şehrin telefon şebeke 
tesisatının meemu bedelinin % 50 sine varan 
bir masraf amortisman bedeliyle kısmen bakım 
ücretini karşılamakta olduğunu arz etmiştim. 
Bir şehrin telefon tesisatında konuşma ile ilgi
si olmıyan, konuşma fazlalaştıkça, her abone 
için sabit olan bir kısım vardır ki, biz bunu sa
bit olarak her ay maktuan alıyoruz ve diğer 
birçok memleketlerde de bu şekilde alınmakta
dır. Misal olarak Almanya'da 4 ilâ 8 lira ara
sında, Fransa'da yine 4 ilâ 8 lira arasında ta-
havvül etmekte olduğunu arz etmiştim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
AHMET FIRAT (Malatya) — Arkadaşlar, 

görüyorum ki, Muhterem Vekil hâlâ yazılmış 
bir yazıdan notlar okuyor, istirham ederim, 
gerçi huzurunuzu işgal etmiş oluyorum, fa
kat tasavvur buyurun 1950 den sonra... Evve
lisini bırakalım, belki münakaşalara sebep olur. 
(Gülüşmeler) 1950 den 1953 e kadar, yani PTT 
iktisadi Devlet Teşekkülü oluncaya kadar, hay
di açıklar Hükümet yardımı ile kapanıyordu. 
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Fakat 1953 ten sonra yani iktisadi Devlet Te
şekkülü olduktan Vekil Beyin bu zamları tas-
vibettiği güne kadar olan zaman içinde acaba 
bu tesisat mevcut değil mi idi? Mevcut olduğu
na göre ve 10 - 15 kuruşluk abonman mükâle-
mesi yapıldığına göre bakım ücreti diye bir şey 
yoktu da şimdi mi lüzum görüldü? Ve eğer za
rar mevcut ise niçin daha evvel düşünülmedi? 
Bendeniz bu mevzuun zamansız ve mevsimsiz 
olduğuna kaaniyim. (Doğru, doğru sesleri) Ve 
yine iddia ediyorum ki, bu zamlar hayatın bir 
kere daha pahalanmasına sebebolmaktadır. 
(Doğru sesleri). 

Hattâ şunu iddia ederim ki, Muhterem Ve
kil yalnız telefon mevzuunda değil, kendisinin 
vekâletine ait bütün meselelerde, demiryolları, 
denizyolları ve havayollarında getirdiği zamlar
la da (Muhalefet olarak değil, bir vatan çocu
ğu olarak konuşuyorum), (Bravo sesleri) bu 
memlekette büyük bir ıstırap kaynağı olmuş, 
vatandaşı ıstıraba sevk etmiştir. Ve vatandaş 
hayat pahalılığının buna göre ayarlanmasından 
acı acı şikâyet etmektedir. Dert hepimizin der
didir, istirham ederim, Vekil Bey mümkün 
olursa bunu telâfi etsin, memnun oluruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RElS — Sual cevaplandırılmıştır. 

13. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Reisi
cumhurun Ürdün'e yaptığı ziyaret esnasında 
vâki beyanatı hakkında Hariciye Vekilinden şi
fahi suali (6/119) 

RElS — Kemal Güven burada mı? (Burada 
sesleri.) Hariciye Vekili bulunmadığından gele
cek inikada bırakılmıştır. 

14. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Gediz -
Demirköprü barajı hidro - elektrik santralinde 
enerji üretilmesi, bunun istihlâk merkezlerine 
nakli ve toptan satışı imtiyazının Ege Elektrik 
Türk Anonim Şirketine verilmesine dair ittihaz 
olunan Kararname hakkında Başvekilden olan 
sualine Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun şi
fahi cevabı (6/120) 

RElS — Sırrı Atalay burada mı? (Burada 
sesleri.) 

Soruyu okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki hususun Başvekil tarafından söz-
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lü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

Kars Mebusu 
Sırrı Atalay 

1. 25 . 8 . 1955 tarih ve 5805 sayılı Ka
rarname ile Gediz - Demirköprü barajı hid-
ro - elktrik santralinde enerji üretilmesi, bunun 
istihlâk merkezlerine nakli ve toptan satışı im
tiyazı Ege Elektrik Türk Anonim Şirketine 
verilmektedir. 

2. Bir şirkete geniş imtiyaz ve inhisar hak 
ki bahşeden bu kararname Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 26 ncı maddesine ve menafii umu-
miyeye mütaallik imtiyazat hakkındaki kanuna 
mugayirdir. 

3. Teşkilâtı Esasiye Kanununa ve hususi 
bir kanuna mugayir bu kararnamenin ittiha
zına neden lüzum görülmüştür? 

REÎS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım, Baş
vekile tevcih edilen suallere cevaplarımızı arz 
ediyorum: 

Gediz - Demirköprü barajı hidro - elektrik 
santralinde enerji üretilmesi, bunun istihlâk 
merkezlerine nakli ve toptan satışına ait imti
yaz; menafii umumiyeye mütaallik imtiyazat 
hakkındaki kanunun birinci maddesine tevfi
kan îcra Vekilleri Heyetince Ege Elektrik Türk 
Anonim Şirketine verilmiştir. Bu karar Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesine muga
yir değildir. Çünkü 26 ncı madde inhisar ve malî 
taahhüdü mutazammm mukavelât ve imtiyaza-
tm Büyük Millet Meclisine ait bulunduğunu 
göstermektedir. Halbuki bu imtiyaz, bu mm-
takada başkaca enerji üretimini menetmemekte, 
gerek belediyeler ve gerekse hususi şahıslar 
mevzuat dairesinde enerji üretebilmektedirler. 
Bu itibarla bir inhisar mevzuubahis değildir. 
Verilen bu imtiyazla devlet malî bir taahhüde 
de girmiş değildir. 26 ncı maddede kasdedilen 
inhisar, malî taahhütle birleştiği takdirde Mec
lisi Âlinin tasdikine ihtiyaç gösteren bir inhi
sar şeklidir. Eğer inhisarı ayrı, malî taahhüdü 
ayrı alır ve bunlardan birinin bulunması Mec
lisi Âlinin tasdikini gerektirirse vekâletlerin; 
yapacakları her mukaveleyi ve diğer malî ta-
ahhüdatı mutazammm bilûmum akıdları Mec
lisi Âlinin tasdikine arz etmesi icabeder. 
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Isdar olunan birçok kanunlarla yalnız İcra 

Vekilleri Heyetinin kararı ile değil, diğer 
mercilerinde imtiyaz verme hakkı kabul edil
miştir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 19 ncu 
maddesinin 4 No. lu paragrafının (A) fık
rası Belediyelere aynı mevzu hakkında 40 
seneye kadar imtiyaz verme hakkını tanımış
tır. 

Maden imtiyazları da bu cümledendir. 
Menafii Umumiyeye Ait İmtiyazat hakkın

daki Kanun, Teşkilâtı Esasiye Kanunundan 
evvel kabul olunmuş bir kanun olmakla be
raber bu kanunu Büyük Millet Meclisi 2025 
ve 2288 sayılı kanunlarla tadil etmiş ve Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesine mu
gayir görmediği için birinci maddeyi aynen ip
ka etmiştir. Şimdiye kadar bu mevzudaki im
tiyazlar daima icra Vekilleri Heyetince veril
miştir. 

icra Vekilleri Heyetince verilen imtiyazın 
Menafii Umumiyeye Mütaallik imtiyazat hak
kındaki 10 . VI . 1326 tarihli Kanuna mugaye-
reti de mevzubahsolamaz. Bu kanunun I. nci 
maddesi menafii umumiyeye mütaallik imti
yazların doğrudan doğruya îcra Vekilleri Heye
tince verileceğini göstermektedir. 

Hükümetimiz bu imtiyaza aidolan kararna
meyi kabul etmeden evvel Devlet Şûrasından ge
çirmiş, aldığı müspet mütalâadan sonra kabul 

1 etmiştir. Tekrar arz edeyim ki, verilen kararda; 
ne Teşkilâtı Esasiye Kanununa ne de Menafii 
Umumiyeye Mütaallik imtiyazat hakkındaki Ka
nuna aykırı bir cihet bulunmamaktadır. 

Mümasil bir hâdise dolayısiyle de bu mevzuu; 
B. M. Meclisi encümeni eriyle Umumi Heyetinde 
tezekkür edilmiştir, icra Vekilleri Heyetince Sey
han barajı hidro - elektrik tesislerinde üretilecek 
enerjiye ait imtiyazın Çukurova T. A. Ortaklı
ğına verilmesi hususunun Anayasa ve diğer ka
nunlara aykırı bulunmadığı kabul buyurulmuş-
tur. Mezkûr şirkete imtiyaz verildikten sonra Hü
kümetle bu şirket arasında, hidro - elektrik tesis
leri, nakil hatları ve trafo istasyonlarının şirkete 
devir ve buna mukabil şirketin ödiyeceği paraya 
ait mukavelenin tasdikine dair kanun lâyihasının 
Bütçe Encümeninde müzakeresi sırasında, Bütçe 
Encümeni âzasından Hamdi Türe, imtiyaz mu
kavelenamesinin de Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 26 ncı maddesi mucibince B. M. Meclisinin 
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tasdikine arz edilmesi gerektiği reyinde bulun
muş ise de Büyük Meclis bu mütalâayı kabul et
memiş ve lâyiha kanunlaşarak 6236 numarayı al
mıştır. 

Sarahaten sual takririnde bulunmamakla be
raber sualin sorulusu daha ziyade bu imtiyazın 
şirkete bahsedilmesi şeklinde yazılmış olduğun
dan imtiyazın hususi sektöre niçin verildiğinden 
kısaca bahsetmeyi faydalı bulurum. 

Parti programımızın 43. maddesinde iktisadî 
hayatta özel teşebbüs ve sermayenin faaliyeti 
esastır denilmektedir. Programımızın bu madde
sine istinaden hükümetiniz hususi teşebbüse bü
yük ehemmiyet vermiş ve imkân oldukça yatı
rımların hususi sermaye ile yaptırılmasını ve bu 
sermayenin kıymetlendirilmesini göz önünde bu
lundurmuştur. 

Üç maksatlı olan Gediz - Demirköprü baraj 
tesislerinde enerji üretimine aidolan kısmının, 
bizzat istifade edenlerle diğer vatandaşlardan ve 
hükmi şahıslardan teşkil olunmuş bir anonim şir
ket tarafından işletilmesi, halk ile iş birliği esas
larının sağlanması ve memlekette ticari ve sınai 
teşebbüslerin hususi sermaye tarafından finanse 
edilmesinin teşviki bakımlarından isabetli görül
müş ve bahis konusu şirkete bu imtiyazın veril
mesi yolunda karar ittihaz olunmuştur. Bu şir
ketin sermayedar 1107 hakiki ve hükmi şahıslar
dan mürekkeptir. Çukurova Elektrik T. A. Şir
keti ile Seyhan barajı hidro - elektrik tesislerinin 
devrine mütaallik mukaveleye müşabih bir muka
vele tasarısı da Ege Elektrik T. A. Ortaklığı için 
hazırlanmış bulunmaktadır. Yakında yüksek hu
zurlarınıza takdim edilecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BEİS — Sırrı Aatalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Arkadaşlarım, 

muhterem Vekil Beyin izahlarını dinledik, ken
disine teşekkür ederim. Ancak ayrılacağımız hu
kuki noktalar mevcuttur. Vekil B;ey mukavele ile 
bahşedilen hakkın bir imtiyaz ve inhisar olmadı
ğını, zira umumi menfaate hadim bir mesele ol
duğunu işaret ettiler. İş öyle değildir, ticari bir 
meseledir ve tarafların menfaati bahis mevzuu
dur. Binaenaleyh, karakteri itibariyle doğrudan 
doğruya nıenafii umumiyeyi alâkadar etmemek
tedir. Bir şirket ticari bir zihniyetle kurulmuş 
ve bu imtiyazı almıştır. Meselenin imtiyaz ve in
hisar hudutları dışında kaldığını söyliyen Sayın 
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Vekile Türk Hukuk Lügatinden inhisar ve imti
yaz bahislerini okuyacağım, müsaadenizi rica ede
rim. «İmtiyaz : İdarenin şahıslara birtakım ve
cibe ve külfetlere tâbi olmaları şartiyle Devlete 
ve fertlere ait sahalarda bâzı hak ve menfâatler 
vermesidir. Bu hak ve menfaatler ekseriya idari, 
malî birtakım muafiyet ve müsaadeleri tazam-
mun eyler. Bizde umumi menfaatlere ait imti
yazlarla mevcut ve ileride ihdas edilecek bir ver
gi veya resimden muafiyeti tazammun ve umu
mi ve mülhak bütçelerden teminini istilzam eden 
imtiyaz mukaveleleri Büyük Millet Meclisinin 
tetkikine arz edilir. (Anayasa Madde : 26) 

înhisar : Bâzı teşebbüsleri serbest rekabet 
sahasından çıkararak piyasaya mal arzını elde 
etmek rejimidir. Hukuki veya fiilî olabilir. Hu
kuki inhisar için bizde kanuna ihtiyaç vardır.» 

Şimdi Ege Türk Anonim Ortaklığı ile yapı
lan mukavelenamenin 2 nci maddesinin son fık
rasını okuyalım : (Ancak şehir ve kasabaların 
muhtacoldukları enerjinin temini ve inkişafları 
için iktiza eden enerjiyi imtiyaz sahibi temin et
mediği takdirde dışarıdan alabilir.) Bu imtiyaz 
değil midir? Bu, tam mânasiyle ve hukuki veç
hesi ve karakteri ile bir imtiyazdır, bir inhisar
dır. Zira izmir ve Manisa vilâyetleri hudutları 
dâhilinde bu şirket enerji taşıyıp verdiği müd
detçe başka hiçbir yerden almamağa mecburdur. 
Alamaz, buradan almağa mecburdur. Bu şekil ve 
veçhesi ile doğrudan doğruya bir imtiyaz ve in
hisardır. Bir imtiyaz ve inhisar olduğuna göre 
Anayasanın 26 ncı maddesi gereğince mukavele
sinin Büyük Millet Meclisine gelmesi ve Büyük 
Millet Meclisinde tasdik edilmesi lâzım gelirdi. 
Hükümet bunu yapmamış, bir kararla vermiş
tir. 

Muhterem Bakan Bey arkadaşımız dediler ki, 
biz bunu nıenafii umumiyeye hadim bir kanuna 
istinaden verdik. 

Burada da zühul etmektedirler. Mevzuubahs 
ettikleri kanunun 12 nci maddesini müsaadenizle 
okuyayım. 

Menafii Umumiyeye Mütaallik îmtiyazat hak
kında Kanun, 10 Haziran 1326. 

Madde 12 : îşbu Kanunun hükmü kavanini 
mahsusaya tâbi bulunan maadini asliye ve sat
hiye ve taş ocakları hakkında mer'i ve câri ol-
mıyacağı gibi... 

Zira taş ocakları hakkında başka hususi bir 
kanun vardır. Bu kanun o hususlarda câri olmı-
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yaeağı gibi umuru ticariye ve ziraiye ve sınaiye 
ve bu gibi imtiyazlara da şâmil olamaz. 

Bu mukavelenamenin verilen imtiyaz ve inhi
sarın bahis mevzuu olduğu enerji taşıma ve bu
nun üretilmesi sınai bir iştir. Ve ticari bir iştir. 
Bu sebeple sınai ve ticari karakteri olan bu ka
nuna tâbi değildir. 

Halbuki kararname; 5805 sayılı kararname; 
menafii umumiyeye mütaallik imtiyazat hakkın
daki Kanuna dayanılarak yapılmıştır. Hayır bu
na dayanmaz. Çünkü 12 nei madde sınai ve ti
cari maddelere bu kanun hükmünün tatbik edil-
miyeceğini göstermiştir. 

Hukuki alâkasını, inhisar ve imtiyaz bahis
lerini arz ettim. Orada da tam mânasiyle bu mu
kavelename hükmü ,bir imtiyaz ve inhisar taşı
maktadır. Binaenaleyh bu karar, Hükümetin it
tihaz ettiği bu kararname hukuki mesnetten âri-
dir. Hükümsüz sayılmak icabeder. Meclisten geç
mesi icabeder. 

Muhterem Vekil Bey buna mümasil bir işten, 
Seyhan Barajından bahsetti; Seyhan Barajı 
meselesi. Yüksek Heyetinizde müzakere edil
di, buna dair bir kanun çıktı, tamamen farklı bir 
durum arz etmektedir. Binaenaleyh burada bir 
hata vardır, hatadan dönmek icabeder. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

EEÎS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; bu mesele 
geçen sene kanunlaşmış bulunan Seyhan Barajı 
işine ait, Çukurova Elektrik Türk Anonim Or
taklığı mukavelesinin tasdikinden ayrı bir şey 
değildir. O zaman Büyük Meelis bunun tartışma
sını yaptı, encümenlerde ilmî münakaşalar cere
yan etti, bâzı arkadaşlar muhalif kaldı. Fakat 
Heyeti Umumiye Hükümetin imtiyaz hususunda
ki teklifinin doğru olduğunu kabul etti ve 6236 
sayılı Kanunu çıkarttı. Onun için bu mevzuun 
tekrar münakaşa edilmesini bendeniz doğru bul
muyorum. Yüksek Meclis bu husustaki kanaati
ni vaktiyle izhar etmişti. 

REİS — Sırrı Atalay buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, meseleyi izah ettim, tahlilini yaptım 
ve kanunun sarih hükümlerini gösterdim. Şim
di izmir'de Osman Kibar ve Haydar Dündar ar
kadaşlarımızın müteşebbis olarak daha baraj ku
rulmadan bir şirket kurmuş olmaları ve kendile
rine imtiyaz verilmesi hukukan usulsüzdür. 
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Mümkündür ki, başka bir şirket, başka bir hu
susi teşebbüs bu işi belki daha müsait şartlarla 
alabilirdi. Bu sebeple bütün meseleler, hakkın
da en kesin hükmü verecek olan Büyük Millet 
Meclisinde tahlil edildikten sonra, izah edildik
ten sonra nihai muameleye tâbi tutulmalıydı. 
Bu sebeple hükümet zühul etmiştir. Kanun hü
kümlerine göre getirilmiş olması beklenirdi. Ve
kil Beyin İsrarını yerinde bulmamaktayım. 

REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKlLÎ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 

(Eskişehir) — Çok muhterem arkadaşlar, soru
yu okuduğu zaman arkadaşımın kasdınm bu ol
ması lâzım geldiğine hükmetmiştim. Zaten baş
ka türlüsünü Sırrı Atalay arkadaşımızdan bek-
liyemezdim. (Bravo sesleri) Birkaç isim zikret
mek suretiyle baklayı ağızlarından çıkarmışlar
dır. Bu 1 107 ortağın teşkil ettiği bir anonim 
şirkettir, bana müsaade buyurun da bu şirkete 
kimlerin dâhil olduğunu söyliyeyim. Bu Ege ha
valisine dâhil belediyeler, hususi şahıslar ve te
şekküller, hükmi §ahıslar, hepsinin dâhil bulun
duğu muazzam bir anonim şirkettir. Partimize 
mensup iki ismi ele alarak manidar konuşmaya 
yeltenmelerini hakikaten ayıp sayarım. Okuyo
rum : Şark Sanayi Kumpanyası Türk Anonim 
Şirketi îzmir bir milyon lira ile iştirak etmiş
tir. Bu arada arz edeyim ki, 26 milyon liralık 
bir şirketin % 50 si de ortakları tarafından te
diye edilmiş bulunmaktadır. İnşaatta da bundan 
istifade etmekteyiz. Devam ediyorum. Çimentaş 
îzmir Çimento Fabrikası T. A. Ş. 250 000, Celâl 
Demirgüreş 100 bin, Kula Mensucat Fabrikası 
T. A. Ş. 125 bin, Nuri öz 50 bin, Halim Alanya
lı 25 bin, Taş Sanayi ve Ticaret T. A. Ş. 25 bin, 
Kadri Kut 12 500, Muharrem ve Arif Canbolat 
12 500, Türkiye Tütünleri T. A. O. 12 500, S. Fe
rit Eczacıbaşı 12 500, Nuri Rodop 5 bin, Seyfi 
Çatalkaya 6 250, Alberto Danon 750, Ümit Fab
rikası 1 250, Feyzi Bilgin 500, Yaşar Kolektif 
Şirketi 2 500, Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T. A. 
Ş. 50 bin, İhsan Peynirci 7 500, Dr. Sami Faik 
Bartın 600, Mustafa Subaşı 2 500 ve böylece bi
ni mütecaviz ortak vardır. Ve burada 40 sayfa
yı dolduran 1 107 vatandaşımızın teker teker 
isimlerinin okunması külfetinden sizi kurtarmak 
isterim. (Bravo sesleri) Bunun bir suretini mü
saade ederseniz arkadaşıma takdim edeceğim. 
Çünkü 1 000 küsur ismi burada okuyup vakit
lerinizi kaybetmek istemem. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Teşekkür ede- I 

rim. Bir sureti bende de var. 
NAFIA VEKlLÎ KEMAL ZEYTİNOĞLU 

(Devamla) — Şayet gerek şirket gerekse ortak
lar üzerinde en ufak bir şüphesi varsa Meclis 
kürsüsüne getirmesi de onun namus borcu olsun. 
(Soldan, alkışlar). ! 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla
rım; Vekil Beye yakıştıramadım, yakıştırmamak 
da lâzımdır. (Şiddetli gürültüler, sen sebeboldun 
sesleri) 

Ben meseleyi tamamen hukuki olarak getir
dim. Arz ve izah ettim, (isimlerini niçin söyle
din sesleri) 

Efendim, Seyhan Elektrik Türk Anonim Or
taklığı, tesisi 15 . V I . 1954 sicil no. 14178, sanai 
odaları kayıt no. 1570, kuruluşun kabulü 23 . I I I . 
1954, Osman Kibar, Haydar Dündar, Mahmut 
Erdoğan (Sümerbank Murahhassı) Moris Ver-
bek (Pamuk Mensucat T. A. Ş. Kurucusu) Ce
mil Atalay (iş Bankası izmir Müdürü) 

Müteşebbis heyetin ismini size okudum. (Şid
detli gürültüler) 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Bir 
anonim şirket nasıl kurulur î 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben burada 
konuşurken filân şahısların müteşebbis ve ortak 
olduğunu söyledim ve iki isim arz ettim. (Niye 
iki isim söyledin sesleri) Hususi şahıslar olması 
sebebiyle... 

REÎS — Rica ederim karşılıklı konuşmayın. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Osman Ki

bar, burada iki şahıs hususi şahıstır. 
SELÂHATTİN KARA YAVUZ (Trabzon) 

— Osman Kibar hususi şahıs değil, sanayi odası 
kâtibi umumisidir. (Gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müsaade bu
yurun, oturduğunuz yerden yaptığınız konuşma
larla benim fikir arabamı attığınız taşlarla ön-
liyemezsiniz. (Gürültüler, araban da mı var 
sesleri) Elbet benim arabam yok, zengin değilim, 
benim fikir arabam, var, sizin kadillâklarınız, 
doğru, çok doğru, sizin arabalarınız var... (Şid
detli gürültüler) 

REÎS — Rica ederim, hatibin konuşmalarına 
müdahale etmeyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müsaade bu
yurun, beş müteşebbis heydtten üç tanesi resmî 
daireleri temsil etmektedir, resmî daireler adı
na müteşebbis heyettir, iki tanesi şahıstır, kendi 
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admadır. Ben kendi adına iki müteşebbis gör
düm. Müteşebbis heyet olarak isimlerini verdim. 

SELÂHATTİN KAR A YAVUZ (Trabzon) 
— Sus... (Gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Siz de susun. 
(Gürültüler) 

Size suç diyen olmadı, niçin bu şekilde bağı
rıyorsunuz? (Gürültüler) 

O halde yarası olmıyan gocusmaz, niçin, ni-
j cin'! (Gürültüler, Reis Bey gocunma ne demek 
I sesleri) 

Aşağıda söz söyler, itham eder Vekil Bey. Na
muslu ise gelsin burada söylesin, der. Vekil Be
ye aynı şekilde, aynı tâbirle mukabele etmek be-

I nim en tabiî hakkımdır ve mukabele ediyorum. 
(Gürültüler) 

REÎS — Sırrı Bey, yarası olmıyan gocunmaz 
tâbirini lütfen izah ediniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben diyo
rum ki, 5 kişiden 2 tanesi hususi şahıstır. Bunun 
ismini verdim. Kimseyi itham etmedim. Fakat 
burada bir arkadaşım bağırmaktadır. O vatandaş 
değil mi, onun hakkı değil midir? Ben herhangi 
bir kimseyi itham etmiyorum, sarahaten zan ve 
şüphe altında bırakmıyorum. Arkadaşım niçin 
onun müdafaasını ve avukatlığını yapmaktadır. 
Sebebini izah etsin. Bu şekilde (Soldan gürültü
ler) (Bildiğiniz bir şey varsa söylesin sesleri). 
Ben sözlerimle kimseyi itham ettim mi? Burada 
ismi vardır, ismini söyliyeceğim. (Soldan gürül
tüler) Bir şirketin müteşebbis heyetinin ismini 
bu büyük kürsüden söylemekten beni menetmek 
hakkını haiz değilsiniz! (Soldan söyle sesleri) 
Elbette söyliyeceğim... 

REİS — Karşılıklı konuşmıyalım. 
HALİS TOKDEMlR (Gümüşane) — Sen bu 

işten anlamazsın. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben de her

halde sizin kadar anlarım. Sizden daha çok an
larım. 

Meseleyi doğrudan doğruya menafii umumi-
yeye mütaallik Imtiyazat Kanununa mugayir ol
duğu ve Anayasa 'nm 26 ncı maddesine mugayir 
olduğu için arz ettim ve burada bunun hukuki 
tahlilini yaptım. Ve mevzuatımızda yeri olmıyan 
bu karardan geri dönülmesi lâzımdır, dedim. 

Vekil Bey buraya geldi, bambaşka şekilde 
beni tahrik ettiler. Halbuki ben, arz ettiğim gibi 

I meselenin hukuki cephesini ele aldım ve tahlil 
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ettim. Eğer bu size söylediğim iki isim sizde bu 
kadar tereddüdü, münakaşayı icabettiriyorsa o 
sizin bildiğiniz iştir o kadar. (Soldan gürültüler, 
sağdan alkışlar). 

REÎS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 

(Eskişehir)— Ben evvelâ Muhterem Başkandan 
Yüksek Meclis azalarına hitaben sarf ettiği (ya
rası olan gocunur) sözünün geri alınmasını tek
lif etmesini istiyorum. 

Sen ne diyorsun arkadaş, biz Hükümet olarak, 
parti ve (iktidar olarak bu memlekete azimle nu
muneleri verdik. Senin mensubolduğun parti
nin iktidarı zamanının her türlü hırsızlıklarını, 
kötülüklerini bertaraf ederek feragat ve doğru
luğun numunelerini verdik. Sözünü geri almasın
da ısrar ediyorum, bu Meclise hakarettir. 

REÎS — Gocunur lafını tavzih etmiş bulunu
yorlar. 

NAFIA VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 
(Devamla) — Biz icabında malımızı da sata
rak geçiniyoruz, sizin devriniz gibi mal mülk 
edinmiş değiliz, ölen erkânınızın, mensuplarını
zın veraset ilâmını çıkarınız, göreceksiniz ki, 
buraya, Ankara'ya meteliksiz olarak gelmişler
dir, ama büyük kısmı da milyoner dönmüşler 
veya ölmüşlerdir. 

Bu sözünü geri almalarını istirham ediyorum. 
Aksi takdirde ben muhterem Meclise karşı ya
pılan bu hakareti iade etmek mecburiyetinde 
kalacağım. 

REÎS — Tavzih ettiler. (Tavzih edilmedi, 
sesleri). 

NAFIA VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 
(Devamla) — Bu sözü tavzih etmelidirler. Şu 
halde senin yaran var, gocunan sensin! (Soldan, 
alkışlar.) 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. (Tatmin 
olmadık sesleri.) Tavzih keyfiyeti zapta geçmiş
tir. 

15. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 2 . V . 
1954 tarihinden 12 . XI . 1955 tarihine kadar İs
tanbul, İzmir ve Ankara'da intişar eden gazete 
ve mecmualara ne miktar resmî ilân verildiğine, 
bu ilânların bedeli ile tevzi ölçülerinin ne oldu
ğuna dair Başvekilden şifahi suali (6/121) 

REÎS — Başvekil bulunmadığından sual ge
lecek İnikada bırakılmıştır. 
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16. — Malatya Mebusu Kâmil Kınkoğlu'-

nun, Avrupcı Konseyi Istişari Meclisi Türk He
yetine dâhil TJrfa Mebusu Feridun Ergin'in 
Konsey nezdindeki temsilciliği hakkında vâki 
hâdise ve neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
Hariciye Vekilinden şifahi suali (6/122) 

REÎS — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu 
burada mı? Sual sahibi bulunmadığından ge
lecek înikada kalmıştır. . 

17. — Kars Mebusu Ali Yeniara 'm, Dahili
ye Vekili E tem Menderes'e İstanbul'dan Anka
ra'ya gelirken ne sebeple askerî uçak tahsis edil
diğine ve 1 . I . 1955 ten 12 . XI . 1955 tarihine 
kadar geçen zaman içinde sivil zevata tahsis 
edilen askerî uçakların uçuş saatleriyle kilomet
re masraflarına dair Başvekilden şifahi suali 
(6/123) 

REÎS — Kars Mebusu Ali Yeniaras bura
dadır. Başvekil bulunmadığından sual gelecek 
înikada bırakılmıştır. 

- 18. — Kars Mebusu Sim Atalay'ın, Demok
rat Parti Genel Başkanı ve Başvekil Adnan 
Menderes'in 15 . X . 1955 tarihinde Demokrat 
Parti Büyük Kongresinde Türk Silâhlı Kuvvet
leri hakkındaki vâki beyanatına dair Başvekil
den şifahi suali (6/124) 

REÎS — Başvekil bulunmadığından gelecek 
înikada bırakılmıştır. 

19. — Melatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'-
nun, tarihî kıymeti haiz mebani ve eserlerin 
hüsnümuhafazası hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başvekil ve Maarif Vekilinden şifahi sua
line kendisi ve Başvekil adına Maarif Vekili Ce
lâl Yardımcı'nın şifahi cevabı (6/125) 

REÎS — Nuri Ocakcıolğu buradadır. Su
ali .okutuyorum. 

15 . XI . 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye'de kervansaray, han, hamam, cami, 
imarethane, ibadethane, medrese, türbe, diğer 
tarihî mebani gibi tarihî kıymeti haiz âsarıatî-
kadan sayılan binaların devirlerini, hangi za
mana aidolduklarmı ve kim tarafından hangi 
devirde yapıldığını ve ne gibi tarihî değeri haiz 
olduğunu gösteren fişleri var mıdır? Ve bu fiş
ler ne zaman yapılmıştır ve ne gibi bilgileri la*-
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vidir, harabolanların tamirleri için bir program 
var mıdır, hangileri tamir edilmiştir, tamir edil-
miyenler ne zamana kadar tamire başlanıp ik
mal edilecektir?. 

Baraj, fabrika gibi müesseseler yapıldığı za
man orada bulunan âsarıatîkadan yıkılanlar ve
ya höyük gibileri ortadan kaldırmakta mıdır? 

Muhtelif yerlerde define aramak için höyük 
ve tümülüslerin ve ören yerlerinin kazıldığı du
yulmaktadır, bu aramaların Âsarıatîka Kanunu
na tevfikan mı arandığının ve ruhsatiye veril
mişse ne kadar zaman için verildiğinin ve bun
lar yanında Maarif Vekâletini temsilen memur
lar bulunup bulunmadığının, 

Yenisabah Gazetesinin 14 . XI . 1955 ve 
7 . III . 1955, 8 . III . 1955 günlü nüshalarında 
İstanbul'un muhtelif semtlerinde bir çok cami
lerin harab olduğu, Evkaf Umum Müdürlüğü ta
rafından kiraya verilerek depo ve saire yapıl
dığı yazılmış 11 . III . 1955 günlü Dünya Gaze
tesinde de «tarih, sanat ve mimari sanatı taşı
yan 700 çeşmeden 300 nü kurtaralım, tarihî var
lıklar, tabiatla iş birliği yapan insan eli» baş
lıklı yazı üzerine ve diğer neşriyat üzerine ta
rihî kıymeti haiz harabolan tarihî mebani ve 
âsarm kurtarılması ve tamiri ve tamirden son
ra bir vazife için neler düşünülmüştür? 

İstanbul'daki camilerin büyük bahçeleri ve 
bahçelerindeki ağaçlar bakımsızlık yüzünden 
cami ile mütenasip bir vaziyet arz etmemekte
dir. Bu durumun ıslâhı için.neler düşünülmek
tedir? 

Müze haline çevrilen Ayasofyanm tamiri 
için bir program var mıdır? 

Tarihî mebani tamirlerinde, aidolduğu ma
kam bu tamir ve esaslı tamirlerin ne şekilde 
yapılacağı hususunda mütehassıs heyetler tara
fından tetkik edilmekte midir, yoksa diğer dev
let binaları tamiri gibi bir mimara projesi yap
tırılarak mı işe başlanmaktadır. 

Yukarda yazılı hususların Sayın Başvekil 
ve Maarif Vekili tarafımdan sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delâlet buyurulmasını saygı 
ile riea ederim. 

Malatya Mebusu 
Nuri Ocakeıoğlu 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar; sayın arkadaşı
mız Nuri Ocakçıoğlu'nun bu mevzuda tevcih 
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ettiği altı suale1 sırasiyle cevaplarımı arz ediyo
rum. 

Birinci sualin cevabı : Yurdumuzda bulunan 
menkul ve gayrimenkul âbide ve eski eserlerin 
beş altı sene evveline kadar sistemli ve ilmî tes
cili yapılamamıştır. 

Bugün bu iş; elemanların ve imkânların mü
saadesi nispetinde yapılmakta ve her eser için 
usulüne göre bir fiş tanzim edilmektedir. 

Yurdumuzdaki bâzı âbideler ve eski eserler 
evvelce kısmen tescil edilmiş ise de bunlara ait 
tescil fişlerinde eserin bâzan yalnız adı kayde
dilmiş, buna mukabil lüzumlu olan; yapıldığı 
tarih veya devri, yaptıranın adı, varsa kitabe
si, vasıfları, onarıldığı tarih ve tamir edenin 
adı gibi malûmat kaydedilmemiştir. Bu tarih
ten itibaren elemanlar ve literatürden istifade 
edilerek yeniden fişler tanzim edilmiş, bu fiş
lere âbidenin tescili için lüzumlu olan malûmat 
kaydedilerek fotoğraf ve plânlar ilâve edilmiştir. 

Son olarak tanzim edilmekte olan fişlerde 
eserin adı, bulunduğu mahal, vasıfları, tamir 
edildiği tarih, tamir ettirenim ve edenin adı, sa
hibi, bugünkü durumu kaydedilmektedir. Ayrı
ca tescil ve tesbit edilmiş olan eserler şehirlerin 
imar plânlarının tanziminde dikkate alınmak 
üzere Nafıa Vekâletine ve aidolduğu vilâyete bil-
diriilmektedir. Eski eser bakımından çok zen-

, gin olan memleketimizde tamir işlerinin bu su
retle devam edeceği tabiîdir. 

j (Onarılan âbidelere ait liste ilişiktir.) 
Cevap 2. Memleketimizde girişilen kalkınana 

hamleleriyle ilgili olarak inşa oluunan barajla
rın çok geniş göl sahalarında nakli kaabil olma
yan eski eser bakiyelerinin su altında kalmaları 
zarureti vardır. Yakında faaliyete geçecek olan 
Seyhan Barajının göl sahasında kalacak eski 
Avgusta şehir bakiyesi bir misal olarak göste
rilebilir, Bir mütehassısımız tarafından bu şeh
rin kalıntılarının plânı, durumu tesbit edilerek 
müzelik değerde olanların Adana Müzesine na
killeri temin edilmiş bulunmaktadır. 

Hirfanlı barajının göl sahasında kalacak 
eserler bir mütehassısımıza tetkik ettirilmiş ve 
buradaki kablettarih iskân yerlerinin tescilleri 
yapılmış bulunulmaktadır. Diğer barajlar saha
larındaki mevcut eserler de 1956 yılında bir 
ekip ile tetkik ve tescil ettirilerek müzelik de
ğeri haiz kabili nakil eserler müzelerimize nak-

| lolunacaktır.. (Bravo sesleri) Baraj gölleri sa-
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hasma tesadüf eden eski eserlerden kabili na
kil olmıyanlar tarihî hüviyetleri bulunmakla be
raber hiçbir vasıta ile nakline imkân bulunmı-
yan şehir kalıntılarıdır ki, bu gibi ahvale dün
yanın her yerinde raslanır. Ezcümle Mısır'da 
da Nil Vadisindeki Fil Adasmfla bulunan ve bir 
Roma İmparatoruna ait meşhur köşk bu nevi
den olup, bu köşk bilâhara burada yapılan ba
rajın suları altında kalmıştır. 

Memleketimizde adedi sayılmıyacak kadar 
çok olan höyüklerin yerlerini kesin olarak tes-
bit eden umumi bir höyük haritası olmamakla 
beraber şimdiye kadar tetkikleri, ehemmiyet 
derecesine göre sıraya tâbi tutulan höyüklerden 
ancak en lüzumluları açılabilmiş ve buralarda 
bulunan kıymetli eşyalar müzelerimize nakledil
miştir. Bundan sonra da höyüklerin yine aynı 
esaslar dâhilinde açılabilmeleri mümkün ola
caktır. Bu itibarla baraj gölleri mmtakalarına, 
isabet etmeleri muhtemel bulunan bâzı höyük
lerin şimdiye kadar açılmamış* olmalarının se
bebi evvelâ ehemmiyet derecelerinden saniyen 
teknik ve mütehassıs elemanlar ve malî imkân
larla mukayyet bulunmasından ileri gelmekte
dir. 

Şimdi üçüncü suale arzı cevabediyorum : 
Yurdumuzda define araştırma talepleri vekâle-
timizce fotoğraf tesviye münhanili kroki ve 
mütehassısların raporlarına istinaden tetkik 
olunarak, eski eser mmtakası olmıyan yerler
de bu gibi araştırmaların yapılmasına müsaade 
edilmektedir. Bunun dışında, resmî makamla
rın müsaadesi alınmadan yapılan kaçak araş
tırmalar haber alınır alınmaz durdurularak 
araştırma teşebbüsünde bulunanlar hakkında 
kanuni takibat yapılmaktadır. Resmen müsade 

verilmiş olan araştırmalarda, yapılacak araş
tırma sahasına göre vilâyetlerce gün tesbit edil
mekte ve araştırma Maliye Vekâleti, Emniyet 
Müdürlüğü ve vekâletimiz temsilcilerinin hu
zurunda yapılmaktadır. Her yıl takriben 
60 - 100 vatandaş vekâletimize define araştı
rılması için müracaat etmekte bunlardan ancak 
mahzur görülmiyen 25 - 30 talebe, usulüne gö
re müsaade edilmektedir. Halen müsaade veril
miş olanlar mevcuttur. Bu araştırmalar her se
ne ekim ve hasat zamanı dışında ekseriya köylü 
vatandaşlar tarafından yapılmaktadır. Araştır
ma talepleri çok defa memleketin tümülüs ve 
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eski mezarların bulunduğu bölgelere inhisar et* 
inektedir. 

Cevap : 4. İstanbul'daki çeşmelerin bakımı 
doğrudan doğruya belediyeyi alâkadar etmek
le beraber bunların her ne suretle olursa olsun 
harbolmasma sebebiyet verenler hakkında ka
nuni takibata tevessül edilerek durum vekâleti
mize bağlı bulunan İstanbul Eski Eserleri Ko
ruma Encümeni tarafından takibolunarak be
lediye ikaz edilmektedir. 

Cevap 5. Müze haline getirilmiş bulunan 
Ayasofyanm tamiri işi Teknik Üniversite, İs
tanbul Güzel Sanatlar Akademisi, Gayrimen
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ve 
vekâletimizce seçilen mütehassıslar tarafından 
verilmiş olan rapora istinaden yapılmakta ve 
bütçe imkânlarına göre her sene miktarı artan 
paralar tahsis olunmaktadır. Biraz evvel arz et
tiğim teşekküllerin verdiği müşterek rapora 
göre Ayasofyanm tamiri işi sona erinceye ka
dar her sene bütçesinden 200 000 lira teklif 
olunacaktır. 1956 yılı onarımı için 200 000 lira 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Cevap 6., 
Tarihî ve mimari değeri haiz eski eserlerin 

tamirleri : Bu işlerde yıllardan beri çalışan mü
tehassıs, restoratör, yüksek mimarlar ve teknik 
elemanlar tarafından yapılmaktadır. 

Onarım proje ve programları 5805 sayılı Ka
nun ile teşkil edilmiş olan gayrimenkul eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulunun tetkikinden ge
çirilmektedir. Filhal ayrıca memleketin arkeo
loji; eski eserler ve müze sahasında büyük ih
tisas ve kabiliyetleri müsellem olan zevattan 
müteşekkil bir Müzeler İstişare Kurulu teşkil 
edilmiş olup bu kurul 1 . XII . 1955 Perşembe 
günü ilk toplantısını yaparak müzeciliğimizin 
tanzimi, inkişafı, müzelerimizdeki âsarm tas
nifi ve tadadı ve aynı zamanda bunların turis
tik mülâhaza ve tarihî değer bakımından yapımı 
gibi meseleler üzerinde bir programa ve karara 
varacak ve bunlar Hükümetçe en kısa zamanda 
ve âzami imkânlarla tatbik edilecektir. Maru
zatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

Arz ettiğim fişleri arkadaşımızın tetkiki için 
kendisine takdime âmadeyftm. 

REİS — Celâl Beyefendi, Başvekil adınada 
mı konuştunuz? 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Evet. 
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REÎS — Nuri Ocakeıoğlu. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlarım, tarihî ve mimarî eserler, tari
hî varlığımızın birer vesikasını müşahhas âbide
lerini teşkil eder. Bu itibarla bu mevzu üzerinde 
ne kadar hassasiyetle durulursa o kadar yerinde 
olur. Meclisin gürültülü havası içinde bu sözlü 
sorum sıra gelip görüşülemiyeceği endişesini ta
şımakta idim. Sayın Maarif Vekili Celâl Yar
dımcı arkadaşımın verdiği izahata teşekkür 
ederdin. 

Böyle bir mevzuu başka sahalara sokmayı 
asla istemem. Zaten bütün sorularımda takibetti-
ğim gaye, memleket menfaatidir. (Soldan, bravo 
»esleri). 

5 - 6 sene evveline kadar yapılmamış buyur
dular. Yapılanların noksan olduğunu biliyorum, 
ama hiç yapılmamış dememeleri lâzımdı. Ben 
gösteriş olur diye elimde mevcut olan vesaiki ta-
mamiyle getirmedim. 64 vilâyetin kazalarının 
hepsinin âsarıatîkası, o zaman meban'isi, büyük 
harabeleri hakkında hazırladığım malûmat var
dır. Fakat bunu uzun senelerden beri parasızlık
tan tabettiremedim. (Gülüşmeler). Bir harabenin 
rehberini bir zat hazırlamış. Bu rehberi tetkik 
için bana verdiler. Maksadın buna para vermek 
olduğunu derhal anladım, esaslı tetkik ettim, 
baktım rahberden başka herşeye benziyor, tşin 
bu safhaya geleceğini bilseydim getirirdim. Fiş
leri tetkik etsin diye buyurdular, getirilen bir
kaç fişi gördüm, hakikaten eskilerinden daha iyi 
yapılmış. Bunu görerek kabul etmek ve numune 
olarak getirildiğini düşünmek lâzım, katî hüküm 
hepsini görmeye bağlı. Türkiyede muhtelif yer
lerde âsarıatîka vardır. Niğde'de Alâeddin Camii, 
Sungur Bey, Akmedrese, Antalya'da încir, Ker
vansaray ve diğer yerlerindeki tarihî mebani, 
Mardin'de Zinciriye Medresesi, Lûtfiye Camii, 
Malatya'da Ulucami hakikaten tamirle el doku
nulmamış eserlerdir. Heyeti umumiyesi rasîn bir 
manzara arz eder. Senelerden beri bir tahsisat 
verilmemiştir. Selçuki eseridir, mihrabın önünde. 
yükselen iki kemer parçası bozulmamış, tuğla ile 
karışık çinili tuğladan yapılmıştır. 

Sivas, Tokad, Amasya, Bursa, Kayseri, Diyar
bakır, Erzurum'da da var. Hulâsa Türkiye'nin bü- ; 
tün yerlerinde millî mefahirimizi teşkil eden J 
cami, medrese, türbe, kervansaray, kale gibi I 
tarihî mimari kıymeti haiz eserler vardır. | 
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Vaktiyle, Antalya'daki surları yıkmak içtin 

bir teşebbüs vardı, vilâyet hava almıyor yıka
lım, diyorlardı. Diyarbakır için de böyle bir 
teşebbüs vardı. Bunlar o vakit önlenmişti. 

Arkadaşlarım;^ inkılâpların başlangıç zaman
larında, Türkiye'de mevcudolan eserlerin de
ğerini bilmiyenleriin, lâyiklik ve inkılâbın ne 
demeşk olduğunu anlamıyanlarni! birtakım aşı
rı hareketleri olmuştur. Misal olarak Niğde'yi 
vereceğim. O vakit yenilik olsun diye maarif 
müdürü ile vali bir türbeyi yıkmaya teşebbüs 
etmişlerdi. Bu gibi hususlar birçok yerlerde ol
muştur, fakat Başvekâlet bir tamim yaptı ve ön
ledi. Rahmetli Atatürk bunlar üzerinde hassasi
yetle durdu. 

Konya'da da; Sahibata, Karatay, Sırçalı, 
Alâeddin camii, medresesi ve türbeleri, Sultan 
Hanı ve saire gibi yol üstünde birçok kervansa
raylar vardır. 

Tokad'm Pazar nahiyesine yakın bir kervan
saray mevcuttur. Bunun taşını söküyorlar. Bâ
zı yerlerde öyle bir vaziyet vardır ki, minare
nin altındaki taşı ve binanın dışındaki taşı sö
küyorlar. Taşlar sökülünce bu eserler âdeta sı
rıtıyor. Bunların her birine ayrı birer bekçi tâ
yin etmenin imkânı yoktur. Bu, ancak memle
ketin mânevi ahlâkı kalkmmasiyle muhafazası 
mümkün olacak bir mevzudur. 

Kütahya'da Ağzani, Salihli'de Şart, Çanak
kale'de Hisarlık, Karacasu'da Afrodiyas, Sö-
ke'de Didim, Muğla'da Stratonisa Bergame ha
rabeleri, Nevşehir'de Melekoli köyünde, Soğan-
lıdere'de, Antalya'nın Kemer nahiyesinde ve 
diğer yerlerinde, Niğde'nin Geçhisar köyünde, 
Ürgüb'de, Aksaray'da Halvadere vadisinde ve 
Türkiye'nin diğer vilâyet ve kazalarında tarihî 
kıymeti haiz harabe ve höyükler, Kayseri'de 
Kültepe, Malatya'da Arslantepe vardır. 

Ehemmiyet derecesine göre bekçi konmalı, 
bir kısmında evvelce bekçiler vardı, şimdi bu 
bekçi kadrosu ne kadar artırıldı bilmiyorum. 
5805 sayılı Kanunla Maarif Vekâletine bağlı 
Anıtlar Yüksek Kurulu teşekkül etmişti. Bu
nunda vazife görmekte olduğunu beyan ettiler. 
Bundan dolayı da kendilerine teşekkürlerimi 
arz ederim. 

Bir hâdiseden misal olarak bahsedeceğim : 
Tokad'm Gölenek köyü vardır. Şarl Feksiye ad
lı eserin 128 nci sayfasında «Komanak şehri» 
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diye anılmaktadır. Burada bir köprü mevcut
tur. Âsarıatîkadan olan bu eser orada yapılan 
kazıda yıkıldı. Ben orada cumhuriyet müddei
umumisi iken bu hususta Adliye Vekâletine bir 
yazı yazmıştım. Neticesi ne oldu bilmiyorum. 
Köprü de yıkıldı gitti. Vaktinizi işgal etmek is
temiyorum, zaten bir hayli yoruldunuz. 

Arşiv işi de mühimdir, ele alınmalı, âsarıatî-
ka kanun lâyihası hazırlanmalı, eski nizamname 
hükmü caridir, merkezde bir bina yapılmalı 
müzeci yetiştirmeli, millî varlığımızın vesikaları 
toplanır, dünyanın elde edemiyeceği tarih hazi
neleri kurulur. 

Diyarbakır suru, yıkılmaya doğru gitmekte
dir, delikler de kapatılmamıştır, zamanla yıkıl
masından endişe olunur. Gabriel : «Türklerin 
yaptığı cihanca mâruf ve Avrupa seyyahlarının, 
resimlerini yaptığı iki burcun üst kısımları yı
kılmıştır» diyor, Mardin'deki Zinciriye, Bitlis 
ve Siird'de bâzı eserlerden bunların bakımsız
lıklarından bahsediyor. Bu malûmat eski olmak
la beraber bunların hâlâ tamir edildiğine kaani 
değilim. Tabiî Maarif Vekili muhterem arkada
şımız da böyle bir şeyi iddia etmezler. 

Arz ettiklerim birer misaldir. 
Bunlar hakkında tahmin ederim ki kurul

muş olan anıtlar yüksek heyeti ve gerekse Ma
arif Vekâletinin gayretiyle seneden seneye tah
sisat verilerek tamir edilmiş olur. 

Evkaf idaresinin nezareti altında olan ca
miler var ki, bunlar da âsarıatîka olmak itiba
riyle doğrudan doğruya Maarif Vekâletini alâ
kadar eder. Evvelki sene Süleymaniye camiini 
tamir ediyorlardı. Gördüm. Yukarda tavandaki 
sıvaları söküyorlardı. Çiçekleri vardır. Bu sö-
külmeli mi idi, sökülmemeli mi idi, tetkik edil
di mi? Cami müstahdemlerinden birine sordum. 
Evkaf mimar gönderdi, tetkik ettiler, tamir et
tiriyorlar, dedi. Arz ettiğimi Maarif Vekâleti, 
Evkaf Umum Müdürlüğü ile beraber tetkik etti
ler mi? 

Bu hususlarda Evkaf Umum Müdürlüğü ile 
Maarif Vekâleti Âsarıatîka Umum Müdürlüğü
nün müştereken çalışmasını, tamir için müşte
rek mimar ve arkeologa baktırmalarını rica ede
rim. Zaten Sayın Başvekile sorduğum sual de 
Evkafın Başvekâlete aidolması itibariyle idi. 
Onun için bundan vazgeçiyorum, tenevvür et
miş bulunuyorum. (Alkışlar) 
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MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlar; mille
tin müşterek malı ve millî mefahiri olan mev
zular üzerinde asla politik mülâhazarlarla 
f rot mana gönlüm razı olmadığı için arkadaşı
mın yanlış anladığını zannettiğim bir noktayı 
tavzihe zaruret hissettim. 

Bendeniz; vaktiyle bir şey yapılmamıştır 
demedim, şöyle arz ettim; dedim ki, evvelce 
yapılan işlerde sistemli ve ilmî bir tescil ya
pılmamıştır. Filhakika bâzı kısımlarda tescil 
yapılmışsa da bunlara, ait tescil fişlerinde esas 
için, tarih için lüzumlu bilgi yoktur, dedim. 
Şimdi bu tarihî anıtlar için lüzumlu malûmatı 
kroki ve fotoğraflarla tesbit ediyoruz. 

İkinci bir noktaya arzı cevabedeyim. Tari
hî âbideler mevzuunda muhterem arkadaşım 
çok çalışmışlardır, yaptıkları tetkikleri izah 
buyurdular. Eğer böyle bir eserleri mevcut ise 
bendeniz Vekâlet ve millet adına, hattâ mu
halif bir Milletvekiline aidolmasma rağmen, 
bu ilmî eseri basfırmakla bahtiyar olurum. Ye
ter ki bu eser ilmî ve tarihî bir karakter taşı
sın. 

Üçüncü mâruzâtım; biraz evvel arz etmiştim. 
1955 tarihinde toplanması mukarrer bulunan 
İstişare Heyetine arkadaşımızın da iştirakini 
rica ederim. (Bravo sesleri) Esasen Vakıflar
la Maarif Vekâleti arasında bâzı mebaninin başka 
bir müesseseye mi aidolması, bu müessese tarafın
dan mı idare olunması mevzuubahis olduğu için bu 
istişare heyetinde Vakıflar Başmüdürü ve Vakıf
lar İdaresi Müsteşarları hazır bulunacaktır. 
Müsterih olmaları mühalazası ile bu mâruzâta 
lüzum gördüm. Affmızı rica ederim. (Alkışlar) 

REİS — Nuri Ocakcıoğlu buyurun. 
» 

NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muh
terem Maarif Vekili arkadaşımızın verdiği iza
hattan do'layı teşekkür ederim. (Alkışlar) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

20. — Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun, 
Yerköy Belediye seçimi hakkında Adliye ve Da
hiliye vekillerinden şifahi suali. (6/126) 

REİS — Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğ-
lu buradalar mı? (Burada sesleri) 

Adliye Vekili 
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ADLİYE VEKlLÎ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-

DAĞ (Ankara) — Osman Alişiroğlu'nun sua
li üzerine Dahiliye Vekâleti bir mülkiye müfet
tişi , Adliye Vekâleti de bir adliye müfettişini 
mahalline tetkik ve tahkik için göndermiştir. 
Mehil rica ediyorum. 

REİS — Mehil müddeti ne kadardır? 
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ADLÎYE VEKÎLI OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEK-

DAĞ (Devamla) — Bir hafta efendim. 
REİS — Bir hafta sonraki İnikatta görü

şülecektir. 
28 Kasım 1955 Pazartesi günü saat 15 te top

lanılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

T. B. M. M. Mttbmsı 


