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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Nurullah Esat Sümer'in, Devlet Bakanlığın

dan çekildiğine; 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Cemil Said Bar-

las'm, Devlet Bakanlığına, Diyarbakır Milletve
kili Vedat Dicleli'nin, Ekonomi ve Ticaret Ba-
kanlığma, İzmir Milletvekili Münir BirseFin de 
İşletmeler Bakanlığına tâyin edildiklerine dair 
olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. 

Emekli Sandığı Kanunu tasarısının ikinci 
görüşülmesine devam olundu. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

E. Karadeniz C. Aksu 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
N. Atalay 

İkinci Oturum 
Emekli Sandığı Kanunu, kabul olundu. 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısı üzerinde 
de bir müddet görüşüldükten eonra; 

Birleşime ara verildi.. 

Üfütocü Oturum 
Türk Ceza Kaıonmunun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısının görü
şülmesine devam olundu. 

9 . VI . 1949 Perşembe günü saat 10 da" top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

R. Karadeniz C. Aksu 
Kâtip 

Kocaeli Milletvekili 
8. Pek 

Soru 

Eize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, Em
vali Metrûkeden Matosyan Matbaası hakkındaki 

sözlü soru önergesi, 
rilmistir. 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Maliye Bakanlığına gönde-

önerge 
1. — Kars Milletvekili Akif Eyidıoğan'ın, Di

lekçe Komisyonunun 9 . V . 1949 tarihli Hafta

lık Karar Cetvelindeki 2120 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi (4/171) 
(Dilekçe Komisyonuna); 
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Açılma saati :: 10,13 

BAŞKAN — Baskanvekili Cevdet Kerim încedayı 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

(Yoklama yapıldı), 

3. — YOKLAMA 

I BAŞKAN — Oturum açıldı. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, 1331 sayılı Kamunun 9 ncu maddesinin yo
rum talebi ile metruk emlâk hakkında Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/338) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerime Başbakanın sözlü ola

rak Mecliste açıklamasını dilerim. 
Seyhan Milletvekili 

Sinan Tekelioğhı 

1. Mübadil ve gayrimübadil, muhacir ve 
saireye kanunlarına tevfikan teffiz ve yeniden 
tahsis olunan gayrimenkul emvalin tapuya rap-
tına dair 1331 saydı Kanunun 9 ncu maddesi
nin tefsiri hakkında Maliye Bakanlığının 
12 . V . 1938 tarih ve 22801/7656 sayılı tez
keresi üzerine Başbakanlığın 23 . V . 1938 ta
rih ve 6/2160 sayılı takrirleri üzerine Dahiliye, 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye, Maliye ve Büt
çe Komisyonunun tefsiri lâzımdır, kanaatine var
dığı halde bu teklifi Başbakanlık kanaliyle 
Meclise arzeden Maliye Bakanlığı millet ve 
memleket kârına olan bu tefsiri ne için üzerine 
mal ederek sona erdirmemiştir. 

2. Devlet ve milletin milyarlarca liralık 
emvali metruk esi haksız olarak ötekinin beri
kinin yedi •gasıplarma geçirenler haklarında 
bu bağlı teklif muvacehesinde takibatı kanuni-
yede bulunmak icabetmez miydi? Ediyorsa 
Maliye Bakanı bu işe ne vakit başlıyaeaktır ? 

3. Kesbi katiyet etmiş mahkeme kararları 
muvacehesinde uzun müddet sürüncemede kal
mış olan 431 numaralı Kanunun 8 nci maddesi 
tefsiri yeniden canlandırdarak Meclisten millet 
yararına hal ve fasl' edilerek çıkarılmıştır. Bu 

bağlı tefsirin de yenilenerek Meclise sevketmek 
Hükümet için mümkün değil midir"? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi soru önergesi 
okunurken Hükümetten öğrendik, buna Maliye 
Bakanı cevap verecektir. Maliye Bakam ise 
müstacel bir işi olduğu için gelemiyeceği habe
rini gönderdi. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Filhakika 
bu soruya Maliye Bakanı arkadaşımız cevap 
verecektir. Okunan soru muhtevasından da 
takdir buyurulacağı üzere, uzun bir araştırma 
ve tetkik mevzuudur, tetkikler de henüz biti
rilmiş değildir. Soru sahibinden bunun bilâhara 
cevaplandırılmasının kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Muvafakat ediyor musunuz? 
SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Ediyo

rum. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
Ozçoban'm, işsizliğe karşı ne gibi tedbirler alın-
dığı hakkındaki sorusuna Çalışma ve Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlıklarından olan sorusuna Dev
let Bakanı Cemil Said Barlas ve Çalışma Bakanı 
Şemsettin Sirer'in sözlü cevapları (6/341). 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda yazılı sorularımın Çalışma, Ekono

mi ve Ticaret Bakanları tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını rica ederini : 

1. Türkiye'de işsizlik tehlikeli bir durum 
arzediyör mu? 

2. Günden güne artan, ağır hayat şartları 
karşısında işsiz vatandaşlarımız hakkında alın
mış ve alınacak tedbirler var mıdır? 
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B : 105 9. 
3. Afyon Karahisar'da acıklı bir hal almış 

olan işsizlik karşısında neler düşünülüyor? 
4. Yurdun her tarafında olduğu gibi bilhas

sa Afyon'da öteden beri muhtelif bakanlardan 
istediğimiz veçhile (İşsizliğin hafiflemesine 
medar olacak) herhangi bir fabrika kurulması 
hususunda Hükümetin düşüncesi nedir? 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Kemal özçoban 

DEVLET BAKANI CEMÎL SAİD BARLAS 
(Gazianteb) — Efendim, bu sözlü soru benim 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı olduğum zaman ve
rildiği için ben cevap veriyorum. 

Afyon Karahisar mıntakasmda da, diğer 
mıntakalarımızda olduğu gibi, memleketin ve
rimine, istihsal kabiliyetine göre tesislerin ya
pılıp yapılamıyacağı hususunda memlekette 
umumi bir etüd yapılmaya başlanmıştı. Devletçe 
iktisadi bir plân hazırlanıyor, bu meyanda Af
yon Karahisar da nazarı itibara alınmıştı, ona 
göre birşey yapmak imkânı Ticaret ve Ekonomi 
Bakanlığı tarafından araştırılmaktadır. 

ÇALIŞMA BAKANI EEŞAT ŞEMSETTİN 
SlRER (Sivas) — Memleketteki işsizlik mevzuu 
üzerinde dünden bugüne değişmiş bir vaziyet 
yoktur. Beş on para kazanmak ve yine yerine 
dönmek üzere köyden kalkıp şehire gelerek iş 
ariyan ve iş bulacağı zamana kadar işsiz kalan 
köylü vatandaşlara dün olduğu gibi bugün de 
raslarız. iş vereniyle anlaşamadığı için işin-
dan çıkarılan veya çıkan, yeni bir iş ariyan, 
bu işi buluncıya kadar da işsiz gezen vatandaş
lar dün olduğu gibi bugün de vardır. 

Aynı suretle herhangi bir sebeple çalışmak
ta olduğu iş yeri kapandığı için işsiz kalan ve 
yeni iş ariyan ve buluncıya kadar da işsiz kalan 
vatandaşlar da her zaman olduğu gibi bugün de 
vardır. Ancak memleketimizdeki bu işsizlerin 
teşkil ettiği yekûnu ve mahiyetine göre bizdeki 
işsizliği tehlikeli diye tavsif etmek yerinde mi
dir değil midir ? Dün olduğu gibi bugün de aynı 
nispetler dâhilinde mevcut olan işsizliği tehlikeli 
diye tavsif etmek doğru olmaz. Bu hali üzücü 
diye tavsif etmek yerinde olur. Tehlikeli omıı-
yan hastalıkların da üzücü oluşu gibi. 

Sayın arkadaşlar; işsizlik âlemşümul bir 
derttir. En küçüğünden en büyüğüne kadar 
her seviyede bütün cemiyetlere arız olan ve 
şartların tahavvülüne göre artan ve eksilen bir 
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has1 alıktır. Dünkü radyoda haberleri arasında 
Birleşik Amerika'da, şu anda 3 025 000 işsizin 
mevcut olduğu havadisi de vardı. Evvelki se
ne bu memlekette işsiz sayısı milyon raddelerin
de idi. 

1934 - 1935 yıllarında ise Birleşik Ameri
ka'da 11 milyon, Almanya'da 6 milyon işsiz 
bulunduğunu hatırlarız. Zamanımızın devleti, 
işsizliği mücadele edilecek bir mevzu olarak 
ele almış ve bunun için birtakım tedbirler, ve 
müesseseler meydana getirmiştir. Bunlardan, 
birisi işle çalışacak insan arasında tavassutta 
bulunan işe insan ve insana iş ariyan kurum
lardır. Böyle bir teşkilâtın nüvesi memleketi
mizde de atılmıştır. Ancak bu türlü teşkilât 
hiçbir memlekette işsizliği tamamiyle ortadan 
kaldıracak bir eksir mahiyetini iktisap edebil
miş değildir. Birleşik Amerika'da da bizde 
mevcut olan iş ve işçi bulma kurumu gibi bir 
teşkilât vardır. Fakat bu teşkilât bu memleket
teki işe insan yerleştirme faaliyetleri yekûnu
nun ancak üçte birine vasıta olabiliyormuş. 
Böyle olmakla beraber, yani tamamiyle işsizli
ği bertaraf edecek iş ile insanın kavuşmasında 
kâfi bir vasıta olabilecek hale henüz gelmemiş 
olmasına rağmen bu teşkilât her memlekette 
mevcuttur. Ve yapabildiği kadar faydalı ol
maktadır. Bizde de, arzettiğim gibi, iş ve işçi 
Bulma Kurumu ve faaliyetleri başlangıç dev
resinde zamanımız devletlerinin işsizliği kal
dırma veya daraltma yolunda baş vurdukları 
vasıtalardan birisi de; yeni iş sahalarını açma
ya çalışmaktadır. Bu yolda halk idaresi niza
mı içerisinde yaşıyan memleketlerle diktatör
lük idarelerinin müracaat ettikleri tedbirler birbi
rinden farklıdır. Bfc, halk idaresi nizamı içinde ya

şıyan bir milletiz. Bittabii, Nazi Almanya 'smda ve
yahut faşist italya'da, Komünist Rusya'da işsizli
ği izale etmek için bağ vurulan tedbirler memleke
timiz için mevzuubahis olamaz. Bununla bera
ber dışardan temin edilen krediler, içerden 
temin edilen finansmanlarala memleketimizde 
istihsal ve iş hacmi genişıliyecek ve yeni iş sa
haları açılacak ve bu tecelliler işsizlik derdi
nin en tesirli izale veya tahdit çareleri olacak
tır. 

Afyon Karahisar 'm hususi vaziyeti üzerin
de Barlas arkadaşımız mâruzâtta bulundu. 
Kendilerinin söylediklerine ilâveten ben de, sı
rası gelmiş iken bilhassa Afyon Karahisar Mil-
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letvekilleri alkadaşlarımdan bir ricada bulun- I 
mak isterim. Afyon'da, hususi sermayelerin 
birleşmesiyle, bâzı sanayi müesseselerinin ku
rulması imkân dâhilinde görülüyor. Oraya 
gönderdiğimiz arkadaşlar tetkikler yapmışlar 
ve tetkiklerinin neticelerini bildirmişlerdir. 
Bunların da kanaatlerine göre bu şehirdeki 
sermaye sahipleri aralarında iş birliği yapa
rak, Kemal özçoban arkadaşın da düşündüğü 
gibi, birtakım iş yerleri kurabiilrler ve bu 
yoldaki teşebbüsler memleketin kalkınmasın
da âmil olabilir. Bu yolda muhitlerini teşvik 
etmelerini, aralarında Kemal özçoban arkada
şımız da dâhil olmak üzere Afyon Karahisar 
Milletvekili arkadaşlarımdan bilhassa rica ede
rim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar, gezmiş olduğum birçok kasa
balarımızda hattâ köylerimizde halkımızdan bir
çok kimselerin eli boş işsizlikten müşteki ve kah
veleri doldurmuş olduğunu gördüm. Türkiye-
mizde birçok sahalarda iş mevzuu vardır. Prog-
ramsızlık, işletilmiyen servetlerin ölü durması, 
yüzünden birer kudret kaynağı olan vatandaşla
rımız işsiz bulunuyorlar. 

Sayın Bakanın verdiği izahata göre iki husu
su arzetmek isterim. Bakan buyurdular ki, dün 
olduğu gibi bugün de işsizlik bahsinde esaslı bir 
değişiklik yoktur. 

Arkadaşlar, memleketimizin hususi durumu
na göre zirai sahalarda mahsulün az veya çok
luğuna göre her sene işsizler az veya çok 
değişmektedir.' Binaenaleyh, bilhassa mahsul 
kıtlığı senelerinde işsizlik memlekette acı bir hal 
almaktadır. Tabiatiyle verilen rakamlardan 
Amerika'da 3 milyon küsur işsizin bulunması ile, 
bence nüfusumuza göre Türkiye'deki işsizlerin 
daha çok olduğunu iddia edersem yalan söyle
memiş olurum. 

Sonra Faşist devletlerin sistemini biz hiçbir 
zaman ileriye sürmüyoruz. Bilâkis demokrat 
milletlerin kabul etmiş oldukları esasları ve iş
sizliği giderecek tedbirlerin alınmasını istiyoruz. 

Esas sözlerime girişmeden evvel, Sayın Baka^ 
nın buyurdukları gibi hususi sermayenin mem- I 
lekette yer bulmamasına sebep olan engellerini 
gidermek, bertaraf etmek surtiyle ve icabeden 
tedbirleri almakla hususi sermayenin yer bul
ması mümkün olacaktır. Yalnız Afyon Kara- j 

. 1&& O : 1 
hisar'in hususi durumuna göre, orada şahsi te
şebbüsün yani hususi sermayenin hususi teşeb
büslerin yerleşmesine engel olacak idare adam
larımız vardır.. Bunlardan birisi belediyedir. 

Arkadaşlar, bir araya gelmiş, şirket yapmış 
olan, lâstik fabrikası açmış bulunan bir heyet 
Afyon Karahisar'da belediyeden istemiş olduğu 
arsayı alamamış, mecburen daha ziyade işsizliği 
az olan Eskişehir'e nakletmiştir. Binaenaleyh, 
belediyelerin ve sairenin suhulet göstermesi lâ
zımdır. 

Bu memlekette işsizliğin tehlikeli bir durum 
arzetmekte olduğuna kaniim. îlk, orta, lise ve 
hattâ üniversite mezunlarından birçok gençle
rin bize vâki müracatlarmdan ve kahvelerde oyun 
masaları başında vakit geçirmelerinden anlıyo
ruz ki, iş sahası daralmıştır ve iyi organize edil
memiştir. 

işsizliğe çare bulmak ve işsizlerle meşgul ol
mak üzere kurulan Çalışma Bakanlığının hemen 
faydası pek az ve lüzumsuz bir Bakanlık olduğu
nu söylersem beni mazur görün. Zira 1946 yılın-
danberi bizzat takip ettiğim yüzlerce vatandaşı
ma aylarca sonra cevap verilmiş ve dört tanesi 
müstesna cümlesine iş verilememiş veya sıraları 
gelmemiştir. Meselâ altı nüfuslu bir aile reisine 
yevmiye 170 kuruşluk iş teklif edilmiştir. Bugün 
köylerimiz dâhi işsizlerle dolu ve perişan bir 
manzara arzediyor. Bir köyde 26 hizmetkâr üze
rinde durdum. Yemesi, içmesi kendisini tutan 
adama ait olmak üzere Kasımdan Kasama, yani 
bir senelik 80 liradan 150 liraya kadar para alı
yorlar. Bu zavallı adamların kendi karnını do
yurması dahi kâr ise de, bâzılarının evli ve ço
cuklu ve bâzılarının da bekâr fakat ana ve hem
şireleri gibi iaşesiyle mükellef bulunduğu nüfu- . 
su göz önünde tutarsanır köylerimizdeki feci man
zarayı takdir »edersiniz. Daha geçen ay üç lise me
zunu Afyon Karahisar'mda çok cüzi bir ücret 
mukabilinde (hayret etmeyiniz, otuz lira ücretle) 
işe razi olduklarını söylediler. Benizleri uçuk 
verem olmuş veya verem başlangıcında olan bu 
gençlerin acıklı durumları gözlerimden yaşlar 
akıttı. 

Yine Afyonda yüzlerce gencin gazetelere gön
derdikleri acıklı hallerini tasvir eden ve iş istir 
yen yazılarını okudum da içim kan ağladı. Her 
biri birer kıymet ve istihsalimizi artıracak birer 
kudret kaynağı olan ve Türk çocuklarını işsizlik 
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Ve yoksulluğun amansız- kucağına atmış, bigâne 
kalmış, veremden yüzlercesinin ölümüne sebep 
olmuş olan C. H. P. Hükümetlerinin mesuliye
tini Türk Milleti takdir etmektedir. İşte bu feei 
manzara ve sebeplerle ben huzurunuza gelerek 
soru önergemi tekdim ediyorum. 

Evvelce Eskişehir'den çok büyük ve nüfusu 
kalabalık bir şehir olan Afyon'u önergemde mi
sal oarak gösterdim, iktisadi hayatı mefluç ve 
buhranın aman vermez şiddeti karşısında nevmit 
ve perişan olmak Afyon halkının büyük bir ek
seriyeti et ve diğer kuvvetli gıdalardan vaz geç
miş, katıksız kuru ekmek bile bulmaktan âciz bir 
hale gelerek fevç fevç iş aramak için Ankara, İs
tanbul, İzmir, Eskişehir velhasıl yurdun birçok 
yerlerine hicret etmişlerdir. Yalınız bu sene 380 
ailenin göç ettiği tesbit olunmuştur. Halbuki Af
yon Karahisar toprakaltı ve topraküstü servet-
leriyle yurdumuzun önde gelen toprak parçasını 
sinesinde taşımaktadır. Fakat ne yapalım ki, Haz-
reti Nuh'tan kalma karasabanla ve döğenle çift
çilik yaptırılmakta, ve akar suları ve birçok im
kânlarının mevcudiyetine rağmen halâ bir tek 
fabrika esirgemekte ve bu asil Türk çocukları
nın ümitsizliğe düşürülmekte olduğunu kemali 
teessürle bildiririm. 

Afyon'daki hayat şartlan tahammül edilmez 
bia* hal almıştır. Hele bu sene mahsul darlığı yü
zünden köylerde dâhil olmak üzere umumi bir 
felâketle karşı karşıya bulunulmaktadır. 

Dünden beri her Bakan kendi seçim mıntaka-
smı veya hatır ve gönül saydığı yerleri düşün
müş Afyon'u ihmal etmişlerdir. Afyon Cumhu
riyetin feyzinden, nimetlerinden bu sahada müs
tefit olamamış bir vilâyettir. Senelerden beri fab
rikalar vadedflümiş, hiçbir Bakan sözünü tutmamış
tır. İstiyoruz. Her sene istiyoruz. Fakat mukabi
lini -alamıyoruz. Daha bir ay evvel (işte size iş 
bulmak için Ankara'ya bir heyet gönderiyoruz) 
diye propaganda yapan C. H. P. filhakika An
kara'ya bir heyet gönderdi, meğer bu heyet İnö
nü'nü ziyaret ve elimi öpmek için gitmiş. Vilâyet 
halkımızın hu ümidi de kırıldı. Arzettiğim şu man
zara yalnız Afyon'da değil, Türkiye'nin her ta
rafında aynıdır. İşsizliğe çare bulmak Hükümetin 
ve Devletin vazifesidir. Aksi takdirde Hükümetin 
hikmeti vücudu kalmaz. 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Siz gelirseniz hikmeti vücuda anlaşılacak.. 
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3. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 

üzçoban'm, Hâkimler Kanununa aykırı bir i§-
lem yapılıp yapılmadığına dair sorusuna Adalet 
Bakanı Fuad Sirmen'in sözlü cevabı (6/342) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda yazılı sorularımın (Sözlü olarak) • 

Adalet Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
rica ederim -

1. İzmir'de Hâkimler Kanununa aykırı ola
rak üç yargıcın vazifelerinden uzaklaştırılarak 
Şubat 1949 tarih ve 1 -1953/192 sayılı emir ile 
yedeğe alındıkları gazetelere intikal etmiştir. 

Buna benzer başka hâkimler hakkında da 
yapılmış muamele var mıdır? Bu işlemlerin ma 
niyetinin açıklanması. 

2. Bunlardan Nezihe Kolankaya'nın sulh 
yargıçlığından alınarak savcının emrine veril
diği doğru mudur? Vazifesi başında olan bir 
yargıcın savcı emrine (muvafakati alınmaksı
zın) verilmesi mevzuata uygun mudur? 

3. Ordu ilnde Celâl Bayar'la konuştuğun
dan dolayı takibata uğramış veya ihtar almış 
bir yargıç var mıdır ? 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Kemal özçoban 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar; Afyon Milletvekili 
Kemal Ozboçan'ın sorduğu 3 nokta hakkında 
cevap arzedeceğim. 

Soruların biri şudur : 
İzmir Adliyesinde son yapılan teşkilât deği

şikliği dolayısiyle hâkimlerden bir kısmının ye
değe alındığını gazeteler yazıyor, bu doğru 
mudur ? Bu vaziyette diğer mmtakalarda yapıl
mış muamele var mıdır. 

Bu konuyu, Yüksek Meclisin tamamen nü
fuz ederek, kavrıyablmesi için bugün mahke
melerin teşkilât itibariyle geniş bulunduğu mın-
takalardaki vaziyet hakkında kısaca bilgi ver
mek lüzumuna kani bulunuyorum. Ankara, İs
tanbul ve İzmir gibi işi çok ve mahkeme teşkilâtı 
geniş olan mmtakalarda, takdir buyurursunuz 
ki, hâkimlerden bir kısmı gerek senelik mezuni
yetini kullanması, gerek sağlık durumları itiba
riyle daima vazife başında bulunmadıkları için 
bu kadroların, kadro olarak istilzam ettiği nâ-
kim miktarının üstünde fiilen o mmtakalara tâ
yin edilmiş yargıç arkadaşlar vardır. Meselâ An
kara'da 6 asliye hukuk, 5 Asliye ceza, bugün 2 
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ağır ceza, 3 sulh hukuk, 3 sulh ceza; Yenişe- I 
hir'de de birer sulh hukuk ve sulh ceza mahke
meleriyle ayrıca tcra teşkilâtı vardır. Bu +eş-
kilâtm kanunlarımıza göre istilzam eylediği 
hâkim adedi faraza 25 tir. Bu 25 yargıcın hep
si aym zamanda ve aynı dakikada iş başında bu-
lunamıyacakları için bu gibi teşkilâtı geniş olan 
yerlerde senelik mezuniyetleri ve ihtiyaçları do 
layısiyle gelemiyecek hâkimlerin kendilerine 
mevdu vezaifin muhtel olmaması için öteden 
beri kanuni kadronun istilzam ettiği miktar 
üstünde hâkimler tâyin edilmiş ve edilegel-
mektedir. Bunun sebep ve hikmeti Yüksek He
yetinizin de takdir buyuracağı gibi, vatandaş
ların işlerinin herhangi bir hastalık veya maze
ret dolayısiyle iş başında bulunamıyan hâkim 
olduğu zaman o mahkeme faaliyetinin muattal 
kalmamasını temin içindir. Bu şekilde Ankara ' 
da fazla hâkimler bulunduğu gibi, İstanbul'da, 
İzmir'de ve Adana'da aşağı yukarı ağır ceza 
merkezi olan ve geniş teşkilâta sahip bulunan 
birçok yerlerimizde böyle esas kadronun istil
zam ettiği miktar üstünde hâkim mevcuttur 
Bu hâkim arkadaşlar kendi sıfatlarına ve vazi-
felelendirildikleri işe göre çalışmaktadırlar. 

Bugün takdir buyurursunuz ki, bunların bir 
kısmı esas hâkimler iş başında iken diğerleri. 
kanunda böyle yedek, ihtiyat olmamakla bera 
ber, diğer ihtiyacı olan mahkemelerde çalışır 
ve müctemi mahkeme teşkilâtı olan yerlerde 
4 ncü hâkim olarak bulunurlar. Arkadaşımın 
bahsettikleri izmir'deki yeni değişikliğin sebebi 
de şudur: İzmir'de eskiden beri kurulmuş olan 
iki tane asliye hukuk mahkemesi vardır. Bah
settikleri tebliğ yapıldığı zaman o tarihte iki 
mahkeme vardı, fakat her mahkemenin iki ayrı 
ayrı günlerde çıkarak tek mahkemenin hâkimi 
imiş gibi, hakikatte iki mahkemeye, fakat fiili
yatta 4 hâkim çalışır gibi vaziyet vardı. 

Ayrıca 6 tarihte suçüstü işlerile iştigal eden 
iki mahkememiz ve iki de hâkimimiz vardı 
Son yapılan tetkikat neticesinde bâzı suçüstü 
hâkimlerin kendilerine gelen iş miktarına göre 
diğer hâkimlere nazaran bâzı yerlerde daha ke
sif iş altında boğuldukları ve bâzı yerlerde iş 
miktarı az olup da yarı zamanlarının boş geçtiği 
görüldü. Suçüstü mahkemelerin bir kısmının 
işlerinin sulha, bir kısmının da asliyeye taal
lûk ettiği için bunları vazifeli sulh ve asliye 
mahkemeleri arasında nöbet tutmak suretiyle | 
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taksim edilmesi daha uygun bulunmuş ve suç
üstü mahkemeleri, İstanbul, Ankara ve İzmir'
de kaldırılmıştır. Bu şekilde bir miktar tasar
ruf temin edildiği gibi, Bakanlığın görüşüne 
göre, hâkimlerin kendi ehliyet ve derecelerine. 
kendilerinin esas iştigal mev/;ularma nazaran 
meşgul olmaları istikametine de gidilmiştir. 
Hâkimler Kanununun ruhu da bunu emretmek
tedir. 

İşte, İzmir'de lâğvedilen suçüstü mahkeme
sinde çalışan hâkimlerin bulunması ve dediğim 
gibi iki hukuk mahkemesi bulunup da ayrıca 
iki de yargıç unvaniyle tâyin edilmiş asliye hu
kuk işleriyle meşgul hâkimler bulunması tu
nun dışında kadro üstünde yargıç ve hâkimlerin 
bulunması dolayısiyle mahallinde adalet müfet-
tişliğince yapılan teftiş neticesinde verilen ra
pora dayanılarak vaziyet yeni baştan mütalâa 
edilmiş, yeni şekilde hâkimlerin vaziyetleri ve 
vazifeleri tesbit edilmiştir. Bu arada lağvedil
miş olan suçüstü hâkimlerden biri asliye ce
zaya diğeri de sulh cezaya verilmiştir. Yapıl
mış olan muamelede kanun dışında herhangi 
bir hareket olmadığı gibi bu şekilde muamele 
tatbiki, yedi yüz küsur numaralı Kanunun me
riyete girdiği tarihten beri Bakanlıkça yapıl
mıştır. Bu yetkiler kullanılırken şüphesiz ki, 
vatandaş işlerinin süratle görülmesi ve sürünce
mede kalmamasını temin maksadiyle hareket 
edilmiştir. Bu kısma ait suallerine vereceğim 
cevap budur. 

İkinci sualleri : 
İzmir'de sulh ceza hâkimi olan bilmem ne 

hanım alınıp müddeiumumilik emrine verilmiş 
midir ve bir hâkim muvafakati olmaksızın 
müddeiumumilik emrine verilebilir mi; bu, ka
nuna uyar mı? 

Arkadaşlar; demin de arzettiğim gibi, îzmir-
de sulh hâkimi olarak mevcut mahkeme adedi
nin üstünde arkadaşlar vardır. Nezihe Hanım 
da orada kadro itibariyle sulh hâkimi olan bir 
arkadaştır. Fakat o tarihte sulh hâkimi unva
nını haiz olup da ve hattâ yargıç unvanını haiz 
olup da müddeiumumilikte çalışan beş altı ar
kadaş mevcuttu ve bugün dahi Ankara'da, İz
mir'de, İstanbul'da birçok merkezlerde unvan
ları hâkim veya sulh hâkimi olduğu halde 
müddeiumumilikte çalışan arkadaşlarımız var
dır. Düne kadar İstanbul Başmuavini yargıçtı. 
Bugün Ankara'nın Başmuavini yargıçtır. Iz-
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mir'in bugünkü Başmuavini ve fiilen iş başında 
bulunan arkadaş yargıçtır ve bu tebligat yapıl
dığı tarihte izmir'de müddeiumumilik kadrosu 
iyinde beş tane yargıç veya sulh hâkimi çalış
maktaydı. Bugün istanbul Savcılığında mevcut 
kırka yakın muavinden zannederim on tanesi 
yargıçtır ve bunların dışında birinci maddede 
cevap arzederken söylediğim gibi sulh hâkimle
rinin ihtiyatı vaziyetinde bulunan dört sulh hâ
kimi de ayrıca sulh hâkimleri vazifelerinin ba
şında ve ihtiyat hâkimine ihtiyaç bulunmadığı 
bir devrede şüphesiz ki, boş gezip maaş almak 
vaziyetinde olmıyaeakları için müddeiumumilik
te çalışmaktadırlar. 

Hâkimler Kanunu hükmüne göre hâkimli
ğin teminatının ne okluğu bu kanunda yazılıdır. 
Bir hâkimin müddeiumumilikte çalışması temi
natı ihlâl etmez, bilâkis bir müddeiumuminin 
hâkim olarak çalışması vaziyeti hâsıl olursa asıl 
ozanı an teminat ihlâl edilmiş olur. Hâkimler 
Kanunu çıktığından beri Türkiye Cumhuriye
tinde böyle bir misal olduğunu ben bilmiyorum. 
Oüukü bir hâkimin müddeiumumilikte çalışması 
esas unvanı ve kadrosu hâkimlik olduğu için 
hakkında herhangi bir şekilde Hâkimler Kanu
nunun hâkimlere hasrettiği teminat dışında bir 
muamele yapmaya müsait değildir. Bilâkis biz 
bir müddeiumumiyi hâkim yetkisi vererek çalış 
tırırsak,, asıl tehlike ozaman doğar k ; ; o müd 
deiumumi olmak sıfatiyle hâkimlik teminatını 
haiz değildir. Onun için hâkimlik teminatın 
haiz olmıyan bir adama hâkimlik rolü ve fonksi 
yoııu yaptırmak vaziyeti hâsıl olur ki, bu ha
kikaten tehlikelidir ve böyle birşey yoktur. 
Sual soran arkadaşım epey bir müddet hâkimlik 
yapmış ve hattâ zannediyorum, müddeiumumi
lik kadrosunda yargıçların bulunduğunu benim 
kadar bilen bir arkadaşımızdır. Çünkü istanbul 
Müddeiumumiliği yapmış bir arkadaşımızdır. 
Kendisinin çalıştığı zaman başmuavini vardı. 
Arkadaş yargıç olduğu gibi diğer muavinlerin 
dahi yargıç sınıfında olduğunu ve binaenaleyh 
yapılmış muamelede Hâkimler Kanununa aykırı 
birşey yoktur, izmir'de üç Sulh Ceza mahke
mesinin işlerinin çokluğu dolayısiyle dördüncü 
eklenmiş ve sulh cezanın birinde arzettiğim gibi 
lağvedilen suçüstü mahkemesinden açıkta ka
lan hâkim getirilmiş diğerine de o tarihte müd 
deiumumilikte çalışan ve fakat sulh hâkimi olan 
Muhittin Bey getirilmiş, Nezihe Hanım müd-
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[ deiumumilikte sulh mahkemelerinin ihtiyatı ola

rak, sulh mahkemelerinde hâkimlerin hepsi iş 
başında bulunduğu müddetçe müddeiumumilikte 
çalışması tensip edilmiştir. Binaenaleyh bu 
muamelelerde Hâkimler Kanununa uymıyan bir 
cihet olmadığı gibi mahkemeler teşkilâtının 
muntazam ve gecikmeden işlemesini sağlamak
tan başka bir gayesi yoktur bu muamelelerin. 

Üçüncü sualleri de Demokrat Parti Lideri 
Celâl Bayar'la konuştuğundan dolayı tecziye 
edilmiş, ihtar almış hâkim var mıdır? 

Cevabı kısaca şudur : Demokrat Parti Lide
riyle konuştuğundan dolayı ceza almış bir hâ
kim yoktur. Yalnız, kendilerine tebligat yapıl
mış, tavsiyede bulunmuş hattâ bâzı ahvalde 
inzibat meclisinden Hâkimler Kanunu hükümle
rine göre karar alınarak tevbih veya değiştirme 
cezası verilmiş bâzı hâkim arkadaşlar maalesef 
vardır. 

Bunların kendilerine bu cezaların tatbiki 
herhangi bir parti başkanı veya lideri ile konuş
masından değil, politik toplantılara, politika 
ve siyasete iştirakleri tahakkuk etmesinden do
layı yapılmaktadır. (Soldan, bravo sesleri) 
Eğer bu arkadaşımız sualiyle Ordu ilinde diye 
işaret etmesi dolayısiyle Ordu Ağır Ceza Baş
kam, Ordu âzası, savcı muavinine bakanlıkça 
yapılmış olan tebligatı kastediyorlarsa bir kere 
daha. kendilerine! söyliyeyim, ki, tebligat Hâkim 
ler Kanununa göre herhangi bir inzibati ıreza 
değildir. Adalet Bakanınız ihtar ve tavsiyede 
bulunmak yetkisi okluğu halde bu arkadaşlara 
bu muameleyi tatbiki doğru görmemiştir. Yal
nız bu arkadaşlara sırf mesleklerini ve kendile
rinin muhitteki itibar ve itimat telkin etme va
ziyetlerini korumak maksadiyle kendilerine teb
ligatta bulunulmuştur. Bu arkadaşlar hakkında 
bakanlığa vâki ihbarda bunların Demokrat Par
ti toplantılarına gittikleri, ziyafetlerde bulun
dukları, orada bir gazinoda ozaman demokrat 
olan Sadık Al doğan'm nutkunu dinliyerek al 
kışladıkları, bilmem ne yaptıkları ihbar edil
miş, tarafgirane hareket ettikleri söylenmiş, 
müfettişlerin yaptıkları tahkikatta bu ihbarların 
hiçbiri tahakkuk etmemiş, yalnız üç arkadaşın 
Celâl Bayar Ordu'ya geldiği zaman Parti binası 
içinde siyasi hasbihallerinde bulundukları anla 
silmiştir. Kendilerine bu şekilde harekette bu
lunmaktan tevakki etmeleri tavsiye edilmiştir. 

I Adalet Bakanınız, mevkiinde bulunduğu müd-
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y< l|ıa"evıl;elnsatlâ]li^.etle"asli huknıktyapgıçljimı< ğ'&jm 

ıjen Necmettin Yeşil'e verilmiştir. Bu yargıçta!"/ 
! ıjıaftşi ^öC^il 'Mıgük'tfefî/ I.|MM1»V;Î U<I n-.ı^;wl 
! 1 .a? .»Aşjiyîöı ıKııkiafcMa%k^mJi&Q lyetânlic.ol^T ı•. y 
' iakf.^alıgıpîâkîta^^lanv^ki Şafeinağlu (4^ A«ftir^-•« 
5 HuIfeRı'Hıra¥ı$wgıgkğiiftd(an-,e3auy^ksefcı^ere^li*î:neırı{ 
^ ^ağdı, ^almakigamtiyle/A'eUyei ^ijCıape't^erAsIiF^•>» 
' ÎıiW ı̂,157fiâKgngiı]5İ'aii,.ında/ y # k ^ i ,trolyn^kfı(li^yıer,:?j 
' hem 1 öred-öbligfe i -adınTOş -Ivfe .eyskj i ̂ ifsarietr. fflaİÜfatı-. 11 • 
r mesi((âi3fl,sa B^§a4 Atesöyıdseı Asliye Hiiııfeiuka.gietân ,), 
f ıjilmi^tir. Şuna da işaret edeyim;! Joy ĵOĵ elsBğ -̂,--/ 

j^T.-Vıiful IH.IÎ;I.JUH -tul n.IÜItıiJ'I<1 ıix;r;d *)(iî-)'>lftni/lnıl 

meTemdiî ı (batbifeh-Mi: da'hi1 <J«al̂ abHi!w&k.»'' Bu? 'HUMta'> i 
a rkadaş la höîhiadgl nbirı politik.'hisse' »ka^ılarafc'-' 
vazilMermi »en' ufak) şekilde» iMâî 'ettiMeMiHe!' d MtR 
birrltahaatirii:fertylma^!iİ'i4çinii'lfce»dHbrin'e biî:'jEfibî'^ 
işlerde »öikkatliriilhııa!Iijrikr»taviiye'eten'ekten b&fc•<' 
ka-> N ş # • lyapmadck. 11< Arfeöttlf M< 'bu ıgibiR hiarfe«' * 
keti yapbbak > arkadaşlar - ©İtarfea* 'kamubu»IfeatfeAlii i 'i 
ten* aslta ^^anröniyıecesîmiıafcte&ÜeMıru;(Brfalvo'şefe*''' 
leriî,'-"a&lk l̂ar/) .««»I M! î »/ t! ı»f i.vr»̂  ,(u;;l.;ı ![•.;> y.h.tvmv:': 

VKEM2ÜÖ'ÖZ0OBk-N'j (AfyyÂ'^â'r'â'nMr^ ^ î ; 

m e T ^ M ^ ^ ' U a M M ^ Ö a l f i n l i i î 'emifflirfe ^ 
rünce hayretler içinde kaldım. Bunlarda: 
Bi Za^»îpe¥irmiM1M#P« «at tâlİ l ' i^^Maî^JÖâ-
kartîiğffiîit•••'«götlderdîgil ! r ^k t Î M 1 19^?^a*Mı ^e 
1453/192 - 1 sayıll1 Se lM^Mato /^^ femi^ fe"^^ ' 
deMÜM^tir! • !ESfaifrH&feö^ İ 7 ' * â Ö e * fflMmlS-
vardır. Ben huMy^n-arz^^yîmV^SHaH^j? nşofu? 

Biz^*UMda; .yar^ ıP«^t^^eafen: i lbr i :b i^mua^^ tejnfli j j . ^ h . ) ^ u ^ 7 l ^ a f i ^ ç l ı ğ ^ , . ( çajî&t.w 
_ i . b.^ı.^^ ı,_.-t ı L IÎ.I. T " " " ' " ' ""' Gttıakta..iken. sonradan , muvakkaJt, salâhiyetle 

T !Mi'ihi>'» îııii/l M ıTltntHih i ' r ) l ınumi/ l mfıtr./"T n r / i ; ^ 1 Cumhuriyet Savcısı Yardımcılığında.çalıştırılan 
t e munıtazen terfi eden 70, lira, asli maaşlı Mu-
j li"ir.!i<I 'W l;ı'i')j; .m.'i'HUiulnıT 11 ff.ıi! :if> ı . j;-i.v>T>T'<tü(! 
h i t t i n T a V l a n ise, y e n i d e n t e ş k i l e d i l e n D ö r d ü n - ; , , 
ç ü S u l h C e z a Y a r g ı ç l ı ğ ı n a , ge t i r i lmiş j t i r . B u i z - . 'l«;İM'M.<',n î iHH.nnı •> r vııi mı u n u İT/ n IMH'IIH i7iwl 

irideki operasyonun bir, kısmıdır, istanbul'da,', 
urada,,, burada da olduğu muhakkaktır. Şimdi. 

• ı ; r rn j ı ; /um MV ıD.ifiır^ *rıov '»üint.:-!-» 1/ .ınftc^ııT/lı»-) 
yazJiıe 'sinde m u v a f f a k q l m u s v e k e n d i s i n d e n b u ru; •'>l;lı.ıw>vt7 j;l Ir./iDTıuf) ıvmfUii'riicü 'l'»Tx,ı ıIİT/ ı-Mfii; •ıhliüH'»/•»/ j ; ! tr./li/hl.ıfl IVIJM'IIII'CUÎIÎ 'ioTx,ı I I J T / 
ün, muhiti memnun kalmış,, hiçbir. şaibesi ölnıı-. 

•tjvı I\V\KH iKM-*Mii Tı.tTı;:rtı frbıtiTİ/Irul 'i.ı;r>r?-rııs7 n.KİM yan. 'derecesi yüksek bir yargıcın yıllaman beri T /la.iKvi'i ıınupAüii ij.bîiı mSiHimmuilun iyırıj(juai"j calısmaKta olduğu mahkemelerdekı vazifesin-. 
1 

^aH|mâ $v,,-~~, ^ . ^ . ^ x«x„«„^ v. ^ « » m u ^ 
^ Ş e r i e^İfömfe n l r ' ^ İ e ^ e t i ^ c ^ ^ r İ u M a i ı 1 1 ' lB 
aşka bu yar| nem r -^ . u yerine gelecek Ve mevcut, 

derdesti rüvyet dâvaların mahiyetine vâkıf"^u-0, ' 
junMyaff ^ r g ^ c ı ^:WwKmte *ışi!sa^iJ)fenif ¥e 
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Şayet yedek yargıçlığa lüzum varsa, ,fbu ye

dekler mahkemenin asıl hâkimlerinden değil, 
yeniden tâyin edilecek ve dereceleri daha küçük 
yargıçlardan olmalı idi. Burada aksine olarak 
derecesi küçük ve mevcut iş mevzularından bi
haber yargıçları sırf adaletin geç tecelli «itme
sini düşünür gibi mahkemelere asil olarak veri
lip, asil yargıçları da yedeğe almak: gibi garabet 
husule gelmiştir. 

Nerede kaldı ki, kanunlarımızda (yedek yar
gıçlık) diye bir unvanı memuriyet ve makam 
yoktur. 

Esasen bir kadroda vazife görmekte olan bir 
yargıca, "Bakanlıkça ve Ihususi kanuna göre di
ğer işler için munzam salâhiyet verile'bilir. Ya-
'hüt da bir yerdeki yargıcı münhal bulunan di
ğer bir yerde muvakkaten ve ydtkili olarak ça
lıştırabilir. Fakat yargıç ve âza muavinliklikleri 
dışında mahkemıesiz, yedek yargıçlık, kanunlar 
dışında, Adalet Bakanının ihdas ettiği muhay
yel bir yargıçlıktır. 

Yargıç denince (bir malikeme salonu, masası, 
mübaşiri ve kâtibi olan ve Hâkimler Kanunu 
•hükümlerine Tbağlı 'bulunan 'bir makam hatıra 
gelir. Yoksa sandalyesiz 'bakanlar misullü yar
gıç olamaz!. Hâkimler Kanununun 79 neu mad
desi teminatlı yargıçlarımızın mahkemesi lâğv-
edilse, kadrosu tenkis olunsa dahi maaşının ve
rileceğini, B nendinde ise muvafakatleri alın
maksızın, terfian da olsa mevki ve memuriyet
lerinin değiştirileıniyeceğini emreder. C 'bendi 
vekâlet emrine alınamıyacağmı, Ç bendi 1683 
sayılı Kanun 'hükümleri dışında tekaüt edilemi-
yeceklerini bildirir. Yine aynı kanunun 82 ncı 
maddesi : Teminatlı hâkimlerin şeref ve bitaraf
lıkla vazife göremiyeceği, bulunduğu yerde be
kayı memuriyetinin nüfuz ve itibarını haleldar 
edeceği veyahut memuriyet yerlerindeki işlerin 
çokluğuna ve çeşidine göre süratli ve muvaffaki
yetli işler göremediği tahkikatla vevesaikle anla
şılan yargıçlar hakkında inzibat meclisi karariyle 
rızalarına bakılmaksızın nakil imkânını göster
miştir. 

Bu bir cezai hükümdür. İnzibat meclisi kara
rını şart koşmuştur. Şu hüküm dışında hiçbir 
yargıcımızı vazifesi başından almamıza imkân 
yoktur. 

Hususile Sulh Yargıcı Nezihe Kolankaya'nm 
asaleten vazife gördüğü mahkemesinden alınarak 
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savcılık emrinde olmak üzere yedekliğe alınması 
büsbütün garabet arzediyor. Çünkü bir yargıcın 
yine icrayı kaza salâhiyeti baki kalarak savcılık 
emrine verilmesi bizim ve belki de dünya adliye 
tarihinde misline rasgelinmemiş bir muameledir. 
Bizim mevzuatımıza göre bilâkis savcılar yargıç
ların nezdinde bulunurlar. Bir yargıcı savcının 
emrine vermek kanım dışı çok büyük bir salâhi
yettir. Adalet Bakanı bile kazai bakımlardan 
yargıçların âmiri değildir. Şöyle karar vereceksin 
gibi emirler veremez. Ona ancak Yargıtay karı
şır. Savcının emrine verilen yargıcın, vazifelen-
dirileceği zamanı savcı tâyin edecektir. Bir yar
gıcı Adalet Bakanının nevama bir memuru olan 
saveıımı emrine vermek onun emriyle kararlar 
almaya mecbur eylemek usul ve teamülünü kurar
sak Türk Adliyesinin müstakilliğinden şüpheye 
düşmüş oluruz. Esasen savcıların yargıçlık temi-
natmdan faydalanmamaları bir çoğunu bitaraf
lıktan ayırmıştır. Nitekim Afyon savcısı Abdul
lah ve muavinleri bugün Demokrat Partinin 
düşmanı ve Halk Partisinin adamı mevkiine düş
müşler, Demokratlar aleyhine Türk vatandaşla
rının işlerini görmemiş veya vazifelerini suiisti
mal etmişlerdir. Bunlardan başka hiç şüphe yok kî 
Devlet teşkilâtında her memurun ehliyet ve dere
cesiyle mütenasip vazifede istihdamı, hem bun
lardan lüzumu kadar istifade edilebilmesi ve hem-
de terfih ve mevki yükseltilmesinde gözetilmesi 
tabiî olan maksat itibariyle elzemdir. 70 - 80 lira 
maaşlı bir Yargıcın Sulh Yargıçlığında kullanıl
ması, veya yedeğe alınması ve daha aşağı maaşlı 
bir hâkimin ise Asliye Mahkemesinde çalıştırıl 
ması bu lüzuma aykırı bir harekettir. Şuna da 
işaret etmek yerinde olur ki Kemal Türel ve Zeki 
Şahinoğlu ve diğer bâzı yedek yargıçlar adalet 
çarkımızın kırılmaz birer dişlileridir. Adalet ve 
adaleti seven Türk Milleti bu gibi yargıçlariyle 
iftihar edecektir. Onlar ne sağdan; ne soldan ge
lecek fısıltılara, tehditlere boyun eğmiyecek ve 
eğmemiş çalışkan, faziletli ve iş bilen ve iş başa
ran yargıelarımızdır ki maalesef bugün genç 
yaşlarında adliyenin bir odasının bir köşesinde 
sinek avlamaya veya uyuklamaya mahkûm edil
mişlerdir. 

Netice, bu ameliyenin mahzurları şunlardır : 
1. Yargıçlar muvafakatleri alınmaksızın va

zifelerinden uzaklaştırılmışlardır. 
2. Kanunda Yedek Yargıçlık yoktur, bunu 

Bakan kendiliğinden ihdas etmiştir. 
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3. Cezaları olmadan asıl - Yargıçlık masala

rından alınıp yedeğe ve yerlerine yeniden tâyin 
olunan küçük dereceliler de asilliğe getirilmek 
suretiyle haksızlık yapılmıştır. 

4. Savcıların emirlerine ve dolayısiyle Ba 
kanlar kendi emirlerine amade Yargıçlıklar ihdas 
etmiştir. 

5. Milletin parasını heder ederek, tasarruf 
zihniyeti dışında, sandalyesiz yargıçlıklar kuran 
Bakan randımansız bekleterek lüzumsuz maaşlar 
vermektedir. Senelerden beri ellerindeki dosyala
rın makbuzlariyle uğraşmış tecrübeli yargıçlar 
yerine dosyalara bigâne yeni yargıçların getiril
mesi adaletin süratle tecellisini baltalamıştır. 

Arkadaşlar; 
Bir müddetten beri Adalet cihazı ve eleman

ları üzerinde bir nevi operasyonlar diyebilece
ğim harekete tevessül edildiği seziliyor. Adalet 
Bakanının yalanlamalarına, rağmen teessürle ar-
zedeyim ki; geçen sene Karadeniz havalisine yap
tığımız seyahatte bizi ziyarete gelen memur ve 
yargıçlar oldu. Bu arada ordu yargıçları hakkın
da ihbarlar yapılmış, Halk Partililerin müraca
atı üzerine Adalet Bakanlığı Orduya bir adalet 
müfettişi göndererek bu işi tahkik ettirmiştir. 

Şubat ayında ağır ceza reisi ve üyelerine 
Adalet Bakanlığından (Celâl Bayar 'm ziyaret 
edilmesi adliyecilerin bitaraflığını ihlâl oldu
ğundan badema bu gibi hallerden tevakki edil
mesi lüzumu) ihtar olunmuştur. Eğer Adalet Ba
kanı yeni bir tahkik mevzuu yapmak isterlerse 
ben kendilerine yardım edebilirim. Mamafih 
Adalet Bakanının izahına göre ihbarlar sabit 
olmamıştır. Ancak vazife dışında bir dostunu 
ziyaret etmeyi menetmiştir. Bu hâkimlerin de 
sahip odukarı hürriyetlerini takyit demektir. 

Arkadaşlar; demokratlar Türkiye dışından 
gelmiş yabancı kimseler midir ki onlarla vazife 
dışında konuşmanın ayıp, günah veya suç ol
duğu gibi bir zihniyet ileri sürülüyor!. Biz de 
bu memleketin çocukları ve şayian hissedarı 
olan sahiplerindeniz. Biz de en aşağı vatanse
verim iddiasında bulunanlar kadar vatanına ve 
milletine bağlı insanlarız. Demokratlar da harp
lerde şehitler vermiş, kahramanlıklar göstermiş, 
su katılmamış Türk ailelerine mensupturlar. 
Bizim de bu ülkede hâkimlerden arkadaşları
mız, hısım ve akrabalarımız vardır. Vazife dı
şında elbette ve elbette temas ederiz. Bunda 
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bir mahzur yoktur. İş ki bitaraflığa halel getire
cek haller doğmasın. 

Fakat arkadaşlar; hepsinin başında yeni bir 
zihniyetin tebellür etmiş numunesini görüyoruz. 
1950 yılında memurlar ve yargıçlar kadrosunda 
ameliyatlar yapılarak girilmek istendiği kana-
ait uyanıyor. Her şeye el sürmenin tevilli yolu 
belki olabilir, ama hâkimler camiasına el sür
mek, tasarruf yapmaya yeltenmek asla caiz ola
maz. Bir memlekette mazlumların ümit bağla
dıkları, dertlilerin hak aradıkları yegâne melce 
adalettir. Oraya şu veya bu mülâhazalarla el 
sürmek içtimai bünyemiz, ahlâkımız, cemiyet 
olarak birbirimizle olan münasebetlerimiz üze
rinde kötü tesirler, vahim neticeler doğurur. 

Hayır arkadaşlar; buna biz müsaade edeme
yiz, Meclisiniz müsaade edemez. Türk milleti 
rıza gösteremez. Ve nihayet hukuk âlemi asla 
müsaade edemez. Adalet Bakanını, işte bu se
beple sorumlu addediyorum. 

ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (Rize) 
Arkadaşlar, Kemal Özçoban arkadaşımız bu 
millet kürsüsünden hâkimlreimiz hakkında ken
di görüşlerine göre Adalet Bakanlığınca şu 
veya bu vesilelerle baskı yapıldığını ifade eder 
şekilde konuştular. Ben yapılan muameleyi ta
mam iyi e açıkladığım halde kendileri gene bu 
kürsüden, bâzı politika menfaatleri mülâhazala-
riyle olacak, hâkimler hakkında şu oluyor, bu 
oluyor diye konuştular. 

Arkadaşlar, şunu arzedeyim ki, sözlerinde 
işine gelen kısmı alıp, diğer kısımdan bahset
medi. Kendilerine gayet sarih olarak dedim ki. 
İstanbul, îzmir, Ankara'da, diğer teşkilâtı ge
niş olan yerlerde behemehal mecburuz, fiilî kad
ronun üstünde ayrıca hâkim bulundurmaya. 
Bugünkü Türk adliyesinin teşkilâtı müçtemi 
mahkeme usulü dairesinde yürümediği için her 
mahkemenin ancak ve ancak tek hâkimi oldu
ğundan bu tek hâkim mezun veya hasta bu
lunduğu zaman vazifesini kim görecek? Müç
temi mahkeme teşkilâtı bulunduğu zaman küçük 
dereceden hâkimler, âza mülâzimleri mahkeme 
âzalarının yerini alırlar ve reis hasta ise en kı
demli âza vekâlet suretiyle boşluğu doldururdu. 
Bunları biz müçtemi bir halde çalışan ağır ceza 
ve Ticart mahkemelerinde yapabiliyoruz, ama 
bugünkü teşkilâtta asliye hukuk, asliye ceza 
mahkemeleri tek hâkimdir. Bu hâkimin yerine 
tasavvur ettikleri gibi derecesi ufak, müptedi 
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hukukta çalıştıkları .zaman, ihtiyata da alınafoi 
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, I , ^ a n y a ^ ^ ğ p ,'bu;^tjjfeş^h-ı^t¥S!f^fetim^ H â " 
n j ^ n ^ p ^ ^ j f ^ ^ a i ^ J^araş?,!y^r4^( [Jsifaıı^uVda 

, û$ f JÂ^İiy e,^|u^tık. ̂ â^imine, ̂ ,^ıl§-\ <#%&*>da 

ayrıca üç ihtiy^^ftjş^.ye^ji^^rğilr.ji^f^Şf^ar-

rakamlar da bunu göstermektedir.,^p^n,bul 
hâkimlerinin hepsi bana alman bu yeni ted-

ruur.til ,̂ ':*v0!•'•) •v-h)il \iiH.r.w><\. arjüllrl/ < . birden dolayı memnuniyetlerini ıtade etmişler-
dir. .. .. > 

' majişad^inajsuşja^ itâft.M i;İWa" 
yülü doîayısiyle hareket edilmişse lütfen söy-
lesinler. . r • . ' ' / , ,.., 

-•f.r;mr.(r'. v* r-sriifi') t-:)!;;l>A M-IO Î"Ht^hhiüi! 'H«! 
f. .Arkadaşlar, burada sunu da tekrar ..ifade ret-

t ...jiftejc i s t e ^ ^ ki^hâl^mj erimizi^ !b^a^a^^ın%ve 

.• ı ^ l ^ ^ ^ ^ n ' f ^ f e O T ^ ^ f i M ^ ^ r rfftîMak 

(kaza ; merkezirnizden en .büyük rrr|eır.]^e7||eyj.m^de 
v Çalışan, hacimlere;'kadar^ 

( femıdir^ -A^le t JBa^an?nın f^ek . y a ş l e p l / j ^ ^ u r . 
, Adalet'- Bakanmızmj Bajkanİ^^ ^zam^nı^^a ,^en-
.̂ çli partisi mensuplarifyle şıkı,t,erna^ı yar^' f".^|ye 
ve onları himaye ediyor diye yapılan .ihbarı 
aâ"müfettişine 'tankiü etfarn\ıs ve ' eîde,'edilen 
ndtıeeye göre bu hakim hakkında . ıcabeden 
muameleyi taklpetmıstır. (Soldalırbravo şeşleri) 

( , pmaenalşyh^ ^çlalet fi(_Bak^n^jz,fbura^claj({ne 
' Bysmokrat Partiyi', düşünüp,,• .ne, ^l^lejli ..,Ça,rt^pi 
, dusüîiür, ne de "kendi partisini 4üşünürf Ada-
!ı 'K.'.iiîJVj ' ,mr i :T i t i ' j . y ı ;n iTr : : r / *Hi s ! vı • Î MT >/t_ » I H I ^ 
, Jet Bal>anı,.jııernleketin,. yûks(ek , menafijn^ (hâ

kimi erimizin,.; ie kanaat ve , inauçla^ınJ^şnd^ri-
r ne jcaJnıak ye reylerini kullanırken,, işedikleri 
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•ô ıuvl'.üY J7iUvrî »'-j :.M'> V;H .:;f*)'iî)/t!'!')io'>ı!.ı;« jff.'.o 

^m 



* :EÖ: 10#W*9?6?194Sİ5M O* 1 
»imliba Indii 9'{;o.taH ."İÖÎRBJİ' şBbrtB^v ^ 1 19^^ jj 

™l t f f ! B ' t Z i ^ g r t ^ a s T ' ' ^ % ^ ? M a n ? ^ i î ^ r M 

-rf«gfiF«v¥<fifirçİıfWa¥al »Kfi^feStel^^f^leSg l^pı j 

yapılîf?9la^a îrrt rşM ,?Ü) ,T9f?îrn;:»f> m^B'-HM; 
-vö>I #?BÖı^^föî lr îA ^î&ifniflflb'*''1 muhtarları! 
n*kJIİ8Hr«*M<Fr? « & İ M £ M i s ^ e t a M h V ^ l a ^ ı n t 
»»•'PŞirmey^ v$%T*Mem¥$iğisİMelerîff <ıktarinf 

rrnv r>kfid ni.tofnfirfiîll ^ ' » ^ « o m ^ f ^ ı ^ i i H ^ ü i r . j 
K e m ^ ^ t M ' ' ^ | 

trmloınsO .çBhrtBtBv rrd /rBtaf>ftB?[*'?; îr?.ı; \W-f , 

-IflS°Çfi8"i!İrno« hortBBnft'irirrt rıcfo rrffiv ^.r/.ıV.rV' 
-fl'ionı̂ flSf*BSfiffl«KııC.ff«9® rJÎf&ira#t*lEf^a»tMgel 
- o r l e^ 1 ^ ; iMt tM^ rf»#ta^ff»B7(«jrai. k j - ^ i M ihvzi 

ancak k a y ^ k ; ^ i^%l^^W}ji\^^e^vrai(Ş]1^nl 
m ı # r ^ P ^ ^ a k ^ t e - r r O ) JTA(L\t<î '•"IflîIŞtt 
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P, htWsktbâM.Mİ vTİKıâlD W#i?i&MlerM. I Mtfcudur 
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.jjeıttİMTeM[»RaMkayabK^di iedeırfesöfflatfbikatöSP#)d 
-T 'bjey^a^mek^dmnıiMbigt'ffittteRka^ I JTfl̂ *f faı jrööiltf f i$Mt J 
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-•f .'5?-«tBanfeâJWıni ı*aMM^etIi^ffi^tt«ı!rM*ıf M 1 MyUnaJ 
n im(d^ü3fe*<>zirakr^ 
^kmm jûiMm\^mhm'feffşlö'ulif BaWa ^a^ffikj 

• njiflkflftilatâ^ ''âfeabil^cip>teair,Mktariî]'V/' ,|^>enl 

U',aıcfiKian,,Krear,ne" muKayese WTemfH2v"efttı-
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namelerinin tanz: inde 
.?.r,h 

>e-
Eeye-

ti halinde tastık ;ile muKellettırler. , ,r 

ren çiftçilerin o köy veya n^aha^e^^anıe t etti-

U1S^WrWa4l^edWt^? zfe#t >^feft??a^B^ r ! ^ e -

İhtiyar heyetleri kanuni salâhiyetler ve rJ^n-
j î [ f l f e ^ M B İ r e ^ İ ^ 5 l e t f f î m ^ ^ ^ m ^ jffPsuKyetler 
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•n*adlfotî|Sfe§l -VSMa1' W köy^'elh '!^if^ilöıöff h^gsi-
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J<caat» etmişler, orası da şöyle cevap veriyor: 
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(Başbakanlık Yüksek Makamına takdim edi
lip Bakanlığınıza havale buyurulan ve Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca yeter de
recede kredi açılması hususunun sağlanması yo
lunda bir dileği ihtiva eden dilekçeniz incelen
mektedir. Sonucu bildirilecektir. (2 Kasım 
1948) tarihi ve 25046 ve mütaaddit numara
lar; Ticaret Bakanlığı.. 

Efendim, bu vatandaş bekliyor, aylar geçi
yor; 20 Ocak 1949 tarihinde bir cevap alıyor. 
25 . XI . 1948; tarih ve 4/97 90 sayılı yazıya ek. 

T. C. Ziraat Bankasınca yeter derecede kre
di açılması hususundaki dileğiniz adı geçen 
Banka Umum Müdürlüğüne bildirilmişti. 

Alman cevaptan: 
1. tki arkadaşınızla birlikte köy ihtiyar 

heyeti tarafından kredi istek cetvelinden çı
karılmanız münasebetiyle ikrazat yapılamadı-

2. Bu durum üzerine kredi alamıyan iki 
arkadaşınızla birlikte çiftçi olduğunuzu göste
rir vesaiki, köy ihtiyar heyeti tasdikten imtina 
ettiği takdirde, valilik makamına onatmak su
retiyle bankaya müracaat etmeniz lüzumunun 
mahallî bankaca size izah edilmiş olmasına 
rağmen bu muameleyi yapmadığınız ve arazi
niz karşılığı ile kredi açılması isteğinde bu
lunduğunuz, 

3. Ancak, teminat göstermek istediğiniz 
gayrimenkul 1 erin kısmı âzaminin eşinize ait bu
lunması sebebiyle bu topraklar karşılığı ile kre
di alabilmeniz için Medeni Kanun ahkâmı ge
reğince hâkim izni almanızın icabettiği ve bu 
hususun size anlatılmasından sonra dahi bu 
muameleyi yaptırarak henüz mahallî bankaya 
müracaat etmediğiniz, 

4. Müracaatınızda usul ve mevzuata göre 
gerekli kredinin açılacağı, anlaşılmıştır. 

Efendim, sayın Bakan buyurdularki yekdi
ğerine müteselsil en kefil olarak tanzim edilecek 
beyannamelerde hiç kimsenin malı karşılık gös
terilmez. Binaenaleyh malı olmıyanların da bu 
kredilerden istifade etmesi düşünülmüştür. Çün
kü çiftçilerden bâzıları başkalarının arazisini 
işler, kira ile falan çalışır. Bunlara da sırf 
bir kolaylık olmak üzere bu şekilde karşılık 
istenmemektedir. Burada Ziraat Bankasının 
iyiliğini anmak isterim; köylüye elinden gelen 
yardımı yapmaktadır. Bu itibarla Ziraat Ban
kasından şikâyet için huzurunuza çıkmış deği-
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lim. Bu vatandaş kasten listeye ithal edilmi
yor. Sonra Bakanlığa yaptığı şikâyet üzerine 
kendisi celbedilmiş ve arazi karşılığında sana 
para vereceğiz denmiştir. Adam, arazim, yok, 
fakat eşimin arazisi vardır onu karşılık koya
yım demiş. Muameleye başlanmış- fakat her 
sene 600 lira alan bu vatandaşa 217 lira bir 
para gösterilmiş. Vatandaş buna da razı olmuş. 
Fakat ona da razı olacak olan bu köylü vatan
daş şu zorluklarla karşı karşıya kalmıştır; mah
kemeye gideceksin, eşinin mallarının senin nam 
ve hesabına ipotek edilmesi hakkında karar 
alacaksın demişler. (Üç kişi mi sesleri). 

Sayın Bakan bilirler, 17 kişidir, başka köy
lerden de vardır, arzu edilirse bütün isimleri 
verebilirim, başınızı ağrıtmamak için hepsini 
saymıyorum. Velevki üç kişi de olsa demokrat
sın diye para vermemek Hükümetin baskı yap
tığını ifade eder. 

Velhâsıl arkadaşlar, bu vatandaş, Demokrat 
Parti bucak başkanı olan Etem Başer ve ar
kadaşları bu suretle krediden mahrum edilmiş
lerdir. Bendenizin arzetmek istediğim budur. 
Vilâyete vâki olan müracaatleri semeresiz kal
mıştır, vekâlete vâki olan müracaatleri semere
siz kalmıştır. Bakanlığa vâki müracaatı de ne
ticesiz kalmıştır. Netice itibariyle ben bu işi 
ele aldıktan sonra ve iş Meclise intikal ettiril
dikten sonra muhtar işten el çektirilmiştir, fakat 
bu arkadaş ekememiştir. Esasen Afyon'da mah
sul azdır. Büsbütün mağdur olmuştur. 

EŞREF DlZDAB (Giresun) — Siz yardım 
etsenizya. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Çekiliniz, ozaman nasıl yaptığımızı göreceksiniz. 

DEVLET BAKANI *CEMİL SAÎD BARLAS 
(Gazİanteb) — Efendim; bir noktanın açıklan
masında fayda gördüm. Müessesenin ismi soru 
arzetmek müessesesi değildir. Kendilerini tat
min için Bakanlık lâzımgelen ehemmiyeti ver
miş ve el koymuştur. Kendileri hukukçu olduk
ları için benden iyi bilirler ki ; karı koca mal 
ayrılığı vardır, bunu nazara >almıyan Ziraat 
Bankası Müdürü mesul olur. Binaenaleyh, Zira
at Bankası memurunun, karısının malını tasar
ruf hususunda, mahkemeden müsaade almadan 
ipotek yapmış olması bir usulsüzlüktür. Ben, iş
leri ne Demokrat Parti, cephesinden, ne de Halk 
Partisi cephesinden tetkik ediyorum. Doğrudan 
doğruya köylü cephesinden tetkik ediyorum. 
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Halk Partisine mensup yüzlerce vatandaş köy
lünün bu (hususta şikâyeti vardır. Bunu, bu şi
kâyetleri, Halk Partisi bakımından değil, plas
man imkânlarının ve kanuna uyar vaziyetin 
icabı olarak tetkik etmişizdir. Binaenaleyh mü
racaat üzerine bir kayda tâbi olmadan hâdise
yi sonuna kadar götürdüm. İkinci tezkereyi de 
ek olarak yazıyorum. Yazım bir teyit tezkeresi 
de değildir; arkası ne oldu diye soruyorum, 
köylü parasız kalmasın diye. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Başka mânada anlamayın, Ziraat Bankası vazi
fesini yapmamıştır demiyorum. İçişleri Bakan
lığını alâkadar eden cihet, bu vatandaşlara ya
pılan baskı dolayısiyledir. 

DEVLET BAKANI CEMİL SAÎD BARLAS 
(Devamla) — Müsaade buyurun, hâdiseyi o 
tarzda ekspoze ettiniz ki, yalnız sizin ifadeniz 
ele alınsa, hakikaten Ziraat Bankasının vazife
sini yapmamış olduğuna efkârı umumiye kani 
olacaktır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Ben içişleri Bakanından »örüyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERlŞİRGİL 
(Zonguldak) — Arkadaşımın bahsettiği şey so
ru değildir, haber vermektir. Soru ile ihbarı bir
birinden ayırmalıyız. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Millete duyuruyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERÎŞlRGÎL 
(Devamla) —- Sizin sorunuzda filân köyde, fi
lân muhtar şu belgeyi imzalamamıştır diye bir 
şey yok. Sizin sorunuz umumiyetle Türkiye'de 
ihtiyar heyetleri ne yapar mahiyetindedir. Bu
na da Cemil Barlas arkadaşım cevap verdi. 

Biz, benim kanaatime göre içtüzüğümüzün 
soru müessesesini lâyikiyle işletmezsek bir neti
ce istihsal etmekliğimize imkân yoktur. Soru 
müessesesi ne ihbardır, ne şikâyettir. Eğer bu
nu soru halinde getirecekseniz böyle sorulur : 

Filân yerde, filân mahalde, muhtar filânın 
yaptığı şu muamele hakkında bakanlık ne yap
mıştır?. Böyle sorarsanız Bakanlık falan yerde 
falan muhtarın yaptığı falan iş hakkında ya-
pılan muamele şudur diye cevap verir. 

Türkiye'de muhtarlar, ihtiyar heyetleri Zi
raat Bankası kredisinden ne yapıyor diye so
rarsanız vereceğim cevap: 

Lütfen gayrikanuni yapılan muameleyi ba-
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na bildirin, ben de lâzımgelen muameleyi yapa
yım demekten ibarettir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Müsaade buyurun, içişleri Bakanından sorduk
larım vardır, izah edeyim. 

BAŞKAN — içişleri Bakanından muayyen 
bir sorunuz yoktur. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Var efendim. Soruyorum. 

BAŞKAN — içişleri Bakanından falan ve 
filândan topyekûn istediğiniz şey muayyendir. 
Ticaret Bakanı muamelenin seyrini, güzarişini 
hepsini anlattı. 

Içj^eri Bakanı da şimdi.. 
KEMAL ÖZÇOBAN' (Afyon Karahisar) — 

Efendim, sorumun üçüncü maddesini okuyun, 
orada var. 

BAŞKAN — Okuyun şu üçüncü maddeyi 
bakalım. 

(Sorunun üçüncü maddesi okundu) 
BAŞKAN — Bunu dahi Ticaret Bakanı izah 

etti. 
Bu soru bitmiştir. 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
özçoban'ın, Sinanpaşa, Çobanlar ve îhsaniye 
Bucak müdürleri haklarındaki §ik&yet üzerine 
ne işlem yapıldığına dair sorusuna 1çişleri Ba
kanı Emin Erişirgil'in sözlü cevabı (6/344) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim: 

1. Afyon'a bağlı Sinanpaşa, Çobanlar, îh
saniye Bucak müdürleri hakkında görevlerini 
kötüye kullanmak, ve irtikâp, irtişada bulun
mak iddiaları ile senelerden beri yapılan ihbar 
ve şikâyetler üzerine şimdiye kadar ne mua
mele yapılmıştır? 

2. isnat olunan suçların mahiyetlerine rağ
men hâlâ iş başında tutulmalarmdaki sebep 
nedir? 

Afyon Milletvekili 
Kemal özçoban 

İÇİŞLERİ BAKANI EMlN ERlŞÎRGÎL 
(Zonguldak) — Afyon Milletvekili Sayın öz
çoban'm, sorularına cevap veriyorum. Birinci 
soru şudur:. 

Afyon'a bağlı Sinanpaşa, Çobanlar, Ihsani-
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darma karakoluna getirip tehdit ve tazyik edi
yorlar, şahitleri bilhassa dövdürmüşlerdir. Ge
rek âmme işlerinin yürüyebilmesi ve gerek hak
larında yapılan tahkikatın selâmetle neticelen
mesi için bu adamların muvakkaten veya müeb-
beden yerlerinden uzaklaştırılması ve yahut iş
ten el çektirilmesi lâzımdır. Bunu, huzurunuz
da Sayın İçişleri Bakanından rica ediyorum. 

Şayet buradaki izahatım Bakanı tatmin et
memiş ise ve daha kuvvetli delâil istiyorlarsa 
şahsan bu hususta kendilerine yardım edebili
rim. 

Birader FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) 
burası, mahkeme mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞÎLĞİL 
(Zonguldak) — Bu üç bucak müdüründen hiç
birisi işten el çektirilmiş değildir. İkisi sa
dece valilerin gördüğü lüzum üzerine nakledil
mişlerdir. 
Bucak müdürlerinin tâyin keyfiyeti valilere ait 
bir meseledir, bu hususta İçişleri Bakanlığını
zın, tasdik etmekten başka hiçbir salâhiyeti 
mevcut değildir. Yalnız vâki olan şikâyetleri 
tahkik eder. 

Arkadaşım bana galiba iki ay kadar evvel 
bu üç bucak müdüründen şikâyet etmişlerdi. 
Haklarında derin! tahkikat yaptırdım, vali ile 
telefonla konuşta? •.. Bunlardan birisi hakkında 
eskiden nakil muamelesi yoktu, diğeri için de. 
Diğer bir vali arkadaşımla muhabere ederek 
becayiş teklif etmiş ve kabul olunmuştur. Vali 
diğer bucak müdürünün nakline lüzum görme
miştir. Binaenaleyh müspet bir olay söylerler
se müfettiş gönderirim, tahkikat yaptırırım. 
Bunun dışında Bakanlığımızın yapacağı hiçbir 
şey yoktur. 

6. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Atak ant* m, Soma İlçesinin T arkala Köyü suyu
nun Soma Belediyesince kamulaştırma işlemi 
hakkındaki sorusuna İçişleri Bakanı Emin Eri-
şirgil'in sözlü • cevabı (6/346) 

Yüksek Başkanlığa 
Manisa'nın Soma Kazasının Tarhala Köyü 

180 haneli, halkı bu köyde mevcut dabaklık, 
çizme ve ayakkabıcılık gibi sanatlarla geçinen 
bir köydür. Kasaba suyunu çoğaltmak ve ıs
lah etmek istiyen Soma Belediyesi bu suyun 
büyük kısmı nı istimlâk etmeye karar vermiş
tir. Bu karar köyün mahvini ve başka yerlere 

6.1949 O : 1 
göçmesini mucip olacak mahiyettedir. 

1. Bu kararın kanuni mesnetleri nedir? 
2. Kanuni mesnedi bulunduğu kabul edil

se bile bir hakkın gayriızrar maksadiyle kul
lanılması memnu olduğuna göre bir vazife sui
istimali değil midir? 

T». Bayındırlık Bakanlığından tasdik edilen 
su projesi «Suyun mülkiyeti temin edilmek şar-
tiyle» kaydını ihtiva ettiği halde bu şarta 
riayet edilmeksizin muamelelere devam edil
mesine niçin müsaade edilmektedir? 

4. Köylüler tarafından Nisan ayı içinde 
İçişleri Bakanlığına müracaat ve şikâyette bu
lunulduğu halde İçişleri Bakanı niçin ehem
miyetle işi tahkik ettirmemiş ve vazifelerim kö
tüye kullananlar hakkında muamele yapılması
na tevessül etmemiştir? 

Bu soruya Sayın İçişleri Bakanının sözlü 
olarak cevap vermesini istediğimi arzederim. 

Manisa Milletvekili 
M. Alakant 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERÎŞİRGİL 
(Zonguldak) — Muammer Alakant arkadaşımın 
sorusuna cevap veriyorum : 

Birinci soru şudur: 
Soma Belediyesi Tarhala Köyündeki suyu is

timlâke kalkmış, dayandığı kanuni mesnetler 
nelerdir? 

Cevap : Dayanlığı kanuni mesnetler 831 
numaralı Sular Kanununun 3 ncü maddesi; 3710 
sayılı Belediye İstimlâk Kanununun birinci 
maddesinin son fıkrası ve Medenî Kanunun 684 
ncü madedsîdir. 

Kanunlar şöyle diyor: 
831 sayılı Sular Kanununun 3 ncü maddesi: 
« Eşhası hakikiye ve hükmiyeye ait olup 

kendilerine varidat temin eden sulardan umu
mun istifadesine vaz'edilmesine lüzum görülen
ler belediyelerce kanuna tevfikan istimlâk edi
lir >. 

3710 sayılı Belediye İstimlâk Kanununun bi
rinci maddesinin son fıkrası : 

« Kanunu Medeninin kaynaklar hakkındaki 
hükümlerine riayet edilmek şartiyle belde dı
şından getirilecek suların kaynağı ve kaynak
tan beldeye, kadar geçeceği yerleri dahi lüzum 
görürse belediyeler istimlâk edebilir ». 

Medeni Kanunun 684 ncü maddesi : 
« Kendisine hiçbir faydası olmıyan yahut 
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kıymetleriyle gayrimütenasip bir faydası olan 
kaynak ve çeşme yahut ırmak sahibi, âmmenin 
menfaati için diğer kaynak ve çeşmelere su te
dariki ve suya mütaallik sair teşebbüsler için, 
tam bir tazminat mukabilinde, kendi kaynak 
ve çeşmesini veya ırmağını terke mecburdur. 
Bu tazminat suyun bir kısmının mutasarrıfına 
terkedilmesinden ibaret de olabilir ». 

Şu hale göre Soma Belediyesinin istimlâke 
hukukan salâhiyeti vardır. 

İkinci soru : 
Soma Belediyesinin kullandığı yetki bir 

hakkın gayrı ızrarı şeklinde değil midir? 
Cevap : Bu konuda bir hakkın gayrı izrarı 

mevzuubahis değildir. 
Çünkü : Tarhala Köyünde saniyede ortala

ma 7,38 litre boş akan su mevcuttur. Bu suyun 
çamaşır yıkamadan fazla kalan 5,80 litresinin 
Soma içme suyuna eklenebileceği Bayındırlık 
Bakanlığının tasdikli raporunda bildirilmiştir. 

Tabakhane için lâzım olan sulardan, cami ve 
şadırvan sularının boş akan fazlalariyle tama
men temin olunabileceği Bayındırlık Bakanlı
ğının Sular 5 nci Mmtaka Şefliği tarafından 
verilen raporda yazılmıştır. 

Bundan başka bu köyde Soma Garp Lin
yitleri İşletmesi tarafından ve başka bir mem
badan saniyede 8 - 1 0 litre su isale eden bir su 
getirilmiştir.. Bu su muhtelif çeşmelerle köye tev
zi edilmiştir. 

Şu izahat da gösteriyor ki, bir hakkın gayn-
izrar şeklinde kullanılmış bir hali yoktur. 

Bilâkis 1200 hane ve 6325 nüfusu olan So
ma Kasabasının su ihtiyacı saniyede 60 litre 
iken 34 setrtliği olan Sarıkaya'dan aldığı su mik
tarı 15,55 dir. 

Yeter derecede içme suyuna malik olmıyan 
Soma Belediyesi bu köyde akıp giden ve israf 
olan sulardan faydalanmayı kanun yolu ile 
almıştır. 

Şu halde hakkın gajjri ızrar için kullanılması 
değil, akıp giden suların buna ihtiyacı olan hal
ka verilmesi meselesi bahis konusudur. 

3 ncü soru şudur: 
Bayındırlık Bakanlığından tasdik olunan su, 

projesi, suyun mülkiyet temini şartını koyduğu 
halde bu şarta riayet edilmemiştir., 

Cevap : Bayındırlık Bakanlığınca, projenin 
tasdikinin suyun mülkiyetinin sağlanması şartını 
ihtiva etmşşj tabiî idi. 

. 1949 O : 1 
Mülkiyet için köyün rızası istihsal edileme-

yince kanuni bir yol olan kamulaştırma yoluna 
gidilmiştir 

4 ncü soru : 
Köylüler tarafından Nisan ayı içinde Bakan

lığa vâki şikâyet üzerine ne muamele yapılmıştır?. 
Cevap : İstida Bakanlığa 25 . IV . 1949 tari

hinde verilmiştir. Bir de bu arkadaşım bana söy
lemişti. Ehemmiyetle takip ettim. Yetkiyi kötüye 
kullanılan hiçbirşey görmedim. 

Soma Belediyesinin hukukan haiz olduğu sa
lâhiyeti kullanmayı menetmek için de hiçbir ka
nuni sebep bulamadım. 

Zaten bu köy halkımız, belediyece yapılan mu
ameleye rıza göstermeyince hangi mercie müra
caat etmesi lâzımgeleceğini takdir etmiş, bir ta
raftan kararın iptalini Danıştaydan istemiş, bir 
taraftan da istimlâk bedelinin artırılması için 
mahkemeye müracaat etmiştir, 

Bu kanuni mercilerin vereceği karar tabiatiy-
k her tarafı ikna edecektir. 

Yalınız bir noktayı da arzetmek isterim: 
Arkadaşımın bahsettiği köy, Soma Kazası 

içindedir, tarihî bir köydür. Tasavvur edebilir 
misiniz ki, bir kasaba kendisine bağlı bir köyü 
susuz bıraksın ve ora halkını işsiz, güçsüz kalma
sına sebep olsun. Tasavvur edebilirmisiniz ki, 
belediye istimlâk kararlarının tasdik mercii olan 
Cumhuriyet Kaymakamı ve valisi bir köyün su
larının alınarak perişan hale getirilmesini kabul 
etsin. Bu nevi bir kaymakam veya valinin ben 
mevcut olmadığı kanaatindeyim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
-— Efendim, sual takririmin mevzuu vehlei ulâda 
dairei intihabiyeme ait mevzii, mahallî, münferit 
bir hâdise gibi görünür. Ben bundan daima içti
nap ettim ve ancak umumi meseleleri Büyük Mil
let Meclisine getirmeye çalıştım. Bugünkü ve 
dünkü Bakan arkadaşlarım bilirler ki, bu gibi 
meseleleri daima evvelâ kendilerine bir mektup
la bildiririm ve kendilerinden cevap almıya ça
lışırım. Bugüne kadar bütün müracaatlarımı 
aşağı yukarı her Bakandan cevap aldım. Fakat 
Sayın Emin Erişirgil bu husustaki mektuplarıma 
ve müracaatlarıma cevap vermiyen tek Bakandır. 
Meselâ Soma'da Linyit işletmelerinde mütekâsif 
amele vardır ve mahkûmlar çalıştırılmaktadır. 
Bu itibarla Soma'lılar burada bir polis teşkilâtı 
kurulmasını istemişlerdir. Bu mevzuda kendile-
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rine yazdığım mektuba cevap alamadım. Meselâ \ 
Demirci'de bir demokrat... 

BAŞKAN — Mevzu ile alâkası yoktur bunun. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 

— Meselâ diyorum, misal getiriyorum. (Soldan, 
sadet harici, sesleri). 

Misal dahi getirmem istenmiyor. Bu şekilde
ki müracaatlarımıza cevap verilmemektedir ve 
bunu mevzu yapmak istiyorum. 

Hâdise, karekt eristiktir. Köylünün hayati 
menfaatlerinin nasıl korunduğunu ve köylünün 
falan veya filân partiye intisap etmesinden dolayı 
nasıl tazyildere mâruz bırakıldığını göste
recek karekt eristik tarafları ihtiva etmektedir. 

( ) Köyü 180 haneli bir köydür ve 
bu köy nevi şahsına münhasır köylerden bir ta
nesidir. Bu 180 haneli köyde, tabaklıktan elde 
edilen derilerle ayakkabı, çizmeler yapılır. Bir 
köydür. Bu köy de % 100 Demokrat Partiye 
intisap yolunu tutmuştur. Bu köy halkına De
mokrat Partiye intisap ettiklerinden 'dolayı iş
lerinin aksamıyacağı, eşit ımuamele görüleceği
ne dair en sayın makamlar tarafından yapılmış 
olan vaitlere bunlar derunu kalpten inanmışlar
dır. Ve bu suretle açıkça Demokrat Partiye gir
mişlerdir. Fakat Soma Belediyesi başka yerden 
su temini mümkün iken bu köyün hayatiyle 
alâkadar olan suyuna el koymuş, bunun üzere 
köy halkı türlü ıstıraplara düşerek, endişelere 
düşerek muhtelif heyetlerini merkeze gönder
mişlerdir. Evvelâ idari makamlara başvurmuş
lar Sayın İçişleri Bakanı da kendilerine burada 
hüsnü kabul göstermişlerdir. Fakat köyün % 100 
olarak Demokrat Partiye mensup olduklarını 
öğrenmiş olacaklardır ki, şimdi burada yapıl
mış olan işlerin hukuku âmmeye mugayir ola
cak bir tarafı yok diyorlar. Nasıl yoktur arka
daşlar? Kanunu Medeni hükümleri ne diyor. 
Kendilerine fazla ise ancak başka çeşmelere, 
başka yerlere su verilebilir diyor. Bunu almak 
için belediyenin mahkemeye müracaat etmesi 
ve bu hususta ilâm alması icabeder. Tasavvur 
edilebilirini ki, bir belediye kendi köyüne karşı 
böyle hareket etsin. Belediye sırf böyle bir par
ticilik tazyiki yapmak bahanesiyledir ki, bu su
retle hareket etmiştir ve 10 bin Soma halkı bu 
işten muztariptir ve Soma halkı, benim dairei 
intihabiyemin bir kazasının içerisinde bulunan 
bu büyük nüfus bu köylülere karşı merhamet 
ve insafla mütehassistir. 

. 1949 O : 1 
Köylülerin bu hususta feryat etmemeleri;. 

sükût etmeleri tasavvur edilebilir mi diyorlar. 
Hattâ kendileri diyorlar ki, geldiler, müracaat 
ettiler..Bir taraftan idari dâva açmışlar, bir ta
raftan hukuk dâvası açmışlar, kendi haklarını 
müdafaa etmeye çalışıyorlar. Fakat bu vatan
daşlar, köylü • vatandaşlar, iktidarları, günleri, 
zamanları mahdut olan bu vatandaşlar, ellerin
den alman suları geri verilmeyince haklarını 
geri almak imkânlarını arıyacaklardır. İyi bir 
idare, iyi bir Hükümet buna yer vermez, halkın 
bu şekilde ezilmesine mahal bırakmaz. 180 evlik 
bir köy halkı, falan partiye intisap ettiğinden 
dolayı, bu şekilde bir muameleye mâruz bırak
mak bu muazzez milletin en tabiî haklarına ri
ayetsizlik etmek demektir. İçişleri Bakanı me
selenin vahametini takdir ediyorlar mı? Bu ka
dar ağır bir günah işlemek vicdanlarım sızlat
mıyor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGlL 
(Zonguldak) — Muammer Aalakant arkadaşı
ma bir noktayı kati olarak söyliyeyim ki, bu 
köyün demokrat olduğunu ilk defa kendilerin
den şimdi öğreniyorum. Çünkü içişleri Bakanı, 
bu köy Demokrat mı, Halk Partisinden mi, bu 
iki partili arasında nispet yüzde kaçtır gibi şey
leri tahkik vazifesiyle mükellef değildir. Ciddî 
soyuyorum, bunu ilk defa kendilerinden öğ
rendim. Kendileri o heyeti bana prezante ettik
leri zaman Soma'dan bir demokrat kütlesi gel
miş, onu takdim ediyorum demediler. Bana 
kendi intihap dairelerinden gelmiş köylülerdir, 
bunların şikâyetlerini dinleyin dediler. Ben de 
»andım ki, particilik gayretiyle değil, köylü 
menfaatini müdafaa için uğraşıyor. Ozaman 
yanlış anlamışım. Fakat köy halkının bir kısmı 
Demokrat Partiye mensup olduğu için kanunun 
çevresi dışına çıkamam. 

ikinci mevzua geliyorum. Ben kendilerinin 
mektubuna cevap vermemişim. 

Haberim yoktur. Hususi Kalem Müdürüme 
«ordum, onun da haberi yok. Araştıracağım ve 
böyle bir kusuru bir daha yapmıyacağım. Ken
dileri değil; zaten âdetimdir, hangi vatandaş 
bana bir mektup yazsa mutlaka ona cevap ve
ririm ; 

3 ncü mesele şu; kendi dairei inihabiyelerin-
den gelmiş birkaç köylü vatandaşımızı benimle 
konuşturdular ve kendilerine de dedim, eğer 
sizin kâfi derecede suyunuz yoksa ve şayet su-
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suz kalacaksanız hiç kimse sizin bu suyunuzu 
alamaz. Ama tahkikat yaptırdım, Soma kasa
bası halkı ki, kendi dairei intihabiyelerinin hal
kıdır, 64 litre suya muhtaç bir vaziyette iken, 
ancak 15 litre suya malik bulunuyorlar. Hal
buki bu köyde bir taraftan su boş yere akıp gi-
"diyor ve bunu Bayındırlık Bakanlığı mütehassıs
ları tesbit ediyor. 

Arkadaşlar; akıp giden bu su yine Soma 
halkına verilecek olursa bundan bilhassa seçim 
daireleri orası olan bir arkadaşım, şekva eder 
mi, etmesi lâzımgelir mi bilmiyorum. 

Arkadaşlar, şu noktayı da arzetmek iste
rim; mahallî teşekküllere içişleri Bakanlığı 
keyf enıayeşa emir vermek hakkına haiz değildir. 
Bir taraftan özel idarelerin belediyelerin köy
lerin kendilerine ait olan işleri kendileri idare 
etsin diyoruz ve bozulması lâzımgelen bir hare
ketleri olursa mahkemelere, Danıştaya müraca
at edilsin diyoruz. Bir taraftan da suiistimal 
iddiası olmadığı halde içişleri Bakanından falan 
belediyeye şu işi yapmasın diye emir vermesi 
isteniyor. 

İçişleri Bakanı belediyelere şunu yap, bunu 
yapma diye emir verirse, Bakan vazifesini yap
mış olur mu? Biz, mahallî idarelerin muhtarlı
ğını bu kadar itina ederken ve bu itinayı gös
termek için eehit sarf ederken, benim bu yola 
sevketmek acaba kendi partilerin programına 
uygun mu? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Efendim, evvelâ dediler ki, bunların demok
rat olduğunu yeni öğreniyorum. Yeni öğreni
yorlar. Çünkü esaslı şekilde işi takip ettirmedi
ler. 

Dediler ki, su işini tahkik ettirdim. Bu işi 
nereden yaptırdınız? Köylüler geldiler, dedi
ler ki, harcırahını biz verelim, buradan içişleri 
Bakanlığının müfettişlerini gönderiniz. 

Tahkikat yaptırıyorlar. Zaten işinden şikâ
yet edilen kaymakam cevap veriyor. Buradan 
vilâyete yazılıyor, Vilâyetten kaymakama geli
yor, tabiatiyle gelen cevap zaten işlerin yapıldı
ğı mahiyetinde olacaktır. 

Arkadaşlar, hepimiz Milletvekiliyiz. Halk 
Partili, şu partili, bu partili ... Bütün köylerde 
bütün halkın aynı şekilde tahkikat yapılmasın
dan muztarip, müşteki olduğunu bilmiyor mu
sunuz? * 
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J Biz kazamız dâhilinde bir muamele yaptığı-
J mız zaman bu muamelemiz, bu şikâyetimiz dönüp 
| dolaşıp vilâyetten kazaya gelmiyor mu? Biz nahi-
I ye müdüründen şikâyet ettiğimiz zaman dönüp 

dolaşıp nahiye müdüründen soruluyor diyor-
[ 1ar. Geldiler dediler ki, harcırahını da biz ve

relim, gönderin bir heyet, içişleri müfettişle
rinden ve Bayındırlık Bakanlığı mütehassısla
rından bir heyet gönderin Arkadaşlar hâdise ka
rakteristiktir. Yalnız Tarhala meselesi değildir. 
Bütün köylülerin ve bütün vatandaşların ıs
tırabını, ıstırap sebeplerini ihtiva eden bir 
vakıadır. 

I Arkadaşlar, köylüler içişleri Bakanlığına 
bu işi önlemesi için müracaatta bulunmuşlardır. 
Diyorlar ki, ben emir veremem belediyeye. Be
lediyeye emir vermek meselesi ikinci derecede 
kalıyor. Evvelâ bu ödemeler içişleri Bakanlı
ğındaki fondan yapılıyor. Sonra iller Banka
sından yapılıyor, iller Bankası ve içişleri Ba
kanlığı böyle haksız, gayrı ızrar eden ve köy
lünün hayatını imha edecek kredileri verme
mek imkânına maliktir. Yoksa biz, mahallî 
idarelere emir versin, demiyoruz ve nihayet şu 
da gösterir ki, arkadaşlar; ben burada 180 ha
nelik bir köyün hakkını müdafaa etmek için 
çırpınırken elbette 10 bin nüfuslu Soma'nm, 
belki de iğbirarını üzerime celbedebilirim. Bu 
ne demektir? 10 bin nüfuslu bir kasabayı gü
cendirmek, onun iğbirarım üzerine celbetmek 
bahasına da olsa bir köyün hakkını müdafaa 
etmek, şunu gösterir ki, demek ortada ihlâl 
edilen bir hak vardır ve demek ki ; bu işte se
çim dairesinde politika yapmak ve rey topla
mak asla varit değildir, 

Dediler k i ; içişleri Bakanı ben bu kudrette 
değilim. Evet kendilerinin bu kudrette olma
dıklarım kabul ediyoruz. Kendileri hakikaten 
bu kudrette değildirler. Bu memleket daha kud
retli içişleri Bakanları elde edeceklerdir. (Gülüş
meler). 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
Özçoban'tn, Cumhuriyetin ilânından bugüne 
kadar Cumhurbaşkanlarına dt§ memleektlerden 
özel ve resmî mahiyette hediyeler verilip veril
mediğine dair Başbakanlıktan olan sorusuna D«v-
let Bakam ve Başbakan Yardımcısı Nihat Erim'-

I in sözlü cevabı (6/355) 
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Yüksek Başkanlığa I 

Aşağıdaki sorularımın Hükümet tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. Cumhuriyet ilânından bugüne kadar 
Cumhurbaşkanlarına dış memleketlerden hususi 
veya resmî mahiyette hediyeler verilmiş midir? 

2. Verilmişse bu hediyelerin mahiyeti, nev'i, 
miktarı ve kıymetleri nedir? 

3. Bu hediyeler; Türk milletini ve Devleti
ni temsil eden Cumhurbaşkanlığına verilmiş ol
duğuna göre tarihî birer kıymet ve hâtıra olmak | 
üzere müzelerimizde saklanması ve mileltimize 
gösterilmesi lâzımgelip gelmiyeceği hususunda 
Hükümetin düşüncesi nedir? 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Kemal Özçoban 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERİM (Kocaeli) — Efen
dim, altı Haziran Pazartesi günü Yüksek Mec
lis huzurunda yaptığım beyanata ilâve edilecek 
sözüm yoktur. Soru sahibinden beyanatımı za
bıtta okumamışsa, okumalarını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Kemal Özçoban 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, ben, arkadaş işi fazla kurcalayıp, 
dallandırıp budaklandırmasalardı kâfi diye
rek cevap vermiyecektim. 

Bundan evvel gündeme alınmış olan bu soru
mun Başbakan Yardımcısının talebi üzerine, 
umumi malûmat vermek ve soruma cevap teş
kil etmemek üzere 13 ncü maddesinden başa 
alınmak suretiyle gıyabımda cevaplandırılmış 
olmasını o günkü tutanağı okuyarak öğrendim. 
Bay Nihat Erim sorumun ana hatlarını ele al
mış olmakla beraber cevap vermekten çekin
miş ve bunu mazur göstermek için de bu öner
genin politika, Cumhurbaşkanlarına hürmetsiz
lik okluğu gibi bir mâna çıkarmışlar. 

Yani Atatürk 'ün aziz hâtıralarına en yük
sek şahsiyetine karşı bir nevi saygısızlık yapıl
mış gibi bir eda ile konuştuklarını ve elem duy
duklarını gördüm. Ben Yüksek Mecliste ve ef
kârı umumiyemizde yanlış bir zehap uyanma
ması için soruyu vermekteki niyetimin iyi ve 
halisane olduğunu aşağıda açıklıyacağım. 

Şurasını ilâve edeyim ki bu meseleyi bir 
münakaşa mevzuu yaparak izam etmelerini ye
rinde bulmadım. Cevabımı arzedeyim: 

1. Bu önerge politik bir maksat gütme- | 
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inektedir. Halk içinde fazla dolaşan bir arka
daşınızın yine halk içinden aldığı ilhamlarla 
bu önergeyi hüsnüniyetle verdiğim izahatım
dan anlaşılacaktır. 

2. Kimseye ve hiçbir makama hürmetsizlik 
mevzuubahis değildir. Hele imalı bir şekilde 
Atatürk'ün karıştırıldığı bu mevzuu ben daha 
titiz olarak teşrih edeceğim. 

Bay Nihat Erim bilmiş olsun ki biz Atatürk 
mevzuunda kendisinden çok daha fazla titiz 
davranmış, ona karşı icabeden saygıyı izhar
dan çekinmemişizdir. 

Ben de Atatürk'ün dehasından feyzinden 
nur almış bir gençlik mensubuyum. 

Atatürk 'ün hâlâ yaşıyan Büyü Varlığıdır-
ki, bizi şimdi mütesanit bir kütle halinde her 
nereden gelirse gelsin, her türlü tehlikelere 
karşı cümlemizi birleştirmiş bulunuyor; onun 
aziz hâtıraları, öğütleridir ki Türk Milletinin 
maddi ve mânevi muztarip olduğu şu seneler
de bizlere birer teselli kaynağı olmuştur. 

Ve biz, yaşarken, Atatürk, ölürken, Ata
türk diye anmayı anane yapmış bir millet ha
line geldik. Şu halde tarafımızdan Atatürk'e 
karşı bir saygısızlık mevzuubahis olamaz. Bu 
imalı sözleri asla kabul edemem. Nerede kal
dı ki bu önerge Atatürk 'ü muhatap tutmamış
tır. Bütün varlığını Türk Milletinden alan 
Atatürk her şeyini yine milletine bırakmış git
miştir. Benim bu önerge ile Atatürk'e gelen ve 
mileltine bıraktığı hediyeler varsa bildirilme
sini istedim. Ve yine bu önerge halk arasında 
dolaşan şayiaları bertaraf etmek için işin iç 
yüzünün aydınlatılmasını istemektedir. 

Bay Nihat Erim'in esasa mütaallik cevap
ları tatminkâr değildir. Zira; 

1. Hediyeler şahıslara değil, temsil ettik
leri makam dolayısiyle verilir. Hediyelerin ve
rilmesine o makamın temsil ettiği milletin ha
tırı, itibari, şerefi sebep olmuştur. Bay Nhat 
Erimin dedikleri gibi bu hediyelerin verilmesi 
şahsi münasebetten olsa idi, bugün Avrupa'da, 
Amerika'da ve birçok yerlerde maddi ve ma
lî imkânsızlıklar içinde kıvranan birçok eski 
kral ve sair devlet başkanlarına saltanat ve ik 
bal devirlerindeki hürmet gösterilir ve hedi
yelerin verilmesine devam olunurdu. Alman 
imparatorunun saltanattan ayrılmasından ve 
bilhassa Osmanlı hanedanının hudut harici 
edilmesinden sonra onlara yerilmiş hediyeleri 
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hatırlıyamamaktayız. Belki de bir kahve bile 
ısmarlıyan olmamıştır. 

2. Hükümetin malûmattar bulunmadığı 
fikrini, garip görüyorum. Hediyeler gümrük
lerden geçmiştir. Binaenaleyh gümrüklerden 
geçen bu kıymetli malların ne için geçtiğini 
Hükümet pekâlâ bilmektedir. Aksi halde güm
rüklerde dahi tevdi olunan vazifelerin lâyıkiy-
le görülmediği mânası çıkar. 

Bu mâruzâtım Bay Nihat Erim'in esas mev-
zudan ayrılarak işi bu mecraya sokması yü
zünden biraz uzamıştır. 

Sorunıu hangi mülâhazaya müsteniden ver
dim: Bir cümle ile (Devlet Başkanlarının hâ
tıralarını nesillere naklettirmek için gelen he
diyelerden mümkün olanlarının tarihî birer 
kıymet ve hâtıra olarak müzelerde saklanma
sını temenni eylemektir. Mamafih, Bay Erim 
önergemize müspet bir cevap vermiş olacaklar
dı umumi efkârı da tatmin etmiş olurlardı. Bil
hassa Dürrüşehvar tarafından verildiği bildi
rilen hediye gazetelerde mübalâğalı bir şekilde 
naklolunmuştur. Mamafih kendileri başka bir 
zaviyeden tetkik etmişler, belki de haklıdır
lar, ona da bir şey demiyeceğim, esasa yanaş
madılar, ben de şahsan bu hediyelerin listeleri 
üzerinde bir malûmata sahip olmadığım için 
Yüksek Meclisi bu kadarcık tenvir etmiş ol
dum. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
NÎHAT ERÎM (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar, Kemal Özçoban bugün verdiği izah
la önergesinde ne kastettiğini anlatmak istedi. 
Ben Atatürk 'ü kastetmedim, dedi. Ben de kera
met sahibi değilim ki onu kastetmediğini anlı-
yayım. 

Sualin birinci maddesini tekrar arzediyo-
rum : «Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Cumhurhaşkanlarına dış memleketlerden husu
si veya resmî mahiyette hediyeler verilmiş mi
dir?» Bu sualde Atatürk ımündemiç midir, de
ğil midir1? Bunu Yüksek Meclisin ve arkadaş
larımın takdirine bırakıyorum. 

Atatürk'e gelen hediyeler resmî mî idi, hu
susi imi idi? Verdiğim izahta bunu bizim bilemi-
yeceğimizi, Hüküme'tin elinde buna dair bilgi 
'bulunmadığını açıklamıştım. . 

Atatürk kendisine ait malların ne yapılaca
ğını bizzat kendi vasiyetiyle söylemiştir, ciheti 
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tahsisini 'beyan etmiştir. Binaenaleyh eğer Ata
türk 'ü seviyorsak, hürmetimiz derinse, onun 
arzularını harfiyen yerine getirmekte hepimiz 
dikkatli olmalıyız. (Bravo sesleri, soldan) öyle 
zannediyorum ki, Atatürk'e hürmetin birinci 
şartı onun adını her hangi ibir suretle hatıra ge
tirecek yazı ve beyanlarda bulunurken, onun 
hâtırasını ihlâl etmiyecek kadar vuzuhlu konuş
malı ve şuraya, buraya çekilmeye müsait beyan
lara sapmamaya hepimiz dikkat etmeliyiz. 

Keza Pazartesi günkü beyanımda bugünkü 
Cumhurbaşkanımıza yabancı memleketlerden 
gelen hediyeler hakkında Hükümetin ne düşün
düğünü sarih olarak arzetmiştim. Tekrar ediyo
rum : Türkiye Cumhuriyeti Devlet reisliği ma
kamında oturacak pek muhterem zatların ken
dilerine gelen hediyelerin şahıslarına mı, ma
kamlarına mı ait olduğunu bizzat kendileri 
herkesten iyi takdir ederler. Bu hususta her 
hangi bir imada 'bulunmak bu hususta her han
gi bir düşünceye sapmak Hükümetinizce o ma
kamlar, o muhterem şahıslara karşı hürmetsiz
lik addedilmektedir ve addedilecektir. Devleti
mizin başında bulunan muhterem şahsiyetler -
yalnız Atatürk ve İnönü değil, yarın da o ma
kama kimler oturursa otursun, Büyük Meclis 
kimleri getirirse getirsin - millet varlığının, 
Devlet varlığının müşahhas mümessilleri ola
caklardır. Onlara karşı riayette titizlik göster
diğimiz nispette fert olarak, kendi terbiye ve 
medeniyet seviyemizin ölçüsünü vermiş oluruz. 

Kemal Özçoban; Atatürk 'ü kasdetmedim 
derken, hir tarafını nneskûıt (bırakmakla, inönü'
yü mü kastediyor1? Edebilir. Bu kürsüde, kendi 
medeni seviyesi ve kendi terbiye ölçüsü daire
sinde istediği şekilde konuşur. Kürsü hürriyeti
nin hak olarak ölçüsü ve hududu yoktur. Tek 
ölçü, tek sınır, herkesin kendi terbiye ve mede
ni seviyesidir. Eğer İnönü'yü kasdetmişlerse, 
ben kendilerinden şunu rica edeceğim : Gerek 
harb esnasında, gerek har'bden sonra (Türk 
Milletini yıkmak için onu başından vurmak lâ
zımdır) diyenlerin propagandaları ile ve alttan 
çalışmaları ile, tnönü ile kâfi derecede uğraş
mışlardır, bugün de uğraşmaktadırlar. Biz, 
Türk vatandaşı olarak bu gibi propagandalara 
katılmıyalım. Bu işte düşmanlarımızı yalnız 
bırakalım. Buna kapılırsak tek tek kendimize 
ve sonra da millete zarar veririz, (Soldan bra
vo sesleri, alkışlar), 
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8. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 

özçoban'm, bu yılkı mahsul durumu ve dağıtılan 
tohumlar hakkındaki sorusuna Tarım Bakanı Ca-
vid Oral'tn sözlü cevabı (6/340) 

9. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potu on-
lu'nun, kuraklık karşısında Hükümetin bir ted
bir alıp almadığı ve kepek ihracı hakkında Baş
bakanlıktan olan sorusuna Tarım Bakanı Cavid 
Oral'ın sözlü cevabı '6/358) 

BAŞKAN — Efendim, bu iki soru aynı ma
hiyettedir, bunları Tarım Bakanı mı cevaplan
dıracaktır. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
Evet. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda yazılı sorularımın Tarım Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim : 

1. Bu seneki mahsul durumu hakkındaki 
tahminler nasıldır? 

2. Muhtemel bir mahsul azlığı karşısında 
alınması düşünülen tedbirler nelerdir? 

?>. Uzun süren kış yüzünden ekim işi sek
teye uğramış köylümüze yazlık ekmeler için ne 
miktar tohumluk yardımı yanılmıştır? 

4. Verilen tohumların yerlerine masruf 
olup olmadığını anlamak için kontrol yapılıyor 
mu? 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Kemal özçoban 

Yüksek Başkanlığa 
Güz mevsiminin gayritabiî gitmesi ve bahar 

mevsiminin de bilhassa Orta Anadolu'da y ;ne 
yağmurların geç yağması ve son zamanlarda ya
ğan yağmurların ise mevzii ve zamansız olması 
yüzünden kaht olmasa bile bir kuraklıkla bas-
başa bulunmakta .olduğumuzdan önümüzdeki 
yıl bir hububat sıkıntısı ile karşılaşmak mukad
der gibi görülmektedir. 

Bu variyet karşısında : 
1. Mşmleketin iaşe, tohumluk ve hayvanat 

iaşesi hakkında Hükümetin hâlâ bir tedbire 
tevessül etmediği görülmektedir. Bunun sebebi 
nedir? Ve:bundan sonra bir tedbir alacak mıdır, 
ve bu tedbirler nedir? 

2. Ofisin elinde ne miktar hububat stoka 
vardır? 

3. Ofisin tanzim satışı yapmadığı yerlerde 
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daha şimdiden hububat fiyatları yükselmiyo 
başlamıştır. Bunun için ne gibi bir tedbir dü
şünmektedir? 

4. ikaz edilmesine rağmen Hükümetin alâ
kasızlığı yüzünden geçen sene birçok hayvan te
lefatı olmuştur. Bu sene ise gerek kurak ve 
gerek geçen seneden ot, yem ve saman gibi hay 
vanat iaşesinin stokları kalmamış olduğundan 
hayvanat daha büyük tehlikeye mâruz bu
lunan hayvanatın beslenmesi hakkında bir ted
bir alınacak mıdır? 

5. Hayvanatın mühim yiyecek maddelerin
den olan kepeğin son zamanlarda âdeta teşvik 
edilircesine ihracının hazırlandırılmasmdaki 
âmil nedir? Ve son üç ay zarfında ne kadar 

kepek ihraç edilmiştir? 
Ve daha ihracına müsaade ve devam oluna

cak mıdır? 
Bu hususların Başbakanlıkça sözlü olaral. 

cevaplandırılmasını rica ederim. 
Eskişehir Milletvekili 

Abidin Potuoğlu 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— fi . V I . 1949 Pazartesi günü Konya Milletve 
kili Mitat Şakir Altan arkadaşımın sorusuna 
vermiş olduğum cevapta memleketin mahsul 
durumu hakkında kâfi miktarda izahat vermiş 
bulunuyorum. 

Bu izahatıma ekliyeceğim şey son günlerde 
memleketimizin her tarafına olduğu gibi, ku
raklıktan mutazarrır olan mmtakalarımıza da 
faydalı yağmurların yağmış olmasıdır. 

Kemal Özçoban arkadaşım bu sene ne mik
tar tohumluk tahsis edilmiş olduğunu sormakta
dır. Kışlık ve yazlık olmak üzere Tarım Ba
kanlığı 25 bin ton tohumluk tahsis etmiştir. 

Abidin 'Potuoğlu arkadaşım Hükümetin ne 
gihj tedbir almakta, olduğunu sormaktadır. Hü
kümetiniz üç günden beri Tarım Bakanlığında 
Toprak Ofisi, Ziraat Bankasının da iştirakiyle, 
mütehassıslardan müteşekkil geniş bir komis
yonun iştirakiyle niemleketin mahsul durumunu 
yakından inceletmekte ve icabeden tedbirleri 
almayı düşünmektedir. 

Kepek meselesine gelince; ihraç edilen ke
pekler eskiden kontenjan verilmiş olan kepek
lerdir. Yeniden kepek ihracına müsaade edil-
miyeceği gayet tabiî birşeydir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
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ABÎDlN POTUOĞLU (Eskişehir) — Stoklar 

hakkında birşey söylemiyeeek misiniz? 
TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 

— Ofisin elinde oldukça kâfi miktarda stok var
dır. 

KEMAL ÖZCOBAN — (Afyon Karahisar) 
Efendim, ben de önergemin son maddesinden 
başlıyacağım. Tohumluk tevzi edildiğini söyle
diler. Yalnız arkadaşlar, bu tohumluklar tevzi 
ediliyor ama, acaba ekiliyor mu, ekilmiyor mu? 
(Ekiliyor, ekiliyor sesleri) 

Bu kontrol edilmiyor, buna dair de bir so
rum vardı. Ekilmiyor arkadaşlar, pek çok yer
lerde ekilmemiştir. Afyon Karahisar'm Sinan-
paşa Bucağının Paşa ve diğer köylerinde ekil
memiştir. Köylüler bana aynen şunları söyle
mişlerdir. «Bize tevzi edilmek üzere yapılan, 
liste mucibince, Hükümetin vermiş olduğu 
tohumlukları muhtar falan, falan pazarlarda 
satmıştır. «Ve biz tohumsuz kaldık» dediler. 
Ben bunu tahkik ettim. (Gürültüler ve gülüş
meler) Rica ederim sözümü kesmeyiniz. Millet 
işine gülmeyiniz. Biz Millete hizmetle mükelle
fiz, Benim bildiğime göre bu tohumlukları muh
tarlar yerlerine vermiyorlar, bunu pazarlarda 
sattıktan sonra şikâyet vâki oluyor. Ben bunu 
sırf Bakanın nazarı dikkatini celp için arzedi-
yorum. 

Sayın Bakan üç vilâyet hariç, diğer bütün 
memlekette vaziyetin normal olduğunu söyledi
ler. Bu üç vilâyet, Afyon, Kütahya, Konya, 
dır. Fakat ben de gezmiş olduğum yerlerden 
edindiğim intiba ve kanaate göre, bu yıl mah
sul durumunun anormalliği bu üç vilâyete 
münhasır değil, pek çok vilâyetlerde anormal 
olduğunu müşahedelerime istinaden arzediyo-
rum. Mamaafih resmî kanallardan gelecek ra
porları; doğru kabul edemem. Zira bir resmî 
dairede otururken Afyon Karahisar hakkında 
verilen bir rapor nazarı dikkatimi celbetti. 
Geçen seneye nazaran asgari % 60 nispetinde 
mahsul kaldırılabileceğini soyuyordu ki, ben 
buna inanmıyorum. Her rapor bu şekilde ise 
doğru değildir demek istiyorum. Afyon Karahi-
sarda, Kütahya'da Ankara'da hattâ Eskişehir'
in bir kısmında kuraklık mevcuttur. Velhâsıl 
bu sene memlekette-mahsus-'bir mahsul azalışı 
olduğu' anlaşılıyor. Kışlık mezruatm çok nok
san yapılması, kendilerinin de buyurdukları gi
bi, yağmurların zamanında yağmaması, kışdan 

evvel ekilenlerin intaş edilmemesi vaziyeti fe-
nalaştırdı. Bizim temennimiz, lüzumlu gereken 
tedbirlerin Hükümetçe bir an evvel alınmasıdır, 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Eğer Afyon'da bir muhtar köyünün halkı
nın tohumluğunu bu şekilde suiistimal etmişse 
kıymetli arkadaşımın bildiği bu hâdiseyi şimdi
ye kadar bana haber vermiş olması lâzmıgelirdi. 
Bana haber vermiş olsalardı ben de kanuni taki
bata geçerdim. Arkadaşınım bunu bana haber 
vermemesinden iki türlü üzüntü duyarım: Bir 
taraftan o köylüler bundan mutazarrır olmuş
lardır. İkincisi de, böyle küçük bir hâdiseyi ba
na haber vermek dururken bunu Büyük Millet 
Meclisine gelip ifade etmesidir. 

KEMAL ÖZOOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Bakanın, benim demek istediğim nokta 
şudur; verilen tohumlukların arkası araştırılsın, 
yani murakabe olunsımdur. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Devamla) 
— Biz tahsis ettiğimiz tohumlukların müstah
silin eline geçmesini ve müstahsil tarafından 
ekilmesini arzu ediyoruz. Ve bunu takip ediyo
ruz. Ama bu arada bâzı. ufak tefek kaçmtılar 
olabilir. Bu Bakanlığımıza haber verildiği za
man tabiî mâni olacağız; 

Mahsul vaziyetini geçende arzettim ve de
dim ki; memlekette bugünkü vaziyet Allah sak
lasın bir kıtlık manzarası değildir. Bugün ç^e^en 
seneye nazaran mahsul durumumuzda noksanlık 
vardır fakat bir kıtlık endişesine mahal yoktur, 
dedim. 

Yağmakta ve yağacak yağmurlar mahsul 
üzerinde faydalı tesirler yapacaktır. 

' ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
arkadaşlar; mahsul vaziyeti hakkında bu tak
riri vermeye saik memleketteki bu endişe ve
rici kuraklık olmuştur. Gerçi sayın Bakanın ifa
delerinden memlekette kahıt olmadığını anla
mış bulunuyoruz, fakat kendileri az çok bir sı
kıntı çekileceğini de ima ettiler. Bendeniz de 
takririmde bunu belirtmiştim, kahıt yoktur, fa
kat bir hububat sıkmtısiyle karşı karşıya gele
ceğiz demiştim. Son zamanlarda yağmur yağ
dığından bahsettiler. Bu işi biraz daha evvele 
almak lâzımgelir. Bu sene ve güz yağmurları 
yağmadı. Kış erken geldi ve bahar geç başladı, 
bu son yağan yağmurlar da yazlık ve kışlık 
ekimler bakımından tatminkâr değildir. Ve 
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mevsimsiz yağmıştır hiçbir zaman tatminkâr 
değildir. Şu muhakkak ki memlekette kahıt 
yoksa kuraklık vardır. îlerde büyük sıkıntıla
ra düşmemiz muhtemeldir. 

Tarih, tekerrürden ibarettir, derler. Şimdi 
size iki sene evvel Meclisi âlide geçen bir hâdi
seyi açıklamak için müsaadenizi rica edeceğim. 

îki sene evvel 1947, Mayıs 12. O zaman bir 
sual takriri vermiştim. Aynı günde o zamanın 
Ziraat Bakam şu suretle ifade buyuruyorlar. 
Zabıt dergisinden aynen aldım, vaktinizi alma
mak için yalnız şu fıkrayı okuyacağım: «Ar
kadaşımızın önergelerinde tasavvur ettikleri ve
ya önergelerinin durumu topluca bilmiyen her 
hangi bir vatandaşı düşündürebileceği şekilde 
tohumluk endişesi de duyuracak umumi bir ku
raklık tehlikesi, şu, veya bu ile şu veya bu 
mahsul itibariyle hemen her yıl şurada veya 
burada şu veya bu nispette karşılanması mûtat 
vaziyetler hariç memleketin heyeti ıımumiyesi 
ve bilhassa ana hububat ve ekmeklik buğday 
istihsal merkezlerinin en mühimleri itibariyle 
asla yoktur ve yoktu. 

Fakat biliyorsunuz arkadaşlar, o sene içinde 
epeyce sıkıntı çektik, hep beraber, yine muva
fakatten bir Milletvekili arkadaşımızın bu 
kürsüden dediği gibi, hamur ve çamur ekmek 
yedik. Bunu her halde unutmadık, çünkü çok 
yakin bir tarihtir. Bir Ziraat Vekili kuraklık 
yoktur, kıtlık yoktur, tehlike yoktur dedi. 
Fakat biz o sene ne kadar sıkıntı çektik, zan
nederim unutmadınız. Onun için bugün yağmur 
yağdı vaziyetimiz iyidir demek suretiyle aldan
makta mâna yoktur arkadaşlar. 

Gelelim tedbir işine. Ne tedbir aldınız diye 
sormuştum. Arkadaşlar, şimdiye kadar hiçbir 
tedbir alınmamıştır. Tedbir alındı buyurdular. 
Halbuki, çok geç kalmıştır bu alman tedbirler. 
Altı ay evvel alınmak lâzımgelirdi. 

Çünkü arkadaşlar, geçen sene görülmedik 
bir şekilde kuraklıktan sonra kış erken bastır
dı, nun için ekinler ekilemedi, ekinler de in-
taş edemedi, kışa kötü vaziyette girdik. Bahar
da yağacak yağmurlara göre değil, o günün 
vaziyetine göre tedbir alması icabederdi. Ve 
bunu muvafık, muhalif birçok arkadaşlarımız 
da bu husus hakkında, Hükümetin nazarı dik
katini celbettiler, fakat Hükümet bu hususta 
şimdiye kadar hiçbir tetbir almadı ve tedbir 
alacağız dediler; yine o tarihe dönmek mecbu-
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1 riyetindeyim, müsaadenizle. 

îki sene evvel 1947 de 12 Mayısta aynı mev
zuda verdiğim takrirde o zamanki, Ticaret Ba
kanına bu kürsüden.verdiği ifadeyi aynen oku
yorum. 

Bugün 15 gün evvelisine nazaran şüphesiz 
çok daha müsait bir vaziyetteyiz. Ancak ken
dilerinin temennileri hilâfına ve bütün milletçe 
arzumuz dışında şu son hafta içinde yağmur 
yağmamış olsa idi ona ^öve tedbirlerimiz ne 
olurdu, diye düşünmüş vaziyette idik. Şayet 
yağmur yağmazsa memlekette hububatın mev
cut olmasına rağmen satışlar üzerinde imsak 
başlarsa ve memleketin yiyecek mevzuu üzerin
de spekülâsyon hareketleri baş gösterirse, ted
birlerimiz ne olmak lâzımdır diye konuşmuş,, dü
şünmüş ve bir karara varmış vaziyette idik. Ve 
münasip gördüğümüz tertipler ve tedbirler dos
yalarımızda hazırdı. Halimizden memnun ola
rak ve içinde bulunduğumuz şartların da mü
sait olması sevincini içten duyarak arzederim 
ki, vaziyetin iyi olmaması ihtimali karşısında 
düşünmüş olduğumuz tedbirler dosyada dur
maktan daha ileri gitmiyecek ve biz o tedbirle
re başvurmak mecburiyetinden kurtulmuş ol
manın sevinci içinde işlerimizi tanzime imkân 
bulamıyacağım (Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar, işte o zaman Ticaret Bakanı
nın verdiği şu izahat işte bugün Hükümetin ka
ti bir tedbir almadığının delili de budur. Yarın 
aynı âkibete varacağımız mukadderdir. Bu ted
birler bugün düşünülmelidir. Hükümetin bu 
tedbirleri daha evvel düşünmesi lâzımgelir. Hâ
diselerin peşinden koşmakla olmaz. Hükümet 
daha evvel görmelidir. Günlük tedbirlerle bir 
memleket idare olunamaz. 

Gelelim diğer işlere Ofis bâzı yerlerde tan
zim satışı yapıyor, bilhassa büyük şehirlerde. 
Diğer küçük yerlerde henüz tanzim satışı yap
tığı yoktur. Birçok yerlerde henüz tanzim satı
şı yaptığı yoktur. Bâzı yerlerden haber aldığı
mıza göre buğday fiyatları yükselmeye başla
mıştır. Eh, bunun hakkında bendeniz sualimde 
acaba Hükümet bir tedbir düşünür mü diye sor
muştum, hiçbir cevap veremediler. 

Arkadaşlar, hakikaten memleketin bir tara
fında tanzim satışı yapılır, 30 - 32 kuruşa buğ
day satılırken diğer kısımlarında, bilhassa müs
tahsil kısımlarında ki, kendisi satmıştır, 40 ku-

I ruşa çıkmıştır. Bugünkü fiyatlara nazaran ya-
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rm daha ela çıkması ihtimali vardır. Bunun için 
şimdiden 'tedbir alınmasının çok yerinde oldu
ğunu ve 'bu tedbiri aldıklarını bu 'kürsüden işit
mek isterdim. Maalesef böyle ıbir tedbir alındı
ğına dair hiçbir şey söylemediler. 

Sonra sualimin birisi, hayran iaşesiydi. Hay
van iaşesi hakkında, hatırı âlinizde olacak, kı
şın bir takrir vermiştim ve demiştim ki, kış uzu
yor, Hükümet tedbir alsın, hayvan iaşesini dü
şünsün. O zaman Hükümet bu işe pek lakayt 
kaldı ve elimde bir şey yoktur, yardım yapa
mam dedi. 

Arkadaşlar, ben dairei intihabiyemden öğ
rendim ki, bu sene vasati yüzde on beş, yüzde 
yirmi hayvan telâfa'tı olmuştur. Yüzde elli, alt
mış, seksen olan yerler de var ya, âlelûmum va
sati yüzde on beş, yirmi hayvan telefatı hesab-
edersek yüz milyon liralık zarar vâkıdır, mem
leketin serveti ımilliyesinden yüz milyon zarar 
vardır. Hükümet bu işe tamamen bigâne kal
mıştır. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Ne yapsın"? 
(Soldan ne yapsın sesleri). 

ABlDlN POTUOĞLU (Devamla) — Yapa
bilirdi. Hükümet olarak her şeyi yapabilirdi. 
Ne yapsın derseniz şimdi onun cevabını verece
ğim. 

Arkadaşlar, şimdi bu sene daha büyük bir 
tehlike karşısındayız. Hayvanat, itibariyle. Bi
liyorsunuz geçen sene müstahsil çiftçi elindeki 
arpayı, buğdayı, samanı yedirdi, elinde hiç bir-
şey kalmadı. Bu sene kurak geldi, hububat ve 
saman tedarikine imkân yok, kırda ot da yok. 
Daha bu günden hayvanat açtır. 

Şimdi Hükümet ne yapsın, diye milyonlarca 
millî serveti heba mı edelim1? Bunun yok olma
sına göz mü yumalım? (Ne yapsın fikir söyle 
sesleri). 

teabederse fikir de söylerim, ama o Hükü
metin vazifesidir. 

BAŞKAN — Siz devam ediniz beş dakikanız 
kaldı. 

ABlDlN POTUOĞLU (Devamla) — Sözü
mü kesiyorlar/Gelsinler burada konuşsunlar. 

Sonra bir de kepek meselesi var, arkadaşlar. 
Kepeğin ihracını gazetelerde görüyoruz, radyo
lardan işitiyoruz. Hattâ geçen gün, Ticaret 
Bakanlığı bir tebliğ neşrediyor. Tüccarlara 
şimdiye kadar 250 ton kepek ihracına müsaade 
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veriyordu, Bundan sonra 500 ton için ihraç 
müsaadesi vermektedir. . Bunu 10 - 15 gün ev
vel radyodan bizzat dinledim ve üzüldüm. Biz 
âdeta bu kepek ihracını teşvik ve teşci ediyo
ruz. Gerçi Sayın Bakan kepeğin çürümüş ol
duğunu ifade ettiler. Ama, nihayet bu madde 
bir hayvan yemidir. Bugün hayvanlarımızın 
buna ihtiyaçları varken bilmem ki, bu ihraç ne 
dereceye kadar doğru olur? Sonra bu Kepek me
selesi bir dereceye kadar ekmek ve un meselesidir 
de. Hükümet eğer vakitlice tedbir alsaydı, da 
% 72 - % 75 randımanlı unu yemesek de % 95 
randımanlı unu yeseydik bugün bu kepekleri ih
raç etmek durumunda kalmaz bunları un ola
rak yer ve belki de ileriye faydası olurdu. 
Arkadaşlar, vaziyet iyi değildir. Hükümet ted
bir almalıdır ve tedbiri de daha evvelden dü
şünmeli idi. Yarın aç kaldığımız zaman tedbir 
alırsa hiçbir kıymeti yoktur. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARİM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 

—• Sayın Abidin Potuoğlu Hükümetin tedbir 
almakta geç kaldığını ve alacağı tedbirlerin altı 
ay evvelinden almak mecburiyetinde olduğunu 
söylediler. Abidin Potuoğlu arkadaşım çiftçi
dir. Mahsul vaziyeti belli olmadan tahminler 
esaslı olarak tesbit edilmeden, Hükümetin her
hangi bir karara varıp da memlekette hububat 
fiyatları üzerinde spekülâsyona meydan verme
si doğru olur mu? Biz o kanaatteyiz ki, Hükü
met, bu işte geç kalmamıştır., mahsulün vaziyeti
ni» tam zamanında tesbit etmiştir. Ekipler gön
derilmiştir ve onların tetkiklerinin neticeleri 
üzerinde durmuştur.. Bu gün 3 - 4 gündenberi 
devam eden müzakere ve münakaşalar neticesin
de ortaya çıkacak tedbirler memleketin gerek 
tohumluk ve gerek jayintilik ihtiyacını tamamiy-
le karşılıyacaktır.. Abidin Potuoğlu arkadaşmı 
emin olsunlar ki, yapılacak bu şeyler dosyalar
da, kâğıtlar üzerinde kalmıyacaktır, realite ola
rak ortaya çıkacaktır. 

Tohumluk; Abidin Potuoğlu arkadaşım pek
âlâ bilirler ki tohumluktan, sıkıntısı olacak, (in
şallah olmaz sesleri) Orta Anadolu'nun tohum. 
luğunu temin etmek dışarıdan mı, yoksa yine 
içeriden mi olacaktır ?... 

Arkadaşlarım; Hükümetiniz o kanaattedir ki 
memlekette demin de arzettiğim gibi bir kıtlık 
tehlikesi yoktur ve olmıyaeaktır. Toprak Mah
sulleri Ofisinin elinde ihtiyat hububat vardır. 
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Fakat ieabettiği takdirde Hükümetiniz yeniden 
halk ihtiyacını karşılamak için, dışarıdan buğday 
temin edebilecek vaziyettedir. Memleket içerisin
de her hangi bir sipeklâsyona meydan verilme
meye çalışılacaktır. Bunu yaparken müstahsilin 
vaziyetini yakından takip edeceğiz. Onu tohum
suz bırakmıyacağız. Abidin Potuoğlu arkadaşı
mız da bizzat bunu görmüş olacaktır. (Sağdan 
inşallah sesleri) 

Hayvan yemi meselesi : Sayın arkadaşımın 
bir az bu hususta insaf etmesini isterim. Hükü 
met adedi 56 milyonu bulan memleket hayvan 
varlığının yemini nasıl temin edebilir Abidin 
Bey ? Hayvan yemi meselesi Türkiye'de seneler
den beri sürüp gelen bir iştir. Bu nihayet bir 
ziraat sistemi meselesidir. Köylünün hayvanın] 
benimsemesi meselesidir. Maalesef öyle mmtaka-
larımız vardır ki köylü hayvanı için « saldım 
bayıra, Mevlâm kayıra» demektedir. Rica ede
rim, Hükümet her köye gidecek, her kapıyı ça
lacak, samanın var mı, yemin var mı hayvanın 
için sana saman getireyim mi yem vereyim mi 
diyecektir ? Fakat hükümetiniz bunu da nazarı 
dikkate almıştır. Bu memlekette yem meselesi 
başlı başına bir dâvadır. Hazırladığımız 5 senelik 
programda bizzat Hükümet birçok köylere gide 
rck yoncalık, korungalık yapmak suretiyle köy
lünün yem işini kolaylaştırmaya karar vermiştir. 
Fakat bu, zaman meselesidir. 

Arkadaşlar; gidiniz Çukurovaya, tahmin ede
rim bizzat Abidin Potuoğlu da kendi çiftliğinde 
harmanını yaptığı zaman hububatı kaldırdıktan 
sonra tarlasında kalan sap ve samanı ne yapar ? 
Yakar, bizzat kendisi yakar. Çünkü nadas yap
tığı zaman bunu kimse alıp götürmez. Abidin 
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bey de onu yakmak mecburiyetinde kalır. Çukur 
ovaya gidiniz, her sene binlerce harman yakılır 
Daha öteye gitmiyelim. Kombinalara, büyük 
çiftliklere gitsinler, her sene sap ve saman olarak 
yakılır gider, hiçbir köylü gidip onlardan alıp 
götürmez. Fakat dünyanın hiçbir tarafında Hü
kümet buradan şuraya, oradan buraya sap ve sa
man taşımaz. Bununla beraber Hükümetiniz 
alacağı tedbirler içinde yulaf ve arpa gibi hay
van yemini de nazarı itibara almıştır. 

Kepek meselesini arzettim, eskiye ait bir şey
dir. Teşvik mahiyetinde yapılmamıştır; o zaman 
verilmiş bir kontenjandır ve bundan sonra kon
tenjan verilmiyeeektir. Arkadaşımızın bu husus
ta müsterih olmalarını bilhassa rica ederim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

ABlDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim, arzettim, köylü, bayıra sürer ve Allaha 
tevekkül olur diye söylediler. Evet, öylesi var
dır. Belki bunu içinde besliyecekler vardır. 
Fakat bu sene bunu tedarik etmeye imkân bu
labilecek mi? Köylü tarlada sapı yakar dediler 
birçok çiftçi ihtiyacından fazla geldiği için 
yakmıştır, tarlaya gübre olsun diye yakmıştır. 
Fakat bu sene ne var da yakacak? Tarlayı bile 
biçemiyecek vaziyette. Hiç olmazsa arpa, yulaf, 
ot gibi şeyleri merkezlere getirmeli, halka ko
laylık göstermek için bunları temin etmeli ve 
kilosunu on, yirmi, otuz ne ise kaça malolursa ona 
vermeli. Bunu Hükümet pekâlâ yapabilir. 

Efendim, 56 milyon hayvan var, nasıl bunun 
hakkından gelelim diyerek bunları kendi mu
kadderatı ile başbaşa mı koyacaklar. Eğer öy
le yapacaklarsa diyeceğimiz yok. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri 
nin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve Ada
let Komisy o,m raporu (1/555) 

BAŞKAN — Efendim; Türk Ceza Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştiren tasarının gö
rüşmelerine devam edeceğiz. Bunun için bir ye
terlik önergesi vardır. Fakat bu önergeyi reye 
koymadan evvel Feridun Fikri Düşünsel 'in şah^ 
sini ilgilendiren ve geçen Birleşimde Osman Nu
ri Koni tarafından ifade edilmiş sözler vardır. 
Onlara cevap vermek hakkıdır. 

Keza Başbakanın beyanatı dolayısiyle De
mokrat Parti Sözcüsü olan Fuad Köprülü bu 
işte partisinin bu nıevzudaki noktai nazarını be
lirtmek için söz almış bulunuyorlar. 

Bu iki arkadaşa söz verdikten sonra yeter
lik önergesini oya koyacağım. (Kâfi, kâfi ses
leri, vakit geçti sesleri). 

Müsaade buyurun efendim,; daha 15 dakika 
bir vaktimiz vardır. Bu müddet içinde belki 
sözlerini bitirirler. Buyurun efendim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar; Osman Nuri Koni arkadaşımız, düp 
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benim, kendi mütalâalarına karşı dermeyan et
tiğim bâzı mülâhazaları belirtmekle iktifa etme
diler, doğrudan doğruya benim şahsıma tariz 
mahiyetinde sözler kullanarak konuştular. 

Halbuki ben asla kendilerine tariz mahiye
tinde hiçbir söz söylemedim. Kendileri burada; 
Büyük Millet Meclisinden çıkacak olan bu tasa
rının, Müslümanlık aleyhinde bir karakterde 
olduğunu, buna tecavüz teşkil ettiğini derme
yan etmeleri üzerine bunun varit olmadığını ve 
yersiz bulunduğunu ifade etmekle iktifa ettim. 
1 lalbuki beyanlarında, kendimi «Papa hazretleri 
gibi hata etmez bir şahsiyet olarak telâkki etti
ğimi» söylediler, sonra tarihte Sezar Borjiya'ya 
benzettiler. Bunları ifade etmek gibi mütalâa
larla iktifa etmiyerek merhum amucam Lûtfi 
Fikri hakkında da konuştular, merhum sağ ol
muş olsa idi şimdi benim beyanatımdan üzülece
ğini işrap eder bir mütalâa dermeyan etmek 
suretiyle, amucam ve üstadım olan ve bugünkü 
mevcudiyeti akliyemi kendisine medyun bulun
duğum, babam derecesinde üzerimde müessir 
olan bir şahsiyetin üzüleceği şeklinde burada 
beyanda bulundular. Bu ifadelerinden şunu 
anlıyorum ki, kendileri Lûtfi Fikri Beyin bu 
mevzudaki mütalâalarını tanımamışlar, bilme-
mişler, Lûtfi Fikri Beyin şahsiyetine tecavüz 
etmişlerdir. Lûtfi Fikri Bey, bugün Türk Millî 
inkılâbının benim nazarımda, vesikalara istinat 
ederek arzederim ki, mübeşşirlerindendir. Bu 
dâvayı en evvel ele almış, anlamış ve ifade et
miş bir şahsiyettir, öyle zannediyorum ki, ben, 
o günkü beyanatım tarzında değil, Osman Nuri 
Koni arkadaşımızın beyanı ve zihniyeti daire
sinde hareket etseydim, hakikaten üstadım olan 
Lûtfi Fikri Beyin ruhu muazzep olurdu. 

Arkadaşlar, elimde, Lûtfi Fikri Beyin Millî 
inkılâbımızdaki lâyiklik mefhumunu, Türk Millî 
hayatında lâyiklik esasını kabul için yürüttüğü 
mütalâalara ait kıymetli vesikalar mevcuttur. 

Bunların Yüksek Huzurunuzda ifadesi, şah
si bir mahiyette olsaydı, huzurunuzu rahatsız 
etmezdim. Fakat bu işin Türk Milletinin haya
tında ihtiva ettiği derin mânayı tebarüz ettir
mek ve Meclisin huzuruna gelmiş olan tasarı 
ile yapılmakta olan ameliyenin millî hayatı
mızın, cemiyetimizin müstakbel inkişafı namına 
arzettiği kutsal karakteri tebarüz ettirmeye 
vesile olacağı için, yüksek müsaadenizle bu hu--
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susu arzetmeyi ve bu iki vesikaya kısaca temas 
etmeyi vazifeden sayarım. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, şu elimde gördü
ğünüz notlar, Lûtfi Fikri Beyin 1895 te vücuda 
getirmiş olduğu «hapishaneye doğru» ismindeki 
gayrimatbu bir eserden ve bende emanet ola
rak bulunmakta olan bir eserden dün gece alel
acele yazabildiğim parçalardır. Fakat bunların 
ne kadar derin bir mahiyet ifade ettiğini anlıya-
bilmek için bilhassa merhumun Balkan Har
binden sonra vücuda getirmeye çalıştığı siyasi 
bir partinin programında matbu olarak intişar 
etmiş olan satırları, sırf bu dâvanın ehemmiye
tini ve bu dâvaya merhumun bağlılığının dere
cesini anlatabilmek için, ve onun bir çırağı olan 
âcizlerinin, onun tırnağının ucundaki bir parça 
tozu yalıyarak saklıya bildiğim, hafızai mahzı-
ma sirayet edebilmiş olan bir kısmını, arzetmek 
isterim. 

Bu gazete (elindeki gazeteyi işaret ederek) 
-jfıtfi Fikri Bey merhumun çıkardığı (Tanzimat) 
gazetesinin bir nüshasıdır - bendeniz vesika
ları saklamak itiyadına malikim - (Gülüşmeler) 
(iyi ediyorsun sesleri). 

İkinci sene, numara 402, 8 Kânunuevvel 1328, 
21 Kânunu evvel efrenci 1912 de neşretmiştir. 

Dr. MİTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Cum
huriyet devrine ait olan da var mıdır? 

FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Müsaade buyurunuz. O zaman kurmaya ça
lıştığı Müceddidin fırkası programının müsved
desi. Lûtfi Fikri Bey, dikkat buyurunuz, 9 Kâ
nunu evvel 1328 de Balkan harbi içinde daha 
10 Kânunusani hâdisesinden evvel, memleketin 
mâruz kaldığı derin o acı ve felâket günlerinde, 
yine memleketin selâmeti için hazırlamış oldu
ğu esaslar dâhilinde bunu bir parti programı 
olarak ortaya koymuştur. 

Bu programı Merhum Lûtfi Fikri Bey ilân 
etmiştir. Programı daha ilân etmeden evvel bu 
âcizleri o programı okumuş ve ondan sonra ga
zeteye dercolunmuştur. 

Şimdi size bu dâva ile alâkası noktasından 
onun ne düşündüğünü ve çırağının onun par-
liıağınm ucundaki tozu ne kadar erken emdiği
ni size arzettim. Dördüncü maddeyi aynen oku
yayım: (Heyeti içtimaiyemizin, ciheti siyasiye ve 
içtimaiyesini cismani bir mahiyette tutmak 
istediğimizden ve ondan başka da vatan için 
bir çarei selâmet görmediğimizden, memleketin 
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muhtaç olduğu kavaninin tanzimi hususunu an- I 
anat kuyudundan tamamen vareste kılmak isti
yoruz. Yani arzumuz şudur ki kuvvei teşriiye-
miz bu bapta tamamen hür ve hâkim olsun. Ah
kâmı fıkhiyeye bir mecburiyeti katiye tahtın
da değil... - Sayın Necati Erdem arkadaşımızın 
dinlemesini bilhassa rica ederim - Memleket için 
o hazinei vesiadan nafi ahkâm bulup çıkarmak 
emel ve tecessüsü ile müracaat etsin ve orada 
bulduğu ahkâmı kabul edip etmemekte tama
men muhtar kalsın. Bu cihet zerre kadar itira
za bais olamaz. Çünki birçok hırıstiyan tabeai 
osmaniyenin ahkâmı fıkhiyei islâmiye dairesin
de ve ona tevfikan yapılacak kanunlarla idare 
edilmesi onların ruhunu rencide edebileceği gi
bi kanunu esasimiz ahkâmınca tamamen müsta
kil ve içtihadında hâkim olması lâzımgelen ve 
hırıstiyan Osmanlıların vekillerini de ihtiva ey-
liyen Millet Meclisinin ahkâmı fıkhiyei islâmi
ye dairesi haricine çıkmaktan menedilmeleri 
şüphesiz kanunu esasinin kuvvei teşriiyeye bah
şettiği istiklâl ve hâkimiyeti muhildir. Kaldı ki 
bizim teklif ve kabul ettiğimiz suret esasen ah-
mübinin en mühim esaslarından biridir.) Bu 
kâmı islâmiye ile hiç mütenakız değildir. Çünki 
zamanla ahkâmın tegayyürü lâzım geleceği dini 
1912 senesinde ortaya atılmış, prensipleri ihti- . 
va etmektedir. Bir de bunun prensip kısmını 
okuyacağım. 

Birinci maddesinde parlamenter heyeti be
yan ettikten sonra ikinci madde şöyle denil
mektedir; (Osmanlıları ve Osmanlı memleketi
ni Avrupa medeniyetinin maddi ve mânevi her 
türlü füyuzatından istifade ettirmek ve tarzı 
maişet ve muaşeret hususunda Osmanlılarla 
Avrupalılar arasındaki farkı, Avrupalı iki mil
let arasındaki fark derecesini geçirmemek düs
turunu Müceddidin Fırkası bir gayei vatanper
veri addeder. 

« Madde 4. — Bilcümle kavaninin - tasavvur 
buyurulsun ki, Mecelleye kimsenin toz kondur
madığı bir zamanda yazılmaktadır - ve betahsîö 
kavanini medeniye, ticariye ve cezaiyenin ter
tibi tanzimi hususunda kuvvei teşriiye serbestii 
tammı (haiz olup memleketin hayrını mucip ola
cak ahkâmı, hangi memleketten olursa olsun 
nakil, yahut ihdas ve ihtira etmek hakkına mâ
liktir ve bu babda hiçbir an'ane kaydiyle mu
kayyet değildir.» 

Binaenaleyh bendeniz üstadıma hanis olmuş [ 
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değilim. Onun parmağının ucuna toz olmak maz
hariyetine dahi ermemiş, olmakla beraber, tali
hin bir tecellisi olarak âzasından bulunduğum 
Büyük Millet Meclisi, Merhumun üzerinde titri-
yerek yapmak istediği şeyleri yapmıştır. Ben 
de onların bir âciz ferdi olarak o mukaddes ema
netin millet hayatında devam etmesi vecibesini 
vazife olarak ifa edenler arasında bulunmak şe
refine nailim. 

Arkadaşlar; sizi fazla rahatsız etmek iste
mem. Merhumun 1912 deki mütalâasını kısaca 
bu basılmamış eserden bâzı ufak noktaları oku
makla iktifa edeceğim. 1895 - 1912 demek ki, 
aradan 17 yıl geçmiştir. Merhum, kalbi titri-
yerek ve memleketin felâketi üzerine eğilerek 
bunları düşünmüştür. Bendeniz bu notların 
altını çizdim, kısaca okuyacağım : 

«Biz ulûm ve fünuniyle, ticaret ve sanayile 
şimdiki Avrupa medeniyeti gibi vâsi ve muhte
şem bir medeniyet istiyoruz.» 

1895 te Sultan Hamid'in hilâfet mevzuunu 
ondan evvelki padişahların yapmamış olddğu 
şekilde ortaya atarak tamamiyie islâmi bir ah
kâm koymak istediği bir devirde bunlar yazıl
mıştır. Okumaya devam ediyorum : 

«Buna ise o buyurduğunuz ahkâmı âliye kâ 
fi değildir. Bu medeniyete her şeyden evvel ef
kârı cismaniye lâzımdır.» 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
İşte lâyiklik. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Efkârı cismaniye; anlıyanlar anlıyor. 

Yine bir noktasında : 
«Bizim her temennimiz, her arzumuz heyeti 

içtimaiyenin tebeddül ve tekâmülünü idare eden 
kavaninin önünde daima silinip bozulmaktadır. 
Siz tesettürlü, hocalı, vaizli bir medeniyet isti
yorsunuz. Fakat maatteessüf bu olamıyor. Ka
vanini içtimaiye buna mâni oluyor.» 

«Her din, vazunın verdiği şekil ve surette, 
yani aslında az çok güzeldir. Asıl ehemmiyet 
teakup ve tevalii âsâr ile aldıkları şekil ve su
reti tetkik etmektedir. Şimdi bütün fenalıkları
mız, musibetlerimiz yaralarımız hep o parlak 
devirlerimizdeki gaflet ve cehaletimizden neşet 
ediyor. Hiç din namına Hükümet teşkiline im
kân var mıdır? Bu ne budalalık ne akılsızlık? 
İşte böyle olur.» 

«Milliyet politikasını bir tarafa bıraktık. 
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Dini Hükümetin efal ve harekâtına yegâne mu
harrik ittihaz ettik. Bunun neticesi olarak ta
biî sağlam, metin bir Devlet husule gelemedi. 
Fütuhat şimdi o istilânın kuvveti sarsıldı. Tür
kiye, muvakkat bir islâm istilâsı halinde kaldı» 

Bunu 1895 de söylemiştir-. Memleketi kurtar
mak için konuşan gençlerin konuştuğu sözler : 

«Evvelâ Devletin en büyük esbabı idbarm 
dan biri olan şu Hükümeti cisınani ve ruhaninin 
ittihat ve iştiraki kaziyesini ortadan kaldırınız. 
Hünkâr ya hükümdar, ya halife olsun... Halife
liği tercih ediyorsa, sarayına çekilsin, umuru 
diniyeye baksın. Hükümeti cismaniye için l i r 
hükümdar - daha doğrusu daha muvafıkım is
ter misiniz - bir Reisicumhur arayalım. Ovakit 
kimsenin bir diyeceği kalmaz. İslâm ve hiristi-
yan her fert kendisini kendi vatanında görür, 
hukuku siyasiyeee ve diğerleriyle tamamen mü
savi addeder... Yok hünkâr hükümdarlığı tercih 
ediyorsa bize hilâfetin lüzumu yok, Fas Hâkimi, 
İran Şahı, kim istiyorsa ona verelim... O tehli
keli silâhı azıcık da onlar istimal etsinler. Biz 
istimal ettik, ağzımızın tadını aldık.» ... 

«Bin üssü hareketimiz oldu. Aldığımız mem
leketleri Türkleştirmeye bakmadık. Çünkü her 
Türkün namına değil din namına zabt ve istilâ 
ediyorduk. Netice şimdi görünüyor.» 

Makedonya ismi ortadan kalkmıyor, bu ni
çin? Çünkü Devletimizin politikası çok uzak 

'yerlere dinî esasları götürmek ve bu saffeti di
niye ile mest olmak fikir ve endişesinden ibaret 
kaldı. 

«Tekrar ediyorum, bizi bundan sırf tuttuğu
muz din politikası menetti. Bu bapta hiç şüphe
ye mahal bırakmıyacak bir misal daha istermi-
siniz? İşte Macarlar... Eğer kavmiyetimiz itiba
riyle bizde fikri tensik, istidadı siyasi bu dere
ce mefkût ise, bizimle aynı ırktan olan Macar-
larda da şu âciz görülmek lâzımgelirdi. Halbu
ki onlar bir Macaristan teşkil ettiler. Orayı 
Rusya, Avusturya, Almanya, kim alırsa alsın, 
dünyadan artık ismi kalkmıyacak bir Macaris
tan mevcuttur. Ma cari arla bizim aramızdaki 
anlayışların başka olmasından başka bir fark 
yoktur. Ohalde muvaffakiyeti siyasiyedeki far
kımızı da m antikan buna atfetmek lâzımgelmez 
mi?» 

Arkadaşlar; sizi fazla rahatsız etmek iste
mem. Görülüyor ki, Lûtfi Fikri Beyin inanarak 
1885 de düşündüğü ve 1912 de tekrar ettiği ve 

1949 Ö : 1 
memleketin selâmeti namına Balkan Harbinin 
kanlı ve ıstıraplı günlerinde düşündüğü bir ana
nenin^ içindeyim, bugün bir Türk milleti var, 
dâvayı ele almıştır. Binaenaleyh Lûtfi Fikri Be
yin ruhunun muazzeb olması bu şekilde olmaz, 
aksi şekille olurdu. 

Şimdi diğer noktalara kısaca temas edeyim. 
Evvelâ ben hata etmem diye birşey söylemedim, 
Ben, doğrudan doğruya milletime bağlı, sadık ve 
muti bir nefer olmaktan başka bir fonksiyonu ve 
sıfatı olmıyan bir insanım.. İnandığım birşeyi 
milletin huzurunda ifade etmekte, Türk milleti
nin istiklâli tam ile çalışmakta olan kuvvei teşrii-
yesinde bir kanun yapılırken, müslümanlığm he
def tutulduğunun ifade edilmesini, milletin selâ
meti namına tehlikeli görürüm ve bunu yapmayı 
memleket nam ve hesabına büyük kabahat adde
derim arkadaşlar. 

Çünkü buradaki sözlerimizin memleket haya
tında inikasları vardır, bu inikasları önlemek bi
zim. vazifemizdir arkadaşlar. 

Sonra kendilerinin yine işaret ettikleri bir 
nokta da : Doğrudan doğruya lâyiklik mefhumu 
hakkında Diyanet İşlerinin bütçede bulunması 
falan gibi hususlar üzerinde mütalâa yürüttüler. 

Arkadaşlar, biz gök yüzünden buraya gelme
dik, bir seyri tarihi ile buraya geldik. Bu mille
tin tarihinde o zaman genç olan bir adamın, 
otuz yaşında bulunan bir adamın ve arkadaşları
nın çırpınmakta olan ruhu vardır. Bu, Abdülha-
midin, memleketin bütün kültürüne karşı cephe 
almış ve memleketi aklî bir tazyik altında tuta
rak, memleketin fikir inkişafına hail olarak, mil
letin gençlerini tazyik ettiği bir zamanda yazıl
mıştır. O zaman ne meşrutiyet var, ne Cumhuri
yet var, ne T. B. M. Meclisi var. Bunlar akılların 
varabileceği şeyler değil. Burada hepsinin müna
kaşaları vardır. İşte o zaman Meşrutiyet Kanunu 
esasisinin maddesinde : «İhtiyacatı nase erfak 
ve ahkâmı fıkıhiyeye evfak» diye bir kayıt var. 
Lûtfi Fikri müceddidin fıkrasının programında 
buna da ilişmiştir 

Halbuki, İttihadı Terakki Cemiyeti gibi mü-
ceddit ve enerjik bir cemiyet dahi bu «Erfak 
ve evfak» lardan sıyrılamamış ve (Hukuku aile 
kararnamesi) nden başka bir şey yapamamış
tır. Nice sonra İkinci Büyük Millet Meclisi 
Kanunu Medeniyi ilân etmiştir. Şu halde bu 
inkılâplar birden bire gök yüzünden nazil ol
mamıştır. Bir tekâmülü tarihi takip etmiştir. 
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Bu tekâmülü tarihi esnasında lâyiklik pren
sipleri kabul olunurken, aynı zamanda Atatürk 
ve onun arkadaşları ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bir realite üzerinde kalmışlardı. Bu 
memleketin müslünıan bir memleket olduğu ve 
bu milletin hayatında yok derin bir ameliyat 
yapıldığı bir hengâmede, büsbütün her şeyi 
böyle duru diraz olarak kendi mukadderatına 
terketmenin, inkılâp namına arzetmekte olduğu 
mühim mahzuru mütalâa ederek, Milletin ve 
memleketin selâmeti namına manzumenin ahen
gi ve memleketin bünyesinde bir buhran ol
maması için Diyanet İşlerini ve Evkafı bu man
zumenin içerisinde bırakmıştır. 
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1 kınlar, inkılâpların ihtiva ettiği lâyiklik 

prensipini tehlikeye düşürecek bâzı cereyan
ların yemlenmesi olarak ortaya atmak ve ileri
ye sürmek, katiyen doğru değildir, bundan 
memleket için zarar vardır. Bu, katiyen kabili 
tecviz olmıyan bir harekettir ve bir mahzur
dur. Bu aklen kabili müdafaa değildir. Ben
deniz fazla tasdi etmiyeceğim, bunları kendi
lerine bahşedilir. Binaenaleyh mâruzâtım bun
dan ibarettir. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 15 te toplanılmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati: 13,10 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 13,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Incedayı. 

KÂTİPLER —• Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

2. — 3485 sayılı Kanunun 3334 sayılı Ka
nunla değiştirilen 14 ncü ve 3486 sayılı Kanu
nun 12 nci maddelerindeki (şehit) tâbirinin 
927 sayılı kararda tarif edilen (şehit) mânasın
da kabul edilip edilmediğinin ve 5107 myıU 
Kanunun birinci maddesiyle Jıarb malûllerine 
yapılan zamların yetimlere intikal edip etmiye-
ceğinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tez
keresi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(3/341) [1] 

Söz Maliye Bakanınmdır. 
MALÎYE BAKAN IÎSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar, gün
demin 9 neu maddesinde şehit tâbirinin tefsi
rine dair bir rapor var, bunun yeğlikle konu
şulmasını rica ediyorum. Çünkü, 5107 numaralı 
kanundan sonra bunu bekliyen pek çok dul 
ve yetimler var. 

BAŞKAN — Yeğlik teklifini okutuyorum. 

[1] 256 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 9 ncu sıradaki şehit tâbirinin 
yorumuna ait raporun yeğlikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
İsmail Rüştü Aksal 

BAŞKAN —• Şehit tâbirinin yorumlanması 
hakkındaki raporun yeğlikle müzakeresini ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Yeğlikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

BAŞKAN —- Raporu okutuyorum. 
(Millî Savunma Komisyonunun raporu okun

du). 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muh
terem arkadaşlar, evvelâ ufak bir tashih yap
mak lâzımdır. Başlıkta 3485 sayılı Kanunun 
4334 sayılı Kamınla değiştirilen 14 ncü maddesi 
denilmesi lâzımdır. Yani 3334 sayılı değil, 4334 
sayılı Kanundur. 

Arkadaşlar; 1683 sayılı Kanunun 45 nci mad
desi aynen diyor ki, « Ilarbde veya eşkiya müsa-
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demesinde şehiden vefat edenler, kendi sunu 
taksiri olmıyarak kaza neticesinde ölenler, veya
hut yaralanıp da tedavi sırasında ölenler, veya
hut muhasara altında bulunup da sebebi belli ol-
mıyan hastalıklardan ölenler umumiyetle şehit 
hükmünde oldukları kabul edilerek bunların hep
sinin dul ve yetimlerine 1 nci dereceden malu
liyet maaşının % 75 ini almaktadırlar. 

Yalnız bilâhara kabul edilen 3485 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesini değiştiren 4334 sayılı 
Kanun hava subay ve mensuplarına ve 3486 sa
yılı Kanun, ise deniz mensuplarından vazife ifa
sı sırasında « şehit » olanlara ait bulunmakta
dırlar. Bu kanunlar mucibince şehit olanların dul 
ve yetimlerinin 1947 senesinde şehit dul ve ye- . 
timlerinin ve harb malûllerinin çok sıkıntılı du
rumlarını karşılamak üzere tesis edilen 5107 sa
yılı Kanundan faydalanıp faydalanmıyacağı 
hakkında tereddüde düşen Maliye Bakanlığı 
« şehit > kelimesinin yorumlanmasına lüzum 
görmüştür. 

5107 sayılı Kanupnun birinci maddesinde 
harbde bilfiil ateş altında veyahut harekât sa
hasında veyahut oraya giderken düşman silâh-
lariyle yaralanmış ve malûl düşmüşlere almak
ta oldukları maaşın % 50 si nispetinde, 1G83 
sayılı Kanundan evvel şehit olanların dul ve 
yetimlerine almakta oldukları maaşın % 100 ü. 
1930 senesinden sonraki şehitlerin dul ve yetim
lerine de almakta oldukları aylıkların % 30 u 
nispetinde bir zam yapılmasını âmir bulunmak
tadır. Bu 5107 sayılı kanunun tatbikatı sıra
sında Bu kanundaki zamlardan 3485, 3486 ve 
4334 sayılı kanunlardaki hava ve deniz men
suplarından hazarda şehit olanların ailelerine 
de o kanundan istifade edecekler mi, etmiye-
cekler mı diye tereddüt edilmiş ve Hükümet 
bunu bir yorum mevzuu yaparak Yüksek Mec
lise sunmuş bulunmaktadır. 

Hükümetin bu yorum teklifi Millî Savunma 
Komisyonunda incelenmiş ve bunların bundan 
tamamen istifade edecekleri lâzımgeldiği ve bu
nun gerek 1683 sayılı Kanunun 45 nci madde
si ve gerekse bu maddeyi yorumlıyan 927 sa
yılı kararname ahkâmı dâhilinde bulunduğu ka
naatine varmıştır. Ve bu, komisyondaki arka
daşlarımızın ittifakiyle kabul olunmuştur. Yal
nız buna ilâveten yine muallakta kalan ve tat
bikatta bâzı müşkülât ir as edecek olan husus
lar olduğunu da arz etmek isterim nitekim 

.1949 O : 2 
şimdiye kadar işittiğimize göre Refah vapuru 
faciasında şehit olanların dul ve yetimleriyle, 
hudut müsademelerinde ve kaçakçılarla vâki 
müsademelerde, denizlerde muhtelif vesilelerle 
bırakılmış mayınları tarama işlerinde ve bun
ların infHâklerinde şehit olanların dul ve ye
timlerine bu zamlar verilmemiştir, ve verilme
mektedir. Hükümet teklifinde yalnız 3485, 
3486 ve 4334 sayılı kanunlardan bahsedilmiş 
ve yukarda arz ettiklerim bir tefsir konusu 
olarak gönderilmemiş olduğundan komisyonu
nuz da bunlar üzerinde durmamıştır. 

Fakat hepinizin bildiği gibi, Refah vapuru 
faciasında şehit olanların dul ve yetimleri, hu
dut müsademelerinde, kaçakçıların takibinde 
ve mayın tarama işlerinde şehit olanların dul 
ve yetimlerinin de bundan istifade etmesinin 
çok yerinde olacağını ve bunları da düşün
düm. Ve bu vesile ile bu biçarelerin de bu Mec
lisin Yüksek şefkatine mazhar olmaları için bir 
takrir takdim ettim. Bu takririmi yüksek şef
katinize arzeder kabulünü rica ederim. 

MALİYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar; Hü
kümetçe yorumu talep edilen nokta sayın ge-
enralin izah buyurduğu gibi iki kanunda ge
çen şehit kelimesinin ifade ettiğ mânaya attir. 
Binaenalevh biz burada bir tesis yapmıyoruz; 
mevcut iki kanundaki şehit kelimesinin yoru
munu istiyoruz. 

Bahsettikleri mevzu hakkında ayrıca bir 
kanun sevkedebilirler. Ama buradaki yorum 
mevzuuna girmez. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Şimdi 
burada unutulmuş olan Refah vapuru şehitleri 
ile diğer vapurun şehitleri vardır. Bunlara 
ödenmiştir, Hükümet vermiştir, kanun vermiş 
değildir. Şimdi bunların maaşı kesilmiştir, bun
ların parasının verilmesi lâzımdır. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Saym Tekelioğlu, bahsettik
leri yorum müessesesinin ne olduğunu bilir
ler. İki kanunumuzda; denizaltılarında dalış 
esnasında ölenlere, havacılardan uçuş esnasında 
düşüp ölenlere ait iki kanunda şehit kelimesi 
gelmektedir. Bunların hudut ve şümulünün 
tavzihini istiyoruz. Şehit kelimesi 1683 sayılı 
Kanunun 45 nci maddesinde geçmektedir. Da
ha evvel bu kanunda geçen şehit kelimesini 
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yoruma yollamıştı. Bu, defa yukarda arzet-
tiğim, ki kanundaki şehit kelimesini yorumu ta
lep edilmiştir. Millî Savunma Komisyonu yo
ruma lüzum olmadığına, dair bir karar verdi. 
mesele bundan ibarettir. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Refah 
Vapuru hâdisesinden bahsediyorum. Bunların 
dul ve yetimlerine bugüne kadar para verili
yordu. Tütün ikramiyesi de almaktadırlar. Fa
kat bu defa Maliye tereddüt edince icabeden 
yerlere emir verilmiş ve bu para ksilmiş. Bun
dan evvel almış oldukları miktarın da istir
dadına kalkışılmış. Bu hususta bir kanun yok
tur ama onlara şehit muamelesi yapılmaktaydı. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) Bununla alâkası yok, ayrı bir 
mevzu olarak mütalâa etmek lâzımdır. 

BAŞKAN —• Önergeyi okutuyorum. 

7 . VIII . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen de arzeylediğim veçhile bu yorum 
kararının tamam olabilmesi için birinci madde
nin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Durukan 

Refah Vapurunda ölenlerle hudut müsade
melerinde, polis vakalarında, kaçakçılarla ya
pılan müsademelerde, firarilerin takibinde, ma
yın taramalarında ve infilâklerde ölenlerin de 
dul ve yetimleri aynı. haklardan faydalanırlar. 

BAŞKAN —• Arkadaşlar, yorum için hu
zurunuzda bulunan, Hükümetin teklifi üzerine 
Millî Savunma Komisyonunun getirdiği rapor, 
mevcut kanun hükümlerine göre o hükme gir
mesi icabederken tereddüt hâsıl olarak şehit 
muamelesi tatbik edilmiyenler hakkındadır. Bi
naenaleyh doğrudan doğruya bu rapor üzerin
de ve bu yorum üzerinde muamele yapmak mec
buriyetindeyim. 

Bu önergeye gelince, bununla ilgisi yoktur. 
Tamamen yeni bir tesis hüviyetini taşımakta
dır. Yüksek Kamutayın ve Meclisin bu gibi 
Devlet ve Millet hizmetinde şehit olanlara lâ
zım gelen atıfeti esirgemiyeceği tabiidir. Arka
daşımızın önergesini bu itibarla oya koymu
yorum. Ayrıca bir kanun teklifi halinde geti
rirlerse bu maksatla Kamutayın tâyin ve tak
dirine göre neticelenmiş olur. 

6.1949 O : 2 
Millî Savunma Komisyonunun raporunu oya 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buna göre tâyini muamele edilecektir. 
Şimdi efendim, Ceza kanunundaki değişikli

ğe dair olan tasarının görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

Söz Fuat Köprülü'nündür. 
VASFI GERGER (Urfa) — Yeterlik öner

gesi var. 
BAŞKAN — öğleden evvelki oturumda ar

zu izah ettim. Yeterlik önergesinden evvel Os
man Nuri Koni konuşurken, Feridun Fikri Dü
şünsel'in şahsını mevzuübahis ettikleri için ona 
söz verdim. Şimdi Fuat Köprülü arkadaşım da, 
Barbakanın geçen günkü beyanatı dolayısiyle 
Demokrat Part i adına bâzı meseleleri, noktai 
nazarları aydınlatmak için söz almışlardır. 
Bundan sonra önergeyi oyunuza sunacağım. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) —- Ben de 
söz isterim. 

BAŞKAN — önergeyi okutayım, ondan son
ra. 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, eğer dün kanunun müzakeresi es
nasında birkaç noktadan Başbakanın ileri sür
düğü bâzı mütalâalar olmasaydı söz alınıya hiç 
lüzum görmiyecektim. Fakat Başbakanın söy
lediği bâzı sözler vakıalara uygun değildir. 
Onun için her halde ortada bir sui tefehhüm ol
duğu veyahut da o esnada arkadaşlar konuşur
ken, başvekilin bulunmadığı anlaşılıyor. Ondan 
dolayı bu ciheti izah için, müsaadenizle birkaç 
söz söyliycceğim. 

Başbakan dediler k i ; Demokrat Parti Baş
kanı komünistlik ve irticaa karşı mücadele hu
susunda, onlara karşı icabeden şiddetli tedbir
leri alma hususunda, benimle müttefiktirler. 
Buna ilâve olarak da bâzı Demokrat Partili Mil
letvekillerinin 'sözlerinin buna aykırı düştüğü
nü ve bu suretle konuşan milletvekillerinin 
maksatlarını anlamadığını halbuki samimî ol
maları, lâzım geldiğini ilâve ettiler. 

Arkadaşlar; eğer bu kanun hakkında parti
mize mensup olan iki arkadaşımızın burada söy
lediklerini dikkatle dinlediyse, arkadaşlarımızın 
Hükümetin getirdiği bu kanunla istihdaf etti
ği gayede, yani memlekette kamünizmi ve irti
cai ezmek, ona meydan vermemek hususunda 
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tamamiyle mutabık kaldıklarını anlardı. Onla
rın itirazları, kanun maddelerinin bu gayeyi te
min edemiyeceği, yahut bunun dışında, tazyik 
vasıtası olalbilecek bir mahiyeti taşıdığı dolayı-
siyledir, sırf ibu noktadadır. O itibarla arada 
hiç'bir tezat ve samimiyetsizlik yoktur ve ola
maz. Çünkü Demokrat Parti Reisi, kendisiyle 
görüştüğü esnada eldeki bugünkü kanunu gör
müş değildir, umumi olarak, prensip olarak, ir
ticaa ve komünizme Demokrat Partilim daima 
şiddetle muarız olduğunu ve karşı durduğunu 
ifade etmişti. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, yalnız partimizin yalnız başkanı 
değil, bütün mensupları muhtelif vesilelerle 
matbuatta, nutuklarımızda ve Meclis kürsüsün
de bu esas prensipimizi daima tekrar edegelmi-
şizdir. Çünkü, bizim programımızda lâyiklik 
esası şiddetle müdafaa ve muhafaza olunmak
tadır. Dinin siyasete alet edilmesi memle
ket için 'büyük felâketler doğurabilece
ğinden şiddetle takbih olunmaktadır. (<e-
rek komünizme karşı, ve gerek faşizm, 
nazizm gibi diktatörlük teşekküllerine karşı 
hürriyet hakkı verilemiyeceği, hürriyet düşma
nı ideolojilere sahip olan bu mesleklerin hürri
yeti yıkmak, baltalamak için hürriyetten istifa
de etmek hakları olamıyacağı da partimizin 
programında sarahaten ifade edilmiştir. 

Arkadaşlar; görüyorsunuz ki biz ilk gün
den bugüne kadar sözlerimizde ve fiillerimizde 
daima programımızda müdafaa ettiğimiz pren
siplere her zaman açık ve samimî olarak bağlı 
kaldık, bundan sonra da aynı yolda devam ede
ceğimiz pek tabiîdir. 

Muhtelif vesilelerle huzurunuzda birkaç defa 
komünizmin bu memleket için ve bütün dünya 
için nasıl büyük bir âfet olduğunu ve olacağını 
ifade etmiştim. Bütün mukaddesatı yıkan, 
namusu, şerefi, milliyeti ve insanlık haysiyetini 
ortadan kaldıran ve bunu istihdaf eden komü
nizm, bugün dünyanın en uzak köşelerine, Çin'e, 
Şili'ye kadar, tamamiyle bir Moskof propagan
dası vasıtası ve Moskof siyasetinin âleti mahi
yetini almıştır. Yani ideolojik, felsefî mahi
yetini, esasen sakat olan, çürük olan bu mahi
yetini de kaybetmiştir ve her yerde siyasi bir 
ihanet şebekesi halinde tecelli etmiştir. Bu iti
barla memleketimizde bunun en ufak tecellile
rine dahi müsaade etmemek, bütün Türkler için, 
bir vatan borcudur, 

. 1949 O : 2 
Komünizm, her memlekete, o memleketin 

icaplarına göre, o memleketin psikolojisine göre 
propaganda yollar] bularak, türlü maskeler 
altına girerek nüfuz eder. Bundan çok evvel, 
1924 senesinde, ondan dört sene kadar evvel, 
1919 - 1920 de Bolşeviklerin Şarkta ve bilhassa 
islâm memleketlerinde propaganda yapmak 
için nasıl usul takip etmeleri icabettiği hakkında 
bir talimatnamelerini tesadüfen okumuştum. Bu 
talimatnameye göre, ki, zaten akim mantığın 
icabatı da budur, komünizm nıüslüman memle
ketlerine asıl hakiki simasiyle yani dini, milli
yeti, ailei, mülkiyeti, namusu ve haysiyeti in
kâr ederek, bunların aleyhinde açıkça cephe 
alarak giremez: Müslüman memleketlerine bil
hassa taassubun hâkim olduğu geri sahalara, 
başında koskoca bir yeşil sarık sararak girer. 
(Soldan bıravo sesleri). 

Bundan, iki sene evvel İstanbul'da Beyoğlu 
caddesinden geçerken Rus Sefaretinin önünde
ki vitrinde teşhir edilen, propaganda resimleri 
gözüme çarptı; baktım ; çok kocaman sarıklar 
ve muhteşem cüppeler . Gözüm de pek iyi gör
müyor. Yaklaştım, altlarında kimisi meselâ 
Özbek Şura Cumhuriyetinin reisi; başında kos
koca bir sarık' birisi bilmem nerenin reisül ule
ması, birisi bilmem nerenin nesi. Hepsi bilâ 
istisna böyle büyük mevki sahiplerini gösteren 
adamlar; hepsi çok büyük sarıklar ve muhteşem 
cüppelerle mahallî ve dini kıyafetlerle göste
riliyordu. 

Arkadaşlar; bunun çok açık bir propagan
da vasıtası olduğundan şüphe edilebilir mi? 
Dünyada, her faaliyette bulunmak istediği saha
nın psikolojisine ve tarihi icaplarına göre ha
reket etmesini en iyi bilen propaganda şebekesi, 
müesseseleri doğrudan doğruya komünist liusya 
içinde bulunur ve orada bunun için hususi 
adamlar hazırlanır. 

Arkadaşlar; im itibarla komünizme karşı 
korunma tedbirlerini ihtiva eden bir kanunun 
irticaa karşı da korunma tedbirlerini ihtiva et
mesi kadar tabiî biışey olamaz. İrtica ile dini 
birbirinden tamamen ayırmak icabeder. Bu iki 
mefhumu birbirine yaklaştırmak dine karşı bü
yük bir hürmetsizlik olur. 

Propaganda daima hakiki maksadını maske 
ler altında gizler. Din propagandası hiçbir za
man hakiki dindarlar tarafından yapılmaz. Dini, 
kendi hasis menfaatlerine, âdi emellerine alet et-
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m ek istiyen simsarlar ve bezirganlar taraf ınd'uı 
yapılır. (Bravo sesleri). 

Bakınız, tarihi tetkik ediniz, 18 nei asırda 
Kuşlarla yaptığımız harpleri anlatan vakanüvis-
ler yazarlar. Orduya ne olduğu, nereden gel
diği belli olnııyan birtakım derviş kıyafetinde, 
hoca kıyafetinde adamlar gelir ve askerler ara
sına girerlermiş; ve askerlere : « Niye harb edi
yorsunuz, kumandan Liriniz sizi sattı, dinsiz oldu, 
onları bırakınız, yerlerinize gidiniz» tarzın
da propaganda da buluııurlarmış. Görüyorsunuz 
ki arkadaşlar yapılan bu propagandalardaki 
usuller yeni icatlar değildir, Çarlık zamanından 
kalma eski icatlardır. Fakat ne kadar yazık ki, 
onlar dedelerinin eski icatlarını unutmayıp onu 
tekemmül ettiriyorlar; biz, kendi tarihlerimizde 
yazılı olan hakikatleri, maalesef yüzde 90, hat
tâ 95 simiz unutmuş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar; .lâyiklik esası, hiç şüphe yok
tur ki, bugünkü Cumhuriyetimizin bugünkü 
Türk cemiyetinin temellerinden, esaslarından 
biridir ve uzun zamandan beri yapılan fikrî 
hazırlıkların ve ondan sonra fiiliyat sahasında 
yapılan mücadelelerin, hazan ileriye, hazan 
geriye doğru atılan adımların muvaffak olmuş 
ve yerleşmiş bir eseridir. Lâyikliği biz tama 
miyle meselâ Fransa'da anlaşıldığı mânada de
ğil, daha mahdut mânada kullanmışızdır. Bu 
mâna, daha ziyade, herşeyden evvel din ile Dev 
let işlerinin ayrılması esası üzerinde toplanıyor. 
Bizde Garp medeniyetini memlekete getirmek 
arzusunda bulunanlar bütün iyi niyetlerine rağ
men maalesef ne Şark medeniyetini, islâm m e 
dcniyetini, ne de Garp medeniyetini, onun ma
hiyetini, köklerini lâyikiyle bilemedikleri için, 
bu gibi tâbirlerin anlaşılmasında, tatbikmda, 
tefsirlerinde birtakım yanlışlıklara yol açıl
mıştır. Bundan dolayı lâyikliğin, hattâ din 
düşmanlığı tarzında tefsir edildiğine dahi maa
lesef şahit olmuşuzdur. Bugün artık aradan 
geçen aşağı yukarı çeyrek asırlık zamandan 
sonra, artık bu ifratlar ortadan kalkmış, haki
katler anlaşılmıştır, ve anlaşılması da iktiza et 
mektedir. 

Lâyiklik, yani din ile devletin birbirinden 
ayrılması bugün yer yüzünde bütün medeni ce
miyetlerin, bütün demokrat milletlerin çok-
tanberi kabul etmiş oldukları umumi bir esastır. 

Hattâ lâyisizmi Fransa'daki mânasiyle alım-
yan memleketlerde bile, bizim lâyiklikten umu

mi olarak, esas olarak anladığımız mâna yani 
din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması 
esası çoktan ve çoktan kabul edilmiş bulunuyor. 
Çünkü aksine mkân yoktu; çünkü tarih, bu bü
yük esası kabul etmiyen milletlerin Şarkta ve 
Garpta daima geri kaldığının şahidi olmuştur 
Lâyiklik yani din ve devlet işlerinin ayrı ol
ması esası islâm âleminde de, bizim 25 sene 
evvel kurduğumuz lâyiklikle başlamış değildir, 
arkadaşlar. İslâm, tarihini iyi tetkik eden Şarklı 
ve Garplı bütün müdekkiklerin, bütün âlimle
rin müttefikaıı vardıkları neticeye göre meselâ 
Emeviler Devleti, eshaptan olan Hazreti Mua-
viye tarafından kurulmuş olan bu islâm saltana
tı tamamiyle din ve devlet işlerini ayırmış, lâ
yık bir devlettir. Muahharan Abbasiler dev
rinde teokratik bir mahiyet almasının sebebini 
yani saltanatın aynı zamanda halifeliğe yani 
halifeye ruhani bir mahiyet verilerek ruhani ve 
cismani iki kuvveti nefsinde toplamasının sebebi 
de, yine islâm tarihi ile uğraşan müverrihlerin 
müttefikan bildirdiklerine göre, Bizans İmpara
torluğunun bir taklidinden ibarettir. Biliyor
sunuz ki ; bütün bu işlerde, vakıa yeri değil 
ama kısaca arzedivereyim, tarihin muhtelif 
devirlerinde muhtelif Türk ve İslâm Devletle
rinde din ve devlet işlerinin ayrıldığını, hü
kümdarın, hükümdar olmak sıfatiyle memle
kette kanun vazıı salâhiyetini kendi uhdesine 
aldığını ve onun hükümdar sıfatiyle çıkardığı 
kanunların kadılar, kanun adamları tarafından 
tatbik edildiğini görüyoruz. Bunun uzun tafsilâtı 
var, ben âcizane, biraz bu işlere merak ettim, 
meşgul oldum. Onun için inanmıyan, kani ol
nııyan arkadaşlar olursa, kendilerine icabeden 
izahatı vermeye müheyyayım. 

Arkdaşlar; görüyorsunuz ki, şu halde din ile 
Devletin ayrılması işi çok eskidir. Hattâ, Os
manlı İmparatorluğu zamanında da, bunun her 
zaman böyle olduğu iddia edilemez. Osmanlı 
tarihini tetkik edenler bilirler ki, meselâ şeyhül 
islâmlık, son asırlarda devletin en mühim mev
kii olan bir nevi dinî murakabe icra eden ma
kam dahi, 16 ncı asırda teessüs etmiştir. Os
manlı İmparatorluğunda ondan evvel böyle bir 
makam mevcut değildir. 

Arkadaşlar; şunu arzedeyim ki, bütün bun
lar, tarihin bu tecrübeleri meydandadır. Avru
pa'da Kurunuvusta tarihini dolduran din ve 
mezhep münazaaları, islâm tarihinde islâm me« 
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deniyetinin sükûtuna ve milyonlarca insan ka
nının akmasına sebep olan dinî mücadeleler, 
hep dinin siyasete âlet edilmesinden ileri gelmiş 
acı hâdiselerdir. Halbuki islâm medeniyetinin 
maddeten ve manen parlak devirleri, Bağdat ' ta 
islâm rönesansı dedikleri ve bugün Avrupa me
deniyetinin büyük nispette temelini teşkil eden 
Şark islâm medeniyet devri, dinin siyaset aleti 
olarak kullanılmadığı devirdedir. Din ve Dev
let işlerinin daima ayrı kaldığı hürriyet devir-
lerindedir. O zamanlarda din, hiçbir zaman, fi
kir hürriyetine müdahale etmemiştir. Büyük 
Devlet ricalinin, Abbasî hükümdarlarının sa
raylarında muhtelif din ve mezheplere mensup 
insanlar karşı karşıya fikir münakaşalarında 
bulunabiliyorlardı. 

Arkadaşlar, dinle devletin tefriki prensipi 
yani lâyiklik, bugünkü cemiyetin temeli olan, 
bugünkü demokrat âlemin temeli olan bu pren
sip ortadan kalktığı zaman, üikir hürriyetinin 
nasıl daralabileceğini, yok olabileceğini tahmin 
etmek güçtür. Biz, 31. Mart günlerini görmüş, 
«mekteplidir» diye birtakım insanların tanıma
dığı birtakım insanlar tarafından sokaklarda öl
dürüldüğüne şahit olmuş insanlarız. 

Tekfir; birbirine «sen dinsizsin, sen müslü-
man değilsin» demek islâm dinine tamamen ay
kırıdır. İslâm dininin esasatını bilenler hiçbir 
müslümanm diğer bir müslümaııı tekfir edemi-
yeceği ve bunun usulünün, şartlarının da din 
kitaplarında yazılı bulunduğunu bilirler. Bu 
şartların tahakkuku da hemen imkânsız gibi bir 
şeydir; binaenaleyh uluorta tekfir, islâmm ah
lâkına mugayirdiı\ 

Müsaadenizle bir hâtıramı anlatacağım; 
Meşrutiyetin başında birtakım gençler bir mec
mua neşrediyorlardı; orada da şairin biri bir 
şiir yazmıştı. O sırada intişare Jıaşlıyan Sıratı-
müstakimdo (ki sonradan Sebülürreşat olmuş
tur) bir makale çıktı, o makale şairin tamamen 
aleyhinde idi ve «neuzübillâh sen kâfirsin» den
di. Aradan bir zaman geçti, o sırada Bayazıt'-
daki hocalar Beyanülhak diye bir mecmua çı
karmaya başladılar, bu sefer bu Beyanülhak 
Sıratımüstakimi tekfir etti «sen kâfirsin», «sen 
dinden çıktın», dedi. Talihin garip bir cilvesi, 
iş bununla da kalmadı, şimdi ismini hatırlıya-
madığım taş basması bir mecmua Fatih'de in
tişare başladı, o da Beyan-ülhakkı tekfir etti, 
«sen kâfirsin» dedi. 

6.1949 6 : â 
Düşünün arkadaşlar, bu tekfir etme işinin 

hududu nereye kadar varır? Sonra bütün tarih 
boyunca hocalar hocaları, mezhepler mezheple
ri, dervişler hocaları, hocalar dervişleri... Müte
madiyen tekfir edegelmişlerdir. Ne olur bunun 
sonu? Bu asırda', medeniyetin bu terakki dev-
rindo milliyet hissinin, insani tesanüt hissinin 
bu kadar ilerlediği bir devirde böyle şeylerin 
tasavvuru dahi korkunçtur; bunlar ancak Kıı-
runuvustadan kalma geri kafalara sığacak şey
lerdi. Mısır ve Arap memleketlerinde şubeleri 
teşekkül eden gayet muazzam bir cemiyet var
dır. Bu cemiyetin adı Müslüman kardeşler ce
miyeti idi ve gayet muazzam maddi vesaite de 
malikti. Fakat nihayet bunun bir komünist 
teşkilâtı olduğu meydana çıktı. Buna mensup 
olan yüz binlerce müslüman, kendilerinin han
gi maske altında neye hizmet ettiklerini elbet
te bilemezlerdi. Arkadaşlar, bizim milletimiz 
bütün tarihi boyunca islâm dinin en sadık saii-
ki ve en kahraman müdafii olmuştur. îslâm di
ni, Türk milletinin teşekkülü üzerinde de mü
him bir âmil olmuştur. Bunu hiçbir zaman 
uııııtmamaklığımız icabeder. Ama aynı zaman
da bütün tarihçilerin, hattâ Türk dostu olmı-
yan bâzı ecnebi tarihçilerin şahadetiyle sabit
tir ki Türk Milleti hiçbir zaman mutaassıp de
ğildir. Diğer dinlere karşı, diğer fikirlere kar
şı, diğer mezheplere karşı tarihin bütün devir-
' e rinde en büyük toleransı, büyük müsamahayı 
göstermiş, olanların dinî varlıklarını, itikatla
rını yani emri vicdani olan dinlerini muhafaza 
etmelerine tamamiyle hizmet etmiş, hattâ onla
rı himaye etmiştir. Bu bütün dünya tarihi için
de Türk milleti için büyük bir şereftir. Türk 
milleti, mutaassıp değildir, bir irtica hareketi
ne müsait değildir, eğer kendi kendine kalsa, 
eğer birtakım siyasi kuvvetler irtica kuvvetle
ri onu tahrik etmeselerdi 31 Mart faciasının ol
masına imkân var mıydı? 

îrtica, mutlak kötü niyetlerin, hattâ ya
bancı kuvvetlerin memleketi yıkmak istiyen 
kuvvetlerin tahriklerine, onların propaganda
sına, onların tesirine bağlıdır. Bu tesirler de 
her zaman kontrol edilmesi çok müşkül mahi
yette gizli kaynaklardan gelir. îşte bundan do
layıdır ki, komünist propagandasının, komü
nist teşkilâtının çok yaygın ve kuvvetli bulun
duğu bir devirde, Arap memleketlerindeki 
Müslüman Kardeşler teşekkülünü göz önünde 
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bulundurarak, bu irtica hareketlerinin daima 
komünistliğe alet olduklarını düşünmek ve ona 
göre gözümüzü açmak, intibaka gelmek icabe-
der. (Bravo sesleri) 

Dikkat ediniz, bütün dünyada dinin en yük
sek, mukaddes mevkide bulunduğu, din adam
larının bütün cemiyetin hürmetine mazhar ol
dukları Garbi Avrupa memleketlerine ve Ame
rika'ya bakınız. Bu memleketler din ve devlet 
işlerini birbirinden tamamiyle ayırmış olan 
memleketlerdir, lâyik olan memleketlerdir. Bu 
memleketlerde din âlimlerinin, dinî vazife gö
ren insanların; hakir görülmesi değil bilâkis 
ifa ettikleri yüksek vazifelerin kutsiyeti ile, 
mütenasip bir değer verilmiştr. 

Vicdanlara hâkim olan dini bir siyaset vası
tası derecesine indirmek, hem bir memleketin 
hayatına karşı suikasttır, hem de bizzat ve her 
şeyden evvel dinin kudsiyetine, ulviyetine kar
şı 'bir suikast teşkil eder, hürmetsizlik teşkil 
eder. Onun için böyle bir kanunun esas itiba
riyle tanzimine 'biz tabiatiyle taraftarız. Ancak, 
şimdi maddelerin müzakeresine geçildiği za
man arkadaşların ayrı ayrı, maddeler üzerinde 
arz ve izah edecekleri veçhile buradaki madde
lerde öyle 'birtakım kayıtlar, hükümler var ki ; 
onların mevcudiyeti kanunun istihdaf ettiği bu 
gayeden ayrılmasını, daha başka taraflara tev
cih edilebilmesini, ve meselâ bir siyasi baskı, bir 
parti aleti olabilmesini mümkün kılıyor, şüp
heleri uyandırıyor. Vatanın mânevi müdafaası 
gibi yüksek bir maksat güden bir kanunun her 
hangi bir maddesinden, şu veya 'bu fıkrasından 
dolayı umumi efkârda şüpheye, tereddüde ma
hal verecek şekilde kalmasına heyeti mühtere-
menizin mâni olması ve şüpheleri ortadan kal
dırarak, bunun, bütün bir milletin müşterek ira
desine uygun bir kanun halinde çıkmasını bil
hassa rica ediyorum. (Her taraftan bravo ses
leri şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Başbakan. 
BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 

(Sivas) — Profesör arkadaşım Köprülü'nün 
'bence çok munis olan fikirlerini bir defa daha 
burada huzurla dinledim. 

Köprülü arkadaşımın profesör olarak pek 
iyi bildiğim bu fikirlerini bugün Demokrat Par
ti namına burada açıkça ifade etmesini, girdi
ğimiz demokrasi yolunun istikbali için emniyet 
veren bir zaman olarak telâkki ediyorum. (Bra-

İĞ49 Ö : â 
vo sesleri, alkışlar) Arkadaşlar, demokrasi bli 
memlekette, ancak, 'başka sahalarda türlü türlü 
düşünen fakat memleketin varlığına ait husus
larda yaptığımız inkılâpların korunmasında 
müttehit olan memleket çocuklarının gayretleri 
ile kurulacaktır. (Bravo sesleri) 

Ben dün Osman Nuri Köni'nin birden bire 
'bir bomJba gibi patlıyan tehlikeli sözlerinden 
sonra demokrasimizin geleceği hakkında cid
den dehşete düşmüştüm. Demokrat Partili arka
daşlardan bâzılarının tasarı aleyhinde söz söy
lemeleri ise gözümün önünde karanlık kâbus
lar belirtmişti. Dünkü heyecanım bundan ileri 
geldi. Fakat bugün anlıyorum ki, demokrat ar
kadaşların noktai nazarları maddelere aitmiş. 
Esaslarda bizimle berabermişler. Çok teşekkür 
ederim. 

Maddelere ait fikirlerini de soğuk kanlılık
la ve memleket menfaatlerini göz önünde tuta
rak münakaşa eder bir neticeye varırız. 

Demokrat Partinin sayın lideri bana bu nok
talardaki fikirlerini birkaç defa izah etmişti. Dün 
burada bu partiye mensup arkadaşların sözleri 
beni şaşırtmıştı, fakat Köprülü fikirlerini burada 
açıkça, partileri namına, teyit ettiği için kendisi
ne teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeter. Maddelere geçilmesini tekli c 

ederim. 
İzmir Milletvekili 

Ekrem Oran 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Aksi mahiyette önergemiz var. (Yeterlik ka
bul edildi sesleri) 

BAŞKAN — Ne istiyorsun Muammer bey ? 
Sıra ile muameleyi takip ediyorum işte. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Önergemiz var, orada aksi fikir var. 

BAŞKAN — Var ama onlara da sıra gelecek, 
muamelesini yapacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzedilen sebeplerden dolayı tasarı

nın komisyona iadesini teklif ederiz. 
Manisa Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
Muammer Alakant A. Potuoğlu 
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İçel Milletvekili 

S. İnankur 
Eskişehir Mili etveki 1 i 

H. Polatkan 
Afyon K. Milletvekili 

A. Veziroğlu 

Kayseri Milletvekili 
Kâmil Gündeş, 

Eskişehir Milletvekili 
K. Zeytinoğlu 

Kayseri Milletvekili 
Fikri Apaydın 

Başkanlığa 
•Şifahen arzettiğim sebeplerle tasarının Adalet 

ve Anayasa Komisyonlarında tetkik edilmek üzo-
re iadesini teki il' eylerini. 

Afyon Kara hisar Milletvekili 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Bıı iki önergeden birisi tasar;--
ııın komisyona iadesini, diğeri Anayasa ve Adalet 
Komisyonla rina iadesini istemektedir. 

•Komisyona iadesini ist iyen önergeyi kabul 
edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmemiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarına iadesini 
ist iyen önergeyi kabul edenler... ^tiniydiler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... I1] t ini
ydiler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda tasarının ivedilikle gö
rüşülmesini teklif etmektedir. 

Oya sunuyorum. İvediliği kabul edenler... 
Elmiyenler... Tasarının ivedilikle .görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun 

BİRİNCİ MADDE — Türk Ceza Kanunu
nun (11) maddesi değiştirilerek yerlerine aşa
ğıda numaraları karşısında yazılı maddeler kon
muştur : 

Madde 15. •—• Hapis cezası yedi günden yir
mi seneye kadardır. Kanunda aeıklanmıyan 
yerlerde yukarı haddi beş senedir. 

Altı ay ve daha yukarı hapis cezasına mah
kûm olanlar ile mevkufiyet müddetinin mahsu
bundan sonra geri kalan müddeti altı ay veya da
ha ziyade olanların cezaları 13 ncü maddenin 
birinci devreye ait hükümleri ayrık olmak üze
re diğer hükümlerinin teshil, ettiği şartlar dâhi
linde çektirilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde li). — Ağır para cezası (10) liradan 
(25 000) liraya kadar tâyin olunacak bir para
nın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 
Nispî para cezalarının yukarı haddi yoktur. 

Bu ceza hükmünü bildiren ilânı kesinleşince 
Cumhuriyet S.avcılığma verilir. Cumhuriyet 
Savcısı on beş günlük süre içinde para cezasını 
ödemesi için hükümlüye usulü dairesinde bir 
ödeme emri tebliğ eder. 

Hükümlü, tebliğ olunacak ödeme emri üzeri
ne belli süre içinde para cezasını ödemezse Cunı-

j huriyet Savcısının yazılı emriyle bir gün üç, li
raya sayılmak üzere hapsedilir. Kesirler nazara 
alınmaz. Ancak üç liradan aşağı hükmolunan 
para cezaları bir gün hapse çevrilir. 

Para, cezasının, hapse çevrileceği mahkeme 
ilânımda yazılı olmasa bile yukardaki hüküm 
Cumhuriyet Savcı!ığnıca uygulamr. 

İlk on beş günlük süre içinde para cezasının 
üçte birini öd iyen hükümlünün isteği üzerine ge
ri kalan para cezasının on beş günlük iki taksitte 
ödenmesine müsaade olunur. İkinci taksit vak
tinde ödenmezse üçüncü taksit, müsaadesi hü
kümsüz kalır. 

Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için ilk 
fıkra uyarınca üç lira indirildikten sonra geri 
kalan parayı öderse hapisten çıkarılır. 

Para cezası yerine çektirilen hapis eczası üç 
yılı geçemez. 

Kendi isteği üzerine hükümlü para cezasın
dan çevrilen hapis yerine Devlet, iller veya bele
diyelerce tâyin olunacak Bayındırlık işlerinde 
çalıştırılabilir. Bu suretle iki günlük hizmet 
bir gün hapis yerine geçer. 

Çektirilen hapis süresi, para cezasını karşıla
mamış olursa geri kalan paranın tahsili için ilânı 
Cumhuriyet, Savcılığınca mahallin en büyük mal 
memuruna verilir ve mal. memurlıığunea, hapis 
ile tazyik hükmü ayrık olmak üzere Tahsili Em
val Kanunundaki usule göre hükümlünün malı
na müracaat olunarak infaz edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

NURİ ÖZKAN (Muğla) — Efendim, para 
cezasından maksat, maddede ifade edildiği gi
bi, hükmedilen meblâğın Devlet Hazinesine ya
tırılmasından ibarettir. Bu maksadı teminen 
19 nen madde, mahkûmlara bâzı kolaylıklar 
göstermiştir. O da savcı 15 günlük süre içeri
sinde mahkûm olduğu para cezasını ödemek 
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üzere mahkûma ödeme emri tebliğ eder. Bu 
süre içinde mahkûm, para cezasının üçte biri
ni öderse geri kalan miktarın iki taksitte öden
mesine müsaade edilir. 

Asıl maksat, hükmedilen paranın Devlet Ha
zinesine yatırılmasından ibaret olduğuna göre, 
yani vatandaş hürriyetinin tahdidi arzu edil
memiş olduğuna göre, burada gösterilen bu ko
laylık, yani 15 günlük süreler azdır. Çünkü, 
bir kısım mahkûmlar işçi olabilirler, aydan 
aya ücret alırlar, bir kısmı memur olabilir. Aydan 
aya maaş alabilirler ve nihayet bir aylık müd
det içinde mahkûm olduğu parayı ödemek için 
daha ziyade imkân ve zaman kazanmış olur. 
Aksi takdirde bu parayı kazanmadan kendisi 
hapsedilecek olursa, müstahsil vaziyetten müs
tehlik vaziyete düşecek demektir ki, binnetice, 
kendisi ve çocukları sefil olacaktır. Binaena
leyh, bir önerge takdim ediyorum, buradaki on 
beşer günlük sürelerin birer aya, çıkarılmasının 
kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN" — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddedeki 15 şer günlük sürelerin 

birer aya çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Muğla, Milletvekili 

Nuri Özsan 

ADALET BAKANİ FUAD SlRMEN (Rize) 
Efendim, Hükümet ve Komisyon muvafakat 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon madde
deki (15 gün) ün (Bir ay) a çıkarılması hak
kındaki arkadaşımızın teklifini kabul ediyor
lar; O halele başka söz istiyen yoktur. Mad
denin bu suretle değiştirilmiş şeklini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 24. —• Hafif para cezası, üç, liradan 
bin liraya kadar tâyin olunacak bir paranın 
Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

Hapis yerine hafif hapis yazılmak şartiyle 
19 ncu maddenin birinciden başka diğer son
raki fıkraları hükümleri bu ceza hakkında da 
uygulanır. 

ADALET K. SÖZCÜSÜ ABDÜRRAllMAN 
KONUK (Bursa) —• Efendim maddenin son sa
tırındaki (Sonraki) kelimesi fazladır, çıkacak

tır. 
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BAŞKAN — Maddeyi, son satırındaki (Son

raki) kelimesi çıkarılmak suretiyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. 

Madde 76. — İşlenmiş olan her fiil için 
kanun ile belli olan ağır ve hafif para ceza
ları ayrı ayın hükmolunur. 

Nispî para cezaları da aynı hükme tâbidir. 
Para cezalarının şahsi hürriyeti bağlayıcı 

bir cezaya çevrilmesi halinde bu ceza müd
deti dört seneyi geçemez. 

Ağır para. cezasiyle hafif para cezası birleş
tiği takdirde çevrilecek ceza nev'i 'hapistir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 141. —• Memleket içindeki içtimai 
bir sınıfın diğerleri üzerinde tahakkümünü te
sis etmek veya içtimai bir sınıfı ortadan kal
dırmak veya memleket içinde kurulmuş iktisa
di veya içtimai temel nizamları devirmek ama-
ciyle cemiyen tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve 
idare eden kimse üç yıldan on yıla kadar ağır 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

Amacı, cemiyetin siyasi veya hukuki her 
hangi bir temel nizamım devirmek olan yıkıcı 
cemiyetleri memleket içinde tesis, teşkil, tan
zim veya seATk ve idare eden kimse birinci fık--* 
rlada yazılı cezayı görür. 

Yakardaki fıkralarda yazılı amaçlara var
mak için cemiyeti erce her ne suretle olur ise 
olsun cebir ve şiddet kullanmak veya her ne 
suretle olursa olsun tehdit etmek va.sıta olarak 
kabul edilmişse veya bu cihet açıklanmamış ol
makla beraber cebir ve şiddet, veya tehdit başa
rı için gerekli bulunmuş ise cemiyeti tesis, teş
kil, tanzim veya sevk ve idare eden kimseye ve
rilecek ağır hapis cezası beş yıldan aşağı ola
maz. 

Amacı Cumhuriyetçiliğe aykırı olan veya 
millî duyguları yok etmeye veya zayıflatmaya 
matuf bulunan cemiyetleri tesis, teşkil, tanzim 
veya sevk ve idare eden kimse bir yıldan üç 
yıla kadar ağır -hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Birinci ve ikinci fıkralarda beyan olunan 
cemiyetlere girenler bir yıldan ve üçüncü fık
rada yazılı cemiyetlere girenler iki yıldan 
başlamak üzere yedi yıla kadar ağır hapse ve 
dördüncü fıkrada bildirilen cemiyetlere giren-
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ler de altı aydan bir yıla kadar hapis cezası i 
ile cezalandırılırlar. 

Yukardaki fıkrada beyan olunan cemiyet
lere girmek için yol gösterenler aynı suretle 
ceza görürler. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarda yazılı 
cemiyetleri, sahte nam altında veya muvazaa 
şeklinde olsa dahi yeniden tesis, teşkil, tan
zim veya sevk ve idare edenler hakkında veri
lecek cezalar üçte birden eksik olmamak üzere 
artırılır. 

Bu maddede yazılı olan cemiyet iki veya 
daha çok kimselerin sadece aynı amaç etrafın
da birleşmeleriyle vücut bulur. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Efen
dim ; bu kanunun en mühim maddesi burada. 
geliyor. Dünden beri dinlediğimiz nutuklardan 
anlaşılıyor ki, bu kanunun hülâsası da bu mad
dedir. Evvelâ Hükümet söylese diye rica etmiş
tim, fakat bütün arkadaşların teması ve Baş
bakanın izahları maksadı açıklamış oldu. 

Şimdi Adalet Komisyonunda öğrendiğime 
göre bu hükümler esasen eski Ceza Kanunun
da mevcut bulunmaktadır, burada yapılan şey 
o cezaların ağırlaştırılmasından ibarettir. 

Hükümetin izah ettiği gibi kendi gördüğü 
lüzum üzerine bunları ağırlaştırmayı tasavvur 
-etmiş, teklif yapmış ve komisyon da kabul et
miştir. Hükümetin gördüğü lüzum doğru mu
dur? değil midir? Bunu söyliyecek vaziyette 
değilim. Çünkü bu gibi işlerde bütün delail, 
bütün vesaik Hükümetin elindedir. 

Yalnız burada bâzı noktalar hakkında ar
kadaşların nazarı dikkatini celbetmeyi kendi
me vazife bilirim. O da şudur: «Memleket için
deki içtimai bir sınıfın diğeri üzerine tahak
kümü» Maksat anlaşılıyor, demin arkadaşlar 
izah ettiler, Tahakküm yapacak ve hürriyeti 
bozacak bir sınıftır, malûmdur. Fakat bu arada 
nizamları devirmek dedikten sonra yalnız bir 
tarafı nazarı dikkate alıyoruz. Bu nizamları 
deviren diğer bir taraf da vardır ve bu harb-
den evvel bunu Avrupa'nın her tarafında gör
dük. Onun adına Nazizm ve Faşizm diyoruz. 
Onun hakkında burada bir şey yok. Nizamları de
virmek; bu devirmek lügatini de anlamıyorum, 
fakat her halde Türkçe diye almmıştir, ne ise 
onun üzerinde durmayacağım, «içtimai temel ni
zamları devirmek, demokrasi esaslarını bozmak | 
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amaciyle» diyelim. Yani «Demokrasi esaslarını 
bozmak» ibaresinin ilâvesini teklif ediyorum. 
Nasıl diğer ideolojiler demokrasiyi tahdit edi
yorlarsa nazizm ve faşizm de aynı suretle de
mokrasiyi tehdit ve ihlâl ediyor. Onun çin bu 
fıkranın da buraya eklenmesini teklif ediyo
rum. 

Şimdi bir de 141 ve 142 nci madde aşağı 
yukarı aynı maddelerdir. Yalnız birisi cemiyet 
teşkil etmek, diğeri de propaganda yapmak
tır, onun için cemiyet teşkil etmek maddesinde 
teklif ettiğim bir tâbiri 142 nci maddede pro
paganda meselesine de aynen koymak lâzımge-
lir. Onun için iki ayrı takrir takdim ediyorum. 

Sonra arkadaşlar, aşağıdaki fıkrada da na
zarı dikkatimi celbeden şudur. «Aracı Cumhu
riyetçiliğe aykırı olan veya millî duyguları yok 
etmeye veya zayıflatmaya mâtûf bulunan cemi
yetleri tesis.» deniyor. 

Şimdi arkadaşlar, buradaki (Millî hisleri 
yok etmek) i anlıyoruz. Yok etmek demek, yu
karda geçen ideoloji teşkilâtı yapmak demek. 
Fakat (Zayıflatmak) meselesi biraz müphem. 
Zayıflatmak, demek ne demektir? Biliyorsu
nuz, Birleşik Milletler, Avrupa Birleşik Mil
letler, dünya devleti falan gibi, birtakım cemi
yetler vardır. Bu cemiyetler ise, Avrupalıların 
yazılarını okursanız göreceksiniz ki, bunlar Hâ
kimiyeti Millîyenin bir kısmından fedakârlık et
mektir diyorlar. Hâkimiyeti Millîyeden fedakâr
lık, millî hissiyatı zayıflatmak demektir. Bina
enaleyh bunun bu maksatla olmadığını söylemek
le olmaz, buraya böyle bir kayıt koymak lâzım
dır. Sonra 142 nci maddede propaganda yapmak, 
telkin yapmak meselesine gelince, bu çok nazik
tir. İki kişi bir yere gelipte kendi kendimizi ten
kit etmeye bâzı kere iyi nazarla bakmayanlar ola
bilir, derin görmiyenler bunu bir nevi millî his
siyatı zayıflatmak gibi telâkki edilebilir. Mese
lâ, biz Türk'lerde şu iş çok fena gidiyor, demek, 
millî hissiyatı sarsabilir mânâsına gelebilir. 
Onun için maddeye biraz daha vuzuh verirsek, bu 
suretle kanun da, hüriyyet perverlik esasına mu
tabık bir kanun olarak çıkar. 

Ondan sonra 264 ncü madde zannederim ay
ni maddenin içindedir, müsaade ederseniz onun 
hakkında da fikirlerimi söyliyeyim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; 
maddesi geldiği zaman söylersiniz, 
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NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka

daşlar; Fuad Köprülü arkadaşımızın gayet be
liğ şekilde ifade ettikleri gibi komünizm denilen 
âfet, bütün dünyayı sarmış ve insanlık âlemi için 
büyük bir tehlike ve felâket halini almıştır. Ce
miyet bünyesine sokulmaya muvaffak olan ko
münizm mikrobunun, bünye ne kadar kuvvetli 
olursa olsun, zamanla tahribatını yaptığı ve bün
ye içinde büyük sarsıntılar vücuda getirdiği in
kâr edilemez bir1 hakikattir. 

Bugün, komünizm bir içtimai nizam vasfını 
gaip ederek doğrudan doğruya tetiği Moskova'
nın elinde milletlerin egemenliğine çevrilmiş bir 
silâh ve millî varlıklara kasteden bir dinamit ha-' 
lini almıştır. Moskova emrinde çalışan komünist 
ajanlarının bir tek maksat ve hedefleri vardır. 
O da memleketi moskoflar eline teslim etmek ve 
demir perde arkasında insanlığı büyük bir sefa
let ve felâket uçurumuna sürüklemektir. En ile
ri demokrat memleketler dâhi bu büyük tehlike
ye karşı mücadeleye girişmiş ve cemiyeti bu mik
roplardan temizlemek için her türlü tedbirleri 
almakta ihmal etmemişlerdir. 

Arkadaşlar, yalnız ağır müeyyideler koymak 
kominizin!e mücadele için yeter bir tedbir olma
dığı aşikâr. Herşeyden evvel sefalet ve ıstırabın 
tahfifi, başta gelen bir çaredir. Bir cemiyette re
fah ve yaşayışları birbirinden çok farklı sınıfla
rın yer alması kominiz mikrobunun yerleşmesine-
de en müsait zemini teşkil eder. Bunun için hal
kın geçim seviyesini arttırmak lâzımdır. Böyle 
olmakla beraber; cemiyetin temiz bünyesine mü
temadiyen zehir döken bu komünist ajanlar kar
şısında sükût etmek ve felâketli neticeye tevek 
külle intizar etmek hiçbir suretle tasvip edile
mez. Onun için tedbir almak ve bunlarla müca
dele etmek partilerin üstünde olarak hepimizin 
müşterek millî borcudur. Çünkü kanımızla ka
zandığımız Millî istiklâlimizi hiçbir zaman teh
likeye koymak bu vatanı seven, aklıselim sa
hibi hiçbir Türk çocuğunun aklından geçmez, 
geçmemesi lâzımdır. 

tşte bu 141 nci maddede bu şekildeki tehli
keleri önlemek için alınmış bir müeyyide ve 
tedbir olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Fa
kat ne yazık ki, bu madde ile istihdaf edilen 
gayenin bu olduğunu ancak değerli arkadaşı
mız Abdürrahman Konuk'un kaleme aldığı, Adalet 
Komisyonu mazbatasını okunmasiyle anlamak 
mümkün olabiliyor. Gönül çok isterdi ki mad-
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de, mazbatadaki vuzuh ve sarahatle tedvin edil
miş olsun ve her türlü tereddüt ve yanlışlıkları 
önlesin. Gayet muğlak ve dolambaçlı ifadelerle 
tedvin edilmiş bulunan bu maddeden hakiki 
maksat ve gayenin istihracı çok güç oluyor ve 
umarım ki, tatbikatta da bâzı güçlükler doğu
racaktır ve bir kısım vatandaşlar bundan zarar 
göreceklerdir. Çünkü Adalet Komisyonu çok 
az üzerinde durabilmiş ve geniş, tetkik imkânı 
hâsıl olamamıştır. Meclis Heyeti Umumiyesinin 
çalıştığı günlerde ve aynı zamanda Adalet Ko
misyonu toplanmak mecburiyetinde kalmıştır. 
Bu itibarla kısa bir müddet zarfında kifayetsiz 
tetkik ile bu kanun çıkmış bulunuyor. Bu iti
barladır ki, bu kanunun tatilden sonra enine, 
boyuna daha etraflı ve ciddî bir tetkika tâbi 
tutulmak suretiyle müzakere edilmesini temen
ni etmiştik. Fakat maalesef tasvip görmedi. 

Şimdi arkadaşlar; 1.41 nci maddenin en sa
kat ve en tehlikeli bir hükmünü nazarı takdiri
nize arzetmek istiyorum. 

Vatandaş hürriyeti Anayasanın teminatı al
tındadır. Vatandaşların bu hürriyetlerinden 
emin, korkusuz ve vesvesesiz, yaşamaları icabe-
der. Herhangi bir iftiranın tehdit ve endişesi 
altında huzursuz kalmamaları icabeder. Bu iti
barla kanunlar tedvin edilirken bâzı kötü ni
yetli kimselerin iftiralarına bir vasıta olacak 
mahiyet taşımaması ve böyle bir imkân veril-
memesi lâzımdır. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki ; bugün birçok 
vatandaşlar, kötü niyetli kötü tıynetli bâzı kim
selerin, kanunlara, Hükümete, Devlet Başkanına 
sövdü iftirasının tehdidi altında ve bunun kor
kusu içinde mustarip ve endişelidirler. Bir
çok vatandaşlarımız bu iftiranın kurbanı olarak, 
mahkemelerde sürünmekte ve hattâ hapisaneye 
girmektedir. Bu maddenin son fıkrası, aynı su
retle iftiraya vasıta olmıya müsait şekildedir. 
Çünkü, bu fıkrada bu maddede yazılı olan cemi
yet, iki veya daha çok kimselerin aynı amaç et
rafında birleşmeleriyle vücut bulur deniyor. îki 
kişi arasında arkadaşlar; yani bu madde aynen 
kabul edilecek olursa sokakta veya kahvede iki 
kişi karşı karşıya ilmî mübahesede bulunurlar 
ve neticede mutabık kalırlarsa, kanunun tavsif et
tiği suç, cemiyet kurmak suçu tekemmül et
miş olur. Bu takdirde bir kimse diğer bir kim
se ile açıkça konuşmaya imkân bulamıyaeak ve 
daima endişe içinde kalacaktır. Arzettiğim şe-
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kilde bu madde istismar edilmek suretiyle bir 
çok vatandaşlar iftiraya mâruz kalacaklar ve 
bu yüzden mahkemelerde sürüneceklerdir. Hal
buki Türk Ceza Kanununun 313 neü maddesinde 
bir ana hüküm vardır. Bu ana hükme göre ce
miyetin teşekkül etmiş addedilmesi için beş ki 
sinin aynı maksatla toplanmış olması lâzımdır. 
Binaenaleyh buradaki bu son fıkra kaldırılacak 
olursa Türk Ceza Kanununun ana hükümleri 
harekete geçecek ve çalışacaktır. Beş kişinin 
kabulü vatandaşlar için daha emniyet verici ve 
istismar ve iftiraya gayrimüsait olacaktır. Bu 
itibarla bu maddenin son fıkrasının tayymı 
teklif ediyorum. 

Efendim, benden evvel Adnan Adıvar arka
daşımız da arzetti maddede noksan olan birşey 
de Nazizm ve Faşizmin teessüsüne yarıyaeak 
cemiyet teşkili bu kanunda müeyyide altına 
alınmamıştır. Bu itibarla 4 ncü fıkrada «Ama
cı Cumhuriyet ve demokrasiye aykırı olan veya 
Millî duyguları yok etmek.... ilâ» oraya bir (de
mokrasi) kelimesinin ithal edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

EMİN HALÎM ERGUN (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, bu tasarının Adalet Komisyo
nunda müzakeresi sırasında, Kamutayda konu
şulan diğer bir tasarıda aynı komisyon adına 
ödevli olduğum için, maatteessüf bulunamadım. 
Bu itibarla şimdi görüşülmekte olan madde 
üzerinde bâzı .tereddüt ettiğim noktalar var. 
Bunların Sayın Komisyon Sözcüsü kardeşimiz 
tarafından açıklanmasını rica edeceğim. 

Efendim, 3 ncü fıkrada ( . . . cebir ve şid
det veya tehdit) e taallûk eden hükümden 
sonra (veya tehdit başarı için gerekli bulunmuş 
ise . .) kaydı vardır. Bu kayıttan maksadın ne 
olduğunu açıklarlarsa bunu tatbik edecek yar
gıçlarımızın tatbikatına bir k:olaylık temin edil
miş olur, bunu bir misalle izah etmelerini bil
hassa rica ederim. 

Altıncı fıkrada : «Yukardaki fıkrada beyan 
«dilen cemiyetlere girmek için yol gösterenler 
aynı surette ceza görür» deniyor. Bundan ev
velki fıkra birkaç hükmü , muhtevidir, birinci, 
ikinci ve üçüncü fıkralara atıf yapmaktadır. 
Binaenaleyh yukardaki fıkrada beyan edilen 
cemiyetlere girmek için yol gösterenler aynı su
retle ceza görürler.» den kasıt nedir? Bu hangi 
fıkradaki cezadır? Bunun da tasrih edilmesini 1 
rica ediyorum. I 
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Ayrıca yedinci fıkrada bir atıf var, burada

ki maksadın da hangi fıkra olduğunu ifade et
meleri yerinde olur. 

Son fıkrada da bir cihet var, bu fıkrada ya
zılı olan cemiyet şudur : «iki veya daha çok 
kimselerin sadece aynı amaç etrafında birleşir-
lerse bir cemiyet vücut bulur.» maddenin birin
ci fıkradaki «Cemiyet teşkil edenler» hükmü ve 
buna göre ceza tehdidi altına konulan suç. İki 
unsuru ihtiva etmektedir. Bu iki unsuru burada 
yasak olarak kabul edilen, içtimai nizamı yık
mak için bir gaye etrafında birleşmek ve cemi
yet kurmak. Yani hem cemiyet kuracak ve kur
duğu cemiyette böyle fena bir gayeye matuf bir 
cemiyet olacaktır. 

Şimdi son fıkrada yazılı hükümle iki kişi 
Tbir araya gelir de cemiyet vücut bulur diye biz 
kendimiz bu kanunla cemiyete bir vücut veri
yoruz. Bendeniz bunu ceza nazariyatına pek uy
gun bulmadım. Eğer bu hüküm muhakkak la
zımsa hiç olmazsa bu maksatla iki veya daha 
çok kimselerin birleşmeleri cemiyet sayılır de
mek lâzımgelir. Bilmiyorum, komisyon arka
daşlarım buna ne diyeceklerdir? Biz kendi yap
tığımız bu kanunla, cemiyete vücut vermiyece-
ğiz. Fena maksatla birleşme hallerini cemiyet 
sayacağız. Bu fıkraların ona göre tanzimi icab-
eder. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Kanunun 
Yüksek Meclise şevki ehemmiyeti üzerinde et
raflıca durulduğuna göre, bendeniz bu hususta 
hir şey konuşamıyacağım .Memlekette yıkıcı bir 
âfet halinde girmek istiyen birtakım cemiyetle
ri, ideolojileri yoketmek, ağır ceza tehditleri 
altında bulundurmak için bu tasarı geldiğine 
göre, Sayın Nuri özsan arkadaşım, iki veya 
daha çok kimselerden teşekkül etmesi şekilnde-
ki son fıkraya itiraz ediyorlardı. Esas tehlike
nin büyük olduğuna ve Hükümetimiz bu tehli
keyi hissederek bir tasarı ile Yüksek Huzurunu
za geldiğine göre, bu cemiyeti teşkil eden fert
lerin 2 veya 5 veya 10 olmasının bence hiç
bir ehemmiyeti yoktur. Esas iki kişi veya on
dan daha fazla kişilerin aynı amaç etrafında 
birleşmeleri memleket için tehlikeli midir, de
ğil midir? Tehlikeli olduğunu kabul ettiğimize 
göre, şu halde iki kişi de olsa, üç kişi de olsa, 
dört kişi de olsa, bir cemiyet kurmuş sayılma
lıdır ki bu gibilerin kafaları ezilebilsin. 

Evet, sayın arkadaş buyurdular, bâzı ah-
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lâksız kişiler tarafından iftira vâki olabilir. 
Ama bu iftiralar yalnız bu mevzu etrafında ol
mazla. Adam öldürdü diye iftira da yapılabilir, 
eşkiyalık yaptı diye de iftira yapılabilir.. Türk 
('eza Kanununda iftira edenler için nispet dâ
hilinde cezalar vardır, bu bazan artar bazan 
eksilir. 

Bu itibarla burada sayın Nuri özsan'm bu
yurdukları gibi bir tehlike yoktur. İki kişiye 
iftira yapan beş kişiye, on kişiye de iftira ya
par. Bu bendcnizce mâkul bir sebep değildir. 
Fıkra yerindedir, kabulünü rica ederim, yalnız 
sayın arkadaşım Emin Halim beyin buyurduk
ları gibi değiştirilmesine taraftarım. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar memleket içinde komünist teşkilâtının 
ne kadar büyük tehlikeli olduğunu anlamıyan 
kimse kalmamıştır. Şüphesiz ki kanun çıkarsa 
komünistlerle mücadele yapmak kastı ile çıka
caktır. Kanun maddesini yazarken komünist 
demek daha doğru olmaz mı idi? Niye böyle do-
lanbaçlı yollardan bir içtimai sınıfın diğer bir 
içtimai sınıfa tahakküm etmek istiyen ve filân 
diyeceğimiz yerde, komünizm dersek, faşizm 
dersek olmaz mı acaba? Bu şekilde bu mânanın 
komünizm olduğunu kavramak kolay olmaz gi
bi geliyor bendenize. 

Sonra, ikinci, üçüncü fıkrada şöyle bir ka
yıt, var; amacı Cumhuriyetçiliğe aykırı olan ve 
millî duyguları yok etmeye matuf bulunan ha
reketler diyor. Acaba, bu millî hisleri yok et
meye çalışan cemiyetler arasında, Hükümetin 
müsaade ettiği Masonluk var mı? Bankaya pa
ra almak için gidiyorsunuz, banka müdürü Ma
sondur, siz Mason olmadığınız için arzunuz is'-
af edilemez. Arkadaşlar; Masonluk cemiyetimiz 
için çok tehlikeli bir teşekküldür. Hükümetten 
sormuştum, tahkik edeceğim, tetkik edeceğim 
cevap vereceğim demişti. 

Arkadaşlar; Mısır'dan sureti mahsusada bir 
adam gelmiştir. Mason eemiyetiyle hali temas- j 
tadır. Çok rica ederim Hükümetten bu cemiye
ti kapatsınlar.. Zaten eskiden kapatılmıştı, tek
rar kapatsınlar. Bunların amacı meydandadır. 
Ta Osmanlı İmparatorluğu zamanından beri fa
aliyette bulunan bir cemiyettir. Karasu kimdir, 
nasıl çalışmıştır, İşte grüöyorsunuz ki tehlikeli 
bir varlıktır, yavaş yavaş hudutlarımıza yakla
şıyor. Arkadaşlar millî duyguları rencide ede-
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cek vaziyet budur. Bu acaba dâhil midir, bura
da Adalet Bakanına sordum. Adalet Bakanı bu 
teşkilâtın kökü dışarda değildir diyor. Nasıl 
değildir, kökü dışardadır. Koca Atatürk bun
ların muzır bir teşekkül olduğunu anlıyarak 
kapattı, bizim gibi aradan on on beş sene geç
tikten sonra muzır teşekkülleri ortadan kaldı
rırken, bu teşekkülün harekete geçmesi en mü
nevverlerin bu teşekküllere girmelerine şahit 
olmuyor muyuz ve bunları da niçin kaldırmıya-
lım. İşte millî hissiyata dokunan bu teşekkül
dür. Bir de Vayımsey (genç hırıstiyanlar cemi
yeti) bunlar da komünizmden tehlikelidir. Ada
let Bakanının nazarı dikkatini celbetmekle be
raber İçişleri Bakanının bu kürsüden vâıt etti
ği tahkikat sona ermedi mi? Bunun da kökü
nün dışarda olduğunu, ve dinî bir tarikat oldu
ğunu bilmediklerini söylediler. Tekrar ediyo
rum bir muzır teşekkül de budur. Bunun da eli
mizle propaganda yapmasına müsaade edersek 
memleket, gençliğinin mefkuresini ortadan kal-
dırtırsak bu memleketin hali ne olacaktır. Bu 
muzır teşekküle de memleketimizin içinde son 
vermek lâzım gelir. Dün de arzettiğim gibi iki 
kişinin bir araya gelmesiyle teşekkül edecek bir 
cemiyetin bu memleket için ne kadar çok teh
likeli olduğunu acaba hâlâ idrak edemedik mi? 

Arkadaşlar, sizi çok uzak; hakikaten tarihî 
bir vaka üzerine götüreceğim, affedersiniz. 
Benim arkadaşım ve İzmir suikastında methal-
dar olan Arif Bey, ki, Atatürk 'ün de erkânı 
harbiye reisidir, katiyen alâkası olmadan sırf 
iki kişinin şahadeti ile cemiyet falan derken 
ortadan gitmiştir. Demek istiyorum ki, bu 
fıkra çok tehlikelidir. Memleketi hercümerce 
sevkederiz, kim kime düşmansa o ötekine 
komünist, dinci diyecek, felâkete sevkedebilir. 
Bu gidişle hapisanelerde yer bulamayız. Onun 
için rica ederim bu maddenin son fıkrası behe
mehal kalkmalıdır. 

BAŞKAN — Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen

dim, komünizm ve irtica ile mücadelenin lüzu
munda, zannederim ki, Büyük Kamutayda hiç
bir arkadaşın fikir ayrılığı yoktur. Asıl fikir 
ayrılığını tevlit eden maddelerin yazılış ve bu 
maddenin bilhassa son fıkrasıdır. Arkadaşla
rımız maddeler üzerinde durdukları için, ben 
sadece bu fıkra hakkında iki cümle ile iktifa 
edeceğim. 
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Fıkrayı huzurunuzda bir defa daha okumak

ta isabet vardır: (Bu maddede yazılı cemiyet 
iki veya daha çok kimselerin sadece aynı amaç 
etrafında biri eşme! eriyle vücut bulur.) 

Cemiyetler ve Ceza Kanunlarında cemiyetin 
ne olduğunun tarifi zaten vardır. Biz bu mad

deler için betahsis, sureti mahsusada yeni bir 
cemiyet tarifi yapıyoruz. Memleketin umumi 
durumu hepinizce malûmdur. Yarın iki insanın 
yanyana gelip şu ve bu tarzda konuşmasını 
jurnal etmek arzusunda bulunan bir insan o iki 
insanın başına şaibeler açabilir. Bu ise kalkmayı 
bir ahlâki redaete bir nevi teşvik mahiyetinde
dir. Memleketin hususiyetlerini düşünerek, 
memlekette bir kötülüğün önüne geçelim derken, 
bir ikinci kötülüğü bu kanunla tevlit etmemiş 
olmak için, betahsis bu maddeyi tatbik ederken, 
yeni bir cemiyet tarifine gitmiyelim. Böyle iki 
kişi yanyana gelecek ve anlaşacaklar, üçüncü 
bir kimse, bu iki kişi belki de anlaşmış olmasa
lar dahi, adliye makamlarına ihbarı yaptı mı, 
bu iki kişinin başına bir şaibe bir belâ açabi
lecek. 

Sizi temin ederim ki; bu nevi vaziyetlerden 
en çok faydalanacak olan kimseler, bizim ken
dileriyle mücadele edeceğimiz kimseler olacak
tır. Bu meselede, bu tarzda maddeyi daha çıka
rırken zedeleyici bir hüküm koymamak düşün
cesiyle, bu son fıkranın tayyı için bir takrir 
takdim ediyorum. Kabulünü dilerim. 

SAÎT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar; .1.41 nci maddenin men-
ettiği ve cezalandırdığı suç cemiyet halinde 
olursa daha ağır bir ceza vermek hedefini güt
mektedir. Biz sadece iki kişinin aynı amaçla 
hirl'eşmesini cemiyet addediyoruz. Hakiki mâna-
siyle cemiyet kuranları, kanunun birinci fıkra
sında bahsedildiği gibi 3 yıldan 10 yıla kadar 
demeyip, beş yıldan on beş yıla kadar diyebi
liriz. Halbuki iki kişinin aynı amaç Ve 'aynı 
ımaksatia birleşmeleri halinde ise, bunlara da 3 
yıldan on yıla kadar ceza verebiliriz. Fakat iki 
kişi aynı amaç etrafında birleşmiş olmasının ce
miyet addedilmesi her halde doğru ve isabetli 
olmaz. 

Karı koca evinde oturuyorlar, aynı amacı 
güdüyorlar ve )birr birleriyle konuşuyorlar, veya 
konuşmuyorlar. Konuşuldu denildi, hizmetçi 
muğber oldu, öibür taraftan bahçıvan çiçek Bu
luyordum, 'ben de pencerenin altından söyledik-
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lerini işittim derse karı koca cemiyet kurmuş 
oluyor. Bendenizce bu doğru değildir. Doğma
ları emredilen cemiyetler; sahte nam altında 
kurarlarsa ibaresi var. Bunu vali mi, jandarma 
mı, polis mi emredecek? Mahkemenin bir hük
mü mü lâzım? Ne zaman teşekkül etmiş ve ne 
zaman hangi nevi emirle cemiyetin dağılması 
emredilmiş sayılacak. Bu cümleyi de çok müp
hem görüyorum. Bunun için gerçi gerekçede 
bâzı izahlar vardır, fakat arkadaşlar, kanunlar 
esbabı mucibeli mi olmalıdır, esba'bı mucibesiz 
mi olmalıdır diye hukuk âleminde yeni ve 
ehemmiyetli bir münakaşa mevzuu mevcuttur. 
Kanuni an n esbabı mucibesiz olarak çıkarılması 
fikri gittikçe kuvvet 'bulmaktadır. Kanunların 
metinleri nihayet ölü bir ibareden ibarettir. 
Vakıalar oldukça, hâkimler günün şartlarına, va
kanın tarzı vukuuna göre o metne mâna vere-
'bilmelidir. Esba'bı mucibe ise hâkimi takyit 
eder, serbest harekâtına mâni olur, kanunların 
bir zaman sonra işi iyem ez bir hale gelmesini in
taç ede'bilir. Bizde kanunlann sık sık değişme
sinin bir âmilinin de bu olduğunu zannetmek
teyim. Binaenaleyh gerekçenin vuzuh ve sara
hati, ilmî kıymeti ne olursa olsun bu maddedeki 
arzettiğim endişe verici müphemiyetieri izaleye 
kâfi olmadığı kanaatindeyim. 

Ben de bu noktayı tebarüz ettirmek istedim. 
BAŞKAN — Söz Adalet Bakamnındır, bü

yün m. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 

'bendeniz söz istemiştim. Bakan söyliyeceğine 
göre bendeniz sözlerimi soru halinde mi arzede-
yim ? 

BAŞKAN —- Daha evvel bakan istediği için 
ben kendisine söz vermiş bulundum. Bakan is
terlerse sizden sonra konuşabilirler. 

ADALIvT BAKANİ FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Efendim, arkadaşlarımız müsaade ederler 
de şimdiye kadar konuştukları hususlar \c ta
sarının bu maddesi hakkında bâzı malûmat arz-
edersem zannediyorum, ki, müzakereyi kolay
laştırmış olurum. Bilâ'hara arkadaşlarım tekrar 
konuşurlar. Evvelâ teklif ettiğimiz lâyihada 
derpiş ettiğimiz bâzı hususları, lüzumsuz müna
kaşaya meydan vermemek için arzedeyira. 

141 nci maddede yapılmış olan tadil, unsuru 
cürmü itibariyle bir değişikliği tazammun et
memektedir. Mazhatada sarahaten ifade edildi-
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ği gibi Ibizim yaptığımız şey 141 nei maddede 
mevcut olan cezaların miktarını artırmak ve bir 
de şimdi bâzı arkadaşlarumızın temas ettikleri 
bu maddede mevzuübahsedilen cemiyetin hu-
kukan teşekkül edebilmesi için iki kişinin ay
nı amaç etrafında birleşmiş olmalarını kâfi gör
mekten ibarettir. Bugünkü mer'i mevzuata gö
re, Ceza Kanununun zannediyorum 313 neü 
maddesidir. Bu maddeye göre bâzı suç işlemeye 
matuf cemiyetlerin kurulmuş olması için beş ki
şinin birleşmesi lâzımdır. Bunun dışında Der
nekler Kanunumuzda bir derneğin kurulması 
için iki kişiden fazlasının birleşmesi kâfi gö
rülmektedir. Yani mücerret üç kişinin birleş
mesiyle cemiyet teşekkül edebileceği görteril-
mektedir. Hükümet olarak bizi bu teklifi yap
maya sevk eden sebep şu idi: Komünistlerin 
çalışma tarzı şudur; istihdam ettikleri ajanları 
birini diğerine tanıttırmadan çalıştırmaktır, 
bunları ancak birer birer birbirleriyle temas 
ettirerek faaliyet halinde bulundurmaktır. Bu 
bakımdan dedik ki hakiki kurucuları vaziye
tinde bulunan kimseler iki kişi olarak ve bu 
maksat etrafında toplandığı ve suç unsurları 
tekevvün etmiş bir halde görüldüğü takdirde 
cemiyet kurmuş farzedilsin, dedik. Hükümeti
niz bu sebepleri arzederken gerek Ceza Kanu
nundaki hükümleri göz önünde tuttu. Mamafih 
Yüksek Meclis nasıl takdir ederse Hükümet de 
o şekilde kabul eder. 

Bu vesile ile, bu kanun münasebetiyle ge
rek Adnan Adıvar ve gerek Sinan Tekelioğlu 
arkadaşlarımızın ileri sürdükleri bir iki teklif 
hakkında Hükümet görüşünü arzcdeyim. 

Adnan Adıvar arkadaşımız diyorlar ki, 141 
nci maddenin birinci fıkrasına bir kayıt ilâve 
edelim. O da; memleket içindeki içtimai bir sı
nıfın diğerleri üzerinde tahakkümünü tesis et
mek veya içtimai bir sınıfı ortadan kaldırmak 
veya memleket için kurulmuş iktisadi veya iç
timai temel nizamları devirmek amaciyle ce
miyet tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare 
yasaktır diyen maddeye bir fıkracık ilâve ede
lim, diyorlar. O fıkra da, demokrasi esaslarını 
bozmak amaciyle cemiyet teşkil etmekten iba
rettir. Bu fıkra da maddeye girsin diyorlar. 
Bendeniz Adalet Bakanı olarak bir noktaya 
Yüksek Heyetinizin dikkat nazarını çekmek is
terim, demokrasi rejimine girmişizdir, bu mem
leketi sevenler, seven vatandaşlar hangi parti-
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ye mensup olurlarsa olsunlar, demokrasi esası
nı memleket içinde sarsacak olanlara, her han
gi bir harekete cephe almaları kadar tabiî bir 
şey olmaz. Hükümetiniz bu gibi müeyyideleri 
canı gönülden benimser. Ama bu teklifi yapan 
arkadaşlar bu maddenin hüviyeti asliyesi üze
rinde bunun bâzı hukuki prensipleri ihlâl ede
ceklerini, vatandaşın hürriyet haklarını zede-
liyeceklerini ifade ettiler. Onun için, demok
rasi esaslarına mugayir kelimesinin sağa, sola 
kaymak ihtimali olduğu için, eğer bunu mah
zur telâkki etmiyorsa yüksek heyet, Bakan 
olarak Hükümet olarak diyeceğim yoktur. Yal
nız kabul edilecek ise Nuri Özsan arkadaşımı
zın dediği gibi bunun yeri cumhuriyetçiliğe 
aykırı dediğimiz fıkrada olursa daha muvafık 
ve yerinde olur. 

Adnan Adıvar arkadaşımız buyurdularki, 
millî hisleri rencide edecek, sarsacak hareket
lerde bulunanlar için, bunun hakkında propa
ganda yapanlar için 141, 142 nci maddeler var
dır insan haklarına taallûk eden bir cemiyet 
kurmak millî hisleri zayıflatır diye takibatta 
bulunulacak mı? Bu madde 1938 denberi mer'-
idir. Ve 1938 den beri mevzuatta aynı kelime
lerle, aynı hükümler devam etmektedir. Bugü
ne kadar bu maksatla memlekette cemiyetler 
kurulduğu için müddei umumiler aksi mânaya 
alarak takibata geçmiş değildir ve geçmesi de 
esasen caiz değildir. 

Biz, Millî hislerin zayıflamasını insani ölçü
lerle ve gayelerle kabili telif olmıyacak bir mâ
nada anlamıyoruz. 

Millî hisler bugünkü Türk cemiyetinin Türk 
topluluğunun müşterek Millî şuuru içinde ya
şayan hislerdir. Bunları zayıflatmak tabiidir 
ki suç sayılacaktır, suç olmalıdır. Ama aslında 
insani hisleri benimsiyen herhangi bir duygu 
taşıyan hareketleri, Millî hisleri zayıflatır gibi 
telâkki etmenin medeni bir görüşte yeri olma
ması lâzım gelir. Ne hâkimlerimiz, ne Hüküme
timiz bu vadide yapılan diğer meseleler dola-
yısiyle, bu gibi vaziyetler mevzuubahis olduğu 
zaman, böyle bir zihniyetten uzak bulunuyoruz 
Sinan Tekelioğlu arkadaşımız mason cemiyetle
ri nelerdir dediler. Bu vesile ile o hususa da 
cevap arzedeyim. 

Arkadaşlar: masonluğun ne olduğunu bilmi
yorum. Bunların bası içeride midir, dışarda 
mıdır bilmiyorum, bildiğim birşey varsa Tür-
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kiye Cumhuriyetinde nıeı'i olan kammlanınız 
ahkâmına mugayir olmamak kaydüşartı ile 
Türkiye içinde her vatandaş cemiyet kurabilir. 
Anayasa içtima ve cemiyet kurma haklarını 
Türklerin tabiî haklarından tanımıştır. Biz bu 
hakkı ancak memleketin yüksek menfaatleri ve 
selâmeti mevzuubahis olduğu zaman kanunlar
la tahdit etmişizdir. Binaenaleyh bugün bah
settikleri Türkiye'de kurulmuş olan Matson Ce
miyeti, nizamnamesini vermiştir. Nizamname
de kökünün dışarda olmadığım, merkezinin 
Türkiye olduğunu ve dıştaki mason cemiyetle
rinden herhangi birisiyle alâkası olmadığını ifa
de etmektedir. 

Bu şekilde müracaat etmiş amacını ve gaye
sini gösteren programında, nizamnamesinde Der
nekler Kanununa göre caiz olmıyan hususlar da 
bulunmadığı için, Hükümetiniz bir hukuk Dev
leti, bir Kanun Devleti olarak bunun kurulma
sına mümanaat etmemiştir ve edemezdi. 

Bunun kökü şayet dışarda olsaydı ve bize 
gelip de, merkezi bilmem nerede olan şu cemi
yetin Türkiye'de bir şubesini kuruyoruz desey
di, bugün mevcut nizamımıza göre, kökü dışar
da olan cemiyetlerin Türkiye'de şube açmala
rını Bakanlar Kurulunun kararma bağlamış ol
duğu için Bakanlar Kurulu bu gibi ahvalde va
ziyeti tetkik eder, böyle bir şubenin Türkiye'
de açılmasında mahzur görmezse memleket men
faatleri bakımından açılmasına izin verir, mah
zur görürse izin vermez. 

Arkadaşımızın bundan evvelki sualleri üze
rine İçişleri Bakanı Türkiye'de kurulan ve ver
dikleri nizamnameye göre dışarda mevcut olan 
diğer bir cemiyetle irtibatları olmıyan bu ce
miyet müntesiplerinin oraya irtibatları olup ol
madığını tetkik edeceğim demişti. Bunun ne
ticesi alınmış ise İçişleri Bakanı arzeder. Hukuk 
bakımından benim arzedebileceğim şudur ki 
mevcut mevzuata uymıyan hususlarda Hüküme
tiniz şu ve bu takdirini kullanarak herhangi bir 
harekete geçemez ve geçmesi de caiz değildir, 
doğru değildir. Çünkü kanun dışı bir hareket 
olur. 

Bütün bu mâruzâtım Yüksek Meclis, mason
luğun gayesi ve mason unvanı ile memlekette bir 
cemiyet kurulmasında mahzur telâkki ediyorsa, 
velevki onu kurucularının bu cemiyetin kökünün 
dışarda olmadığını ifade etmelerine rağmen, ku
rulmasında bir mahzur telâkki ediyorsa; bunun 
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yeri zannediyorum ki ; Dernekler Kanunudur. 
Orada ne gibi cemiyetlerin kurulacağına dair 
olan hükümler arasında bir ufacık değişiklik 
yapmak suretiyle temin edilmiş olur. Bu mev-
zubahsolan hükümlerle ilgili olan bir iş değil
dir. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bir sual. 
BAŞKAN — Buyurun sorun. 
SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Şimdi 

zatı âliniz diyorsunuz ki ; nizamnamesini verdi 
Hükümete ve kuruldu, elde mevcut olan Cemi
yetler E anunrna göre. Bu Masonlar Cemiyetinin 
öteden beri baynelmilel olduğunu, Türkiye'de 
değil, bütün dünyada bilmiyen hiç kimse yok
tur. Binaenaloyh beynelmilel bir cemiyet olan 
ve tamamen dini bir cemiyet olan, çünkü o ce
miyet dine mensup olmıyan insanları almaz, biz 
dini cemiyetleri mennederken bu cemiyete nasıl 
müsaade ediyoruz? Bu cemiyet vaktiyle kurul
muş ve kapanmıştır. Çünkü Cemiyetler Kanunu 
bu gibi cemiyetlerin kurulmalarına müsaade et
memektedir. Buna nasıl müsaade ediliyor? 

Sonra birkaç gün evvel istanbul'a gelen Mı
sır Masonlar Cemiyeti Reisi istanbul'da Mason
lar Cemiyeti erkâniyle temasa geçti. Acaba iç
işleri Bakanı ile zatı âlinizin bundan malûmatı 
yok mudur? 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Atatürk, Maşriki-
âzam M. Kemal'i huzuruna eelbederek uzun mü
nakaşalar neticesinde, bu cemiyetin gayesi benim 
takip ettiğim gaye ise ben bu cemiyeti ilga ettim 
demiş ve Yenişehirdeki merkezi kapatılmıştı. 
Şimdi bu cemiyet yeniden faaliyete başladı, bu 
cemiyet eskisinin bir istihalesi midir, yoksa ayrı 
birşey midir ? Ayrı ise, gazetelerde okuduk, ce
miyete gireceklerin bir dininin olması şarttır 
diyordu. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
—r- Arkadaşlar, arzettiklerimi tekrar olacaktır 
belki ne kadar şayanı hürmet olursa olsun emir
leri dışına çıkmamak için bütün millet ne kadar 
gönülden olursa olsun bir gün kanun hudutları 
idinde ve kanunun menetmediği şekilde bir cemi 
yet kurmak için bir vatandaş müracaat ettiği za
man; mazide böyle birşey oldu diye Hükümetiniz 
bunu menetmeye kendisinde salâhiyet görmemek
tedir. Cemiyetin erdiği nizamnameye göre kanu 
nen kurulması caiz değildir dediler. Bunu ben 
bilmiyorum. Teferruatını Yüksek Heyetinize 
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içişleri Bakanı daha iyi arzedebilir; benim diye
ceğim şey Türkiye'de, mevcut kanunların menet
mediği bilûmum cemiyetleri istiyen vatandaş 
istediği zaman kurabilir, Hükümetçe bu menolu-
namaz. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Efendim 
mevzuu değiştiriyoruz, rica ederim, bu mesele 
cemiyetler kanunu geldiği zaman konuşalım. 
(Kanunla alâkası yok, mevzuu değiştiriyoruz 
sesleri) 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERlŞlRGİL 
(Zonguldak) — Sinan Tekelioğlu arkadaşımız 
bana Masonlar Cemiyeti hakkında tevcih ettikleri 
sual üzerine bunların bize verdikleri nizamna
mede kökü dışarıda olduğuna dair bir kayıt yok
tur, kendilerine soracağım demiştim, istanbul 
valisine yazdım, istanbul valisi bu cemiyetin 
müessislerini davet etti. Bunlara içişleri Bakanı
nın tevcih ettiği şu sualleri sordu : Sizin bu yap
tığınız cemiyetin kökü dışarıda mıdır ? Beynel
milel bir cemiyete federe misiniz, onlarla müna
sebetiniz var mı ?... Bize verdikleri cevap, bi
zim dışarıdaki cemiyetle hiçbir münasebetimiz 
yoktur şeklindedir. 

Müessisler bunu dedikten sonra bugünkü ce
miyetler kanununa göre bizim idare bakımından 
bir cemiyet feshetmeye kanunumun müsrit değil
dir. Cemiyeti feshetmek hakkı ancak savcının 
talebiyle mahkemenindir, idari kararla cemiyetin 
feshedilmesine kanunumuz müsait değildir. 

Maruzatım budur. 
SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu, hangi cemi

yetler yasaktır diye tenevvürünüze meydan ver
mek için arkadaşlara söz verdim. Yoksa bugünkü 
mevzu ile bunun alâkası yoktur. Başka söz vere
mem. 

EMİN SOYSAL (Mara§) — 141 nci madde, 
gerekçedeki izahlara göre, komünistleri istih
daf etmektedir. 

Muhtelif hatiplerin heyeti umumiye konuş
malarını yakînen dinledim, maddeyi de okuduk, 
gerekçesini de okuduk; fakat hâlâ birkaç nokta 
üzerinde aydınlanmak ihtiyacını duyduğum için 
bu madde hakkında söz almıştım. 

Bu 141 nci madde komünistleri hedef tutan 
bir madde olduğuna göre, niçin komünist tâbiri 
kullanarak madde tedvin edilmemiştir? Bunu 
öğrenmek istiyorum. Acaba korkuyor mu? 
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FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Asla. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Komünizmi 

sarih hudutlariyle tarif etmek ihtiyacı yok mu
dur? Çünkü bu nokta üzerinde ayrıca bir şüphe 
meselesi olabilir. Mahkemeler çeşitli yollardan 
giderek yanlış kararlar verebilir, vatandaşlar çe
şitli yollardan sıkıntıya mâruz bırakılabilir, şu 
veya bu şekilde sosyal ' meselelerden bahseden 
kimseler komünist addedilebilir.. Çünkü misal
lerini görüyoruz. Köylünün bakımsızlığından 
bahseden, köylünün yardıma muhtaç olduğundan 

'• bahseden bir adam bir seçim veya siyasi muhali-
; fi tarafından tahrif edilip komünist denilebilir. 
i Vatandaşın haksızlığa uğramasından bahseden 

bir adam, muarızı tarafından itham edilerek ko
münist denilebilir ve damgalattırıl abilir. 

| Ve eğer madde bu şekilde müphem, böyle bir-
j kaç tarafa çekilecek şekilde yazılış haliyle kala-
| cak olursa bu yüzden birçok vatandaşlar sıkmtı-
I ya uğrıyabilir. Günün birinde herhangi bir va-
• tandaş. meselâ subaylar okumuyor dese; mah-
| kemeyo sevkedilebilir, misal olarak arzediyıorum. 
j Günün birinde herhangi bir vatandaş, köylünün 

mahallî Hükümet tarafından ezildiğini, bakıl
madığını iddia ederse komünist diye mahkeme
ye sevkedilebilir, bunlar mühim meselelerdir. 

Takdir buyurursunuz ki, komünistliğin dün
ya üzednde çeşitli tarifleri, şekilleri, çeşitli renk
leri vardır. Bizim hepimizin vicdanında birleş-

| tiği nokta Bolşevik Rusya'dan, memleketimize 
j istikam etlendirilen şekli ile komünistliği ele alı-
| yoruz. Fakat öbür taraftan derece derece sos-
J yalizme kadar gider meslekler vardır, bunlar bir-
I birine karışabilir. Memlekette bu bakımdan 
| bu maddede komünistliği açık ifadesiyle koya-
' hm ve tarifini yapalım. Şu, şu, şu şekiller altın-
i daki hareketler komünistlik telâkki edilecektir, 

diyelim. Ondan sonra maddenin geri kalan kı
sımlarını tedvin edelim. Komünistlik şudur, 
komünistlik hareektleri şudur, bunları cezalan
dıracağız diyelim. Bunu demekten neden korku
yoruz? 

FERİDUN F l K R l DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Korku filân yok. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Evet, Korku 
yok. Ama, çekinme var! 

Diğer taraftan, 141 nci maddenin birinci fık
rasında sınıf tâbiri var. Sımf tâbiri ne demek
tir? Meselâ, bir hukukçu çıkar, orta sınıf, yu-
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karı sınıf, aşağı sınıf diye bir tasnif yapar, bil
mem ne sınıf diye çeşit çeşit uydurma sınıf
lar koyar. Sınıf tâbiri nedir? Bunu burada tav
sif etmemiz lâzımdır, hâkimi müşkülâta uğra
tırız. Sınıf ne demektir. Belki filân arkadaşça 
malûm olabilir. Bence her hangi bir hâkimin 
Anteb'de, Sivas'ta, Diyarbakır'da Edirne'deki 
hâkimin sınıf tâbirini ayrı ayrı mânalara al
maları ihtimali vardır. Siyasi sınıf, iktisadi sı
nıf içtimai sınıf gibi.. (Sonra temel nizam ) di
yoruz. Temel nizamdan kastımız nedir? C. H. 
P. sinin programı mıdır, T). P. nin programı mı
dır, yoksa cemiyetin kendi bünyesi midir, Ana
yasa ile kurduğumuz bünye midir? Bu tâbiri de 
açıklamak lâzımdır i Hâkimleri vatandaşları 
sıkıntıya sokmamak lâzımdır. «Amacı, cemiye
tin siyasi veya hukuki her hangi bir temel ni
zamını..» diyor. Cemiyetin siyasi nizamı nedir? 
Neyi kastediyoruz? Bunu da bakanın lüt
fen izah buyurmaları lâzımdır. «Siyasi nizam» 
dan kastımız nedir? Çünkü öyle bir madde ted
vin ediyoruz ki bir taraftan haklı olarak vatan
daşa hakikaten zarar verecek adamları kovalı-
yacak, bir taraftan da hakikaten masum bir 
kısım vatandaşları hiç olmazsa mahkûm et
mezsek bile mahkeme kapılarında sürüklemeye 
kadar varabilecek. 

Arkadaşlar takdir buyurursunuz ki, 1944 
senesinde, kusura bakmayın, her hangi bir şah
sı, her hangi bir siyasi zümreye mâtıif bir mâ
nada kullanmamak şartiyle, olduğu gibi bir 
kısım vatandaşlar ırkçı ve turancı diye töhmet 
altına alındılar ve bunlar götürülerek aylarca, 
dokuz ay, on ay, on iki aya, on beş aya kadar 
hapishanede kaldılar. Çoluk çocukları ortada 
sefil oldu, bir kısmının çocukları sokakta kal
dı. On beş ay sonra, dokuz ay sonra suçun yok
tur,, seni beraet ettirdik, haydi git dedik. Bir 
kısmı vazifeye alındı, bir kısmı da başka işlere 
girdi. Devlet olarak vatandaşı düşünmek mec
buriyetindeyiz. Sen komünistsin, sen mürteci-
sin, sen susun, sen busun diye aylarca vatanda
şı hücrelerde şurada, burada perişan ettikten 
ve on beş ay sonra beraet ettirdin dedikten 
sonra bunun neticesi nereye varır? Bunu vere
ceği içtimai azap nereye varır? Ve vatandaşın 
hakkı ne olur? Bunları düşünmemiz lâzımdır 
ve bu sarih mânaları kanunlarımıza koyama
dığımız zaman, sarih ifadeler, sarih hudutlar 
koyamadığımız için, mahkemelerden bir kısmı 
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komünist, diye aleyhlerine dâva açılan şahıs
lar hakkında senelerce bir hüküm veremiyor. 
Git gel, git gel uzayıp duruyor. (Hükümler 
kâfi gelmiyor sesleri) 

Sonra, «Millî duyguları yok etmeye veya..» 
Bunu da tasrih etmemiz lâzımdır. Millî duygu
ları yok etmeye, gerçi sayın bakan bir arkada
şın sorusuna bu hususta cevap verdi ama beni 
tatmin etmedi. Millî duygu nedir? Bunu hudut-
landırmalıyız. Bunu rencide edecek, yok ede
cek, suçlar ne olabilir? Bunu da sarih olarak 
buraya koymalıyız. Böyle kısaca müphem bir 
şekilde koymamalıy,z. 

Şimdi bir misal arzedeyinı; iki kişi konuşu
yor. Birisi; efendim biz millet olarak şu işleri 
beceremiyoruz, dedi diğerine. Ama hüsnüni
yetle söyledi. Yanında da siyasi bir düşmanı 
var. Efendim, millî duyguya tecavüz etti, bu
yurun mahkemeye. Halbuki bu sözü milletini 
sevmemesi mânasında kullanmamıştır. Milleti 
namına belki endişe duyarak, bir üzüntünün 
mahsulü olarak söylemiştir. Sen milletin millî 
duygusunu rencide ediyorsun diyerek gel mah
kemeye. İşte bu olmaz. 

O halde millî duygu nedir? Bunu hudutlan-
dırmak, vatandaşın hakkını korumak icabeder. 
Beş, on soysuzun yirmi milyonluk bir vatandaş 
kitlesini sıkıntıya mâruz bırakması, bir tazyik 
altında bırakmamız doğru olmaz arkadaşlar. 

Bir de yukarda bâzı cemiyetlere girmek için 
yol göstermek meselesi vardır. Bunu artık her
halde anlarız. 

Gelelim demokrasi esaslarına mugayir tâbi
rinin konmasına: 

Bunu bizim üstat teklif etmiştir. Her zaman 
partiler birbiriyle münakaşa etmezler, biraz da 
bağımsızlar muaraza vaziyetine düşerler. De
mokrasi esaslarına mugayir tâbirini koyduğu
muz zaman galiba bunun için en çok müşkülât 
çekecek biz bağımsızlar olacağız. Bu da biraz 
elastikiyet götürür. Benim bu maddenin madde 
ve fıkraları üzerindeki kanaatim budur. Ama 
Hükümetten bir sual sormak mecburiyetinde
yim : Bugüne kadar elinizdeki kanunlar mevcut 
komünistleri takip etmeye veyahut tecziye et
meye veyahut memleketteki tesirlerini sıfıra 
indirecek kadar izale etmeye kudreti yokmu 
idi ki, bu maddeyi tedvine kalktınız? Bu beni 
düşündürüyor. 5 - 10 soysuzdan ibaret olan bu 
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adamlara karşı eldeki kanunlar, mevcut teşki
lât kâfi değil mi idi, niçin bu maddeyi tedvin 
ettiniz? Bu hususta bize istatistik! malûmata 
dayanarak esaslı şekilde Adalet Bakanının iza
hat vermesi lâzımdır. Yer yer komünistlik var
dır, geldi, geliyor, tesir yaptı, yapacak diye bo
yuna sigalar çekip duruyoruz, fakat rakam ola
rak elinizde ne gibi dokumanlar vardır, bu 
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memlekete tesir ve nüfuzları ne dereceye kadar
dır? Bizi bu hususta esaslı şekilde tenvir et
mek, bu maddelerin niçin konduğunu öğrenmek 
isterim. Kudretiniz mi yoktu, beş on soysuzu 
yoketmeye? Bu noktada esaslı izahat isterim. 

BAŞKAN — Oturuma on beş dakika ara ve
riyorum.. 

Kapanma saati : 17,15 

>>-®^< 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,37 

BAŞKAN — Baskanvekili Cevdet Kerim tncedayı 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN —• Oturum açılmıştır. Yeterlik hak
kındaki önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
141 nei madde hakkında görüşmenin yeterli

ğini arz ve teklif ederim. 
Çoruh 

Ali Çoruh 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim sö
züm vardı, müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Efendim Hazım Bozca ve sizin 
sözünüz vardır, kifayet kabul edilmezse konuşur
sunuz. 

BAŞKAN —• Görüşmenin yeterliği hakkın
daki önergeyi kabul edenler.. Etmiyenler... Ye
terlik kabul edilmiştir. Madde hakkında 3 öner
ge vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
141 nci maddede üçüncü fıkrada (devirmek) 

kelimesinden sonra (demokrasi-esaslarını boz
mak) sözlerinin ilâvesini teklif ederim. 

İstanbul 
Dr. Adnan Adıvar 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen ârzettiğim sebepler dolayısiyle, 

"1." 141 "nci maddenin dördüncü fıkrasına 
(Cumhuriyetçiliğe) kelimesinden sonra (demok
rasiye) kelimesinin ilâvesini. 

2. Ayni maddenin son fıkrasının tâyyini "arz 

ve teklii ederim. 
Muğla 

Nuri özsan 

Yüksek Başkanlığa 
Ârzettiğim sebeplere binaen Cemiyetler Ka

nununun ve Türk Ceza Kanununun açık hüküm
leri karşısında cemiyeti yeniden tarife lüzum 
olmadığından 141 nci maddenin son fıkrasının çı
karılmasını teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDU-
RAHMAN KONUK (Bursa) — Efendim; 141 
nci maddenin bâzı hükümleri karşısında birçok. 
arkadaşlarıma mütalâalarını bildirdiler ve bâzı 
noktaların da tenvirini istediler. Bu bakımdan. 
önce kurulacak cemiyetin kaç kişiden terekküp 
etmesi lâzım geldiğini tesbit etmek bakımından. 
maddenin son fıkrasında mevcut olan cemiyet. 
tarifinde iki kişinin bu maksat etrafında birleş
mesi suretiyle cemiyetin, teşekkül, edeceğini âmjr-
diı, Bu husustaki düşünceleri dinledikten sonra 
iki kanun maddesini hatırlamak .lâzımgeldiğîni 
düşünüyoruz. Bunlardan, birisi Ceza Kanununun 
313 ncilVmâddesi ki, unsurları bulunduktan son
ra 5 kişinin birleşmesi "suretiyle su^ işlemek için 
cemiyet teşkili'maddesidir. Birde daha esaslı ol
mak üzere asıl Cemiyetler Kanununun birinci 
maddesidir. Cemiyetler Kanununun' birinci"mad-' 
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desinin tadil edildikten sonraki şekli şudur: «Ka
zanç temininden başka bir amaçla ikiden ziyade 
kişinin bilgilerini, faaliyetlerini sürekli bir şe
kilde birleştirmeleri suretiyle kurulan dernekler 
bu kanun hükmüne bağlıdır». Demek oluyor ki, 
ikiden ziyade kişinin kurduğu, anlaştığı, gaye
sinde birleşmiş olduğu hallere bu kanun bakı
mından cemiyet denmektedir. Yine Cemiyetler 
Kanununun 9 ncu maddesine göre aşağıdaki der
nekleri kurmak yasaktır. Yasak olan dernekleri 
bu kanun sayıyor. Şimdi demek oluyor ki, ya
sak dernekler üç kişiden müteşekkil olmak üzere 
kurulabilir. Üç kişinin kurduğu dernekler de ya
sak dernekler olabilir. Yine bu kanunun 33 ncü 
maddesinde deniyor ki, birinci maddenin son fık
rasında ve 9 ncu maddede yasak edilen dernek
ler şayet kurulursa şu şekilde muamele yapılır. 
Buna nazaran, şu üç maddeden anladığımıza gö
re bu ayrıca başka bir kanuna göre cezalandırıl
mamış olan bir cemiyetin yasak bir cemiyetin te
şekkülü yine üç kişinin bir araya gelmesiyle de 
mümkündür. Bu itibarla komisyonumuz bu mak
satla kurulmuş olan ve cezalandırılması istenen 
şeyleri ne nazarı dikkate alarak esaslı bir şekil 
vermek üzere onların taktiğini, komünist takti
ğini önlemek üzere ayar edilmiş olması için iki 
kişiyi nazarı dikkate almıştır. Hükümetin tekli
finin sebebi hikmeti bu madde ile bu, kanun ile 
cezalandırılması istenen fiilleri yapanların husu
si taktiklerini dikkate alarak kanuna göre 
resmî formalitelere uyarak açıkça yapmadıkları
nı dikkate alarak, gizli çalışan cemiyetleri bu 
mânada yasak etmek istiyor. Onun için iki kişi 
bu maksatla konmuştur, ikiden fazla olmasının 
büyük bir ehemmiyeti yoktur. Bu itibarla mad
denin son fıkrasının kaldırılması yolundaki tek
lifi komisyon kabul eder ve bununla beraber şu
nu arzetmek isterim ki, bundan sonra cereyan 
edecek olan tatbikatta şu mânayı alaraktır. 

Cemiyetler Kanunun birinci maddesine göre 
teşekkül etmiş, ikiden ziyade kimsenin ayni mak
satla, ayni gayeye varmak için anlaşmış olması 
cemiyetin kurulması için kâfidir. Yine bu ce
miyetler mevzuu üzerinde Said Azmi üstadımı
zın işaret buyurdukları bir nokta vardır. Mad
dede, dağılmaları emredilen cemiyetleri tekrar 
muvazaa suretiyle aynı ham altında kurulması 
ve sairesi hakkında bir "fıkra vardır. Bu fıkra
daki, dağıtılmaları emredilen kelimesinin mâ
nası nedir; dağıtmak iğin kim emredecektir, icra 
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.organları mı emreder, yoksa mahkeme mi? Bu
nun hakkında Komisyonun noktai nazarını öğ
renmek istediler. Komisyonumuzun bu mevzu-
daki noktai nazarı Cemiyetler Kanununun 33 
ncü maddesi incelendiği zaman daha kolay an
laşılır. Bu 33 ncü maddeye göre birinci mad
denin son fıkrasında yazılı, yani kanuna aykırı 
olarak kurulmuş olan cemiyetler veya 9 ncu 
maddede yazılı dernekler sayılmıştır. Bun
ları kuranlar, veya idare edenler hakkında 
hareketleri daha ağır cezayı gerektiren bir 
suç olmadığı takdirde yani Ceza Kanununun 
141 nei maddesindeki suçu teşkil etmediği tak
dirde "Türk Ceza Kanunun 52fi ncı maddesinin 
birinci fıkrasında yazılı derneklerin çalışmaları 
menolunur. Mahkeme bu hükme dayanarak bu 
derneklerin faaliyetlerini menedebilir, malla
rını emanete alabilir. Bu itibarla bunu meneder 
hükmünün mânası, mahkeme, böyle bir cemi
yet kurulduğuna ıttıla kesbettiği zaman böyle 
bir suç işlendiğini bildirir dosya kendisine ve
rildiği zaman bu dâvanın neticesini almadan bu 
cemiyetin kapatılmasına, faaliyetinin menedil-
mesin e karar vererek bu neticeyi istihsal ede
bilir. 

Zaten 141 nci maddenin o fıkrasında yazılı 
olan dağıtmaları emredilmiş, hükmü esas itiba
riyle şunu ifade eder ki, hususi kanununda bu 
dağıtmayı emretmek yetkisi kime verilmişse o 
emreder mânasını ifade eder. Arzettiğim gibi 
bu. emretmek yetkisi doğrudan doğruya mahke
menindir. Bu suretle bunu cevaplandırdıktan 
sonra teklif edilen diğer bir hususa geçelim. 

Demokrasiyi sarsmak hükmünün maddeye 
konulması. Bu, esas olarak gayrivazıh bir ifade 
olmakla, beraber bundan güdülen gayenin faşist 
nartilerinin bu memlekette kurulmaması oldu
ğunu ve cok partili hayatın devam etmesini ga
rantiye almak sayesinden ibaret olduğunu be
lirtiyoruz. Komisyon olarak bunu anlıyoruz. 
Unutmamak lâzımdır ki, netice itibariyle buda 
hürriyete bir takyittir. Nasıl komünistliği koy
mak bir tahdit ise iskolastik zihniyeti cezalan
dıran 163 ncü maddede bir tahdit ise, inanma
lıdır ki; bu konuda bir tahdidin teklifinden iba
rettir. Bunu Komisyonumuz bu mânada olmak 
kâydiyle maddenin Nuri özsan, arkadaşımızın 
teklik ettikleri şekilde Cumhuriyetçilik, diye 
baglıyan fıkranın içine koymayı . muvafık gör
mektedir^. 
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Emin İlalim Ergun arkadaşımız, kanunda 

mevcut olan ve 3 ncü fıkrayı teşkil eden, cebir 
ve şiddet, unsurunun esasen kabul edilmiş ol
ması ile bu cihet açıklanmamış olmakla bera
ber, zaten mahiyetinde bu maksadın bulunmuş 
olması halinin ne olduğunu sordular. Mer'i ka
nun; 141 nci maddedeki mer'i madde bu mev
zuda sordukları ciheti ihtiva etmemektedir. 
Yani bu cihet, Hükümetin son defa teklif ettik
leri madde içinde gelmişti. Meselâ birinci fık
rada yazılı iktisadi nizamları zorla devirmeyi 
nizamname ile önceden kabul etmiş, derpiş ve 
nazarı itibara almış ve bu hedefi önceden gaye 
olarak kabul etmiş bulunabilir. Bu zaten vardır. 
Bir de bundan önceden böylece zor ve şiddet 
kullanılması önceden derpiş edilmemiş olmakla 
beraber yapacağı işin mahiyeti, hedefinin va
racağı yer bakımından ve elde edilen bâzı vesi
kalar, tahkik sırasında çıkan vesikalar bunun 
ancak zor kullanarak yapılmasını mümkün, zor 
kullanmadan bu gayeye ermek esasen imkânsız 
mânayı genişletmekten ibarettir. Maddenin bu 
hükmü evvelce zor kullanmak önceden derpiş 
edilmemiş diyerekten maddenin dışında kalma
sın diye yardımcı bir hüküm olmasından dolayı 
buraya alınmıştır. Maddenin altıncı fıkrasında 
yazılı olan atfın hangi fıkraya ait olduğu soru
luyor. Bu fıkra yol gösterenleri yukarda yazılı 
olan cemiyete girenlere yol gösterenleri cezalan
dıran, bunu suç sayan fıkradır. Yukarda ya
zılı fıkrada dediği, fıkrada derpiş edilen ve 
bunun üstündeki fıkrada yazılı olan, birinci ve 
ikinci fıkrada beyan olunan cemiyetlere giren
lerin hükmü yerine, birinci ve ikinci fıkradaki 
cemiyetlere girmeye yol gösterenler ve üçüncü 
fıkrada yazılı cemiyetlere girenlerin yerine de 
bu cemiyetlere girmeye yol gösterenler mana
sım, ve dördüncü fıkrada bildirilen cemiyetlere 
girenler bu cemiyetlere yol gösterenler mâna
sını ifade eder. Zaten yukardan beri anlatılan 
esas itibariyle iki cihet var birincisi birinci fık 
rada, ikincisi ikinci fıkrada yazılıdır. Üçüncü 
fıkrada yazılı olan bunun şiddet sebebidir. Son 
fıkrayı kaldırdığımızdan üçüncü mütalâalarına 
cevap vermeye lüzum görmüyorum. 

Komünist kelimesinin niçin maddede yazıl
mamış olduğunu sordular. 

Arkadaşlar, bu maddenin birinci fıkrası ko
münistliği istihdaf eder. Fakat yalnız komü
nistliği değil, bu maksadı taşıyan herhangi bir 
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cemiyet kurulursa kurulsun ö şekilde ceza gö^ 
rür. Komünistliği yerleştirmek için cemiyet 
tesis, teşkil ve tanzim edene şu ceza verilir den-
seydi bu müphem olurdu. Komünistlik nedir? 
Bunu şimdiki maddeden bu şekilde yazılmış 
olması dışında « Komünistliği yerleştirmek is-
tiyen cemiyet cezalandırılır » yolundaki madde 
bizim için tehlikelidir. Bunun emsali yok de
ğildir. 1940 tarihli İsviçre Kanununda bu şe
kildedir. Konulan madde şöyledir: (Komünist 
Partisinin veyahut bu partiye yardımcı ve mer
but teşkilâtın ve anarşist yahut Dördüncü En
ternasyonale mensup teşekküllerin bu türlü 
faaliyeti memnudur. Bunun altında diğer bir 
fıkra ile « bunların tekrar teşekkülü memnu
dur » ve sonra « propagandası memnudur » di
ye yazılıdır. 

Şimdi maddenin bu şekilde kalması bizim 
Komisyonumuzda da uzun uzadıya münakaşa 
edildi. Böyle kalmasında daha vazıh olacağı 
neticesine varıldı. Hattâ biz maddenin arasına 
komünistlik kelimesini koymayı da düşündük. 
Bunun için bâzı metinler de hazırladık. Fakat 
daima maddede, istediğimiz netice hâsıl ola
cağı korkusu ile o tarzdan vazgeçtik. Esasen 
maddenin, 3038 sayılı Kanundan beri bu güne 
kadar tatbikatta bu unsurlar belirtilmiştir ve 
aşağı yukarı belirmiş bir mânası vardır. Ona 
cüzi şekilde dokunmak tatbikatta anlaşılmış 
mânayı da tereddütlere sevkedecektir. Vazıı 
Kanunun son defaki tadilde yapmak istediği 
şeyin çok dışına çıkan bâzı neticeler doğurabi
lir. Bu itibarladır ki, bu unsurlar üzerinde uzun 
uzadıya münakaşa yapmakla beraber bunların 
asıl kanununda, yani İtalyan Kanunundaki tat
bikat ve mânalarını tamamen inceledikten son
ra bunun bu şekilde kalması ve tatbikattaki ko
laylığı sağlaması maksadiyle de bunu kâfi ve 

| münasip gördük. Mâruzâtım bu kadardır. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Komisyon

dan sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) ~~ Sualimi daha 

iyi anlatabilmek için kürsüden konuşabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Oradan konuşunuz, anlaşılmaz
sa kürsüden izah edersiniz. 

| VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Gerekçeyi 
j okudum. Bu maddeler Ceza Kanununda esasen 

senelerdenberi metninde mevcut maddelerdir. 
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Ancak, cezaları artırılmıştır. Yani suç vasıfları 
konmuş değildir. Fakat madem ki 141 nci mad
de ile diğer maddeler kanun vâzıı olan Meclise 
sunulmuş bulunmaktadır. . Maddenin metinleri 
üzerinde duracağız. 

Sözcü arkadaşımdan sormak istiyorum, ikti
sadi veya içtimai temel nizamları devirmekten 
kastolunan mâna nedir? 

Çünkü komisyon gerekçesinde izah edildiği 
üzere bu suçun teşeb'büsü yoktur. Bu suç teşeb-
büssüz olarak tam şekilde tekevvün eder. Yani, ka
bul edeceksek, o adedde kimseler 'bu maddede 
yazılı maksatlarla toplansalar ve bir cemiyet 
teşkil etmek isteseler ve onun sitatüsünü hazır-
lasalar Hükümet makamına şunsalar, binefsihi 
suç tekevvün etmiştir. Yani; böyle 'bir cemiyeti 
legal olarak teşkil etmekte iseler dahi suç te
kevvün etmiş olur. Şu halde 'bu maddeye göre: 
meselâ bir köylü partisi, bir çiftçi partisi, libe
ral veyahut^ radikal veya sosyal demokrat, ve 
sosyalist bir parti tesis etmek suç olmamak lâ
zımdır. Komisyon da bu maddeyi aynı suretle 
mi anlamaktadır? 

Son olarak şunu da sormak ve sözcünün lisa
nından işitmek isterim : 

İktisadi temel nizamını bozmak kelimesin
den anlaşılan mâna mülkiyetin temel nizamını 
bozmak mı? Yoksa Devletçilik nizamını devir
mek mânasına kadar geniş, bir mânaya gidiyor 
mu? Gitmemesi lâzımgelir. İçtimai temel niza-
ıııı bozmak tâbirinden anlaşılan mâna da aile
nin müesses temel nizamını bozmak mânasına 
mıdır;- yoksa meselâ; medeni kanun hü
kümlerini değiştirmek istemeyi suç ad
detmek mânasına kadar gidiyor mu? Bu kadar 
geniş gitmemesi lâzımdır. Bunları izah ederlerse 
müteşekkir kalırım. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AB-
DURRAHMAN KONUK (Devamla) — Efen
dim; suç unsurlarına ait olmak üzere Vehbi Sa-
rıdal'm suallerini tekrar edeyim. 

«önce; cemiyetin iktisadi ve içtimai nizam
larını devirmek maksadiyle kurulmuş olmasının 
mânası nedir? İktisadi nizamdan ben mülkiyet 
nizamını anlıyorum, içtimai nizamda ise, cemi
yet içinde mevcut olan aile, çocukların yetiş
mesi gibi ve sair bunların tarzlarını anlıyorum. 
Bunlar doğru mudur, sözcünün ağzından bun
ları duymak istiyorum» buyurdular. 
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Arkadaşlar, Devletçilikle buradaki iktisadi 

nizam kelimesini birbirine karıktırmamak lâzım
gelir. Bizim iktisadi nizamdan anladığımız 
mâna, doğrudan doğruya mülkiyete taal
lûk eden ve memlekette mülkiyet esas
larına ait olan hususlardır. Şimdi Dev
letçilik, esas itibariyle ferdî mülkiyet 
esasını kabul etmiştir. Her hangi bir parti, her
hangi bir cemiyet, Devletçiliğin karşısına çıkıp 
da, ama yine ferdî mülkiyet esasına dayanmak 
kaydiyle, Devletçiliğin şu veya bu şekilde tat
biki iazjmgeidiği veya hiç devletçi olmamak, 
doğrudan doğruya liberaiist olmak mânasına 
bir cemiyetin programını yapması, bu madde
nin şümulü dışındadır. Çünkü esas itibariyle 
hepsi iktisadi nizam olan ferdî mülkiyete da
yanmaktadırlar. hangisidir ki, cezalandırılacak İ 
Türkiye'de mevcut olan bu iktisadi nizamı, 
başka bir nizama çeviren, yani ferdî mülkiyeti 
ortadan kaldıran ve onu başka bir mülkiyet esa
sına irca eden herhangi bir cemiyetin umdesi, 
bu maddenin şümulüne ancak ozaman girer. 

Diğer taraftan kurulacak parti veya cemi
yeti ve umdelerini birer birer görmeden, doğ
rudan doğruya şu tip parti kurulamaz, bu tip 
parti kurulamaz yolunda bir beyan yapmanın 
imkânı yoktur. 

Çünkü söylediği sözler, kabul ettiği gayeler, 
güttüğü amaçlar görülecek. Eğer onlar, bu mad
dede yazılı olan iktisadi nizama aykırı ise, mev
cut iktisadi nizamı yıkıyorsa, içtimai nizamı 
yıkıyor ve başka bir nizam getiriyorsa, cezalan
dırılır. Onun için tip olarak (şu adla adlan
dırılan partiler yasaktır, bu adla adlandırılan 
partiler yasak değildir) diye umumi bir beyan 
yapmanın doğru olmıyacağma kaniim. Çünkü 
bu partiler bilhassa Avrupa'da umdeleri bakı
mından o kadar yakınlık arzederler ki, arala
rındaki fark o kadar azdır ki, âdeta bir bıçak 
sırtı kadar bir farkla partiler teessüs etmiştir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Liberalizm maksut olur mu böyle bir metinden? 
Akıl var, Mantık var. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Devamla) — 
Arkadaşımın suallerini bu suretle cevaplandır
mış oluyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sorun. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 

Efendim, bu 141 nci maddenin son fıkrasının 
tayyına dair oları bir takrir var. Komisyon 
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Sözcüsü çok yerinde ve işler bir halde olan bu 
maddenin kıymeti tesisine ve müessiriyetine dair 
mütalâatmı serdettikten sonra, maalesef, birden 
bire döndüler, mütenakız bir netice olmak üze
re, iki kişi kaydı üçe çıkarabilir, dediler. Fakat 
bu izahtan ve bu inanıştan sonra bu tenakuzun 
sebebini izah etmediler. Muhakkaktır ki ; bir 
muayyen sınıfın, Devlet içerisinde bütün vatan
daşlara, sunuL'u saireyo, tahakküm ve galebesi 
halinde idare ve Devlet rejiminde komünistliğin 
çalışma tarzı malûmdur. 

Biraz evvelki konuşmalarda, bunu, bir De
mokrat Partili arkadaşın dilinden, partisi namı
na veciz bir surette yerinde olarak tafsil ettik
lerini işittik. Dunu hepimiz de biliriz. 

• Türkiye'de kaç, kanlı komünist hareketinin 
vukuunda, iki kişiden fazla insanın âmil olduğu 
sabit olmuş ki, Hükümet tarafından vâki teklif, 
komisyon tarafından kabul edilmişken bundan 
nükûl etmesi komisyonun şimdi neden ieabedi-
yor Yani bu fıkranın kaldırılmasından tevel
lüt edebilecek felâketi ve bu maddenin işlemez 
olmak durumundan doğacak içtimai mesuliyeti 
takabbül edecekler mi? 

ADALET K. SÖZCÜSÜ ABDÜRRAHMAN 
KONUK (Bursa) — Arkadaşlar, Hükümetten 
gelen metinde sonuncu fıkrada yazılı olan ce
miyetin tarifi aynen vardır ve cemiyet teş
kil edenler iki kişiden ibarettir. Esas itibariyle 
kullanılan taktiğin bir cevabıdır. Fakat bunun 
birçok mahzurlarım arkadaşlar, belirttiler. Bil
hassa Adalet Bakanı Hükümet adına bu fıkra
nın bu şekilde telâkki edilebileceğini de ar-
zetti. 

Bunun ötesinde komisyon iki şey karşısm-
dadır birisi; iki kişi kabul edildiği takdirde 
temin edilecek fayda. Üç kişiye çıkarıldığı 
takdirde kaybedeceğimizle kazanacağımız ara
sındaki fayda farkı ve buradaki müzakere ve 
Hükümetin derpiş ettiği noktai nazardan sonra 
iki ile üç arasındaki farkı kaldırmak ve mev
zuattaki birliği temin etmek için komisyonun 
noktai nazarını bildirdim. Takdir yine Yüksek 
Heyetini zitıdir. 

BAŞKAN —• Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tatbikatta husulü melhuz tereddüdün iza

lesi bakımından 141 nci maddenin yeniden ted
vin edilmek üzere komisyona iadesini arz ve 

oya konulmasını teklif ederim. 
Maraş Milletvekili 

Emin Soysal 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci fıkradaki (İktisadi veya içtimai te

mel nizamlarının) yerine (Ferdî mülkiyet ve 
aile temel nizamları) kelimesinin konulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

(istanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar'm 
önergesi tekrar okundu) 

(Muğla Milletvekili Nuri özsan'm önegesi 
tekrar okundu) 

(Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nın 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu önergelerin 
içinde en aykırısı, maddenin komisyona iade
sine dair olanıdır. Bu önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.... Etmiyenlcr... Kabul 
edilmemiştir. 

Adnan Adıvar'la, Nuri Özsan'ın önergelerin
de bir madde var ki, zannederim birleşebilir-
ler. O da «Dördüncü fıkradaki amacı Cumhu
riyetçiliğe aykırı» yerine «Amacı Cumhuriyet
çiliğe veya demkrasiye aykırı» denmesidir. 
Bunu oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Anlaşılmadı. 

ALÎ KIZA TÜREL (Konya) — Buna ait 
komisyondan bir sual sormak istiyorum. -

Komisyon bu takrirde ileri sürülen teklif 
hakkında ne düşündüğünü söylemedi. Acaba 
(Demokrasiye aykırı amaçlarla) denmekle tat
bikatta birtakım yanlış anlamalara sebebiyet 
verilmez mi? Bu kayıt zararlı olmaz mı? Buna 
mukabil bir faydası da yoktur. 

Demokrasi muayyen temel müesseselere da
yandığına göre, meselâ insan hakları ve hürriyet
leri gibi, tatbikatta bu müesseseleri teminat altı
na almak amacı ile mi yoksa demokrasiye aykırı 
cemiyetler kurmayı önlemek ve bunlar arasındaki 
irtibatı zamanın şartlarına göre sağlamak inak-' 
sadiyle mi bu « demokrasi » kelimesinin ilâvesini 
istiyorlar, iyice anlıyamadım. Benim kanaatimce 
bu demokrasi için tehlikeli bir tâbirdir; hiçbir 
fayda vermez, zararından başka birşey olmaz. 

Buna bir iki misal vereyim. Meselâ bir part> 
çıkar derse ki ben iki dereceli seçime istinat eden 
bir seçim usulünün memleket şartlarına ve de-
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iııökrasiye daluı uygun olduğu kanaatindeyim. ı 
Bu parti demokrasiye muhalif telâkki edilecek 
midir. (Hayır, böyle şey olmaz sesleri) Bunun I 
tam aksine bir misal alalım. Bir adam çıkar 
ben yalnız 2 meclis sistemine uygun ve bunu sağ
layıcı, bu amaca varmak için bir parti kuraca
ğım derse bunu demokrasiye aykırı görenler ola
bilir. (Gürültüler, olmaz sesleri) Millî hâkimiye
tin bölünmezliği noktasından hareket ederek iki 
meclis sistemini demokrasiye aykırı bulanlar var
dır. Şu halde, bu sistem üzerine bir devlet kur
ma amacı ile çalışmayı demokrasiye muhalif say
mak lâzımgelir. Görülüyor ki ilâvesi teklif olu
nan ibarenin fayda ve mahzurlarmı bir arada 
mütalâa etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Önergeleri oya koyduğum za
man Kiyaset Divanı oyların müsavi olduğu neti
cesine varmıştı. Onun için arkadaşımızın suaü 
tenvir için yerindedir. Buna karşı Komisyonun 
bir diyeceği var mı? (Yok yok sesleri). 

Cumhuriyetçilikten sonra (veya demokrasi) 
kelimelerinin ilâvesi teklifine dair olan bu öner
geleri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Vehbi Sandal'in önergesi.. (Geri aldı 
sesleri) Vehbi Sandal önergesini geri aldı. Yal
nız Nuri Özsan'ın önergesinin ikinci fıkrası var, 
maddenin son fıkrasının tayymı istiyor. Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın da aynı mahiyette teklifi var
dır. Bu önergeleri oyunuza sunuyorum. KabuL 
edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı. 

ZÜHTÜ AKIN (Kırklareli) — Efendim tak
rir yeniden okunsun. 

BAŞKAN — Okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nın 

141 nci maddenin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki önergesi ile Nuri özsan'ın aynı 
maddenin son fıkrasının kaldırılması hakkında 
önergeleri okundu). 

BAŞKAN — Önergeleri oyunuza sunuyorum. 
(Hükümet de kabul ediyor sesleri) 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. (Alkışlar) 

Son fıkranın, kabul edilen önergelere uyula
rak, çıkarılması suretiyle maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 142. — Memleket içindeki içtimai 
bir sınıfın diğerleri üzerinde tahakkümünü te- 1 
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sis etmek veya içtimai bir sınıfı ortadan kaldır
mak, yahut memleket içinde kurulmuş iktisadi 
veya içtimai temel nizamları devirmek veya 
siyasi veya hukuki temel nizamları yıkmak için 
her ne suretle olursa olsun propaganda yapan 
kimse bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis ce-
zasiyle cezalandırılır. ı 

Bu propaganda yukardaki fıkrada yazılı 
amaçlara varmak için cebir ve şiddet kullanma
ya veya tehdit etmeyi de tazammun ediyorsa 
ilk fıkra uyarınca verilecek ceza iki yil ağır 
hapisten aşağı olamaz. 

Yukardaki fıkralarda yazılı fiilleri öven ve
ya iyi gördüğünü soy üyen, yahut bu fıkraların 
ihtiva ettiği amaçlar için başkasına söz veya 
her hangi bir iiil ve hareketle telkinde bulunan 
kimse bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis ce
zası ile cezalandırılır. 

Cumhuryetçiliğe aykırı veya Millî duygu
ları yok etmek veya zayıflatmak için her ne 
suretle olursa olsun propaganda yapan kimse 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezasiyle ceza
landırılır. 

BAŞKAN — Emin Halim. 
EMİN HALİM ERÜUN (Ankara) — Efen

dim, dört fıkrada ayrı ayrı hükmü ihtiva eden 
bu madde, esası itibariyle yine kendi bünyesi 
içerisinde gösterilen memnu fiilleri teşvik için 
propaganda yapanlara verilecek cezaları bildir
mektedir. 

Şimdi; bu maddenin birinci fıkrası demin 
kabul buyurduğunuz maddede yazılı, temel ni
zamları değiştirmeye matuf propagandaları ce
zalandırmakta, onu takip eden fıkra da cebir 
ve şiddet halini mütalâa etmekte, ondan sonraki 
fıkrada ise bunları övenleri ve iyi gördüğünü 
söyliyenleri cezalandırmaktadır. 4 rıcü fıkrada 
ise Cumhuriyetçiliğe aykırı ve millî duygula
rı yok etmeye ve zayıflatmaya matuf propa
gandalara ceza vermektedir. Esas itibariyle bu 
maddede bir adaletsizlik görmekteyim. Şimdi 
nevilerini saydığını prcrpagandalar her ne su
retle yapılırsa yapılsın yapanlara aynı ceza ve
riliyor. Halbuki bir şahsın lisanen yaptığı pro
paganda ile diğer bir şahsın yayın vasıtasiyle 
yaptığı propagandanın tesir ve şümulü bakı
mından aynı mahiyette telakki edilmesi gerek 
Ceza Kanununda takip ettiğimiz esaslara ve 
gerekse adalet hislerine uygun düşmez. Ceza 
Kanunumuzun sövme suçunu cezalandıran 480 
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ve 482 nci maddelerin de bu suçlar yayın vası-
tasiyle işlendiği takdirde cezaları arttırılmakta
dır. Binaenaleyh bu maddedeki memnu fiiller
den olan propaganda yaym vasıtasiyle ve ga
zete ile, broşür neşretmek suretiyle, afişle ya
pıldığı takdirde bunun alelade yapılan propa
gandalarla bir tutulmasını ve aynı cezaya tâbi 
kılınmasını bendeniz doğru görmüyorum. 

Sonra üçüncü fıkrada telkinde bulunmaya 
dair bir büküm vardır. Telkinin mahiyet ve şümu
lünün propagandadan ayrı bir şekilde neden 
mütalâa edildiğini komisyonun açıklaması fay
dalı olur. Telkin bir nevi propagandadır. Pro
paganda esas itibariyle ceza müeyyidesi altına 
konduğuna göre ayrıca bir de telkinin cezaya 
tâbi tutulması tatbikatta bunu tatbik edecek 
yargıçların dimağında tereddüt uyandırabilir. 
Bu bakımdan telkinden kastedilen mânanın 
açıklanması faydalıdır. 

Son fıkradaki zayıflatmak kelimesi üzerin
de de biraz durmak isterim. Fıkrada yazılı 
millî duyguları yok etmek, Cumhuriyetçiliğe 
aykırı ve millî duyguları yok etmek; bunların 
cezaya tâbi olmasını tabiî görürüm. «Zayıflat
mak» biraz telâkkiye tâbi bir mesele gibi geli
yor bana. Tatbikatta bu da tereddüt doğura
bilir. Bu zayıflatmanın mânasının sayın ko
misyon sözcüsü tarafından açıklanmasında tat
bikat bakımından büyük önemi vardır. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, 'bun
dan evvelki maddelerde bâzı unsurlar üzerinde 
izahat istemiştir, Sayın Bakan izahat vermek 
için vakit bulamadılar, tabiî. 

Şimdi, burada «memleket içinde kurulmuş 
iktisadi veya içtimai temel nizamları...» deni
yor. Bir kere «iktisadi» nizamdan kasıt nedir? 
Lütfedip bunu izah buyursunlar. 

Diğer taraftan «yukardaki fıkralarda yazılı 
fiilleri öven veya iyi gördüğünü söyliyen» deni
yor. Burada «iyi gördüğünü söyliyen» ne de
mektir? Nasıl olursa, iyi gördüğünü söylemiş 
olur? Bir meseledir bunlar, iyi gördüğünü syö-
lemek, ne demektir, nasıl şeydir bu? 

Bu kadar ileri gittiğimiz zaman, ortaçağ zih
niyetinden, diğer bir orta çağ zihniyetine aktar
ma yapmış olmaz mıyız? Hakikaten bir mese
ledir. Anayasa, vatandaşın söz, fikir hürriyeti
ni kabul etmiştir. Vatandaşa söz hürriyeti veri
yoruz, fikir hürriyeti veriyoruz. Meselâ filân şeyi 
iyi gördüm diyor. Ben, şimdi size bunu söyliyeyim. 

. 1949 O : 3 
Desem ki; Fasit Mosolini italya'ya iyi hizmet et
miş, desem veyahut İngiltere Kiralı İngiltere'ye 
iyi şeyler yapmış, kırallık iyi iş görmüş desem, 
'bu bir sözdür. Söylediğim bu sözün bir cürüm 
teşkil edip etmediğini, yani bu söylenen sözü, 
tâbiri izah edelim ki, vatandaşları sıkıntıdan 
kurtaralım. Aksi takdirde bu memlekette yeni 
biraz hürriyete kavuştuk. Bir orta çoğ devrin
den, bir orta çoğ zihniyetine gidebiliriz. Bun
lar çok mühim şeylerdir, arkadaşlar. 

«Başkasına söz veya her hangi bir fiil ve 
hareketle telkinde bulunan kimse» burada ar
kadaşlar, telkinin pisikolojik mânası vardır. 
Sosyolojik mânası var, birtakım icapları var. 
Marazi telkin, normal telkin, veya anormal tel
kin.. öyle bir telkin ki, nasıl bir telkin, bu tel
kini nasıl teraziye koyacak, hâkim. Çocuk oyun
cağı değil, vatandaşın hak ve hukukiyle ilgili
dir. Sorduğum sualleri cevaplandırsınlar, eğer 
açıklamazlarsa bir yeterlik önergesiyle sualimiz 
yine kalır. 

BAŞKAN — Bir noktayı açıklamak isterim, 
içtimai mesele üzerinde bundan evvel durulmuş 
ve uzun uzadıya komisyondan sorulmuş ve izah 
edilmiştir. Hattâ bunu araştıran arkadaşımız 
önergesini dalıi geri almıştır. Bu mevzua tekrar 
dönmemenizi rica ederim. 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Ar
kadaşlar, sol fikir cereyanlarını ve propaganda
larını önlemek gayesiyle kaleme alındığı ileri 
sürülen bu madde esasında fikir cereyanların
dan ziyade sınıf tahakkümüne mütaallik pro
pagandaları önlemek gayesini istihdaf ediyor. 
Ve maalesef esastan birleştiğimiz hakiki mâna-
siyle mücadeleyi esas ittihaz ettiğimiz komü
nizm ve narşizm mefhumlarını lâyikıyle bünye
si içersine alamadığı için tatbikatta bir kısım 
suçlar tamamiyle bunun şümulü dışında kala
caktır. Bir misalle arzetmeme müsaade buyu
run : Komünizmin, ilmî tarifinde gördük, ko
münizm istihsalin ihtiyaca göre taksimini esâs-
tutar deniliyor. Şimdi 3 - 5 komünist birleşerek 
bu minval üzere tüzüklerine yazdıkları madde 
ile faaliyete geçtikleri takdirde şu madde on
ları cezalandırmadığı halde, biraz evvel kalkıl 
ettiğimiz madde ile ikiden fazla köylü birleşe
rek «bundan böyle köylü mukadderatına hâkim 
olmalıdır» kanaatini izftıar etse, veya bir köylü 
çıkıp da bu. memlekette köylüye istediği haklar 
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verilmiyor, köylü memleketin efendisidir deni- I 
yor. ise o kâJkim olmalıdır. Diye bir fikir orta
ya atsa ceza verecektir. 

Şimdi, heyeti celilenizden soruyorum, mak- I 
sut bu mudur?.. Bu adamları cezalandıralım mı, 
yoksa hakiki. mânasiyle mücadeleyi şiar edin
diğimiz komünizm ve anarşizm fikirlerini mem
lekete sokmak istiyen insanlarla mı mücadele 
edelim ? 

Ben bundan evvelki konuşmamda kısaca te
mas etmiştim, maddede asla vuzuh yoktur, tat
bikatta teşevvüşata sebebiyet verir. Ama 1938 
den bu yana tatbik ediliyormuş. Ediliyor ama 
memleketteki komünizm de mütemadiyen yürü
yor. Demek ki, dünün maddesinin değiştiril
mesi suretiyle buraya getirilmesi tatbikatta ön
leyici olmaya kâfi değildir. İstirhamını, bu mad
deyi Komisyona alsınlar, beliren his ve temayül 
tamamiyle memleketin ihtiyacına tekabül eder, 
lıiz komünizm ve anarşizm propagandasının bu 
memlekette yerleşmesine ve ilerlemesine mâni 
olmak istiyoruz. Ohal.de maddeyi bunu önli-
yecek şekilde yazalım. Yoksa faşizmden kal- I 
m iş sınıf mücadelesini önliyeceğiz diye bir köylü 
sııufıın imha etmek, veya kapitalistler de bir 
sınıftır, memleketin mukadderatına zenginler 
hâkim olsun diye düşünen bir insanın fikrini iyi 
gördüm diyen bir adam da şu madde mucibince 
eeza vermek yoluna gitmiyelim. Demokrasi 
devrinde bu ve bu gibi düşünenlere fırsat ver
mezsek nasıl demokrasi olur. Onun için Komis
yon bu maddeyi geri alsın ve mücadelesini şiar 
edindiğimiz ve hepimiz için meşru gördüğümüz 
şu komünizmle mücadele etrafında fikir birliği 
kurmuş olalım. 

SUUT KEMAL YETKÎN (Urfa) — 142 nci 
maddenin o ncü fıkrası üzerinde biraz durmak 
istiyorum. Burada «yakardaki fıkralarda ya
zılı fiilleri öven veya iyi gördüğünü söyliyen, 
yahut bu fıkraların ihtiva ettiği amaçlar için 
başkasına söz veya herhangi bir fiil ve hareket
le telkinde bulunan kimse;...» deniliyor. Bir kere 
fiilleri övmen dedikten sonra iyi gördüğünü-
söyliyen demeye lüzum yoktur. Çünkü insan 
iyi gördüğünü över. Binaenaleyh öven dedik
ten sonra iyi gördüğünü söylemek haşivdir. Bu
nun yerine «veya yayan» demek daha yerinde 
olur. • 

Sonra «fiil-ve hareketiyle telkinde bulunan» 
deniyor. Bizim bildiğimize göre, telkinin muay- | 
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yen mânası vardır ve bu, fiil ve hareketle değil. 
sözle olur. Fiil ve hareketle telkin, ne demek
tir? Bu ibare ile herhalde ipnotizma kastedili
yor. Telkin sözle veya yazı ile, ustalıklı bir 
suretle yapılır, ve hissettirilmeden bâzı fikirler 
aşılanır. Onun için burada sadece (telkin) ve
yahut (sözle veya yazı ile telkin) demek kâfi 
gelir. 

Sonra, son satırda (Cumhuriyetçiliğe aykırı 
veya Millî duyguları yoketmek veya zayıflat
mak...) eleniyor. 

Arkadaşlar; Millî duygu yok edilemez. Eğer 
Millî duygu varsa onu yok etmeye imkân yok
tur. Ama telkin ile zayıflar, sarsılır. Ohal.de 
(.yok etmek) yerine sarsmak demek daha. yerin
de olur, kanaatindeyim. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Buyurun Sait Koksal. 
SAİT KOKSAL (İsparta) — Efendim, be

nim temas etmek istediklerime Sun t Kemal ar
kadaşımız söylediler. 

BAŞKAN — Yalnız arkadaşlar bir noktayı 
bakandan evvel vuzuhlandırmak isterim. (Cum
huriyetçiliğe aykırı olan veya Millî duyguları 
yok etmek) tâbiri yukarıki maddelerde aynen 
geçti ve Yüksek Heyetinizce kabul edildi. 

Dr. ADNAN ADTVAR (İstanbul) — Efen
dim, bundan evvelki, maddede verdiğimiz takrir 
reddedildi. Yani demokrasiye muhalif eeıniyet 
teşkiline müsaade edildi. Burada olan Cumhu
riyetçiliğe aykırıdan sonra, demokrasiye aykırı 
propagandalar yapılmaktadır, mâni olmak ieîn 
müsaade ederseniz 142 nci maddenin Oumhuri-
vetçilikten sonra, hiç olmazsa buraya, demokra
siye aykırı kelimesini koyalım, bu olmuyor de
meyiniz, oluyor. Oünün birinde gazetelerde 
makaleler arasında hattâ başmakalelerin satır
ları arasında bunları görebiliriz. Müsaade edin 
de buraya bu girsin. Çünkü Cumhuriyetçilik 
kelimesi kâfi gelmiyor. Biz m"e,e nice Cumhuri
yetler gördük, pek yakından biliyoruz. 

ADALET -BAKANI Fİ TA D SÎRMEN (Rize) 
Muhterem arkadaşlar; evvelâ'Emin Soysal ar
kadaşımızın, iktisadi nizamdan maksat nedir, 
diye sordukları sualin cevabını vermek istiyo
rum . • .. • ..;.'.. 

Benim burada sözcü arkadaşınım izahlarına 
ilâve edecek bir sözüm yoktur. Eğer kendileri 
Söztü "arkadaşımı dinlemişlerse, Hükümetin de 
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görüşünün ne olduğunu tamamen öğrenmiş ola
caklardır. 

Arkadaşımız bundan başka, bu maddeye, 
bugün m er'i olan maddede bulunmıyan ve ilâve 
olarak girecek olan telkin kelimesinden ne kas
tettiler, bunu koymakla ne istihdaf ettiğimizi 
sordular. 

Sımt Kemal arkadaşım da bu telkinin fiille 
nasıl olacağını sordular. 

Arkadaşlar; kötü ve memleketin bünyesini, 
benliğini kökünden sarsabilineyi hedef güden 
cemiyetler tasavvur buyurursunuz ki, daima 
faaliyetlerini gizlerler. Bunların çalışma şekil
leri içinde bulunduğumuz devre zarfında öyle 
tezahürler göstermektedir ki, bu tezahür karşı
sında cemiyetin kendi beka ve selâmetini muha
faza için buna teşebbüs edenlerin sinsiliklerini 
önliyebilecek şekilde tedbir alınmanın lüzu
munu bize göstermiştir. Muhtelif vesilelerle 
huzurunuzda arzetmiştim, komünistlerin ve bu 
mahiyette yıkıcı cemiyetlerin salikleri maksat
larına vâsıl olabilmek için davulla, zurna ile ha
reket etmedikleri gibi, yüzlerce binlerce kim
seyi karşılarına alıp onlara nutuk da çekmemek
tedirler. Bunlar, memleket içinde aynı gaye ve 
hedefe salih kimseleri genişletmek, çoğaltmak 
suretiyle o memleketi kendi görüş ve anlayışla
rına göre hedeflerine vâsıl olmak için olmuş 
bir meyva haline getirdikten sonra fiiliyata ge
çerler. Binaenaleyh bugün yaşıyan kanunda 
mevcut olan propaganda tâbiri mahkemeleri
mizin içtihadına ve bugüne kadar tatbik edile-
gelen şekle göre propaganda kelimesine veri
len mâna itibariyle bunun mütaaddit eşhas üze
rinde toptan yapalımş olması merkezinde tecelli 
etmiştir. Bu içtihat ve tecelli karşısında bu yı
kıcı cemiyetleri kuranlar teker teker vatandaş
lar üzerinde kendi hedeflerine uygun bir zihni
yete onları imale etmek için yaptıkları propa
gandalar maalesef suç teşkil edemez hale gel
miştir. Binbir takip ve hususi ve gizli istihbar
la ele geçen delillere dayanarak suçüstü yaka
lanmak istenen bu ajanlar bir adama bu telkini 
yaptığı zamanlarda elde edildiği zaman dahi 
bugünkü mevzuatımız muvacehesinde propagan
dada bulunmuştur demlemediği için maalesef 
suç işlenmemiş vaziyette telâkki edilerek kanu
nun sarih hükümlerine uymıyan bir fiil hare
ketten dolayı hiç kimse cezalandırılamıyacağı 
için kurtulmaktadır. Bunlar, tekerrür eden 
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misaller, bu konuda cemiyet bünyesinin kuvvet
li bir reaksiyonu tesis etmek maksadiyle propa
ganda kelimesinin yanında bu telkin tâbiri de 
kullanılmıştır. Bu telkin konusunda Suut Ke
mal arkadaşıma şunu da ifade edeyim ki; bu 
ajanlar bu telkinleri hitap ettikleri şahsın hü
viyetine, anlayışına, seviyesine ve o telkini en 
kolay yoldan nasıl anlıyabilecekse, o yoldan 
yapmaktadır. Bugün tasavvur ediniz ki ; bir za
vallı, kültürü mahdut, tertemiz ve saf bir va
tandaş; onun benliği içine nüfuz edebilmek için 
bir komünistin yapacağı telkin marksizimden 
bahsetmek değildir. İlmî şekilde ne kadar izah 
ederse etsin bu telkinlerin onda en ufak bir te
siri olamaz. Ona kendi idrakiyle, kendi anlayı-
şiyle veya onun anlıyacağı efal ve hareketiyle 
yapmak lâzımdır. Biz bunların birçok misalle
rini görmüşüzdür. Bunun tatbikatta canlı, tipik 
misalleri vardır. Öyle telkinler yapılıyor ki, 
meselâ kendi cebindeki parasını çıkarıyor kar
şısındakinin parasını alıyor ikiye ayırıyor. Bu 
ne demektir, bunun mânası nedir? O zavallının 
cebinde 3 kuruşu var, berikinin 300 kuruş bunu 
ikiye ayırıp yarısı yani 150 kuruşu senin, 150 
kuruşu benim diyor. Bu bir propagandadan 
başka birşey değildir. Onun için biz burada fiil 
kelimesini koymazsak bu misaldeki hal açık ka
lıyor. Ceza Kanunu tatbikatında hâkimler tak
dirle kendi kendilerine hükümleri genişletemez-
ler, kanunda sarih mesnetler aramak mecburi
yetindedirler. Onun için bugün tatbikatta karşı
mıza çıkmış olan misaller biz kanunlarımızı bu 
bakımdan takviye ederken, yeni yeni güçlükler
le karşılaşmıyalım diye bu hükmü koymaya sev-
ketmiştir. 

Emin Halim arkadaşımız bu propaganda ne
şir vasıtasiyle olursa cezası artırılsın dedi. Bu
na karşı Hükümetin bir ayrı görüşü yoktur. Ce
za Kanunumuzun bâzı maddelerinde neşir vası
tasiyle işlenmiş olan suçlar kanuni sebebi şid
det olarak kabul edilmiştir. Burada neşir va
sıtasiyle yapılırsa asgari had verilmez veya mev
cut. asgari hadde nazaran onun üstünde yeni 
bir had koyarlar - âzami haddi artırmamak şar-
tiyle - ve Yüksek Heyetiniz de böyle bir hükme 
taraftar olursa Hükümetiniz de buna iştirak 
eder. 

Arkadaşlar; bilhassa Emin Soysal arkadaşım 
(öven) ve (söyliyen) ne demektir? dediler ve 
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Suut Kemal Yetkin'de iliştiler. Bu kanundaki 
bu kelimeler eskisinden aynen alınmıştır, değiş
tirilerek alınmış değildir. Arkadaşlarımın mâ
na verebilmeleri için ben ilk alındığı ve yeni 
Türkçeye çevrilmediği zamandaki (medhü istih-
san) kelimelerinin karşılığı olduğunu arzetmek 
isterim. Şimdi, övmek bunun karşılığı mıdır, 
değil midir bilmiyorum. Fakat sözlüklere göre 
bundan evvel bu maddenin tadilinde bu şekilde 
girmiş maddeye girmiş biz bu maddeyi yeniden 
ele aldığımız zaman 3 ncü bir değişiklik yapmak 
lüzumunu hissetmedik. Mahkemelerimiz de bu
na alışmıştır, bu şekilde tatbik etmektedirler. 
Bu kısımda benim verebileceğim izahat bundan 
ibarettir. 

Şimdi arkadaşlarımdan bu kanunun hüküm
leri itibariyle hakikaten en mühüm noktaya 
Hazim Bozca arkadaşım dokundular; yalnız 
Hazım Bozca arkadaşımıza şu noktayı kısaca ar
zetmek isterim ki, getirmiş oldukları misalin 
müzakere ettiğimiz kanunla ilgisi yoktur. Bu
gün mer'i olan kanundaki hükümlerin de yine 
ileri sürdükleri misale tatbik edildiği vâki de
ğildir. 

141 nei maddede mevcut olup propaganda ya
pılması halinde cezası burada mevzuubahis edil
diği için tekrar edilmiş olan, içtimai bir sınıfın 
diğer bir sınıf üzerindeki tahakkümünü tesis 
etmek hükmü, Hazim Bozca arkadaşımın bura
da getirdiği misalle ilgili değildir. Yani bir va
tandaş, bu memlekette köylünün hakkı tam ve
rilmemiştir, köylünün hakkını kemaliyle ver
mek lâzımdır diyebilir ve bunun propagandasını 
yapabilir. Bu teklif edilen madde aynen kabul 
edilse dahi bu bir suç olmamıştır ve olmıyacak-
tır. Sonra bir vatandaş, amelenin hukuku tam 
olarak kendisine verilmiş değildir, şu şu bakım
lardan amelenin haklarını alması lâzımgelir de
diği zaman bu ne bir sınıfın diğer sınıf üzerin
deki tahakkümünü tesis etmektir, ne de bu mad
de hükmüne girer. Bu, olsa olsa servetin tak
simine, muameledeki eşit vaziyete göre bir sı
nıfın mevcut hakları karşısında onun geri bıra
kıldığını ifade etmekten ibarettir. Dikkat olu
nursa bu kelimelerin mânası okadar açık ve sa
rihtir ki, bir içtimai sınıfın diğer sınıf üzerine 
tahakküm tesis etmesi suçtur, diyor ve propa
ganda yapması suçtur, diyor. Binaenaleyh 
şayet bir adanı çıkar da derse ki, (köylü mem-
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leketin efendisidir, herşeyidir. Binaenaleyh 
yalnız köylü memleketin mukadderatına hâkim 
olacaktır. Köylüden gayrı ne işçi, ne patron, 
ne okumuş ne şu ne bu Devlet mukadderatında 
söz sahibi olmıyacak ve hüküm edemiyecektir) 
dedi mi kulağından yakalıyaeağız ve bu hük
me göre kendisine ceza tatbik edeceğiz. Çünkü 
Anayasa bize bunu emretmektedir. Anayasa 
bizim topluluğumuz arasında sınıf imtiyazını 
men etmiştir. Binaenaleyh bizim burada koy
duğumuz hükümle hiçbir zaman cemiyetin muh
telif tabakaları arasında cemiyetin ogünkü mev
cut nizamlarına göre lâyık olduğu hakkı veril
memiş olan bir zümreyi ele alıp, onlara şunları 
da yapalım demek, suç olmıyacaktır, olmamış
tır, bundan sonra da ne böyle birşey hatırımıza 
gelir ve ne de medeni bir insan bunu düşüne
bilir. Bu bakımdan bir endişeye de mahal yok
tur. 

Arzettiğim gibi, sosyal kılâs denilen, mânası 
dünyaca malûm bulunan, bir sınıfı diğerlerinin 
üzerinde hâkimi mutlak kılmak için, onun ta
hakkümünü tesis etmek için ne cemiyet kura
caktır, ne medhini ve propagandasını yapacak
tır. Bunda zaruret olduğunu, zannederim, sa
yın arkadaşımız da takdir buyururlar. 

Bendeniz bir noktayı unutmuştum, nottan 
hatırladım. 

Suut Kemal arkadaşımız dedi ki, Millî duy
gu ancak zayıflatılır, yok edilmez. Doğru. Fa
kat birşey zayıflatıla zayıflatıl a bir müddet son
ra bu suretle yok edilebilir. Binaenaleyh, bir 
topluluğun Millî vicdanından, şuurundan milli
yetçilik hissi zayıflatıla, zayıflatıla birgün milli
yetle alâkası olmıyan sipsivri bir adam, bir ce
miyet haline gelebilir. Binaenaleyh, bu hisler 
bıçakla kesilir gibi 24 saat içinde elbette yok 
edilmez. Ama mütemadiyen yapılan telkinler
le yok haline getirilebilir. Binaenaleyh, mev
cut kr.nunumuzda bunlar olduğu için bu vesile 
ile düzeltmek dahi olsa, değiştirilmesinin lüzu
muna kani değilim. Çünkü alışılmış ve bugüne 
kadar- tatbik edilmiş olduğundan tatbikatta 
şimdiye kadar arkadaşımızın düşündüğü şekilde 
ne hâkimlerimiz ne mahkemeler tarafından bir 
müracaat vâki olmamıştır. Binaenaleyh, mü
saade ederlerse olduğu gibi kalsın. 

Bendeniz bütün sualleri cevapladığımı zan
nediyorum, unuttuğum kısım varsa lütfen sor
malarını rica ederim. 
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

Efendim; dediniz ki, eski metinde medhü istih
sali vardı, biz yeni birşey ilâve etmedik, türk-
çeleştirdik. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Bundan, evvelki tâbirlerdir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
—• 1946 da malûmu âliniz Ceza Kanununda bir 
tadilât yapıldı, burada medhü istihsan kaydı kal
dırılmış. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
—• Bu övme meselesi, hepsinde vardır, 1931 de 
de vardır, bugün yaşıyanda da var. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
—• Şimdi Ceza Kanunundaki (Medhü istihsan) 
kelimesi yerine (övme) kelimesi ikame ediliyor. 

SAÎD KOKSAL (İsparta) — Bu maddenin 
iki yerinde (her ne suretle olursa olsun,) tâbiri 
vardır. Ceza mevzuatımıza böyle, bir tâbirin 
girmesi doğru mudur, değil midir? Ve buraya 
niçin konmuştur? 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Bunun cevabını nasıl arzedeyim. Bilmem. Her 
ne sureti olursa olsun tâbiri o kadar açık İri, bu
nu izaha lüzum yok. Propagandanın muhtelif 
eşkâli vardır.. Biz bunu dar mânada almıyarak, 
(her ne suretle olursa olsun) diye genişlettik. 
(Kâfi, kâfi sesleri). 

Bugün mer'i olan kanunlarımızda, her ne su
retle olursa olsun tâbirleri vardır. Hâkimleri
miz bu tâbirleri gayet açık olarak bilmektedir
ler. 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Efen
dim, demin maruzatta bulunurken maksadımı 
iyi anlatamadığımı zannediyorum. Fiil ve ha
reketle telkinde bulunmak bahsinde Sayın Fuad 
Sirmen, hareketle de telkin olabileceğini söyledi. 
Ben fikir ve düşüncenin dışında bir fiilü hareket 
tasavvur edemiyorum. Fiili, düşünceden ayır
maya ayrı kabul etmeye imkân yoktur. Verdik
leri misal benim 150 kuruşum var, 75 kuruşunu 
size verdim, bu harekete takaddüm eden bir dü
şünce manzumesi yoksa bu hareketin hiçbir 
mânası yoktur. Binaenaleyh yukarda sayılan 
hedefe varmak için sözle telkinde bulunmak 
lâzımdır. Sonra yok edilmek, zayıflatmak keli
meleri; « Millî duyguları yok etmek ve zayıf
latmak ». 
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Buyurdular ki, millî duygu yok edilir, ev

velâ zayıflatılır, sonra yok edilir. Arkadaşlar, 
Yok edilmek bir neticedir, sebepleri bulmak lâ
zımdır. Hakiki sebep sarsmak, zayıflatmaktır. 
Bir duygu zayıflatılmak suretiyle yok edilir. 
Bizim üzerinde titizlikle duracağımız nokta za
yıflatmaya mâni olmak ve onunla mücadele 
etmektir. Metinde yok etmek ve zayıflatmak, 
müteradif ve aynı ağırlıkta mütalâa ediliyor. 
Zayıflatma ve yok etmek böyle bir tutulabilir 
mi? Zayıflryan duygular nihayet yok olur. öv
me tâbiri üzerinde de biran duracağım, övmek 
ve iyi gördüğünü söylemek aynı şeydir. Halbu
ki övülen şeyi yaymak, hakiki cürüm unsuru 
budur. 

Yüksek Başkanlığa 
Açıkladığım sebeplere binaen maddeye vu

zuh verilmesi zımnında Komisyona iadesinin 
oya konulmasını arz ve teklif eylerim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Hazim Bozca 

BAŞKAN — önergeyi oya sunuyorum: Ka-
bu] edenler.. Etnıiyenler.. Kabul edilmedi. 

Yüksek Başkanlığa 
142 nei maddede üçüncü fıkrada (Cumhu

riyetçilik) kelimesinden sonra demokrasi keli
mesini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Adnan Adıvar 

BAŞKAN — Önergeyi oya sunuyorum: Ka
bul edenler.. Etnıiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim mucip sebeplerle (iyi gördüğünü 

söyliyen) yerine (yayın veya her hangi bir fiil 
vo hareketle) yerine (sözle veya yazı ile) ; (mil
lî duyguları yok etmek yerine) (millî duygula
rı sarsmak) ibarelerinin konulmasını arz ve tek
lif ederim; 

'Urfa Milletvekili 
S. K. Yetkin 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etnıiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin sonuna (yukarıki. fıkralarda yazı

lı fiiller yayın vasıtaları ile işlendiği takdirde 
verilecek ceza üçte birden yarıya kadar artırı-
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İn*.) Hükümetin ilâvesini teklif ve arzederim. 

Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergun 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon bu fıkrayı koymakta mutabık mı 
efendim ? 

ABDURRAHMAN KONUK (Bursa) — Mu
tabıktır efendim. 

BAŞKAN —• Bu fıkranın maddeye eklenme
si şartiyle, maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kaubl edilmiştir. 

Madde 163. —• Lâyikliğe aykırı olarak Dev
letin içtimai veya iktisadi veya siyasi veya hu
kuki temel nizamlarını kısmen de olsa dinî esas 
ve inancalara uydurmak amaciyle cemiyet tesis, 
teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden kimse 
iki yıldan yedi yıla kadar ağır hapis cezasiyle 
cezalandırılır. 

Böyle cemiyetlere girenler veya girmek için 
başkalarına yol gösterenler altı aydan aşağı ol
mamak üzere hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarda yazılı 
cemiyetleri, sahte nam altında veya muvazaa 
şeklinde olsa dahi yeniden tesis, teşkil, tanzim, 
veya sevk ve idare edenler hakkında verilecek 
cezalar üçte birden eksik olmamak üzere artı
rılır. 

Siyasi menfaat temin veya şahsi nüfus tesis 
eylemek veya her ne suretle olursa olsun lâyik-
lik esasını sarsmak maksadiyle dini veya' dinî 
hissiyatı veya dince mukaddes tanılan şeyleri 
alet ederek her ne suretle olursa olsun propa
ganda yapan veya telkinde bulunan kimse bir 
yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasiyle ceza
landırılır. 

Tayım yeri veya yayım vasıtası veya yayım 
konusu bakımından az zarar umulan hallerde 
faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası veri
li.'. 

Bu maddede yazılı olan cemiyetler hakkın
da 141 nci maddenin son hükmü yürür. 

BAŞKAN — Muammer Alakant, 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Sayın arkadaşlar; dün 163 ncü madde hak
kında bunun vicdan ve fikir hürriyetine bir 
baskı vuracağını, tamamen vatan ve millet sev
gilerini baltalıyan komünistlikle, din fikirle-
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riııi yayma suçunun aynı maiıiyette, ayın sevi
yede tutulduğunu arzetmiştim. 

Bugün Demokrat Parti Meclis Grupu namı
na aynı fikirleri teyld ediyorum, Şimdiye ka
dar geçen maddeler, komünistlikle mücadele 
safhalarını göstermekle, komünistlikle mücadele 
için müeyyideler koymakta idiler. Manzum âli
leri olduğu gibi, bunların, aşağı yukarı, evvelce 
mevcut cezalarının hadlerini biraz daha yük
seltmekten ibaret kalıyor. Halbuki burada dini 
fikirleri yaymak bahsinde bundan daha çok ileri 
gidiliyor, komünizmle mücadeleyi Önlemek için 
eski maddelerle iktifa edildiği halde burada 
25 seneden beri memleketimizde inkilâbı ve lâ-
yıklığı kökleştirmiş olan kanunlarla iktifa edil
miyor, maddeleri müphem, hukuki nosyonla 
uyuşmaz, tatbiki bakımından gayet garip hü
kümler ileri sürülüyor. Dün 163 ncü madde 
uzun uzadıya okundu, unsurlar tahlil edildi. 
Eski 163 ncü madde de okundu. Orada görülü
yor ki, din propagandası bir hareket haline 
geçtiği zaman, Devletin emniyetini ihlâl edecek 
bir vaziyet elde edildiği zaman gayet ağır mad
delerle karşılanmaktır. Halbuki yeni metinde 
bir fiil ve harekete geçmeye lüzum olmadan 
dahi telkin veya propaganda namı altında va
tandaşlar ağır cezalarla karşı karşıya bırakıl
maktadır. Biz bunu yalnız dinî hürriyete karşı, 
yalnız fikir ve vicdan hürriyetine karşı yapıl
mış bir baskı mahiyetinde telâkki etmiyoruz, 
baskıların muhtelif şekillerde artmış olduğu 
bugünlerde tatilden evvel ve 1950 seçimlerine 
girmezden evvel yeni demokrasiye karşı tevcih 
edilmiş bir baskı olabileceği endişesinde bulu
nuyoruz. Cîerçekten son aylarda memleketimiz 
içinde jandarma baskısının hafiflemiş olmasına 
mukabil idari, iktisadi baskıların artmış oldu
ğunu müşahede ediyoruz. Bugün öğleden evvel 
burada sorulan suallerin konuşulmalarında bu 
neviden birçok baskılar mevzuubahis olmuştur. 
Bugün Devlet İktisadi Teşekküllerinin vicdan 
ve kanaatleri üzerinde bu şekilde baskılar yap
maktadır. Bunlardan birçokları mitinglerde 
ifade edilmiş resmî tahriratla Hükümet makam
larının nazarı dikkatine arzedilmistir. Fakat 
hiçbirisi lâyik olduğu ehemmiyetle nazarı itiba
ra alınmamıştır. Şimdi bütün bunlar, bu hâdise
ler karşısında biz bugün vazedilmek istenilen 
hükümlerle yalnız fikir, din kanaatlerine karşı 
baskı yapılacağını değil, fakat bunlar birer 
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bahane ittihaz edilerek demokratik hak ve hür
riyetlere karşı birer baskı olarak kullanılacağı 
kanaatiyle meşbu bulunuyoruz. Bundan evvelki 
beyanımızda ifade ettiğimiz gibi, biz irticai 
destekliyen bir şahıs ve parti mensupları deği
liz, dinin hürmetkarıyız. Fakat huzurunuza 
sunulan madde irticaa karşı hiçbir hükmü ihti
va etmemektedir. 

Biz irticai, dinin esaslı ve yerinde hüküm
lerinden ayrılarak geriliğe doğru gitmeyi ka
bul eden, millî ve medeni hamlelerden istifade 
etmemeyi telkin eden bir mânada telâkki ede
riz. Hakikaten arkadaşlar, irtica bu memleket
te zaman, zaman millî ve medeni ilerlememize 
karşı büyük manialar yaratmıştır. Bir zaman
lar Türk Ordusu bütün rakiplerini yenerken, 
aradan zaman geçti ve yavaş, yavaş orduda 
gerileme başladı. Bunun sebebi silâhların es
kimesi mahiyetinde olarak anlaşılınca, silâhı 
yenileme temayülleri doğmuş, fakat biz bunu 
bid'at sayarız diye dinî bir mâni ile karşı kar
şıya gelinmiştir. Keza matbaanın memleketi
mizde tatbiki düşünüldüğü gün, bu da bid'at 
telâkki edilmiş, kurulan matbaa tahrip edil
miş ve matbaacılık memleketimizde onlarca 
sene sonra ancak kurulabilmiştir. îşte irtica 
bu ve bu gbi hareketlerdir. Halbuki, mevcut 
olan metni tetkik buyurursanız, dinî fikir ve 
telkinlerin yapılması gayet ağır suçlarla karşı 
karşıya bulundurmaktadır. Biz eski 163 ncü 
maddenin kâfi müeyyideleri ihtiva ettiğine 
kani bulunuyoruz. Ancak eski metinde dinî, 
irticai telkinlerin ve tahriklerin bir suç ola
bilmesi için yalnız Devlet emniyetini ihlâl ede
bilecek mahiyette olması kabul edilmişti. Lâ-
yiklik pensipini ihlâl edebilecek harekete teş
vik veya bu bapta cemiyet teşkil etmek ayrıca 
bir suç sayılmamıştır. Biz eski metinde, kabul 
ettiğimiz, taraftar bulunduğumuz lâyikliğin 
ihlâli mahiyetinde bir hareketi teşvik etmek 
yolunda bir hareketin de suç sayılması şeklinde 
kayıt konulmasını ve bu kayıt konmakla dini 
siyasete alet etmek için yapılacak faaliyet-
lein önleneceği kanaatinde bulunuyoruz. 

Lâyiklik, bizim de kabul ettiğimiz prensip
lerden birisidir. Büyük ekseriyetin mensup ol
duğu müslümanlığa hürmet etmektir ve din 
hakikaten millî ve içtimai bir müessese olarak 
hürmete, şan ve şerefle yükseltilmeye lâyık bir 
müessesdir, 
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Din müessesesinin yükselmesi, din adamla

rının yükselmesiyle kabildir. Fakat memleke
timizde nasılsa senelerden beri muhtelif pren
sipler tatbik edildiği gibi lâyiklik prensipi-
nin de makûs ve yerine masruf olmıyan bâzı 
muamelelerle tatbik edilmiş olması, maatees-
süf memleketimizin büyük ekseriyetinde, lâyik-
liğe karşı bir ademim emnuııiyet ve hoşnutsuz
luk ve hattâ nefret uyandırmıştır. Bunun böy
le olması lâyikliğin hakiki mânasına değil, lâ-
yikliği hakiki mânada tatbik etmemekten ileri 
gelmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâanız 
yok mu? Madde hakkında görüşmenizi rica 
ederim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) Şimdi teklif edilen bu maddeyi bu iti
barla antidemokratik buluyoruz ve demokratik 
hak ve hürriyetlerin tatbikında bir baskı va
sıtası olarak kullanılacağını telâkki ediyoruz. 

Sayın Başbakanın, bunu, biz demokrasiyi 
tetkik etmek için, demokrasiyi korumak 
için teklif ediyoruz şeklindeki sözleri hay
ret uyandırmıştır. Bu sözler, hürriyet uğ
runa kiyotine gönderilen Madam Rolan'm 
sözlerini hatırlayomz, ey demokrasi senin na
mına nasıl kanunlar teklif ediliyor, diyoruz. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, bu maddenin birinci ve 
dördüncü fıkrası Iâyikliğe aykırı lâyiklik esa
sını sarsmak maksadı ile cemiyet teşkilini ve 
propaganda yapılmasını yasak ediyor. Her iki 
fıkranın suç unsurları arasında en mühim un
sur «'Iâyikliğe aykırılık» ve «lâyiklik esasını 
•sarsmak» unsurlarıdır. Şimdi maddenin iyi an
laşılabilmesi ve tatbikatta vuzuhla ve isabetli 
hareket edilebilmesi için lâyiklikten kasdedilen 
mânanın çok vazıh olarak tebellür etmesi icab-
eder. Aksi takdirde maddeye her hâkim başka 
mâna verir, her insan maddeyi başka suretle 
anlar. 

O halde lâyiklik anlamında beraber miyiz, 
müşterek bir lâyiklik telâkkimiz var mı, yok 
mu meselesini, bu madde konuşulurken vuzuhla 
münakaşa etmek ve ortaya koymak zaruridir. 

Anayasamız lâyiklik prensipini vazetmiş fa
kat tarif etmemiştir. Dün de arzettiğim gibi, 
kanunlarımızda da bunun tarifi yoktur. Siyasi 
partilerimizin programlarına kısaca bir göz ata-
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cak olursak, lâyikliği muhtelif şekilde anlamış 
olduklarını görürüz. C. H. Partisinin programı
na göre lâyiklik şudur : 

«Partimiz Devlet idaresinde hütün kanunla
rın, nizamların ve usullerin muasır medeniyet
te ilim ve fenlerin tesis ettiği esas ve şekillere 
dünya ihtiyaçlarına göre yapılması ve tatbik 
edilmesi din fikirlerinin Devlet işlerinin ve siya
setten ayrı tutulması, milletimizin her yönden 
ilerleyip yükselmesinde başlıca muvaffakiyet 
âmili görülür.» diye tarif ediyor. Görülüyor ki, 
C. H. P. sinin anlamında lâyiklik sadece ka
nunların tanziminde din fikirlerine yer veril
memesi değil daha geniş mânasında nizamların 
ve usullerin tanziminde dahi din fikirleri yeri
ne ilim medeniyet telâkkilerine yer verilmek 
mânasına alır. Ve yine dünya işlerinden başka 
siyaset işlerinde de tamamiyle siyasetin din iş
lerinden ayrı tutulması işleri lâyiklik anlamına 
ithal etmiş bulunmaktadır. 

Bir de diğer partilerin programına bakalım. 
Millet Partisi lâyikliği şöyle anlıyor : 

«Parti, din işlerinin Devlet işlerinden ayrı tu
tulmasını kabul eder ve herkese vicdan ve itikat 
hürriyetini dilediği dilde ve dilediği şekilde ifa
de etmek hakkını tanır, ilh...» 

Görülüyor ki, Millet Partisi lâyikliği umu
mi mânada sadece din işlerinin Devlet işlerin
den ayrılması mânasına anlamış ve lâyikliğin 
icabı olarak da bâzı müesseselerin kurulması 
noktalarını 'bu maddenin diğer fıkralarında tes-
bit etmiş 'bulunmaktadır. 

Demokrat Partinin lâyiklik anlayışı da şu
dur : 

«Partimiz lâyikliği Devletin din ile hiçbir 
ilgisi bulunmaması ve hiçbir din ve düşüncenin 
kanunların tanzim ve tatbikında müessir olma
ması mânasında anlar.» 

Demokrat Partinin sadece kanunların tatbi
katında hiçbir düşüncenin müessir olmaması 
anlayışına mukabil Halk Partisi kanunların, ni 
zamların ve usullerin tanzim ve tatbikatında din 
fikirlerine yer verilmemesi mânasına almıştır. 
Görülüyor ki arada fark vardır. 

Başbakanın dünkü izahatına göre lâyiklik an
lamına geçecek olursak o da kanunların tanzi
minde B. M. M. nin din membalarından ilham 
almadan hareket etmesi lüzumuna işaret etmek 
suretiyle ifadelendirmiş bulunuyor. 

Memleketimizde lâyiklik prcnsipinin kabulün
den bugüne kadar geçen tatbikat safhalarına ba
karsak parti programlarında yazılı olandan ayrı 
bir mahiyette olduğunu ve zaman zaman değişti
ğini görürüz. 

Bu memlekette; hepimiz unutmadık, öyle an
lar yaşadık ki; lâyiklik din düşmanlığı şeklinde 
telâkki edildi ve hattâ maalesef tatbikatta da bu 
oldu. Ve memlekette lâyikliğin bu şekilde anla
şılması elbette hakiki mümin ve müslümanlar 
üzerinde de ıstırap verici tesirler yaptı. Bugün 
memlekette lâyiklik mefhumu bahis mevzuu cd; 
lir ve münakaşa edilirken duyulan tereddütler, 
duyulan ıstıraplar bu membadan neşet etmek
tedir. 

Şu kısa izahatımla ifade etmeek istiyorum ki; 
lâyiklik mefhumunun anlamında iştirak yoktur. 
Partiler başka başka anlamaktadır, tatbikat baş 
ka tecelliler kaydetmektedir, mütefekkirler başka 
türlü anlamaktadır. Ve garb memleketlerindeki 
tatbikata bakılırsa, bizim anladığımızdan başka 
türlü manzaralar arzetmoktedir. 

Şimdi bu maddedeki suç unsurlarını « lâyik-
liğ"> aykırılık» unsuruna bağladığımız zaman, 
lâyikliği katî ve vazıh olarak tesbit etmek zaru
reti vardır. Aksi takdirde bu madde tatbikatta 
birçok teşevvüşler ve birçok fena neticeler tevlit 
edecektir. 

Arkadaşlar bu madde ile biz hakikatte irticai 
takip etmek, cezalandırmak ve önlemek isterken 
inandığı dinin hükümlerini ve kaidelerini günlük 
temaslarında, günlük meşgalelerinde ve günlük 
münakaşa mevzularında ortaya atan, masum in
sanları da cezalandırmak gibi, hatalı ve sakat bir 
yola gitmiş oluyoruz. Maksadımız dünden beri 
yapılan müzakerelerde tebellür ettiğine göre bu 
nevi masum insanları cezalandıracak bir metin
den içtinap etmemiz lâzımdır. Madde bu haliyle 
çıkacak olursa o zaman hakiki maksadı unutmuş 
ve gaflete düşmüş vaziyete düşeriz ki; Büyük 
Millet M'edişinin böyle bir gaflete düşmiyeceğine. 
eminim. 

Arkadaşlar, bu birinci ve dördüncü fıkralar
daki suç unsurlarına uygun bâzı misaller arze-
deceğim : 

Bir insan, « Bu memleketin içtimai bünyesi 
ve iktisadi icapları bir insanın birkaç karı al
masına müsaittir. Köylü tek karı ile yapamaz 
çünkü tarlasına gidip çalışacak, evinde yemeğini 
pişirecek çamaşırını yıkayacak ve başka işlerini 
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görecek insanlara daima ihtiyacı vardır. Binaen
aleyh bu bakımdan iktisadi bünyemize taaddüdü 
zevecat daha uygundur, esasen dinimiz de buna 
müsaittir », diyecek olursa onu bu maddeye göro 
cezalandırmak icap edecektir. Halbuki hakikatte 
bu sözler lâyiklik prensipini kökünden sarsacak 
menîleketin bünyesini tehlikeye düşürecek mahi
yette değildir. Nihayet memleketin içtimai, ikti
sadi zaruretleri üzerinde kendi idrakine göre 
ifade edilmiş samimî bir noktai nazardan başka 
birşey değildir. Bu fikrini ortaya korken « dini
mizin hükümleri de buna müsaittir, bunu âmir
dir » sözünü ilâve etınij^ecek olursa suç teşkil et
mez. Çünkü bu nihayet bir fikirin ifadesi bir 
noktai nazarın beyanı olarak kabul ediliyor. Fa
kat yanılır yenilir de buna dinimizin ahkâmı da 
bunu âmirdir şeklinde dinle ilgili birşey ilâve 
edecek olursa derhal yakasına yapışılacak ceza 
verilecektir. 

Demek oluyor ki, hakikatte cezalandırdı
ğımız cihet, onun muhterem olması lâzımgelen 
fikirlerinden ziyade bu fikrine ilâveten din hü
kümlerinin telâffuz edilmiş olması oluyor. Bu ir
tica değildir. Bu sözlerle, bu fikirlerle irtica 
ayaklanmaz. 

Biz bu şekilde konuşmayı cezalandırdığımız 
zaman, düşünme, konuşma ve yazma ve vicdan 
hürriyetleri üzerinde büyük tahditler, büyük tak
yitler koymuş ve tehlikeli vaziyetler ihdas etmiş 
oluruz. 

Başka bir misal daha arzedeyim : Bir insan 
çıksa ve dese ki, «bu memlekette servetin dağıl
ması için miras hukukunun değiştirilmesi lâzım
dır, erkeğe daha fazla, kadına daha az hisse veril
mesi icabeder. Bu, iktisadi bünyemize de uyar, 
faydalı olur». Buraya kadal birşey yok, suç değil 
fakat, ilâve ederse ki, «eski ahkâm da buna mü
saittir». işte din propagandası yaptı. Bu madde
ye göre derhal cezalandırmak icabedecek. Bu 
olur mu ?. 

Bir insan çıkıpta dese ki, «mekteplerimizde 
kızlarla erkeklerin beraber tedrisat yapması ve 
açık saçık bir arada, bulunmaları cinsi arzular 
yaratıyor, kızlarımızı açık saçık gezmeye bırak
mamalıyız, tesettür esasen dinimizin emrettiği bir 
şeydir». Bu da cezayı mucip olacak. 

Bu. misalleri taaddüt artırabilirim. Bir misal 
daha : Bir vatandaş çıkar derse ki, «Hükümet 
harice gidenlere, Avrupa,'ya seyahat edenlere ku
cak kucak döviz veriyor, fakat Hac'ca giderek, 
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î dinî bir vecibeyi ifa etmek istiyenlere vermiyor». 

diye bir tenkit yaparsa bu maddeye göre cezaya 
çarpacaktır. Bu misalleri çoğaltmak mümkün. 
Görülüyor ki, düşünce ve tenkit hüriyetleri isti
mal edilirken mensubu olduğumuz dinin hüküm
lerinden de istifade etmek suretiyle konuşmalar 
yapılırsa bu takdirde hareketimiz cezayı mucip 
olacaktır ki, bunu Müslüman olarak anlamak 
güçtür. 

Bu propagandanın tersini alalım. Bir adam, 
kendi fikirlerine göre din esaslarını katmadan 
dinsizliğin methü senasını yaparsa hiçbir cezayı 
mucip değildir. 

Sonra arkadaşlar, bu maddenin dördüncü 
I fıkrasında suç unsuru olarak vazedilmiş olan 

siyasi menfaat temini kastı veya şahsi nüfuz 
tesis eylemek kastı, zikredildikten sonra «her 
ne suretle olursa olsun lâyiklik esaslarına aykı
rı hareket» denmektedir. Bu son unsur siyasi 
menfaat temin etmek ve şahsi nüfuz tesis eyle
mek unsurlarını eâmi olacak şekildedir. Yani 
her ne suretle olursa olsun propaganda yapan
lar cezalandırılır kaydı geniş bir hududa mâlik 
ve her nevi suçu içine alır mahiyet taşıyan bir 
unsur daha konmuştur. 

Bu unsur konduktan sonra diğer iki unsuru 
yani siyasi menfaat temini ve şahsi nüfuz tesis 
etmek unsuruna lüzum kalmıyor. 

Halbuki vazn kanun olarak maksadımız her 
ne suretle olursa olsun propaganda değil; bâzı 
maksatlarla yapılan propagandaları cezalandır
mak olduğuna göre burada her ne suretle olur
sa olsun tâbirinin kaldırılması veya bundan 
benim anladığını mânadan başka mâna anlaşı-
liyorsa bunun vuzuhlandırılması lâzımdır. 

Arkadaşlar; bu madde vicdan hürriyeti ile 
sıkı sıkıya alâkalı bir maddedir. Şu izahlarım
la - eğer ifade edebildimse - bizim maksadımızı 
tecavüz eden hükümler taşıyan bir maddedir. 
Yani irtica değil din mensuplarının inandıkları 
şeyleri şurada burada masum şekilde ve hattâ 
hasbühal tarzında konuşmalarını cezalandıran 
bir madde haline gelmiş bulunmaktadır. Mak
sadımızı tecavüz eden hükümler taşıyan bu mad
denin maksada uygun olacak şekilde tedvin 
edilmesi ve ondan sonra B. M. Meclisi huzuru
na sevk edilmesi için bu maddenin komisyona 
iadesini arz ve teklif ediyorum. * 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
i arkadaşlar; bendeniz dün de heyeti aliyelerine 
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burada izah ettiğim gibi ve hepinizin takdir 
edeceğiniz şekilde bu madde, Türk Milletinin 
yüzde 98 ni teşkil eden Müslümanlar hakkında 
çok tehlikeler arzeden bir madde olduğunu ve 
bunu müzakere etmekte olduğumuzu arzetm iş
tim. 

Bizim maksadımız Grupta görüştüğümüze 
göre aşırı sağcı olduğu gibi aşırı solcu idi. Ar
kadaşlarımızdan birkaçı, memleketimizde tari-
katin çok ilerlediği öteye beriye çok yayıldığını, 
bunlara bir gem vurmanın lâzımgeldiğini söyle
mişlerdi. O esas bir tarafa bırakılmış, buralarda 
doğrudan doğruya ele alınan islâm Dini olmuş
tur. Şimdi bendeniz burada da arkadaşımızın 
partilerin lâyikliği hakkında olan mütalâalarını 
okudular. Bendeniz hukuki bakımdan lâyikliği 
bildiğim kadar tarif edeceğim: lâyik demek; din 
işiyle dünya işini ayırmak, Devlet dinî ahkâm 
tatbik etmemek, onun emirleri dairesinde mevzu
at yapmamak demektir. 

İkinci bir şart da o ülke dâhilinde mevcut din
lerden hiçbirine imtiyaz vermemek demektir. 
Yine bunun aksine olarak da o ülke dâhilinde 
bulunan dinlerden hiçbirisine fazla baskı yap
mamak demektir. Lâyıklik budur. 

Bu madde lâyıliğin tam mânasiyle aleyhinde 
olan bir maddedir. Anayasanın vicdan hürriyeti
ne ait olan maddesini okursak bu maddenin o 
maddeye ne kadar aykırı olduğunu görürüz. Çün
kü orada, Devletin kanunlarına aykırı olmadan 
din işinde toplanıp konuşup, görüşmek âyin yap
mak hakkında bütün insanların hürriyeti olduğu 
yazılıdır. 

Bu kanun çıktıktan sonra üç kişinin, beş ki
şinin bir araya gelerek mevlût okutmasına dahi 
imkân yoktur.. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Öyle şey mi 
olur? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Öyle
dir. Müsaade buyurursanız arzedeyim. Zaten bu 
kanunu yapanlar siz olduğunuz için tabiî öyle 
diyeceksiniz. Biz de yapanlara karşı bunların 
yanlış olduğunu ispat edeceğiz. 

Şimd arkadaşlar, hani bir gün aşırı solculu
ğa ait kanun getirecektik. Tekkelere ait olan ka
nunu gördük. Orada bir de sürgün cezası koy
muşlar. Bir düşmanım vardır. Kuyruğuna bir 
teneke bağlıyacağım. Diyarbakır'da soluğu ala
cak. Meselâ, hatırıma geldi de söyledim. 

Bu işin içinde bu maddenin içinde - eğer çı-
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karırsak - öyle şeylerle karşılaşacağız ki, bu 
Meclis dahi onu temizliyemiyecektir. Çünkü bu 
madde o kadar elâstikidir ki, bu memlekette ne 
iki insan, ne iki müslüman yanyana gelerek ko
nuşabilecektir artık. (Ne münasebet sesleri, gü
rültüler). Ne de camiye gidebilecek, ne de iki 
müslüman konuşabilecektir. Tarih böyle bir ka
nunu hiçbir zaman görmüş değildir. (Gürültü
ler). (Yok böyle şeyler sesleri). 

Şimdi izah edeyim. Çünkü öyle bir kayıt 
koyuyorsunuz ki ; partide biz size o şekilde bir 
salâhiyet vermemiştik. Siz aşırı solcuları ve 
aşırı sağcıları düşünecektiniz. Halbuki bir ta
rafa komünistleri koyuyorrunuz, onları ezer
ken diğer taraftan, onların ismi yok ha, komü
nistlerin ismi yok. Diğer taraftan sarahaten 
din. 

Şimdi arkadaşlar, bizim müslümanlığımız 
malûm zaten. Çünkü adımızdan, Ahmet Meh
met'ten başka müslümanlığımız yok. Binaena
leyh şimdi bu şekilde... 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — öyle söylemeyin, öyle söylemeyin. Be
nim itikadımla oynamıya hakkın yoktur. Han
gi salâhiyetle söylüyorsun1? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Size 
söylemiyorum, ben. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Geri al sözünü, ayıptır. 

BAŞKAN — Rica ederim madde hakkında 
konuşun. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Mad
de hakkında konuşuyorum. 

BAŞKAN — Vicdan hürriyeti derken, vic
dan hürriyetine riayet ederken sizin düşünce
nize aykırı bir fikir ve tefekkürde bulunan 
bir arkadaşa niçin tecavüz ediyorsunuz? Esas 
madde hakkında görüşünüz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Niçin 
tecavüz olsun? 

BAŞKAN — Şu noktadan diye maddeyi 
izah ederek maksadınızı izah ediniz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Müsa
ade buyurunuz izah edeceğim. 

BAŞKAN — Yalnız maddeye münhasır ol
sun sözleriniz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Reis 
Beyefendi size hitap ediyorum. Bu maddenin 

| birçok elâstiki noktaları vardır. 
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BAŞKAN — îşte oraları söyliyerek maksa

da vâsıl olarak hakikati bulunuz. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Rica 

ederim sözümü kesmeyiniz. Vicdanın tarifini 
yapacağım. Vicdan Allahm vermiş olduğu ruh
la, aklın birleşmiş olmasından hâsıl olan kuv
vete derler. Binaenaleyh bu vicdan hürriyetine 
karşı konmuş olan şu maddenin kayıtlarını bir 
kere okuyalım. «Her ne suretle olursa olsun 
dinî alet ederek propaganda yapmak» 

EKREM ORAN (İzmir) — Yok, öyle değil 
«Lâyikliği sarsmak». 

(Üst tarafını oku sesleri) 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Be

raber okuyalım: Siyasi menfaat temin veya.. 
Bunlar ayrı ayrı şeylerdir, anlarsın değil mi 
«Veya» mn mânasını? Kafanı sallama dinle. 

BAŞKAN — Rica ederim, arkadaşları ren
cide edecek hitaplarda bulunamazsınız. Müna
zara halindesiniz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Reis 
Beyefendi, ben söz söylüyorum, karşımdakileri 
sustur. Ben söyliyeceğim, onları sustur, gelsin 
buradan söylesin. 

BAŞKAN — Ben onları susturacağım, siz 
maksat üzerinde kalınız. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Bı
rakıyor murunuz? Bir taraftan siz, bir taraf
tan karşımızdakiler.. Ben buradan millet kür
süsünden, millet karşısında fikrimi söylüyo
rum, söylemiyeyim mi? İsterseniz bırakıp gi
deyim. 

BAŞKAN —• Niçin bırakıp gideceksiniz! 
Devam ediniz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Söyli
yeceğim fakat bırakmıyorsunuz ki. 

BAŞKAN — Bırakmıyan var mı? Maddenin 
içersinde kalarak konuşunuz, bırakın karşılıklı 
münazarayı efendim. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bana 
söyliyeceğinize biraz da karşımdakilere.söyleyin. 
Onlar bir taraftan siz bir taraftan... Bırakın da 
konuşayım. Siz milletin vekillerinin reyiyle ora
ya geldiniz, milletvekillerini susturmak için 
size rey vermedik. 

BAŞKAN —• Ben vazifemi yapıyorum, mü
zakerenin selâmeti için sizi maddenin içinde 
kalmaya davet ediyorum. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Beni 
susturacağınıza karşımdakilere söyleyin. Vazi-
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fe böyle mi yapılır?.. Bırakıp kürsüden ineyim 
bari... 

BAŞKAN •— Rica ederim, bırakın Kamuta
ya vaziyeti izah edeyim. Arkadaşlar, sizin oyla
rınızla başkanlık mevkiine gelmiş olan arkada
şınız, ardaşımızı susturmak için ne yapmıştır? 
Usul hilâfına konuşmuş olmasından dolayı ken
disini sadede davetten başka, arkadaşlarımın 
mukaddes söz hakkını ihlâl eden bir söz oklu 
mu benden? Rica ederim... (Hayır, hayır ses
leri). Burada milletvekillerinin konuşma hakkı
nı riyaset ihlâl ediyor hükmünü nereden çıka
rıyorsunuz? Benim ricam, hak yolunu, doğru 
yolu bulmak için bu kanunun yapılan müzake
resi sırasında şu maddenin hükmü içinde kala
rak izah etmenizdir. Münazarayı bırakın, sizin 
konuşmanıza mâni olan arkadaş varsa onu sus
turmak bana aittir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Yap
mıyorsunuz ki onu. 

BAŞKAN •— Allah, Allah, siz bana iş bırak
mıyorsunuz ki.. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, «veya» deyince ondan sonraki ayrı 
bir şekildir, ayrı bir şarttır. Siyasi menfaat te
mini, bir, «veya şahsi nüfuz tesis eylemek, oldu 
iki. Veya her ne suretle olursa olsun lâyiklik 
esasını sarsmak maksadiyle dini veya dinî his
siyatı veya dince mukaddes tanılan şeyleri alet 
ederek her ne suretle olursa olsun propaganda 
yapan veya telkinde bulunan kimse bir yıldan 
beş yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırı
lır.» 

Şimdi, arkadaşlar, üç şart koşuyor. Lâyiklik 
veya her ne suretle olursa olsun dinî esası ve 
dince mukaddes şeyleri ortaya atarak propagan
da yapmaktır. Meselâ lâyikliğe temas etmemek 
şartiyle bu şekilde konuşmak; geçen de bunu 
söyledim, meselâ bir insan karısına derse ki, 
berbere gittiğin zaman saçını erkek berbere kı
vırtma, bu dinen memnudur, kâfir olursun. İş
te din propagandası yapmıştır, cezayı verece
ğiz. (Gülüşmeler, bu buraya girmez sesleri). 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Hukukçu yalnız 
selimisin yahu? Öyle şeyler buraya girmez. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, şimdi görülüyor ki, bu şekilde ve şe
rait altında konuşmaya imkân yoktur, iniyo
rum. 
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EKREM ORAN (izmir) — Allat razi olsun. 
SlNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Allah 

senden de razi olsun, şimdi kendin konuş. 
EMÎN HALİM ERGUN (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, bundan evvelki mâruzâtımda 
maddelerin bünyesinden ayrılmamaya dikkat 
etmiştim. Bu madde münasebetiyle yapılan ko
nuşmalarda kanunun tümü üzerindeki konuş
manın tekrarından ibaret mütalâalara ve madde 
metnindeki maksadı aşan sözlere tesadüf ettiğim 
için, maddenin bünyesi dâhilinde kalmak kay-
diyle mâruzâtımı biraz genişletmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, biz her şeyden evvel yaptığı
mız inkilâpları muhafaza etmek mecburiyetinde
yiz. Hangi türlü siyasi kanaat ve akideyi taşır
sak taşıyalım bu inkilâpları muhafaza etmek 
mecburiyetinde olduğumuzu hatırdan çıkarma
mak lâzımdır. 

Lâyikliğin tarifi, bugüne kadar çok defa 
yapılmış ve tatbikatla da takarrür eden bir 
şekil almış bulunmaktadır. Buna rağmen dün bu 
kürsüden sayın Başbakanımız bu keyfiyeti açıkça 
izah buyurduğu gibi, bugün de Demokrat Parti 
namına konuşan Fuad Köprülü üstadımız gayet 
açık bir şekilde ifade etmiştir. Binaenaleyh bu
gün artık lâyiklik mefhumunu şu veya bu mâ
naya gelebileceği yolundaki mütalâalar yerinde 
olmasa gerektir. 

Şimdi maddenin metni üzerinde arkadaşla
rıma şu mâruzâtta bulunmak istiyorum. Bu mâ
ruzâtım neticesinde görülecektir ki, aşağıdaki 
fıkrada tayyını istediğim üç kelime çıktıktan 
sonra, konuşan arkadaşlarımızın, Sinan Tekeli-
oğlu dâhil, demin burada verdikleri misallarin 
yeri olmadığı anlaşılacaktır. 

Birinci fıkra lâyikliğa aykırı olarak Devle
tin iktisadi veya içtimai veya siyasi veya hu
kuki temel nizamlarına kısmen de olsa dini esas 

e inançlara uydurulmak amaciyle cemiyet teş
kili. Binaenaleyh burada kastedilen hüküm 
cemiyet tesisidir ve cemiyet tesisi keyfiyeti. 
141 nci maddede komisyonca Dernekler Ka
nunu hükümleriyle izah edilmiştir. O amaçla; 
dini amaçla cemiyet kurulmasını cezalandırmak 
istemiyen bir arkadaşın bulunacağını tahmin 
dahi etmiyorum. 

Binaenaleyh birinci fıkrada, arkadaşlarımı
zın verdikleri misallere uygun, yani o misalleri 
cezalandırmayi temin eden bir hüküm yoktur. 

ikinci fıkrada böyle cemiyetlere girenlere 
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veya girmek için başkalarına yol gösterenlere 
şu kadar ceza verilir denmiştir. Cemiyet esası
nın suç olduğunu kabul ettiğimize göre, buna 
girenlere-verilecek cezayı da tabiî görmek lâ-
zımgelir. Binaenaleyh bu kürsüden verilmiş 
olan, misallerin burada da tatbik yeri yoktur. 
Daha sonraki fıkralardaki hüküm dağılmaları 
emredilmiş yukarda ki, fıkrada yazılı cemiyet
leri sahte nam altında veya muvazaa şeklinde 
kuranlara verilecek cezalardan ibarettir. Bu
na da itiraz edecek arkadaşım bulunmaz kana
atindeyim. 

Arkadaşlar, siyasi menfaat temin veya şahsi 
uüfuz tesis eylemek veya her ne suretle olur
sa olsun lâyiklik esasını sarsmak maksadiyle 
dini veya dinî hissiyatı alet edenler için şu ce
zalar verilir diye bu maddede diğer bir hü
küm vardır. 

Şimdi arkadaşlar ben zannediyorum ki, bu
radaki «Veya» fazladır. Her halde bunu sayın 
komisyon sözcüsü izah buyuracak. Burada fık
ranın metni «Siyasi menfaat temin veya şah
si nüfuz tesis eylemek maksadiyle her ne su
retle olursa olsun propaganda yapanlar..» şek
linde olmak lâzımgelir. 

Yani bu şekilde propagandayı «Siyasi men
faat temini veya şahsi nüfuz tesisine bağlamak 
lâzımgelir. Bu suretle maddenin unsuru bu şe
kilde siyasi menfaat temini ve şahsi nüfuz tesi
si maksatlarına bağlanacak olursa bu keyfiyet 
her ne suretle olursa olsun hallerinde cezayı 
müstelzim olacağı mülâhazasında bulunan ar
kadaşımın misallerle söyledikleri endişelere 
katiyen yer vermez. Artık bilmem ne berber 
hikâyesinin ne de hac hikâyesinin tatbik ma
halli kalmaz. Bu itibarla sayın komisyon söz
cüsü arkadaşım eğer bunu kabul buyurursa bu 
keyfiyeti, siyasi menfaat temini veya şahsi 
nüfuz tesisine bağlamak suretiyle bu işi kö
künden halletmek kabil olur. Lâyikliğe aykırı 
esasların # kanunda siyasi menfaat temini veya 
şahsi neüfuz tesisi suret ve maksatlarına bağ
lamak suretiyle maksat temin edilmiş olur. 

Bu mâruzâtıma ilâve olarak demin 142 
maddede arzettiğim ve kabul buyurduğunuz 
yayın vasıtalariyle işlendiği halde cezanın ar
tırılmasına matuf fıkranın burada da kabulünü 
istirham ederim. Bunun için bir de önerge ve
riyorum. Maddenin sonundaki 141 nci maddeye 
atıf yapan fıkranın da, o maddedeki bu fık-
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ra kalktığı için bunun da yeri kalmamıştır, 
bunu da kaldırırsak bu madde de, arzu ettiği
miz güzel ve esas maksada uygun bir şekilde 
çıkmış olur. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Emin Soysal, 1te-
şad Aydınlı, Süreyya örgeevren, Zehra Bu-
dunç, arkadaşlarımızın da sözü var. Bir de ye
terlik önergesi var. Müsaadenizle yeterlik öner
gesini okutuyorum. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Yeterlik aleyhinde söz istiyorum. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Partinin 
noktai nazarını izah edeceğim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter maddenin oya konulmasını 

arzederim. 
îzmir Milletvekili 

Ekrem Oran 
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onun ihtiva ettiği mânaları, istihdaf ettiği ga
yeyi ve maksatları bu kürsüden millet muva
cehesinde, tarih karşısında tahlil, tenkid etmek 
vo hakikatin büyük bir ışık altında bütün vu-
zuhiylo tebellürüne müsaade etmenizi rica ede
rim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okuduk, 
arkadaşımızın yeterlik aleyhindeki mütalâasmı-
da dinlediniz, şimdi yeterliği oyunuza sunuyo
rum: Yeterliği kabul edenler.. Kabul etmiyen-
le?.. Yeterlik kabul edilmemiştir. Söz Emin 
Soysal 'indir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, bu 
maddo vo bundan evvelki maddeler üzerinde 
birleşmememize imkân yoktur. Bu memleket bu 
işten bu irticadan zarar görmüştür ve yine ir
ticadan zarar görebilir. Bu meydandadır, tarih
ten misal getirmeye filân da lüzum yok. 

Ama efendim, Moskova radyosu diyor ki fi
lân Hükümet veya filân Hükümetin filân Ba
kam. mürtecidir, iki kişi birbiriyle konuşurken 
mürteci filân deyip şahısları damgalar durur. 
irtica kelimesini bu bakımdan tasrih etmemiz 
lâzımdır. Mürteci kimdir, irtica nedir? Biraz 
muhafazakâr olan bir adama, millî ananelere 
uygun hareket etmek istiyen adama mürteci de
nebilir mi? 

Sonra zihnimin takıldığı bir nokta var: 
(Yayım yeri veya yayım vasıtası veya yayım 
konusu bakımından az zarar umulan hallerde 
failo altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ve
rilir.) Deniyor. Bu cümle haylice müphemdir. 
Bu cümle de biraz tasrih edilmek lâzımdır. Son
ra komünistlere verilen ceza ile, bunlara veri
len ceza arasında ağırlık bakımından fark var
dır. Komünist ne kadar muzır ise, mürteci de 
o kadar muzır değil midir? Bunları izah buyur
sunlar. Geri tarafı bu memlekette dini siyasete 
alet etmek istiyenlere fırsat vermemek inkilâp 
bakımından uygundur. Ama biz diyoruz ki, Dev
let din işleriyle uğraşmaz, bir taraftan da ik
tidar partisi, eskiden din tedrisatını bırakmış
tı, bu sene mekteplerde din tedrisatı koydu ve 
ilahiyat fakültesi açtı. Bunları da lâyiklikle na
sıl telif ediyorlar? Bu da ayrı bir mesele. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Maddede böyle bir şey var mı? 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Yok ama çe
şitli yorumlara meydan verebilir. 

BAŞKAN —- Buyurun Süreyya örgeevren 
yeterlik aleyhinde. 

SÜREYYA ÖRGEEVRN (Balıkesir) — 
Efendim, konuşma mevzuunu teşkil eden 163 
ncii madde hakkında konuşan arkadaşların ser-
dettikleri mütalâa ve fikirlere göre ki bu fikir 
vo mütalâaların kısmı âzami tamamen yerinde 
değildir. Bu maddenin metninden ve onun ihti
va ettiği hükümden istidlal ve istihraç edilen 
mâna ve neticeleri ifade eden bir durumda de
ğildir. Kendi korkulu anlayışlarına göre bu fi
kirleri belki yerindedir. Fakat benim hukuki 
noktai nazarıma göre asla isabetli değildir. Bu 
fikir vo mütalâalar memleket umumi efkârı üze
rinde geniş ve derin bir fena tesir yapacak şe-
kildo cereyan etmiş, serdolunmuştur. 

Her memlekette olduğu gibi bizim memleke
timizde de din hissiyatı, din muhabbeti ve dine 
olan bağlılık noktasından derin ve geniş büyük 
zararlı tesirler icra edebilir. Bilhassa bu zaman
da bu son siyasi faaliyetlerin, çirkin geniş ha
reketlerin mahsûs ve meşhut olduğunu biliyo
ruz. Onun için böyle bir zamanda bu iş üzerin
de bir yeterlik takririyle konuşulmuş, ve orta
ya konulmuş olan fikirler - ki memleket ve mil
let ruhunda iç bünye hayatı üzerinde yapacağı 
tesiri arzettim - konuşmayı dakikalara bağla
mak vo durdurmak asla caiz değildir. Binaen
aleyh yeterlik takririni kabul etmeyiniz. Konu
şulan sözleri cümle cümle, fıkra fıkra olarak 
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BAŞKAN — Süreyya Örgeevren. 
(Üç dakika kaldı sesleri). 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 

Vakitle beni takyit etmeyin. 
Arkadaşlar, yeterlik takriri aleyhindeki dü

şüncelerimi arzettiğim zaman anlaşıldı ki maz-
harı kabulünüz olan bu teklifin 5 - 10 dakika
da 3 - 4 arkaadşm bu hususdaki fikir ve müta
lâalarına karşı ilmî, isabetli ve takdirlerinize 
mazhar olabilecek kadar komprime edilmiş söz 
söylenmesine maddeten imkân yoktur. Eğer 
işleri ve hizmetleri böyle zaman ve dakika mef
humu içerisine sığdırmayı kendimize vazife, 
veya bir esas sayarsak, yalnız zamana bağlı ola
rak çalışmamaya, iş görmemeye azmetmiş 
adamlar olarak millet ve tarih huzuruna çıka
rız. Arkadaşlar, vazife ne ise, yapılması ne 
kadar zaman istiyorsa o kadar zamanımız var
dır. Türk Milleti bizi buraya kendi mukaddes 
haklarını korumak için göndermiştir. Milletin 
bu mukaddes haklarım korumak için ne kadar 
konuşmak lazımsa o kadar konuşulmalıdır. 
Eğer konuşmamı zaman ve müddet kaydından 
azade olarak sükûnetle dinliyecekseniz arzunuz 
olduğu şekilde konuşurum. Aksi takdirde ko
nuşmaz değilim, tek başıma kalsam yine konu-

ı.rum. Fakat vazifede beni müddetle takyit 
etmemenizi rica ederim. (Devam, devam sesle
ri) Olmaz böyle şeyler. (Yarma kalsın sesleri) 

Arkadaşlar, ben 1G-5 ncü madde münasebe
tiyle bu kürsüden benden evvel konuşmuş olan 
arkadaşlarımdan üç dört arkadaşımın serdet-
tikleri fikirleri söz ve tenkit mevzuu yapaca
ğım ve maddenin sarih olan hükümleri A-e açık 
olan ibare ve ifadesinin içinde kalmak kayıt 
ve şartiylc yapacağım. 

Yalnız şu noktayı belirtmeliyim ; birinci ola
rak söz alan, ve mensup olduğu partinin grııpıı 
namına konuşan Muammer Alakant arkadaşı
mızın maddeye maksur mütalâa serdetmekten 
ziyade; dün heyeti umıımiyesi hakkında, yapı
lan konuşmalarda söylenen sözlerin; bugün 
Fuad Köprülü arkadaşımızın ağzından yine 
kendi partileri adına yaptığı açıklamanın teli
fini temin zımnında mütalâa serdettiler. 

Bu arada dediler k i ; biz dine hürmetkarız. 
Arkadaşlar; Türkiye'de dine hürmetkar 

olmıyan ne şahıs vardır, ve ne de bir parti. 
Hattâ biz yalnız bir dine değil edyana hürmet-
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kârız. Herkesin emri vicdanisi olan dinine, 
inancına hürmet etmeyi kendimize lâyikliğin 
ve insanlığın icabı diye sayarız. Fakat bu o de
mek değildir ki her hangi bir dine hürmet et
mek lâzım geldiğini kanuna hüküm koyarak 
vatandaşa emredelim. Bunu yapamayız. Tıpkı 
dine hürmetsizliği kanuna hüküm koyarak va
tandaşa emredemiyeceğimiz gibi. 

Bu noktayı belirttikten sonra; buyurdular 
ki; ](İ3 ncü madde hukuki nosyonla gayrikabi-
li telif hükümlerle doludur. Bu mutlak ve gay-
rivârit hükmü vaz'ettikten sonra, bu hükümle
rin, bu fıkranın hangi madde ve hangi satırlar 
içine sığdırılmış, hangi fikir ve hüküm olduğunu 
izah etmek zahmetini ihtiyar buyurmadılar. Bu
nu yapmış olsalardı, maddenin ilmî ve faydalı bir 
tenkidini yapmış olacaklar, ben de ona göre .ce
vap vermiş olacaktım. Alakant sözleri arasında 
çok şükür bir hakikati ifade ettiler. Dediler ki: 
Bu maddeyi Meclise sevkeden Hükümet ve bunu 
kısmi tâdillerle kabul ederek Meclise kadar gelme
sini temin eden komisyon dine karşı bir husumet 
bir hürmetsizlik nişanesi olacak bir zihniyetle bu
nu tanzim ve tertip etmemiştir. Biz buna inanı
yoruz ama demokrasiye karşı yeni bir baskı tec
rübesine yol açmış olmasa da bazılarınca böyle bir 
zihniyeti tahrik etmesi ihtimalinden endişe edi
yoruz dediler. Bu son okuduğum sözlerinden an
laşılıyor ki, lıakikatta bunun da yeri olmadığı hal
de memleket içinde böyle bir zihniyeti tahrik et
mek ihtimalini hesaba katarak bu kanun tasarı
sını Meclis Heyeti Umum iyesine getiren ve sev
keden insanlara karşı bir muhabbet, bir esirgeme 
hissi ifade buyurdular. Teşekkür ediniz, ama bu 
fikirleri ve endişeleri yerinde değildir. Çünkü 
maddenin ihtiva ettiği hüküm böyk> bir zihniyeti 
bu memleket içinde tahrik edici durumda olma
dığı gibi, Türk Milleti bizim çoğumuzdan daha 
iyi vâzıı kanunun kabul ettiği ahkâmın maksa
dını gaye ve hikmetini idrak edecek kudrette iyi 
düşünceli, zeki, sezgin ve anlayışlı bir millettir. 

Alakant bu maddeyi kabul etmemekle, beğen
memekle beraber bunda buldukları eksiklerden 
sarih birşey de söylediler. Yine irticaa karşı ap
açık ve kapkara irticaa karşı bir hüküm yoktur 
dediler ve şikâyet ettiler. 

İrticai, en feci i olan menfaat ve siyasetle 
ahide bir irtica, hareketini meneden bu maddenin 
muayyen fıkrasını boğenmeyip de «irticaa karşı 
bir hüküm yoktur» diye maddenin aleyhinde bu-
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îunmanm nasıl bir mantık ve anlayışa istinat et
tiğini ben takdirden âcizim. 

Arkadaşımın burada olmadığını görüyorum. 
olsaydı kendisinden istirham edecektim. Böyle 
mutlak sözlerle ve indî hükümlerle bizi kötü kötü 
düşündürmeye ve hattâ çekindikleri, korktukları 
noktaları düşünmeye sebebiyet vermeseler daha 
iyi ederlerdi. 

Şimdi madde metnine ve fıkralara geliyo
rum; 163 ncü maddenin 4 ncü fıkrası şöyle der: 
« Siyasi menfaat temin veya şahsi nüfuz tesis 
eylemek veya her ne suretle olursa olsun lâyik-
lik esasını sarsmak maksadiyle dini veya dinî 
hissiyatı veya dince mukaddes tanılan şeyleri 
alet ederek her ne suretle olursa olsun propa
ganda yapan veya telkinde bulunan kimse bir 
yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası ile ceza
landırılır ». Bir defa okumakla apaçık olarak 
anlaşılıyor ki, burada menedilen şey propaganda 
yapmak. 

Birinci fıkra diye dördüncü fıkrayı okumu
şum, affedersiniz. 

Birinci fıkrayı okuyayım, yahut dördüncü 
fıkrayı okuduktan sonra birinci fıkraya dönelim. 

Şimdi okuduğum dördüncü fıkrada menedi
len şey, propaganda yapmak veya telkinde bu
lunmak, ama, mutlaka her propaganda değil. 

Yukardaki kayıtlarla mukayyet bir cürmün 
tahassül ve tekevvün etmesi için, birçok anasırı 
vâzn kanun olarak burada şart koşuyoruz. O ne
dir? Propaganda veya telkin yapacak, ama, yal
nız telkin veya propagandayı menetmiyor. Dini 
veya dinî hissiyatı veya dince mukaddes tanınan 
şeyleri âlet etmek suretiyle yapılan propaganda
yı menediyoruz. Her ne suretle olursa olsun 
kaydı, Sinan Tekelioğlu kardeşimin çok korktuk
ları bir kayıt da şu mânaya maksurdur: Yani 
dil ile, yazı ile, resimle, müzikle sununla, bu
nunla, eşkâli muhtelife ile demektir. Bu da kâ
fi gelmiyor, Bu propagandanın siyasi menfaat 
temin etmek veya şahsi nüfuz tesis eylemek ve
ya lâyiklik esasını sarsmak maksadiyle yapılmış 
olması şarttır. Arkadaşlar, eğer bu memlekette 
siyasi menfaat temini için, veya şahsi nüfuz tesi
si için veya lâyiklik esasını sarsmak mak
sadiyle dini veya dinî hissiyatı,; esasatı 
veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet 
eden, her ne suretle olursa olsun, propaganda 
ve telkin yapmak caiz olur mu? Olmalı 
mıdır?... Bunun neresinde baskı olacak, ne-
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resinden memleketin, milletin dinî hissiyatiM 
hürmetsizlik çıkacak, soğukluk yaratılacak bunu 
gelip bu kürsüden bana izah edebilir misiniz? 
Lâyikliği tesahup etmek, bunun bu memlekette 
ebedi hayatlı olmasını istemek dile kolaydır, 
onun ieabatı zaruriyesinden olan bu maddeyi ka
bul etmemek güç oluyor. Bu ihtiyacı anlamaz 
görünmek lâyikliğe taraftar olduğu iddiasının 
mukabil tarafça hüsnü telâkki edilmesini güçleş
tirir veya iştibah yaratırsa bu iştibahta olanları 
mazur görmek icabederL 

Şimdi birinci fıkraya geliyorum: (Lâyikliğe 
aykırı olarak Devletin içtimai veya iktisadi veya 
siyasi veya hukuki temel nizamlarına kısmen de 
olsa dinî esas ve inançlara uydurmak amaciyle 
cemiyet tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare 
eden kimse iki yıldan yedi yıla kadar ağır hapis 
cezalariyle cezalandırılır). 

Arkadaşlar, burada da menedilen şey, cemi
yet tesisi, teşkili, tanzimi veya sevk ve idaresidir, 
fakat mutlak olarak cemiyet tesisi, teşkili, tanzi
mi veya sevk ve idaresi değildir.. Mütekaddim 
kayıtlarla takayyüt eden bir surette teşkil ve 
sevk ve idaredir. O da şudur : Dinî esas ve inanç
lara uydurmak amaciyle olacak. Bununla da 
suç değil, mutlaka lâyikliye aykırı olacak ve 
Devletin içtimai veya iktisadi veyahut siyasi 
veyahut hukuki temel nizamlarına aykırı veya 
kısmen aykırı olacaktır. 

Bu kadar vazıh bir ifade, bir hüküm varken 
dönüp de; efendim, bundan memlekette din hissi
yatı rencide olur, din hürriyeti, din icabatma 
tevessül hürriyet ve imkânları ve hakları mün-
selip olur, zarar görür demeye hangi mantıkla 
varılıyor? Bu kürsüden lütfen bunlar izah edil
melidir. Bunlar yani bu endişeler varit ise 
açıkça gösterilmelidir. Biz de hiç bir zaman, 
vicdan hürryetine, kalem hürriyetine, konuşma 
hürriyetine, din hürriyetine ve din kutsiyetine 
vâki bir tecavüzü katiyen kabul edemeyiz. Böyle 
anlamalarmdaki sebep nedir? Aramızda düşü
nüş ve görüş farkları var. Bunları tebarüz ettir
mek için kavga etmeğe, birbirimizi kırmaya 
ne lüzum vardır Bunu temiz vicdanla, ilimle, 
hakikati görme zihniyetiyle halletmek kabildir. 
-endeniz naçiz bir arkadaşınızın, diğer arkadaş* 

larım şüphesiz benden çok daha iyi bunu bilir* 
ler ve takdir ederler sanıyorum. 

Diğer bir arkadaşım yine bu madde dolayı* 
siyle suitelâkkiyat, suitefehhümat yüzünden, 
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taaddüdü zevcat hakkında bir adamın sırf ilmî 
bir fikir serdetmesinin bir suçu olmadığından 
endişe gösterdi, bu cürmün tahassürüne, te
kevvününe kâfi addedilip o vatandaşın zarar 
görmesi, sonunda beraet etse dahi, suçlu mev
kiine düşmesi, doğru mu dediler. Hayır arka
daşlar, hayır böyle bir şey varit değildir. Çün
kü; arkadaşlar, meselâ Büyük Millet Meclisi 
üyelerinden bir milletvekili bir takrir verse 
ve dese ki, Türk Milletinin şu ve bu sosyal du
rumuna göre bir zevce ile kalmak hususundaki 
hükmün değiştirilmesi bizim içtimai ve millî 
durumumuza daha uygun olur, taaddüdü zevcatı 
kabul tememiz yerindedir dese bu suç olur mu? 
Olmadığı gibi hariçte de böyle ilmî bir yazı 
yazabilir, söz söyliyebilir. Bu memleketin köyü, 
köylüsü, onların çalışma, maişet tarzlarına na
zaran taaddüdü zevcat daha uygundur... 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Din 
âmir dedi mi? 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) —Mü
saade buyurun, o noktaya da geleceğim. 

Vâzıı kanun bu ihtiyacı, milletin durumunu 
hesaba katarak taaddüdü zevcatı tecviz edecek 
tarzda bir şey serdederse bu da asla cürüm de
ğildir. 

Ne vakit ki, şeriat hükmü böyledir, biz de 
ınüslümanız, şeriat hükmüne uyarak kanun ha
line getirmek icabeder dedi mi onun dili kesil
melidir. 

Bu irticaın, kıpkızıl irticaın kapkara ta ken
disidir. îşte bizim men'ini istihdaf ettiğimiz ha-
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reket de budur. 

Bundan ötesi; af buyursunlar arkadaşlarım, 
biraz fazla korku, vefhim, vesvese -dryeımyece-
ğim, çünkü hakaret mânası istişmam ederler ki ; 
bu benim aklımdan geçmez, fakat basbayağı bir 
vesvese olur arkadaşlar. 

Veraset işi de böyle. Muhtelit tedrisat işi de 
böyle. Bu madde de Anayasaya aykırıdır diye 
sayın arkadaşım Tekelioğlu bir fikir servettiler. 
Ye dediler ki ; Anyasamızda din serbestisi, iba
det serbestisi de vardır. Bundan sonra mevlût 
feile okunmıyaeak. Hayır arkadaşlar banlar 
memnu olmıyacaktır. Anayasanın hükmü mah
fuzdur. Meclis Anayasanın hükmüne aykm bir 
kanunu çıkaramaz. Çıkarsa da millet için muta 
olmaz. Hâkimler o hükme istinaden Mküm 
vermez. Emniyet üstüne emniyet mahfuzdur. 
Ama biz içimizde şu, bu emeli taşıyoruz. Şu ve
ya bu fikir bize hâkim oluyor da onu açıktan 
açığa söyliyemiyorsak söylemekte mahzur bulu* 
yorsak veya az söylemekle çok şey anlar bu 
milletvekilleri diye söylemeye lüzum hissetmi
yorsak bilelim ki, bu tarz hareket millî efkârı 
teşvişe, teşevvüşe sevkedecek bir âmil olur bu
nu düşünerek, kabul ederek açık konuşmak bi
zim bir hasletimiz olmalıdır. 

Vaktiniz dardır. Sözlerimi ve fikirlerimi tam 
arzetmiş olmamakla beraber esasını arzetmiş 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Yarın saat 10 da toplanmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,15 

»*<i 

T. B. M. M. Bastnuvt 


