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1. — GEÇEN 1 

Enerij ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezgin, iki birleşim önce Edirne Milletvekili 
Türkân Seçkin'in, Türk - Yunan sınırında Yu
nanlıların Meriç Nehri yatağını değiştirerek 
aleyjıimize toprak kazandıklarına dair konuş
masına cevap verdi. 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok, önemli ih-
harç mallarımızdan olan tütünün Ortak Pazar 
bünyesi içinde devamlı olarak sabote edildiği 
ve bu konuda tedbirlerin alınması gerektiği, 

Sinop Milletvekili Niyazi bzgü.ç, Ziraat ve 
Halk bankalarının Sinop iline açtıkları kredi
lerin yetersizliği, 

Konya Milletvekili thsan Kabadayı da, Ege 
pamuk üreticilerinin iktisadi güçlükler içinde 
bulunduğundan bu hususta gerekli tedbirlerin 
alınması konularında gündem dışı demeçte bu
lundular. 

Çalışma Bakanlığından çekilen izmir Millet
vekili Ali Naili Erdem'in istifasının kabul edil
miş olduğuna ve asaleten tâyin yapılıncaya ka
dar Çalışma Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi 
öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün, Millet Mec
lisinin 9 Aralık 1968 Pazartesi günü yapacağı 
birleşimin, insan Haklan Evrensel Demecinin 
20 nci yıldönümüne tesadüf etmesi sebebiyle 
10 Aralık 1968 Salı gününe ertelenmesine dair 
önergesi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul 
olundu. 

Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve 
ekonomik cephelerini bütün ayrıntılariyle ay
dınlatmak ve bilgi edinmek üzere kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyo-

2. — GELEN 

TEKLİFLER 

1. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon ve 
2 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 1, 2,N3, 4, 19, 21 ve 30 ncu madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/778) (İçişleri, İmar ve İskân, Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

JTANAK ÖZETİ 

nun görev süresinin, bitimi tarihinden itibaren 
iki ay ve 

| Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı tahribatı 
tahkik ve tesbit etmek üzere kurulan Araştır-

i ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun gö-
i rev süresinin, bitimi tarihinden itibaren üç ay 

daha uzatılmalarına dair tezkereleri kabul 
edildi. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 6964 
sayılı Ziraat Odalarına ait Kanunun bâzı mad-

\ delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin gündeme alınması konusundaki önergesi 

i kabul olundu. 
i Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Meb-
' rure Aksoley'in, T. C. Emekli Sandığı Kanunu-
: nun 68 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka

nun teklifinin geriverilmesine dair önergesi 
i okundu ve adı geçen kanun teklifinin gerive-
! rildiği bildirildi. 
' önceki birleşimlerde yapılan açıklamalara 

rağmen, ihtisas komisyonlarının bâzılarının 
Başkanlık divanlarını yine de seçmemiş bulun
dukları, yarın toplanarak bu görevi yerine ge
tirmeleri hususu Başkanlıkça tekrar ifade edil-

! di. 
j Kooperatifler kanun tasarısı ve bununla il-
| gili tekliflerin maddeleri üzerinde bir süre gö-
i rüşüldü. 
i Alınan karar gereğince 10 . 12 . 1968 Salı 
j günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşime 
| saat 19,05 te son verildi. 
1 Başkan Kâtip 
I Başkanvekili Sakarya 

İsmail Arar MusUMttin Gür er 
Kâtip 
Çorum 

I Abdurrahman Güler 

KÂĞITLAR 

I 2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Resmî ve sivil polislerin resmî daireler, beledi
yeler ve ortaklıklar araçlarında parasız taşın
maları hakkında kanun teklifi (2/779) (İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

3. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğ-
lu'nun, Eskişehir'de «Seylâp evleri» adı altında 
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Devletçe yaptırılan evlerden mütevellit borçla
rın bir kısmının faizden muaf tutulması ve bir 
kısmının da tamamen affı hakkında kanun tek
lifi (2/780) (İmar ve İskân, Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

TEZKERELER 
4. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 

1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Naci-
oğlu, Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu 
Kâmil Akman'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/1028) Ada
let Komisyonuna) 

5. — İstanbul Milletvekili Tekin Ererin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/1029) Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

6. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/1030) Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

7. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/1031) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

8. — İsparta Milletvekili Tahsin Argun'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık teskeresi (3/1032) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

RAPORLAR 
1. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-

lu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt ve ben
zeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş 
ve Cumhuriyet Senatosu eski üyesi M. Ali De
mirin, Türk Ceza Kanununun 567 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de

ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Eği
tim Komisyonu raporu. (Millet Mecilsi 2/301İ, 
173, 178, 180 ve Cumhuriyet Senatosu 2/234) 
(S. Sayısı : 307 ye 3 ncü ek) 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğluf-
nun 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ye 
Millî Eğitim komisyonları raporları (2/259) 
(S. Sayısı : 471) 

3. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/500) (S. Sayısı : 744) 

4. — 5247 sayılı İstanbul Üniveristesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasan$ı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporlan 
(1/514) (S. Sayısı : 754) (Gündeme) 

5. — 1968 kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan (1/515) (S. Sayısı : 746) 

6. — Gece öğretimi yapan üniversitelerdie 
öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve diğer per
sonele ek ücret verilmesine dair kanun tasarı$ı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporlan 
(1/552) (S. Sayısı : 747) 

7. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porlan (1/96) (S. Sayısı : 748) 

8. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bıı kanunun bâzı hükümlerinin kaldınlmasına 
dair kanun tasarısı ile Çankın Milletvekili Ta-
hir Akman ve 11 arkadaşının, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 2 . 8 . 196J0 
gün ve 42 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
son paragrafının kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlarındaia 
seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
Raporu (1/557, 2/509) (S. Sayısı : 749) 

. . . • • > - © < . « Ü . ~ 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Baişkanveküi Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Muzaffer Şalmüopu (Kars), Ramazan Tekeli (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 15 n^i Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak, sayın mil
letvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — İnsan Hakları Evrensel Demecinin 20 nci 
yıldönümünü kutlama töreni dolayısiyle Başba
kan Süleyman Demirel, grup temsilcileri ve bâzı 
milletvekillerinin gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 
önceki Birleşimde de işaret olunduğu veçhile 
bugün BirleşmJiış Milletler Genel Kurulunun ka
ranında öngörülen insan Haklan Evrensel de
mecimin 20 nci yıldönümüdür. Bu sebeple gü
nün önemini belirtecek mahiyette Sayın Baş
bakan Yüce Meclis huzurunda konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Başbakan. (Alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Muhterem Başkan, Millet Meclisinin 
Sayın üyeleri; 

Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ta
rafından 10 Aralık 1948 tarihimde kabul edil
miş olan inısan Haklan Evrensel Beyannamesi
nin 20 nci yıl dönümünü idrak etaıüş bulunuyo
ruz. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 19 Aralık 
1966 da kabul elMği bir kararla, Beyanname
nin 20 nci yıl dönümüne tesadüf eden 1968 se
nesinin, bütün dünyada resmen, «Milletlerarası 
insan Haklan Yılı» ilân edilmesini, bu yıl ho-
yunca yapılacak çalışmalarla, inısan hak ve hür
riyetlerinin, herkese anlatılmasını ve bu arada, 
10 Aralık 1968 günü parlâmentolann, özel top
lantılar yapmalannı tavsiye etmiştir. 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. 

Çoğunluğumuz vardır, mlüzakerelere başlıyo
ruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Ocak 1968 ta
rihli mesajlan ile, insan haklan yılını açmışlar
dır. Aynı gün yaptığım konuşmada, insan Hak
lan Evnensıel Beyannamesinin, bütiün insanlık 
için önemine işaret etmiş ve memleketimizin, 
insan hak ve hürriyetlerine atfettiği değerli be-
lirtmilştam. 

Aynca bu yıl dolayısiyle, memleketimizde 
yapılacak faaliyetleri düaenlemlek ve taMbetmek 
üzere, muhtelif bakanlık ve kuruluş temsilcile
rinden müteşekkil bir insan Hakları Komitesi 
kurulmuştur. 

İnsanlık tarihi içinde dünya milletlerinin 
asırlar boyunca uğrunda mücadele etmiş olduk-
lan hak ve hürriyet Meallerini dile getiren in
ısan Haklan Evrensel Beyannamesi, çağımızın 
en büyük dâvası demokrasiyi ve onun temeli 
olan insan hürriyet Ve haysiyetini bütün kutsal 
ve vazgeçilmez icaplariiiyle dünya ölçüsünde ilân 
eden tarihî bıir vesika değerini taşımaktadır. 
Hürriyete âşık ve insan haklanna derin saygı 
duygulariyle bağlı Büyük Milletimizin sinesin
den çıkmış Muhterem Heyetinizin huzurunda, 
bu tarihî vesükanın ifade ettiği asil mânayı bu 
vesile ile anarken, Cumhuriyet Hükümetinin 
Başkanı sıfatiyle sizlere hitabetmek ve insan 
Haklan Evrensel Beyannamesinin yirminci yıl 
dönümündeki düşünce ve duygularımı ifade et
mek İstiyorum : 

insanın yaratılışında ve varlığında münde
miç hıeysiyet ve değeri onun dokunulmaz tabiî 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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haklarının temeli olanak alan büyük düşünürle
rin fikirleri hakikat hailine gelebilmek için yüz
yılların mücadele ve acı tecrübelerini beklemiş
tir. 

Devlet gücünü elinde bulunduranların her 
dileğini kamun sayan düşüncemin karşısında, 
Devletin gücünün aşamııyacagı sınırlar olarak 
insan hakları, zaman zaman cesaretle ve feda
kârlıklarla müdafaa edilmiş ve çok kere insan 
hakları dâvası fikir alanımdan sdiyajsii mücadele 
alanına intikal etmiştir. 

Bütün insaniliği kanlı savaşların içimde bü
yük felâket ve ıstıraplara götürmüş ve milyon
larca insanın hayattıma mal olmuş iki büyük dün
ya savaşımdan sonra, insanlığı yeni savaş facia
larından korumak için Sanfransisko^da topla
nan Birleşmiş Milletler Konferansı, dünya ba
rışının teminatı olarak Birleşmiş Milletler Teş
kilâtını kurarken, bu teşkilâtın ancak temel hak 
ve hürriyetlerine saygı esası üzerinde yükselece
ğime imammakla büyük bir karar almıştır. 

Birleşmiş Milletler Amdlaşımasının başlan
gıç kısmımda da ifade edildiği gibi, «Bir insan 
ömrü içinde iki kere beşeriyete tarif olunmaz 
acılar yükliyen harb belâsından gelecek nesil
leri korumaya, insanın anacaklarıma, şahsın hay
siyet ve değerime, erkek ve kadınlar için olduğu 
gibi, büyük ve küçük milletler için de hak eşit
liğime olan inancın ilâmına, adaletin muhafaza
sı, devletlerarası hukukun kaymaklarından do
ğan vecibelere saygı gösterilmesi için gerekli 
şartları yaratmaya, sosyal ilerlemeyi kolaylaş
tırmaya, daha büyük bir serbestlik içinde daha 
iyi yaşamayı ihdas etmeye» azmetmiş olan Bir
leşmiş Milletler , bu teşkilâtı böyle bir görüş 
ve inançla kurmuşlarıdır. Harblerim sebepleri 
ve dünya barısını tehdideden şartlar üzerimde 
durulduğu zaman, insanların hürriyet ve hay
siyet içinde insanca yaşamalarını engelliyem 
haksızlıkların ve hürriyetadiZİMerim iç ve dış 
harfblere yol açan başlıca sebebi teşkil ettiği 
görülür. Bunum içindir ki, Birleşmiş Milletler 
Andlaşması, barış ve dostluk münasebetlerini 
sağlamak gayesini ifade ederken, bir taraftan 
da bu münasebetlerin milletlerarasında hak 
eşitliği prensibine ve her milletin kendi mu
kadderatını kendi tâyin etmesi hakakında da
yandığını belirtmiş, öte yandan bu barış ve 
dostluğun istiknar ve refah şartlarınım yaratıl
masına bağlı olduğuna işaret ederek bunu sağ-

lıyacak âmiller arasında, ırk, cins, dil ve din 
farkı gözetilmeksizin herkesin insan haklarına 
ve anahünûyetlerine bütün dünyada ısaygı gös
terilmesini kolaylaştırmayı, Birleşmiş Milletle
rin bir görevi saymıştır. 

Birleşmiş Milletler, kuruluşunun ilk yılla
rında insan hakları mevzuunu ele almış, and-
laşmada tarifi yapılmamış fakat esası bütün il
gili devletlerce kabul edilmiş olan insan hak
larımı aydınlığa kavuşturacak çalışmalara giriş
miştir. 10 Aralık 1948 tarihimde Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 
insan Hakları Evrensel Beyannamesi, modern 
mânada insan hak ve hürriyetlerinin unsurla
rımı, bütün dünya milletlerinle rehber olacak 
bir vuzuhla açıklamıştır. Bu beyanname, tarih
te ilk defa olarak insanların medenî ve siyasi 
halklariyle ekonomik, sosyal ve kültürel hak
larımı bir arada mütalâa etmiş, sadece medenî 
ve siyasi mahiyetteki insan haklarının yeterli
ğini kaybettiği yeni bir dünyada hürriyetlie, 
refah arasında ve her ikisi ile dünya banşı 
arasında mevcut karşılıklı bağlılığı teyidetmiş-
tir. 

İngiltere'de 1215 tarihli Mağna Charta'dan 
başhyarak 1776 Amerika Vlirginia Haklar Be-
yanamesinde ve 1789 Fransız ihtilâlimin İnısan 
ve Vatandaş Haklan Beyannamesinde ifadesi
ni bulan hükümler, insanın zulme, tahakküme, 
istibdada, hürriyetine tecavüz teşkil eden bas
kılara karşı korunmasını temin edecek hürri
yet, adalet ve kanun karşısında eşitlik pren
siplerine inhisar ediyordu. Ondokuzuncu Asır 
başlarından itibaren Batı dünyasında vukua 
gelen büyük sanayi inkılâbı ve onun meydanla 
çıkardığı iktisadi ve sosyal problemler, bilhas
sa Yirminci Asır içindeki iki dünya harbinden 
sonra insanım hürriyet ve haysiyetlimi, insanın 
eşitliğini gerçek mânada temin edecek yeni bir 
hukuk anlayışına ihtiyaç göstermiştir. 19 ncu 
Asrın iktisadi sahada kazandığı başarıları sos
yal mahrumiyetler ve sarsıntılarla kaybettiren 
aşırı liberal rejimler, demokrasinin zavahirine 
rağmen sınıf mücadelelerine ve totaliter zulüm 
idarecilerine yol açmış, her memleketin iç ve 
dış barışını tehdideden malûm ideolojik geliş
meler, bütün dünyaya yayılmıştır. Dünya ba
rışımın bölünmezliği yanında, barışla refahım 
birbirinden ayrılmaz bir bütün teşkil ettiği 
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gerçeği, İkinci Dünya Harbi yılları içinde da
ha iyi anlaşılmıştır. Artık sadece klâsik hürri
yetlerin yetmediği, büyük kütlelerin medenî 
ve siyasi hak ve hürriyetler yanıda, insan hay
siyetine uygun hayat seviyesi, sosyal adalet, 
fırsat eşitliği gibi halk ve hürriyetler istediği 
bir ortamda, Atlantik Beyannamesi, müttefik
lerin harb sonrası için böyle bir insan hakları 
anlayışına yer vereceklerini ifade ediyordu. 
Birleşmiş Milletler teşkilâtının kuruluşu ve 
1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, hür 
dünya içinde hürriyetle refahın ancak bir ara
da gerçekleştirilebileceği inancının bir zaferi
dir. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, dev
letleri bağlayıcı mahiyette bir andlaşona olma
masına rağmen, kısa zamanda bütün dünya mil
letleri tarafından hararetle benimsenmiştir. İn
sanı en geniş medenî ve siyasi haklarla ve hür
riyetlerle teçhiz eden, aynı zamanda şahsiyeti
nin serbestçe gelişmesi için zaruri ekenıomik, 
sosyal ve kültürel hakları ona tanıyan bu be
yannamedeki prensipler birçok memleketlerin 
anayasalarına geçmiş geniş demokratik haklar 
ve hürriyetlerle hukukun üstünlüğü ve sosyal 
devlet hedeflerini içinde toplıyan bu değerli 
vesika, insan halklarına dayanan anayasamızın 
hazırlıklarında ilham kaynağı olmuştur. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin hu
kukî bakımdan devletleri bağlayıcı bir taahhüt 
hükmü taşımamasına rağmen, dünya ölçüsünde 
kazandığı geniş ilgiyi, insanlığın bugünü ve 
yarını için hürriyet, demokrasi ve sosyal ada
let ideallerine bağlılığın bir müjdesi ve hayır
lı bir işareti sayarım. Şuna hepimiz inanmalı
yız ki, Birleşmiş Milletler teşkilâtının dünyada 
barışı ve istikrarı, sosyal ilerleme ve refahı 
gerçekleştirme yolunda ortaya koyduğu bu 
müşterek dilek ve inançlar, dünyanın her ye
rinde fertler, milletler, devletler tarafından 
paylaşıldığı ölçüde bir huzur, güven ve mutlu
luk kaynağı olacaktır. Tarihin bu devrinde 
hürriyete, insan haysiyetine, sosyal dayanışma 
geleneklerime, hakkın ve adaletin zaferine inan
mış bir milletin evlâtları olarak, insan hakla
rının bütün dünyaca kutlandığı bugün, demok
rasiye olan sarsılmaz inancımızı memleketimiz
de, milletimiz için «insan halklarının» teminatı 
olan Yüce meclislerimiz önünde bir kere daha 

tazelemek fırsatını bulmaktan derin bir mem
nunluk duymaktayız. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Türk Milleti Birinci Dünya Harbinin çetin 
gerçeklerinden çok şeyler öğrenerek halklarını 
ve bağımsızlığını korumak için büyük Ata
türk'ün rehberliği altında millî mücadelesini 
başarmış ve insanlık ailesi içinde bütün millet
lerin haklarına karşılıklı saygı esasına dayanan 
barışçı bir politikanın örneğini vermiştir. Ata
türk'ün «Yurtta sulh, cihanda sulh» düsturu, 
insanilik ideallerine bağlı bir hukuk anlayışı
nın iç ve dış politikadaki en veciz ifadesi ol
muştur. Atatürk'ün sosyal alandaki cesur dev
rim hareketleri, lâik Cumhuriyet çerçevesinde 
hürriyet ve eşitlik için lüzumlu ortamı tesis 
etmiş, kadın - erkek eşitliği, kadının medenî 
ve siyasi haklardan tam olarak faydalanması 
gibi konularda, asırların Türk kadınına kapa
dığı kapıları açarak, 'milletimizin yansını baş
lıca insan hak ve hürriyetlerinden mahrum 
edan devre son vermiştir, insan hak ve hürri
yetlerinin en büyük düşmanı olan cehaletle sa
vaşta ön safta vazife alan büyük insan, halkın 
eğitimine, onda haklarına sahibolma şuurunu 
uyandırmaya önem vermiş, böylece insan hak
larının başlangıcı noktası olarak şahsiyeti ge-
üjffrmeyi, vatandaşın daha iyi hayalt şartlarına 
(kavuşması yolundaki sağlık tedbirlerini ve sos
yal hliametleri genişletmeyi yeni kurulan dev
lerin güç şartları içinde ele almıştır. Bütün 
bunlar insan hakları alanında bugün Milletler
arası vesikalarda ifadesini bulan hedef ve ide
alleri bizim o zamandan millet ölçüsünde be
nimsemiş olduğumuzu göstermektedir. 

İkinci Dünya Harbinin sonunda katıldığı
mız Birleşmiş Milletler Andlaşması çerçevesi 
içinde insan hak ve hürriyetlerine saygı gös
terilmedi ideali memleketüimizde demokrasi ha
reketine ilham kaynağı olmuştur. Tek partili 
idareden çok partili sisteme geçiş, siyasi hak
lar alanında dürüst ve serbest seçim müessese
sinin işlemesine doğru gelişme, Türk vatanda
şının insan hakları şuuru içinde kamu idaresi
ne katılma isteğinden bir kamu oyu tazyıkına 
kadar giden millî bir güç, bir hürriyet, demok
rasi hareketi, harb sonrası Türkiye'sinin dün
yamın gidişine, uygun bariz bir eğilimini teş
kil etmiştir. 
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insan hakları ve demokrasi yolundaki ge
lişmeler gibi ekonomik ve sosyal hakların kul
lanılması istikametindeki ilerlemelerde hare
ket noktasını her şeyden evvel vatandaş vic
danında bulur. Terakki arzusu vatandaşların 
ruhunda uyanmadan yukarıdan aşağı bir hare
ket sathî kalmaya mahkûm olduğu gibi bizzat 
halkın kalkınma isteğinden, kalkınmaya katıl
ma heyecanından kuvvet almıyan bir iktisadi 
ve sosyal gelişme de köklü ve sürekli olamaz. 
İnsan hak ve hürriyetleri, ona sahibolma şu
uru içinde hukuk için mücadele azmiyle gerçek-
çekleşir ve kuvvet bulur. Eğer memleketimizde 
bugünkü millî hâkimiyet ve hukukun üstünlüğü, 
iktisadi ve sosyal insan haklarının inkişafı, dö
nüşü olmıyan ümit ve başarı dolu bir yolu bize 
açmışsa, bu, Türk milletinin Yirminci Yüzyılın 
ikinci yansında kendi öz kültürüne ilâveten 
Çağdaş Batı medeniyetinin mânevi değerlerini 
paylaşan bir anlayış ve inancı benimsemiş olma
sındandır. 

İnsan varlığına, onun haysiyet ve hürriyetine 
refahına ve kendi şahsiyetini geliştirme ve ken
di kendini idare etme gücüne olan yaygın ve 
köklü inanç, milletlerin geleceklerine güvenle 
bakabilmeleri için en kıymetli teminattır. 

Memlektimiz 1948 İnsan Haklan Evrensel Be
yannamesini, 1949 yılında bir Hükümet karariy-
le benimsemiş ve ilân etmiştir. 

Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Beyanna
mesinden mülhem olarak 1950 de Avrupa Kon
seyine dâhil memleketler arasında imzalanan 
Avrupa insan Baklan ve Ana Hürriyetleri Ko
rumaya dair Sözleşmeye 1954 yılında katılan 
memlektimiz, Avrupa milletlerinin insan hakla
rı sahasındaki ileri anlayışını paylaşmış oldu. 
Bu »özleşmedeki çok geniş medeni ve siyasi 
haklan koruyucu hükümlerle, Avrupa devlet
leri topluluğunun içinde yerimizi almış bulunu
yoruz. 

insan haklanna dayanan, millî, demokratik, 
lâik ve sosyal hukuk devletli olan Türkiye Cum
huriyeti; Birleşmiş Milletler insan Haklan ve 
Ana Hürriyetleri konusunda ileri demokrasiler 
seviyesinde bir yer işgal etmektedir. İktisadi, 
sosyal ve kültürel insan halklarını geniş bir şe
kilde tanıyan bir hukuk devleti, düzeni çerçe
vesinde, insan haklanni hedefleri arasına alan 
djemokratiik bir kalkınma plânı, modern dünya-
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mızm en çetin bir meselesi olarak, hürriyet ve 
refahı bir arada gerçekleştdıımemizin çarelerini 
içinde toplamıştır. 

Vatandaşlann korkudan ve yoksulluktan 
kurtulmuş olarak medeni ve siyasi haklardan 
serbestçe faydalanabilmeleri için gerekli orta
mın ve şartlann yaratılmasını, önemli bir hedef 
sayarız. Fakat her hedef gibi bunun da mevcut 
imkân ve kaynaklarımızın elverişliliği nisbetin-
de gerçekleşebileceğini realist bir görüşle kabul 
etmek lâzımdır. 

Şunu rahatlıkla söylliyebiliriz ki, bu yolda 
ciddî mesafeler alınmıştır. Ve bilhassa her Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının sonunda Türk vatan
daşı her bakımdan daha çok hür, eşitsizliklerin 
baskısından daha çok sıynlmış, ekonomik ve sos
yal haklarının sağlıyacağı daha yüksek yaşama 
seviyesi içinde daha mutlu olacaktır. 

Vatandaşın maddi ve iktisadi bakımdan ol
duğu kadar mânevi bakımdan da hak ve hürri-
yetllerinin sahibi olmasına büyük değer vermek
teyiz. İnsan haklan Evrensel Beyannamesinin 
ve Avrupa İnsan Hakları ve Anahürriyetleri 
Sözleşmesinin önemli prensiplerinden olan ve 
Anayasamızda en geniş şekilde ifade edilen dü
şünce, vicdan ve din hürriyeti ve ibadet serbes
tisi kanunlann ve bağımsız Türk mahkemeleri
nin teminatı altındadır. Bu hak ve hürriyetlerin 
her türlü keyfî ve idari müdahalelerin dışında 
kalmasını, demokratik rejimimizin kaçınılmaz 
bir icabı saymaktayız. 

Burada şu hususu kaydetmek isterim ki, 
inançların veya inançsızlıklann taassup merke
zine erişip hak ve hürriyetler üzerinde bir baskı 
halini almasına hiçbir şekilde taraftar değiliz. 

Hak ve hürriyetlerin meşruiyet sınırlan dı
şında kullanılmak istenmesi, Anayasa düzeni
mizde ve kanunlarımızda müeyyidelere bağlan
mıştır. Herkes kendi müsamahasızlığını ve taas
subunu, etrafına bir ceza kanunu gibi tatbike 
kalkarsa, bunun nerede biteceğini ve hangi hak 
ve hürriyetlerimizi tehdidetmiyeceğini kestir
mek mümkün olamaz. Böyle bir fiilî durumun 
bizzat hakları ortadan kaldıracağına şüphe yok
tur. Nitekim insan 'haklan beyannamesinin 29 
ncu maddesi «herkesin haklarını kullanmak ve 
hürriyetlerinden istifade etmek hususunda an
cak kanun ile sırf başkalannın hak ve hürriyet
lerinin tanınmasını ve bunlara saygı gösteril-
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meşini sağlamak maksadiyle ve demokratik bir 
cemiyete ahlâk, nizam ve genel refahın muhit 
icaplarını karşılamak için teşebbüs edilmiş ka
yıtlamalara tabi» olduğunu belirtmiştir. Bu ka
yıtlar dışında bir kısım kısıtlama, insan hakla
rını ihlâl etmek demek olur. 

Bu izahlarımla insan hak ve hürriyetlerine 
saygı gösterme hususunda hepinizin gönülden 
paylaştığınıza inandığım duygulara tercüman 
olduğumu ümidederim. 

20 nci yılını kutladığımız insan Hakları Ev
rensel Beyannamesi, her zaman insanlık için da
ha ileri bir hukuku aramak ve tesis etmek arzu-
siyle meşbu demokrasiler için değerli bir ilham 
kaynağı olmuştur. Şüphe yok ki, henüz dünya
nın her köşesinde insan haklarına saygı, esasına 
dayanan bir anlayış ve barış ortamının gerçek
leştiğini söylemek mümkün değildir. Bununda 
beraber ümidetmek isteriz ki, insanlık vicdanı
nı temsil eden bir dünya kamu oyunun mânevi 
baskısı, hak ve hürriyet ülküsünü karşı konul
maz bir gerçek olarak her yerde hâkim kılacak
tır. 

Birleşmiş Milletlerin, insan Hakları Beyan
namesindeki esasları genişleterek, medeni ve si
yasi haklar, iktisadi ve siyasi haklar misaMarı 
halinde tedvin ettiği andlaşmaları gereken dik
kat ve hassasiyetle incelemekteyiz. Milletlerarası 
insanlık ailesine yeni değerler katacak çalışma
ları desteklemekten ve insan hak ve hürriyetle
rinin tekâmülünü görmekten her zaman olduğu 
gibi bahtiyarlık duyacağız. 

insanlık bakımından büyük değer taşıyan bu 
mutlu günün memleketimiz ve milletimiz için de 
hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (A. P. sıralarından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına söz istiyen arka
daşlara sırası ile söz veriyorum. 

T. I. P. Grupu adına Sayın Mehmet Ali Ay-
bar, buyurunuz efendim. 

T. t. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
AYBAR (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin Birleş
miş Milletlerce kabulünün 20 nci yıl dönümü
nü ıkutluyoruz. Dünyanın dört yanımda Hükü
met sözcüleri, siyaset adamları eşitlik ve hür
riyet üzerine; insan sevgisi ve saygısı üzerine 
övgüler yağdırıyorlar; 20 nci yılını dolduran 

evrensel bildirinin önemini belirtiyorlar. Şüp
hesiz övgülerinde ve kıvanç gösterilerimde han
lıdırlar; gerçekten insan Hakları Evrensel 
Bildisi, tarihin karanlık dönemlerinden beri 
sömürücülere, despotlara karşı sürdürülen 
hürriyet ve eşitlik savaşında çok önemli bir 
aşamadır. 

Temel insan halklarını madde madde tesbit 
eden böyle bir bildiri, dünya devletlerinim 
büyük çoğunlmğunoa resmen ilk defa kabul ve 
ilân edilmiştir. Bu bildiride yer alan hak ve 
hürriyetlerin, soyut kavramlar halimde bırakıl
mış ve müeyyideye bağlanmamış olmasına rağ
men «insan Hak ve Hürriyetleri Evrensel Bil
dirisi» ileri bir adımdır. Bumdan dolayı övgü
ler yerindedir. 

Ama ne var ki, insan hak ve hürriyetleri 
üzerine övgüler yağdıran siyaset adamlarının 
büyük çoğunluğu, hele Hükümet sorumluluğu
nu taşıyanlar, insanları açlığa, işsizliğe, ceha
letin karanlığına, sağlıksız ve nükleer bir sa
vaşta her an yo!k olma tehlikesiyle karşı kar
şıya yaşamaya, mahkûm ediyorlar; insanlar 
insafsızca sömürülüyorlar; hâlâ siyasi, felsefî 
ve ıdimî inançlarımdan dolayı; konuştukları dil 
ve derilerinin renginden, memsuboldukları ırk
tan dolayı, insanlar eziliyorlar, horlanıyorlar, 
kütlece öldürülüyorlar. 

Konuşmama başlarken önce bu samimiyet
siz, bu iki yüzlü tutumun altım çizmek istiyo
rum. 

insanların eşitliği ve hürriyeti; milletlerin 
bağımsızlığı üzerime parlak sözler söyliyen so
rumlu Devlet adamları, Amerika'da, Güney -
Afrika'da ırk ayrımı güdüyorlar; Zenciler in
sandan sayılmıyor, «istisna» kanunları uygu
lanıyor. Amerika yıllardır Vietnam halkıma 
karşı genosit suçları işliyor. Aynı genosit su
çu, Kıbrıslı soydaşlarımıza karşı işleniyor. Sov
yetler Birliği Çekoslovakya'yı işgal ediyor. 
Amerika Birleşik Devletleri, Lâtin Amerika'
sını avucunda tutmak için, askerî darbeler 
yaptırıp, kukla hükümetler kurduruyor. Ve 
bütün bu işler, insan haklarına, milletlerin 
-bağımsızlığıma saygı nutukları çekilerek yapı
lıyor. 

Yurdumuzda da durum farklı değildir : 
Ta Tanziımatı Hayriye Fermanımdan beri va-
tandaşHarm can ve mal emniyetinden; kişi do-
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famulmazlığından, inanç ve düşünce hürriye
tinden, kanun önünde eşitlikten, kardeşlikten 
»öz edilmektedir. Ama, bütün bu hürriyetler, 
hele yurdun uzaık illerinde, hele köylerde bü
yük ölçüde kâğıt üzerinde kalmıştır. Vatan
daş hiçbir vakit gerçekten kanun önünde eşit 
oOrnaanıştır; eşit muamele görmemiştir. Ve 
hâlâ görememektedir. 

Anayasamızın 12 nci maddesi : «Herkes, 
dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» der. Durum 
gerçekten böyle midir? Hükümet (kapısında 
Bevlet kapısında emekçi" sınıfına mensup bir 
vatandaşımızla, bir işçi, bir (köylü ile, servet 
sahibi, mevki sahibi bir vatandaşımız aynı mu
ameleyi mi görür? Konuştukları dilden dolayı 
Doğulu vatandaşlarımıza basla yok mudur? 
Alevî mezhebinden olan vatandaşlarımıza eşit 
muamele yapılmakta mıdır? Diyanet işleri 
Teşjkilâtında Alevî vatandaşlarımız temsil edil
mekte midir? Siyasi ve felsefi inançlarından 
dolayı vatandaşlarımız farklı muameleye mâ
ruz değil midir? Azınlıklara mensup vatandaş
larımız kendilerini ikinci derece vatandaş his
setmezler mi? 

Hayır! Bugünkü iktidarı suçlamıyorum 
yalnız. Gelmiş geçmiş bütün iktidarlar zama
nında, bu hep böyle olmamış mıdır? 

Çor parti rejimine geçildiğinden beri, «par
tizanlık» toplumumuzu kemiren büyük dertle
rimizden biri haline gelmiştir. İktidar Parti
sine mensubolan vatandaşlarımız himaye poli
tikasının her türlü nimetinden faydalanırlar. 
Muhalefette bulunanlarsa zabıtanın normal hi
mayesinden bile yoksundurlar. A. P. iktida
rında bu durumun daha da ağırlaştığı, öyle 
sanıyorum ki, insaf sahibi herkesçe kabul edi
lebilir. A. P. teşkilatlarınca ve komünizmle 
mücaJdede derneklerince, Türkiye işçi Partisi
ne karşı birlikte tertiplenen saldırılar, sözle
rimizin gerçeğe uygunluğunu ispatlıyan ör
neklerdir. Bu saldırılarda emniyet kuvvetle
rinin önleyici zabıta tedbirlerini gereği gibi 
almadıkları... 

BAŞKAN — Sayın Aybar, müsaade buyu
rursanız bir noktayı hatırlatmayı faydalı telâk
ki. ediyorum. 

Görüşmekte olduğumuz konu, Yüksek ma-
lûmlarmıznır ki, insan Hakları Evrensel Beyan
namesi ile ilgili bir konu. Lütfediniz, bunu iç 
politikaya intikal ettirmiyelim, milletlerarası 
bir teşekküldür Birleşmiş Milletler... 

MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Sayın 
Başkan, insan Hakları Evrensel Bildirisi iç po
litika ile ilgili bir konudur, milletlerarası ile 
ilgili olan hususuna birazdan değineceğim. 

BAŞKAN — Evet, lütfedin. 
T. I. P. GRUPU ADINA MEHMET ALt 

AYBAR (Devamla) — Müsaade buyurun da 
grup adına görüşümüzü açıklamaya devam ede
lim. 

Bu yıl Fatsa'da, Ödemiş'te cereyan eden 
olayları zikretmek isterim. Ödemiş olayları üs
telik seçim zamanına rasladığı için, suç katmerli 
sayılmak gerekir. Daha gerilere gidersek Akhi
sar, Bursa, Gaziantep ve istanbul'da Gültepe, 
Beya^saray, Cağaloğlu olaylarını hükümetlerin, 
muhalefete saygısızlığına canlı örnekler ola
rak gösterebiliriz. Hemen belirteyim ki, bu son 
olaylar dizisi, 1965 ten, yani A. P. iktidarından 
önce olmuştur. 

AP iktidarının devrimci öğretmenlere ve 
öğrencilere karşı izlediği politika da «partizan
lığın», ve Anayasa teminatı altında bulunan 
hak ve hürriyetlere saygısızlığın örnekleriyle 
doludur. 

Keza Elmalı olayı, Konya kıyamı, Zongul
dak olayları, Gaziantep ve Belevi olayları, 
«insan Hak ve Hürriyetleri Evrensel Bildirisi» 
nin 20 nci yıl dönümünde A. P. iktidarının in
san haklarına bağlılığına şahitlik eden olay
lar olmasa gerektir. 

Türkiye'de hâlâ fikir suçu vardır, insanlar 
siyasi ve felsefi inançlarından dolayı hâlâ suç
lanmakta ve hüküm giymektedirler. Faşist ka- • 
nunlar hâlâ yürürlüktedir, «insan Hak ve Hür
riyetleri Evrensel Bildirisi» nin 20 nci yıl dö
nümünü kutladığımız şu sırada, sosyalizmi sa
vunan bir yazıdan dolayı Sadi Alkılıç'ın yeni
den cezaevine sokulması akla ve insafa sığar • 
bir is değildir. Türkiye, millî geliri fert başına 
en düşük memleketlerden biri olmasına karşı 
en çok basın suçu işlenen memleketlerin d^ 
batmda gelmektedir. Bu ters orantı bir tesa
düf eseri değildir. 
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İnsan haklarına saygılı olmak, demokratik 
Anayasanın üstünlüğünü kabul etmeye bağlı
dır. Zira insan hakları için yürütülen mücade-
dele son tahlilde yöneticilerin icraatını sınırla
mak amacını gütmektedir. Modern Devlette 
yöneticinin karşısında, vazgeçilmez, devredilmez 
hak ve hürriyetlerle donatılmış yönetici, ve yö
netilenler vardır. Yönetilenlerin nitelik ve nice
lik bakımlarından boyuna genişliyen bu hak ve 
hürriyetleri, demokrasi kavramında da değiş
melere yol açmıştır. Artık demokrasi rejimin
de yönetici ile yönetilen arasındaki ayrım git
tikçe silinmeye ve siyasi demokrasi, ekonomik 
ve sosyal bir öz kazanırken daha dolu bir nite
lik kazanmaya başlamıştır. Bundan dolayıdır 
ki, Devletin ödevleri, 19 ncu yüzyıl Devletinin-
kilerle kıyaslanamıyacak biçimde artmıştır. Bu
gün temel hürriyetler artık iş isteme hakkı, 
asgari ücret hakkı, okuma hakkı, sağlık hakkı, 
konut hakkı, ücretli tatil hakkı gibi, bir takım 
sosyal hakları da kapsamaktadır. Anayasamı
zın gerekçesinde özellikle 2 nci maddesinin ge
rekçesinde, modern Devletin iktisaden zayıf 
olan kişileri, işleri bakımından başkalarına tabi 
olan işçi ve müstahdemleri, her türlü dar ge
lirlileri ve yoksul kimseleri koruyacağı açıklan
mıştır. 

Beri yandan demokratik hak ve hürriyetler
le dünya barışı arasındaki sıkı bağları belirtmek 
de gerekir. Gerçekten dışarıda saldırgan tar po
litikanın izlenmesi içeride demokratik hakların 
kısılmasına yol açmaktadır. Milletlerarası iliş
kilerde gerginlik, memleketimizde her zaman 
esasen sınırlı olan hürriyetlerin daha da sınır
lanması sonucunu doğurmuştur. 

Haklar, hürriyetler kendiliğinden telde edil
miyor. Temel hak ve hürriyetler yolunda yüzyıl
lardır mücadele verilmektedir. Demokrasinin 
asıl teminatı uyanık halk sınıflarının hak ve 
hürriyetlerine Mzzat sahip çıkmalarıdır. Bun
dan dolayıdır ki, Anayasamızın başlangıç kıs
mında, Anayasanın memleketin uyanık evlâtla
rının bekçiliğine emanet edildiği yazılmıştır. 

Bugün yalnız bizde değil, dünyanın her ya
nında insan haklarının şu veya bu ölçüde çiğ
nendiğine şahidoluyorsak bu, halk sınıflarının 
henüz hak ve hürriyetlerine sahip çıkarak Dev
let yönetmeliğine ağırlıklarını koyamamış ol
malarının bir sonucudur. İnsan haklarına ger

çekten saygı, insanın kendi kaderini gerçekten 
ele aldığı, yani sömürüye ve taihakküme son 
verdiği gün sağlanacaktır. 

İnsan hak ve hürriyetleri, insanların tüm 
yabancılaşmalardan kurtuldukları gerçek sos
yalist demokraside gerçekleşecektir. 

Hepinize saygı ve sevgiler. (T. i. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Muammer Baykan, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUAMMER 
BAYKAN (Çanakkale) — 'Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Ibugün Evrensel İnsan Hakları 
Beyannamesinin Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunca kaibul vs ilân edilişinin 20 nci yıldönü
münü idrak etmiş bulunuyoruz. 

Birleşmiş Milletler 1968 yılını insank hak
lan yılı olanak ilân etmiştir. Milletlerarası in
san hakları yılını .kutlularken, Evrensel insan 
Hakları Beyannamesinin kabulüne tekaddüm 
eden devredeki Birleşmiş Milletler çalışmaları
na ve kabul ve ilânından bugüne kadar insan 
hakları konusnda milletlerarası alanda vâki ge
lişmelere bir göz atmanın faydalı olacağı kanı
sındayız. 

1945 te Birleşmiş Milletlerin Anayasasının 
tesbit ve kaJbulü için toplanan Sanfransisko 
Konferansında, bâzı delegeler Birleşmiş Millet
ler Anayasasının insan hakları konusunu da 
esaslı bir şekilde kapsaması teklifinde bulun
muşlardır. Bu fikir Birleşmiş 'Milletler Anaya
sasının dibacesini, gaye ve prensiplerini tesbit 
ile görevli komisyon tarafından çok müspet kar
şılanmış, fakat bu mahiyeteki ıbir uluslararası 
anlaşma metninde böyle mühim bir konuya her 
üye devletin kabul edebileceği bir dille yer ve
rebilmesinin çok zaman alacağı ve konferansın 
neticeye bağlanmasını güçleştireceği gerekçesiy
le bu yoldaki çalışmalar Birleşmiş Milletlerin 
kuruluşundan sonraya bırakılmıştı. Böyle olma
sına rağmen Birleşmiş Milletler Anayasası in
san hakları konusuna değinmeden yapamamış; 
7 noktada, dibacede 1, 13, 55, 62, 68 ve 76 nci 
maddelerde bu konuya temas etmiştir, fakat bu 
maddelerde Birleşmiş Milletlerin ödevi insan 
hakları ve anahürriyetlerinin geliştirilmesi, teş
viki, bunlara hürmet ve riayet edilmesi gibi tâ
birlerle takyidedilmişti. Bu bakımdan ek bir 
dokümanla insan halklarının daha kati ve açık 



M. Meclisi B : 15 10 . 12 . 1968 O : 1 

bir şekilde belirtilmesi ve ondan sonra da tat
bikatının temini gerekiyordu. Bu hususlardan 
birincisi Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi 
ve ikincisi de Milletlerarası insan Hakları Söz
leşmesi dokümanları ile tahakkuk ettirilmiştir. 

Evrensel insan Hakları Beyannamesi, Bir
leşmiş Milletler insan Hakları Komisyonunca 
Haziran 1948 de tamamlandı ve Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulunun Paris toplantısında, 
10 Aralık 1948 de ufak tadillerle, 48 müspet oya 
karşı 8 istinkâf oyu ile kabul edildi. 1 önsöz ve 
30 maddeden ibaret olan 'bu beyanname bir 
anlaşma veya sözleşme mahiyetinde değildir. 

Bir sayın profesörümüzün fikrini paylaşarak 
ifade etmemiz gerekirse, bu beyanname insan 
hakları konusunda gidilecek umumi istikameti 
gösteren ahlâki ve psikolojik büyük bir değeri 
haiz olup, ferdin hak ve hürriyetleri konusun
da modern genel prensiplerin ifadesini teşkil 
etmektedir, diyeceğiz. 

Bu 'beyanname yalnız demokratik Anayasa
larda tanınan medeni ve siyasi hakları değil, 
aynı zamanda sosyal ve kültürel hakları da ih
tiva etmektedir. Hayat, hürriyet, ferdin emni
yeti, keyfî tevkif, alıkonma veya sürgünden 
masuniyet, âdil, aleni ve bitaraf mahkemeler 
tarafından mahkeme edilebilme hakkı, düşünme, 
vicdan ve din hürriyeti, çalışma hürriyeti, tah
sil hürriyeti, cemiyettin kültür hayatını paylaş
ma hürriyeti ve cemiyetin sanat ve ilim saha
sındaki ilerleyişinden istifade hak ve hürriyet
leri gibi hususlar bu beyannamenin kapsamına 
girmektedir. 

Yukarıda kısaca işaret ettiğimiz gibi, hu
kukî mahiyeti bakımından bu beyanname her 
ne kadar ahlâki mükellefiyetleri ihtiva eden 
bir belge olarak kabul edilmekte ise de, etkisi 
çok büyük olmuş, birçok yeni Anayasalar bu 
beyannamenin tesirinde kalmışlar, hattâ bâzı 
memleketlerde bu beyannamenin millî mahke
melerin kararlarına bile tesir icra ettiği görül
müştür. 

İnsan Hakları Beyannamesinin Birleşmiş 
Milletlerce kabul ve ilânından sonra teşkilâtın 
insan Hakları Komisyonuna, bu hakların fiilî 
tatbikatını sağlıyacak iki andlaşma metni ha
zırlanması görevi verildi. Bunlardan biri medeni 
ve siyasi haklar, diğeri de iktisadi, sosyal ve 
kültürel haklarla ilgili olacaktı. Her iki andlaş-

manın da esas gayesi, Evrensel Beyannamede 
mündemiç hakları daha mufassal bir şekilde 
izah idiyse de, aynı zamanda daha müessir fctir 
tatbikat sağlamak amacını güdüyordu. 

1954 te insan Hakları Komisyonu her iki 
andlaşmanm da metin taslaklarını hazırlayıp 
Genel Kurula verdi. Bu metinler Genel Kurul 
tarafından 1955 ten 1966 ya kadar her yılki 
toplanışlarda madde madde, en ince teferruatiy-
le ele alındı ve iki andlaşma ile ihtiyari olan 
ek protokol Genel (Kurul tarafından 16 Aralık 
1966 da kabul edildi. B u andlaşmıalar 35 Hükü
met tarafından tasdik olunduktan sonra meriye
te girecektir. 

Evrensel insan Hakları Beyannamesi, Ba
kanlar Kurulunun 6 . 4 . 1949 tarih ve 3/9119 
sayılı kararı üzerine 27 . 5 . 1949 tarih ve 7217 
sayüı Resmî Gazete ile ilân edilmiş tir. Bunu 
mütaakıp da okularda ve bütün eğitim müesse
selerinde yorumlanmış, gazete ve radyo yoluyla 
halka anlatılmıştır. Baha 16 . 10 . 1946 da «Bir
leşmiş Milletler insan hakları ve anahürriyet-
lerini sağlama ve koruma Türk Grupu» kurul
muş ve faaliyete geçmiştir. 

T. B. M. M. ve Hükümetlerimiz insan hak
ları konusunda daima ıaktif bir ilgi göstermiş
lerdir. Türkiye, insan hakları ile ilgili olan ve 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı veya ona bağlı ih
tisas teşekkülleri çerçevesinde akdedilen sözleş
melerin hemen hepsini imzalamış ve hattâ pek 
çoklarını onaylamıştır. 

İnsan hakları mevzuunda bölgesel kuruluş
larla ilgili birçok anlaşmalar da Türkiye tara
fından imza edilmiş ve onaylanmış bulunmakta
dır. «Avrupa insan Hakları iSözleşmesi» bunlar
dan biridir. 

Türkiye insan hakları konusunda dinî ve millî 
anânelerinin icabı olarak da daima her türlü 
taassubun karşısında olmuş; ırk, renk, dil, din 
farkları yüzünden insanların farklı muameleye 
tabi tutulmasını hiçbir zaman tasvibetmemiştir. 
Bu tutumumuz dünya milletleri arasında, Bir
leşmiş Milletlerde çok takdirle karşılanmakta ve 
ve bu konularda yapılan milletlerarası çalışma
larda Türkiye, daima tecrübelerinden istifade 
edilecek bir üye olarak aranmaktadır. 

Türkiye insan hakları yılını, memleket ça
pında insan haklarının değerini bilen bir millet 
olarak idrâk etmektedir. Sayın Başvekilimiz Sü-
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leyman D emir el in, bu vesile ile yayınladıkları 
mesajlarında belirttikleri bir noktayı bilhassa 
işaret etmediği, A. P. Grupu adına, faydalı ve 
zaruri bulmaktayız. 

Bu nokta şudur: İnsanlığı yükseltmek per
desi altında insanı ve onun vazgeçilmez hak
larını hiçe sayan birtakım akımlar karşısında 
A. P. ıGrupu 1968 yılını (insan hakları yılı ola
rak kabul eden Birleşmiş Milletler kararını çok 
isabetli bulmakta, bu nevi akımlara karşı olan 
ciddî ve kararlı mücadelesinde yalnız aziz Türk 
Milletini değil, insanın vazgeçilmez haklarına 
hürmetkar bütün milletleri de kendi safında his
setmenin kıvancı içinde bulunmaktadır. 

Sözlerimi burada bitirirken şahsım ve A. P. 
Grupu adına Yüce Meclisi hürmetle selâmlarım. 
(A. P. sıralarından şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Nihat Erim, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Sayın Başkan, »ayın milletvekil
leri, 

1945 te tkinci Cihan Savaşı sonu barış döne
mi örgütünü hazırlıyan Sanfransisko Konferan
sında imzalanan Birleşmiş Milletler Anayasası, 
insan haklan ve anahürriyetler konusuna özel 
bir yer vermiştir. Bu milletlerarası belgenin 
başlangıç bölümünda insanın temel haklarına, 
haysiyetine ve değerine, erkeklerin ve kadınla-
nn, büyük ve küçük milletlerin haklarda eşit
liğine inanç belirtilmiştir. 

Aynı Anayasanın birinci maddesinin üçün
cü fıkrasında ise; insan haklarını ve temel hür
riyetleri geliştirmelk ve bunlara riayeti ırk, 
cins, dil, veya din ayranı gözetmeksizin, teşvik 
ederejk, milletlerarası işbirliğini gerçekleştir
mek, Birleşmiş Milletlerin ulaşacağı hedefler
den biri olarak tesbit edilmiştir. 

Gene bu Birleşmiş Milletler Anayasasının 
55 nci maddesinde, yaşama seviyelerinin yük
selmesi, tam çalışma, ekonomik ve sosyal dü
zen içinde ilerleme ve gelişme şartlarının dü
zeltilmesi, ekonomik, sosyal, sağlık ve bunlara 
bağlı başka sorunlann çözümlenmesine, kül
tür ve eğitim alanlannda milletlerarası işbir
liğine işaret edildikten sonra, bir kere daha 
Birleşmiş Milletlerin insan haklarının ve temel 
hürriyetlerin ırk, cins, dil veya din ayrımı yap
maksızın herkes için riayet edilmesi teşvik ede
ceği söylenmiştir. 

Bu hedefe ulaşmcfc için Birleşmiş Milletler 
Anayasasının 62 nci maddesinde Ekonomik ve 
Sosyal konseyin görev ve yetkileri arasına in
san haklarına ve temel hürriyetlere niyetin 
herkes için sağlanması maksadiyle tavsiyelerde 
bulunması da konmuştur. 

Birleşmiş Milletler Anayasasının bu hüküm
lerini göz önünde tutan ekonomik ve sosyali 
konsey, 1946 yılında bir İnsan Haklan Komis
yonu kurmuştur. Birleşmiş Milletler İnsan Hak
ları Komisyonunun işi kolay değildi. Çünkü 
Birleşmiş Milletlerde çeşitli, hatâ bazen birbiri
ne zıt siyasal, sosyal, e,konomik düzenlerle yö
netilen Devletler vardı. İnsan haklan komis
yonu da bu Devletlerin temsilcilerinden kurul
muştu. Doğu ile batı arasında soğuk harp deni
len gerginlik başlamış ve sürüp gidiyordu. îşr 
te bu devletlerin temsilcileri, insan haklan ve 
temel hürriyetler üzerinde birlikte çalışacaklar-
ve ortaklaşa «evrensel» adı verilebilecek sonuç
lara varacaklardı. Birleşmiş Milletler İnsan 
Halkları Komisyonunun hedefe varması kolay 
olmadı. Önce ne yapılacağı konuşuldu. Doğru
dan doğruya bir kesin ve hukuken bağlayıcı 
sözleşme mi, yoksa genel eğilimi belirten, va
rılması gerekli amacı gösteren bir beyanname 
mi sorusu üzerinde duruldu. Evrensel bir söz
leşme, milletlerarası alanda bir genel hukuk 
bağlantısı 1048 - 1947 yıllarında elbette müm
kün olamazdı. Bundan dolayı «sözleşme» fikri 
geri bırakıldı ve beyanname hazırlığına girişil
di. Bu güç iş, komisyonda 18 ay sürdü. Birleş
miş Milletler Genel Kurulu Faris'te yaptığı 
üçüncü toplantısında beyanname projesini tar
tıştı ve sonunda 10 Aralık 1948 tarihinde bunu 
kabul etti. 

Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Evrensel 
Beyannamesinin en başta göze çarpan niteliği 
şudur : Beyanname, hemen dünyanın her köşe
sinde uygulanacak tedbirler koymaktan çc^, 
insanların zihniyeti, düşünceleri, inançlan üze
rinde işlemeğe, yani eğitilmelerine önem ver
miştir. İnsan haklarının değerini anlamıyan, 
insan haysiyetine önem vermiyen bir devlete 
bunlan zorla kabul ettirecek milletlerarası güç, 
ne 1948 de vardı, ne de bugün bulunmaktadır. 
Bundan dolayı insan haklan evrensel alanda, 
dün olduğu gibi, bugün de ancak ve sadece va
rılmak istenen bir ülkü, bir amaçtır. İnsanla--
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rın toplulukların, siyasal, sosyal, ejkonomik ve 
dinsel toplumların inançlarında insanın, insan 
olarak değeri arttıkça, özgürlüğün önemi anla
şıldıkça, insan haklarına saygı alanı dünya 
üzerinde genişliyecektir. 

Bu düşünce ile evsensel 'beyannamenin başı
na şu satırlar yazılmıştır : «Birleşmiş Milletler, 
insan topluluğunun bütün fertleriyle uzuvları
nın bu beyannameyi daima göz önünde tuta
rak, öğretim ve eğitim yolu ile bu haklara ve 
hürriyetlere saygıyı geliştirmeyi, gittikçe artan 
millî ve milletlerarası tedbirlerle gerek bizzat 
üye devletler ahalisi, gerekse bu devletlerin ida
resi altındaki ülkeler ahalisi arasında bu hak
ların dünyaca fiilen tanınmasını ve tatbik edil
mesini sağlamaya gayret etmeleri için iş bu İn
san Hakları Evrensel Beyannamesini ilân eder.» 

Değerli arkadaşlarım, Birleşmiş Milletler 
Evrensel Beyannamesinin bu iuretle ilânı üze
rinden yirmi yıl geçmiştir. Arada kalan sürede 
gelişmeler olmuştur. İnsan Hakları Beyanna
mesi ile tekrarlanan veya yeniden yasılan hak 
vs hürriyetlerin; 1948 deki dileğe ve umuda 
uygun olarak, dünyanın her köşesine yayıl
masına ıçahşılmış ve çalışılmaktadır. Bu hak 
ve hürriyetlerin hepsi, her ülkede, her toplum
da henüz tam saygı görüyor denemez. Fakat, 
eğilim, gelişme, uygulama alarmın ve hakların 
gittikçe yayıldığı da şüphe götürmez bir gerçek
tir. 

Dünya yuvarlağının şurasında, burasında hâ
lâ ırk ayrımı yapıldığını üşüntü ile izliyoruz. 
Halâ bâzı Devletlerde ferdin ezildiğini, zulüm 
gördüğünü içimiz burkularak görüyoruz. İleri, 
uygar hukuk devletlerinde artık en doğal, en 
vazgezilmez hak ve hürriyetler olarak etken bir 
şekilde korunan kuralların başka yerlerde hâlâ 
çiğnenir olması içimizde isyan duygularını ka
bartmaktadır. Ekonomik ve sosyal gerilik do-
layısiyle insan haklarının çoğunun sözde kaldığı 
p3k çok ülkeler, toplumlar vardır. 

Bütün bunlar karşısında tek teselli, insanlı
ğın gittikçe uyanması, insanın kişiliğinin, ben
liğinin, haysiyetinin bilincine varmakta olduğu
nu görmektir. Eşitlik, kardeşlik, yaşamak, öz
gürlük, kişi güvenliği, kölelik ve kulluktan kur
tulma, zalimce insanlığa aykırı, haysiyet kinci 
cezalardan ve eylemlerden uzaklaşma, hukuk 
İriş iliğinin tanınması, kanun Önünde eşitlik, mah

kemelere başvurma hakkı, keyfî olarak tutuk-
îanamama, sürülememe, bağımsız ve tarafsız 
mahkemeler, kişinin yargıç önünde savunma hak
kı, açık yargılanma, istendikleri anda suç sıtyıl-
ınıyan eylemlerden veya ihmallerden ceza gör
meme, özel hayat, aile, konut, yazışma, şeref ve 
haysiyet dokunulmazlığı, serbestçe seyahat, di
lediği yerde yaşama, vatandaş olma, vatandaşlı
ğa değiştirme, iltica, evlenmek, aile kurmak, mal 
ve mülk edinme, keyfî olarak mal ve mülkünden 
edilememe, fikir, vicdan, ifade ve din özgürlüğü; 
toplanma, dernek kurma, derneğe giıme ser
bestliği ; kamu iherinin yönetimine katılma, ka
mu hizmetlerinde eşitlikle faydalanma, halkın 
iradesinin Hükümet otoritesine temel olnjası; 
genel, serbest, gizli, eşit oy, sosyal güvenlik, 
ekonomik, sosyal ve kültürel hakların gelişti
rilmesi; çalışma özgürlüğü, âdil ve elveriri üc
ret, sendikalar kurma, ücretli tatil, sosyal sigor
ta, analık ve çocukluk korunması; eğitim hak
kı; eğitimde fırsat eşitliği, telif ve bat eserle
rinden doğan haklar gibi, temel hak ve hürri
yetlerden bugün hâlâ insanların çoğu yoksun
dur. Avusturalya'da, Asya'da, Afrika'da, Ame
rika'da ve hattâ Avrupa'da Birleşmiş Milletler 
insan Haklan Evrensel Beyannamesindeki bu 
hak ve hürriyetlerin uygulanmadığı, uygulana
madığı. ülkeler as değildir. 

Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannameyi 
yayınladı. Fakat, Birleşmiş Milletler üyesi ülke
leri bir sözleşmede, bir andlaşmada birleştirme 
işi kolay olmadı. Uzun tartışmalardan, çalış
malardan sonra 1966 yılında Birleşmiş Millet-
erde ikinci aşamaya geçilebilmiştir. İnsan hak-
lanna dair muhtelif antlaşmalar, paktlar ve bir 
de ihtiyari protokol kabul edilmiştir. Birleşmiş 
Milleter Genel Kurulunun hazırladığı ve bu ka
bul ettiği bu andlaşmalardan hiçbirisi henüz yü
rürlüğe girmemiştir. 

Genel Sekreter U-Thant'm 1968 Haziranında 
Tahran'da insan Hakları Konferans:nı açış ko
nuşmasında söylediği gibi, bu andlaşmalar uygu
lanmaya başladığı gün insanlık talihinin yeni 
bir dönüm noktasına gelinmiş olacaktır. 

Birleşmiş Milletler örgütü içinde, onun üye
leri arasında 20 yılda varılan nokta sudur: Baş
ta insan Haklan Beyannamesinin ilânı, sonra 
çeşitli, alanlarda insan hakları ile ilgili yeni be
yannamelerin kabulü, en sonunda 1966 yılında 
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insan halıları andlaşmalarınm Cenel Kurulca oy
lanması, onaylanması. 

Sayın milletvekilleri; Birlenmiş Milletler ör
gütü içinde işüor yavaş giderken, Avrupa'da 
önemli bir asama olmuştur, ikind Cihan Sava
şı ertesinde, 1948 de demolırasi ile yönetilen 
Avrupa devletleri, Avrupa Konseyini İromuglar 
ve Almanya ile Fransa arasındaki sınır şehri, 
Ren Nehri kenarındaki Strazburgu merkez yap
mışlardır. Avrupa Konseyi 1949 da ilk Cenel 
Kurul toplantısında insan haklarının etkili bir 
şekilde korunması için gerekli tedbirlerin tesbit 
edilmesini istemiştir. 

Bu amaçla 1950 yılında Roma'da imzalanan 
Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini 
Koruma Sözleşmesi bu türde bugün de hllıi tek
tir, eşsizdir. Çünkü bu sözleşme insan haklarına 
devletlerin yasama, yürütme, yargı gibi tüm or
ganlarının saygılı olmasını sağlamak için, Avru
pa Konseyi üyesi olup da sözleşmeyi imzalayıp 
yürürlüğe koyan devletleri, milletlerarası alan
da öteki üye devletlerin denetimi altına koymak
tadır. Bundan başka, Avrupa insan Hakları Söz
leşmesi ile başka bir adım daha atılmıştır. Hem 
fertlerin milletlerarası yargı organlarına başvur
ma hakla tanınmış, hem de milletlerarası mecbu
ri yargıya yol açılmıştır. 

Her ne kadar bu son iki ilerleme, üye devlet
lerin ayrıca yapacakları ve kendi isteklerine 
bağlı bir beyandan sonra her biri için yürürlüğe 
gitmekte ise de, açılmış olan bu çığırın dışında 
uzun müddet kalmamıyacağj anlaşılmıştır. Çün
kü, Avrupa Konseyinin üyesi olan 18 Devletten 
12 si, fertlerin ilk yargı organı olan Avrupa in
san Hakları Komisyonuna başvurmaları hakkını 
ve Avrupa insan Hakları Divanının mecburi yar
gı. yetkisini tanımışlardır. 

Sözleşme 3 . 9 . 1953 te yürürlüğe girdiğin
de, Birleşmiş Milletler insan Haklan Beyanna
mesindeki bütün konuları kapsamıyordu. Av
rupa Devletleri tarihte ilk defa;, o zamana kadar 
alışılmış hükümranlık alanına, milletlerarası bir 
gerçek ve etken denetimi sokuyorlardı. Mülki
yet hakkını, eğitim hakkını, ve serbest seçimler 
yapmak yükümünü milletlerarası bir yargı de
netiminin altına koymaya ilk anda razı olmaya 
cesaret edemediler, tereddüdettiler, bir süre da
ha düşünmek istediler. Fakat uzun sayılmıya-
cak bir zaman sonra, 20 Mart 1952 de Paris'te 

imzalanan bir numaralı protokol ile, bunların 
da korunması için milletlerarası denetime razı 
oldular. Şu anda sözleşmeye eklenen protokol
lerin sayısı 5 e çıkmıştır, Bunlar içinde 4 nu
maralı Protokol mukaveleden doğan bir yükü
mü yerine getirmediği için, bir kimsenin hapse-
dilemiyeceğini kabul ediyor ve kişilerin bir ülke
de oturma, dolaşma ve oradan çıkıp gitme hak
kını açıkbğa kavuşturuyor, bir kimsenin, vatan
daş1. olduğu Devletin ülkesinden dışarı atılamı-
yacağını ve oraya girmesinin yasaklanamıyaca-
ğını, yabancıların toptan kovulamıyaoağım ka
bul ediyor. 

Görülüyor ki, Avrupa'nın demokratik ve hu
kuk devleti niteliğindeki 18 ülkesi, Birleşmiş 
Milletler örgütü içinde elde edilebilenden fazlası
nı kendi aralarında sağlamışlardır, insan hak
larına ve anahürriyetlerine aykırı bir tutum 
karşısında millî denetim organlarının üstünde 
bir milletlerarası denetim yoluna girilmiştir. Bu 
denetimi, üye devletlerden biri istiyebileceği gi
bi, şimdilik 12 Devlette fertler de istiyebilmekte-

Avrupp, insan Haklar? Komisyonuna, bugü
ne kadar, yüzlerce insan başvurmuştur, insan 
Hakları Avrupa Sözleşmesine uymak için Ana
yasada değişiklik yapan, kanunlarını düzelten 
devletler vardır. Norveç, Oizvitlerin ülkelerine 
girmesini yasaklıyan Anayasa hükmünü kaldır
mıştır. Belçika Ceza Kanununda, Avusturya ise 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda bu mak
satla değişiklik yapmışlardır, insan Hakları 
Komisyonu bir ferdin şikâyetini aldıktan ve me
seleyi incelemeye giriştikten sonra, haksızlığını 
gören devletin, komisyon kararını beklemeden 
haksız muameleyi düzelttiği de görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri; İnsan Hakları Söz
leşmesinde ekonomik ve sosyal haklar ele alın
mamıştır. Bunun için Avrupa Konseyi üyesi 
olan devletlerden 13 ü 18 Ekim 1961 de, ital
ya'nın Torino şehrinde bir de soısyal sözleşme, 
imzalamışlardır. Bu anlaşma ekonomik ve 
sosyal hakların korunmasını sağlamak ama
cını gütmektedir. Bu 13 Devlet arasında 
Türkiye'de yer almıştır. Böyle bir sos
yal sözleşmenin yapılması lâzımdı, inısan Hak
ları ISözlesmesinide yer alan haklardan her fer
din gerçekten yararlanabilmesi için, insan gibi 
yaşayabilmesi için ekonomik ve sosyal şartlar 
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yerine getirilmelidir. Bu şartlar sağlanmadık
ça, siyasi ve mânevi haklardan, özgürlüklerden 
sadece mutlu bir azınlık gereği gibi yararlana
bilecektir. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyinin bu 
vesile ile dediği gibi, sosyal sözleşme, İnsan 
Haklan Sözleşmesini tamamlayan bir eserdir. 
Sosyal sözleşmenin amacı, herkesin yaşayış se
viyesini yükseltmektir. Bu sözleşme, ekono
mik ve sosyal alanda asgari şartların yerine 
getirilmesinde milletlerarası denetimi getirmiş
tir. Sosyal sözleşme imzalayan devletlerden 
5 inin onaylaması üzerine 1965 te yürürlüğe 
girmiştir. Türkiye henüz onaylamadığı için 
bu sözleşme Devletimiz yönünden yürürlükte 
değildir. 

Genellikle dünyada, özellikle Avrupa Konse-
seyi üyeleri arasında insan haklarının ve te
mel hürriyetlerin görünümünü, gelişmelerini 
kısaca işaret ettik. 

İnsan haklarının gün geçtikçe daha yaygın 
ve daha etken bir korunmaya kavuşması için, 
cihanda ve yurtta barış, vazgeçilmez bir şart
tır. Savaş olan yerde insan hakları ve özgürlük 
saygı görmez. Şiddet hareketleriyle insan hay
siyeti bağdaşamaz. 

Ne yazık ki, bugün dünyanın şurasında bu
rasında savaşlar oluyor. En uygar ülkelerde 
ve toplumlarda şiddete başvurmaların arkası 
kesilmiyor. Şiddet, yeni ve karşı şiddetleri 
doğurur. Bugünkü teknik, haberleşmeyi ko
laylaştırmıştır. Her nerede bir şiddet davra
nışı, zulüm, işkence, keyfî tutuklama olursa, 
ajanslar, radyolar, gazeteler, televizyon on
ları kısa süre içinde dünyanın her köşesine du
yuruyor. Böylece, uzak yakın her davranışın 
etki alanı sınır tanımıyor. 

Dünya huzursuzdur: Bir yandan, barış sağ
lam temellere oturtulamamış, savaşların önü
ne geçilememiştir, öte yandan, Amerika'dan 
Japonya'ya kadar, Türkiye'yi de içine alan bir 
yüzeyde, gençler arasında şiddet hareketleri
nin evrensel bir hal alması, bütün insanlığı 
tehdideden bir tehlikeyi haber vermektedir. 
Demokrasiler de, diktatoryalar da, az gelişmiş
ler de, ilerlemişler de, kapitalistler de, sosya
listler de aynı bunalım içindedirler. 

Harcanan bunca çabaya rağmen, ekonomik 
ve sosyal seviyeleri düşük, kültürleri geri olan 

ülkelerde, İkinci Cihan Savaşından bugüne 
göz doyurucu bir ilerleme, bir kaUanına ne yan 
zık ki olmamıştır. İnsan Hakları Evrensel Be
yannamesinin 20 nci yıl dönümünde cihan sah
nesindeki aydınlık ve umut verici belirtilerle^, 
karanlık ve üzüntü yaratan olaylara kısaca 
değinmiş olduk. 

ISaym Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi 
gözlerimizi doğrudan doğruya kendi toplumu
muza, Türkiye'mize çevirelim. İnsan hakları 
ve temel hürriyetleri açısından ülkemizin du
rumu nedir? 

Anayasa olarak, 1961 yılında yürürlüğe gi
ren şimidiki Anayasa, denebilir ki, gerek Birleş
miş Milletler Evrensel Beyannamesindeki, ge
rekse Avrupa Sözleşmesindeki insan haklarım 
ve temel hürriyetlerini geniş ölçüde alnuştır. 
Bu, milletimiz için büyük bir kazançtır. 1961 
Anayasası, hakların ve hürriyetlerin d'araltıl-
maıını, çiğnenmesini önliyecek denetim or
ganlarını da öngörmüştür. 

Parlâmento içinde demokratik denetimin 
yetmeyişi veya yerine getirilemeyişi, yahut ya
sama organının kendisine çizilen sınırları aşma
sı ihtimaline karşı, Anayasa Mahkemesi ku
rulmuştur. Yürütme organının, haik ve bürrj-

\ yetleri zedelemesi tehlikesine karşı, Daıufrtayın 
] denetleme yetkisi sinirsizidir. Başta Yaargıtay 
| olmak üzere, mahkemelerimiz, yargıçlarımız 
! adaleti söylerken, «Bilimden ve vicdanlarından 
İ ba«ka kaynak tanımasınlar» diye bağımsızhkla-
' n ve tarafsızlıkları sağlam teminata dayanmak

tadır. Siyasi iktidarı doğuran vatandaş oyları
nın serbestçe kullanılması sonucunun doğru 
olajr?!k alınması için, seçim mekanizmasının û-

i leyisi, yargıçların ve en üstte de Yüksek Se-
| çim Kurulunun denetimine verilmiştir. 
I Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, 
! Yüksek Seçim Kurulu ve bütün mahkemeler, 

hukuk devletinin, insan haklarının, temel hür
riyetlerin bekçisi, teminatlıdırlar. Bu örgütlere 
ksrsı her organ, herkes saygılı olmalıdır. En 
başta, yasama ve yürütme organları saygılı 
davranmalıdırlar. 

Sayın Başbakan Demirerin hemen her ko
nuşmasında, bu yargı örgütlerinden birine veya 
tümüne hücum etmesi, onları diline dolamasi, 
artan, bir hüzünle izlediğimiz yakışıksız bir tu
tumdur. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 
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Demokrasilerde, hukuk devletinde, bir Baş
bakan yargı organlarını karşısına alıp, devam
lı olarak onlardan şikâyet ederse, kendisinin 
Anayasa kurallarına, insan haklarına, temel hür
riyetlere, kısaca hukuk devletine içten bağlı
lığı, bütün aksine iddialara rağmen, şüphe ile 
karşılanır. Bir hukuk devletinde, yürütme or
ganının başı olan Başbakanın, yargı organları
na çatmaya, ne hakkı, ne de yetkisi vardır. (0. 
H. P. sıralarından «Bravo sesleri) 

Türk Anayasası, insan hakları ve hürri
yetler arasında, sosyal ve ekonomik konulara 
da önemli yer ayırmıştır. Siyasal haklardan, 
vatandaşlık haklarından, düşünce ve inanç öz
gürlüğünden herkesin yararlanabilmesi için, 
kişilerin yaşayış seviyelerinin yükseltilmesi, 
eğitim ve kültür nimetlerinden paylarını ge
reken ölçüde alabilmeleri şarttır. 

Türkiye'de adam başına yıllık gelir, resmî 
rakamlara göre, 2 000 liradır. Yeni yayınlanan 
plân, hedefleri ve stratejisine göre, ikinci Beş 
Yıllık Plân dönemi sonunda bu, 3 200 liraya 
yükselecektir. Daha 1964 yılında Yunanistan'
da adam başına gelirin yılda 7 000 lira olduğu 
düşünülürse, aradaki fark anlaşılır. 

Eğitim sistemi, ilkokuldan üniversiteye ka
dar reforma muhtaçtır. Eğitimde fırsat eşitli
ği sağlanmış değildir. Millî geliri artırmak, üre
timi hızla çoğaltmak için, eğitim sistemimizi 
vakit kaybetmeden yeni temellere oturtmak 
gerekmektedir. 

Anayasamızın öngördüğü, ekonomik ve sos
yal düzen henüz kurulabilmiş değildir. Bu dü
zeni biran önce gerçekleştirebilmek için, kısır 
çekişmeleri bir yana bırakıp, milletçe elbirliği 
ile hepimiz aynı amaca yönelmeliyiz, insan 
haklarını ve temel hürriyetleri her alanda et
kili kılmanın biricik çıkar yolu budur. 

Saygılar sunarım. (C. H, P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi işgüzar, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR (Si
nop) — Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri; 

Birleşmiş Milletlere mensup devletlerin bir
likte kabul etmek suretiyle, bütün hür âlem için 
ve insanlık için belge teşkil eden İnsan Hak
lan Evrensel Beyannamesinin 20 nci yılı müna-
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sebetiyle Millet Partisinin görüşlerini, inanç ve 
düşüncelerini belirtmek istiyorum. 

Milletlerarası siyasi teşekküllerin daha ge
niş çapta, çok yönlü ve kuvvetli olarak örgüt
lenmeye başlaması, İkinci Dünya Savaşından 
sonra meydana gelmiştir. Devletlerin sosyal, 
teknik, idari ve hattâ ekonomik menfaatleri be
lirli sınırlar içerisinde seyrettiği için, siyasi 
teşekküller doğmuş ve dünya devletlerini ve 
mensubu olduklan milletleri huzur içinde, hür 
olarak yaşama imkânlarına kavuşturulması 
araştınlmaya başlanmıştır. 

ikinci Dünya Savaşma kadar, milletlerara
sı siyasi alandaki teşkilâtlanmalar ve bunla-
nn öncüsü Milletler Cemiyeti iken, daha son
ra şümullü olan, hukukî varlığı ile kendini za
man zaman hissettiren Birleşmiş Milletler Teş
kilâtı doğmuş bulunmaktadır. 

Bu teşkilât, 46 devletin iştiraki ile 25 Nisan 
1945 te Amerika'daki San - Fransisco'da, Ame
rika Birleşik Devletlerinin çağınsı üzerine top
lanmak suretiyle bir konferans aktedmişlerdir. 
Yine bu teşekkül, 26 Haziran 1945 te Birleşmiş 
Milletler Anlaşması, yine aynı memleketin ay
nı şehrinde kabul edilmiştir. 

Bundan sonra, bu Birleşmiş Milletler fikri 
yayılmaya, kitaplarda yer almaya ve milletler 
arasında gelişmeye başlamıştır. 

Yurdumuzda, bilhassa siyasi ilimler dersi
ni etüdedildiği Siyasal Bilgiler Fakültesinde, 
Ankara Hukuk Fakültesinde, İstanbul Hukuk 
Fakültesinde Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, İn
san Haklan Evrensel demeci ve bu demecin ih
tiva ettiği unsurlar, maddeler profesörler ta
rafından öğrencilere ve politikacılar tarafın
dan da cemiyette yer alan vatandaşlara, en-
telloktüel kişilere iletilme vazifesi bilhassa 
kabul edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, fertlerin insan 
haklariyle ana hürriyetlerini koruma Sözleş
mesini de yaymakta geç kalmamışlardır, insan 
haklan ve anahürriyetleri koruma Sözleşmele
ri insan Haklan Evrensel Beyannamesinin 10 
Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesinden son
ra bütün haklara ve hürriyetlere inanmış dev
letler tarafından kabul edilerek kendi meclis
lerine sunulmuş ve bunlar hakkında kanunlar 
onaylanmıştır, insan Haklan Evrensel Beyan-
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namesi Avrupa Konseyinin kabul ettiği gayele
ri, üyeleri arasında daha sıkı işbirliği kurmak 
suretiyle, insan haklan ve anahürriyetlerini ko
ruma ve geliştirmenin, bu gayeye ulaşmak yo
lundan biri olarak kabul edilmiş bulunmakta
dır. 

Dünyada barış ve adaletin asıfl temelini teş
kil eden demokratik siyasi rejimlerin ve insan 
larının korunması ile bu hususta gerekli her tür
lü tedbirlerin alınması siyasi teşekküllerin ideal
leridir. işte, siyasi ananeleri hürriyete ve insan 
haklarına saygıyı kabul eden her Devlet, İnsan 
Haklan Evrensel Beyannamesinde yazılı bâzı 
hususlan müştereken sağlamayı kabul etmek is
temişlerdir. Bu maksatla birlik ve dünya devlet
leri arasında olduğu kadar dünya vatanadaşları 
arasında da bir saygı havası doğmuş bulunmak
tadır. Bu beyanname ile açık taraflar kendi ka
za haklarına tabi her ferdin hak ve hürriyetle
rini tanıma yolunu tutmuşlardır. Her ferdin ya
şama hakkı kanunun himayesi aJltma, millî ka
nunlar tarafından alınmış olmakla beraber in
san Haklan Evrensel Beyannamesinde bu, baş
lıca bir madde olarak yer almış bulunmaktadır. 

Aynca, hiç kimse işkenceye, gayriinsani 
haysiyet kırıcı muameleye tabi tutulamıyacağı, 
hiç kimsenin köle ve kul halinde yaşıyamıyacağı, 
her ferdin hürriyete ve güvenliğe hakkı olduğu 
hususlan insan Hakllan Evrensel Beyannamesin
de, diğer bâzı memleketlerde daha önce kanun
larında yer aldığı halde, teyidedilmiştir. Herke
se, haklannm medeni hak ve vecibelerini hattâ 
cezai sahadaki kendilerine karşı serd edilen bir 
suça karşı mahkemeye başvurma hakkının alma-
mıyacağı hususu da yine bu beyannamenin için
de yer almıştır. Hiç kimse suç olmıyan bir fiilin
den dolayı takibe tâbi tutulamıyacağı, kanunsuz 
ceza olamıyacağı prensibi daha önce Itallya'da 
ceza hukukçulan tarafından kabul edilmiş ol
masına rağmen, bu beyanname de tekrar bunu 
ana bir madde olarak ele almıştır. Her ferdin 
irade ve iradesini izhar hakkına sahibolduğu 
keza bu beyannamede yer almıştır. Toplantılara 
katılmak, sendikaya girmek, kendi millî kanun-
lanna göre evlenmek serbestliğine sahibolacağı 
hususlan insanın haklanndan din, ırk, renk, 
dil, siyasi ve diğer kanaatler, millî veya sosyal 
menşe, millî bir azınlığa mensup servet, doğum 
veya her hangi bir diğer durum üzerine müesses 

hiçbir tefrike tâbi olmaksızın sağlanacağı emre
dilmiştir. 

Sayın milletvekilleri; insan Haklan Beyan
namesi aynca teşriî organların seçimi hususun
da halkın kanatinin serbest olarak izharını s&ğ-
lıyan usuller dâhilinde uygun sürelerle gizli oyla 
serbest seçimler yapmayı da temenni mâhiyetin
de öne sürmüş bulunmaktadır. Bütün bunlar de
mokrasinin gelişmesinde, fertlerin şeref, haysi
yet, hak ve hürriyetlerine saygıyı yerleştirmek 
içindir. Yâşıyan insanların en aziz varlığı hiç 
şüphesiz ki, mânevi değeridir. Bunlann gelişme
si, kemale erişmesi insanlann haklanna ve hür
riyetlerine saygı ile olacaktır, tşte, bu saygıyı 
Türk Milleti bütün tarih boyunca göstermesini 
bilmiştir. Türklerin adalet anlayışı 1453 istan
bul'un fethi ile başflamıştır ve azınlıklar Türk 
hâkimiyetinin ve adaletinin hakkaniyeti karşı
sında hayrete düşmüşlerdir. Demokrasiye say
gıyı ve yabancılara kanun nazannda eşit mua
meleyi tanıyan devletlerin başında hiç şüphesiz 
ki, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devleti gelmelşte-
?iv. 1889 Tanzimat Permanı bn maksatla çıkarıl
mıştır. Mustafa Reşit Paşa Tanzimat Fermanını 
Gülhane'de okumak suretiyle bütün cihana ilân 
etmiştir, ilk defa Osmanlı ülkesinde yaşıyan ve 
müslüman oümıyan insanlara eşitlik haklannı 
tanıyan bu ferman olmuştur. Bu ferman herke
sin mal, can, ırz emniyetini korumayı Devlet 
nczdinde teminata bağlamıştır. Hiç kimsenin 
mahkemeye çıkarılmadan, yargılanmadan hapse 
atılamıyacağını ve öldürülemiyeoeğini işaret 
eden bir vesika olarak, insan Haklan Evrensel 
Demecinden yüz sene daha önce ele alınmış, ka
leme alınmış bir beyanname niteliğini taşımak
tadır. 

1876 dan sonra, büyük milliyetsever, vatjan-
sever Namık Kemal, Ziya Paşa, Mithat Paşalar 
bu uğurda büyük mücadele yapmışlar ve bugün 
20 nci yılını kutladığımız insan Hakları Evren
sel Demecinin bu hale gelmesinde büyük çaba 
göstermişler ve emek harcamışlardır. Bu bakım
dan bu kıymetli büyük vatanperverleri burjada 
büyük bir saygı ile anmayı da vazife telâikki 
ediyorum. 

Atatürk devrinde Cumhuriyet hükümetleri
nin demokrasi anlayışlarında insan haklarına 
ve hürriyetlerine yer verildiği hepimizin malû
mudur. Bilhassa, Atatürk'ün, zamanın Sayın 
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Başvekili ismet Paşanın yönetimine bıraktığı 
Cumhuriyet Halk Fırkasına karşı eski arkadaş
larından rahmetli Fethi Okyar'm Serbest Cum
huriyet Fırkasını kurmasını desteklemiş olması 
ve kuz kardeşi raJhmeltli Makbule Atıadan'm da bu 
fırkayı desteklemek için teşvikte bulunması, ilk 
iman Kafalarıma hürmıetin en büyük delilidir. 
Keza, 1932 den sonra yurdun her kösesinde o 
zamanın halkın eritilmesi, halkın öğretilmesi, 
halkın demokrasi rejimine alışmasını sağlamak 
bakımından başlangıç olarak açılan halkevleri 
ve milletvekilleri seçiminde kadınlara oy kulla
nılması hususundaki kanunların tedvin edilmiş 
olmasını da biz Atatürk devrinin insan hakla
rına verilen savcının işareti olarak kabul edi
yorum ve Atatürk'ün bilhassa 1 Kasım 1937 de 
Mecliste acıs nutkunda söylemiş oldn#u su söz
leri v1 e de insan haklarına ne kadar önem ver
disini p-örüvoruz: «Elinizdeki prooraTmn ruhu, 
bixi valnız bir kısım vatandaşlarla alâkalı kal
maktan meneder. Biz. b"+"n Türk Milletinin 
hadimiyiz...» Buradaki Türk Milletini. Türk 
halkı olarak ve halkı teşkil eden her fert ola
rak telâkki, ettiğini avrıca kendi konuşması iz
lemekte bulunmaktadır. 

Keza, Atatürk, millî iradeyi, insan hakları
nı ve demokrasiyi ve bunlara karsı say°ıyı ifa
de ederken, bilhassa Par]ömıanteflerin üzerinde 
durmak suretiyle Türkive Büvük Millet Mecli
sinin 3 ncü dönem dördüncü toplantısının acılıs 
nutkunda 1 Kasım 1930 da söyle demektedir : 
«Memleketin mukadderatında yegâne salâhiyet 
ve kudret sahibi olan Büvük Millet Meclisi, bu 
memleketin nizamı için daihilî ve harici emnivet 
ve masuniveti için en büvük zimamdır. Büvük 
miNi dertler simdive kadar ancak Büvük Millet 
Meclisinde şifa buldu. Âtiven de yalnız orada 
katî tedbirlerini bulacaktır» demektedir. 

Sunu hem^n ifade edıfilüm ki arkadaşlarım; 
Amerika'da bile. yani San Fransisco dediğimiz 
şehrin bulunduğu ülke olan Amerika'da bile in
san Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan 
hususlara, Türkiye'deki kadar sadakat gösteril
memiştir. Zaman zaman, periyodik zamanlar 
içerisinde kendi başkanları bile suikaste kurban 
edilmek suretiyle insan hakları tamamen çiğ
nenmiş bulunmaktadır. 

Keza, Rusya'da Doğu blokunu teşkil eden, 
durmadan insan haklarından bahseden Rusya'

da yaşıyan kırk milyon Türk, hürriyetinden, 
insan haklarından mahrum şekilde yaşamak
tadır. 

Bu bakımdan övünüleoek nokta, Türkiye 
Cumhuriyetinin ve ondan önce yaşamış olan 
Türk devletlerinin bu İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi çıkmadan önce insan haklarına 
çok daha saygılı olduğudur. 

Beşyüz küsur sene idaremiz altında kalan 
Yugoslavya'da bile bugün tek tük Türkçe ko
nuşan insanlar olduğu halde, yarım asır içerisin
de orada yaşıyan Türklerin tamamı, tatbik ve 
takibettikleri politika yüzünden insan hakları
na saygı gösterilmediği için bugün Türkler 
kendi lisanlarını unutmuş, âdeta Türklüğünü 
dahi kaybetmiştir. 

Biz Türk Devleti ve Milleti olarak, adaleti, 
hakkaniyet telâkki etmiş, insanlara sevgiyi, hür
meti kalbinden silmemiş bir milletin çocukları 
bulunuyoruz. 

Kendi ülkemizde yaşıyan rumlara karsı Türk 
vatandaşlarına yapılandan da daha fazla iyi 
muameleler yaparken, İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinden bahseden insanların gözleri 
önünde Kıbrıstaki vatandaşlarımıza yapılan mu
amele hepimizin malûmudur. 

Millet Partisi Meclis Grupu yirmi seneden 
beri partisinin tüzüğünde yer alan tamamen 
insan Hakları Evrensel Beyannamesinin ruhu
nu taşıyan prensiplerden ayrılmamıştır. 

Anayasamızın meriyete girmesiyle yıllardan 
beri savunduğumuz insan haklariyle ilgili ko
nular, kanunlaşmış bulunmaktadır. Yeni Ana
yasamızın 14 ncü, 35, 36 ve 54 ncü maddeleri 
tamamen insan Hakları Evrensel Beyanname
sinde yer alan insan hakları ve anahürriyetlerle 
ilgili konuları kapsamaktadır. Bilhassa 14 ncü 
madde kişinin haklarını ve ödevlerini ele almak
ta; «Herkes, yasama, maddî ve mânevi varlığını 
geliştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir. 
Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, kanunun açık
ça gösterdiği hallerde usulüne göre verilmiş hâ
kim kararı olmadıkça kayıtlanamaz» demekte
dir ki bu, esasında bizim ilk Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzda da yer almış bulunmaktadır. Bu 
da bize gösteriyor ki, Büyük Millet Meclisinin 
1923 ten sonraki tarihlerinde bile milletler ara 
smda bugün revaç bulması temenni edilen in
san Hakları Evrensel Demecinde yer alan mad-
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deler bizim cemiyetimiz kanunlarında yer al
mıştır. 

Keza 35 nci maddede sosyal ve iktisadi hak
lardan ve ödevlerden bahsetmektedir ki, bu da 
aile, Türk toplumunun temelidir, Devlet ve di
ğer kamu tüzel kişileri ailenin, ananın ve ço
cuğun korunması için gerekli tedbirleri alır ve 
teşkilâtı kurar. Diğer mülkiyet hakları, siyasi 
haklar ve ödevler de yine Anayasamızın 1961 
den sonraki maddelerinde yer almıştır. Bilhassa 
vatandaşlık konusunda yer almış olan 54 ncü 
maddeyi burada müsaade buyurursanız aynen 
okumak istiyorum; «Türk Devletine vatandaşlık 
bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk baba
nın veva Türk ananın cocumı Türktür. Yabancı 
babadan ve Türk anadam olan çocukun vatan
daşlık dnrumu kanunla düzenlenir. Vatandaşlık 
kanunun pröste^di^i şartlarla kaşanılır ve ancak 
kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir 
Tü^k. vatana ba^ılikla baMasmıvan bir ey
lemde bulunumadıkoa, vatandaşlıktan çıkartıla
maz. Vatandaşlıktan çıkarma ile SMli karar ve 
işlemlere karsı yargı yolu kapatılamaz.» Bu da 
vatandaşlara insan haklan bakımından, hürri
yetler bakımından verilen önemi gösteren bir 
maddedir. 

Bu, okumadığım 36 ncı maddede, mülkiyet 
hpfckı ve nihayet bu mülkiyet hakkını teminata 
bağlıyan bir maddedir. Bu teminat altında 
Türk Milleti, akitlere sağlam olanak bağlı, dost
larına vefalı, tarihte olduğu gibi bundan sonra 
da kenesine lâyık yerini alma yolumda yoluna 
devam edecektir. 

Türk Milleti, hürriyetsever, haysiyetli ve şe
refli bir millettir. Onların bir mensubu olarak 
biz de gurur duyuyoruz ve bugün 20 nci yılını 
'kutladığımız insan Hakları Evrensel Beyanna
mesi dolayısiyle; «Yasasın Türkiye Cumhuriye
ti ve yaşasın Türk Mîlleti» diyoruz. Hepinize say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Coşkun Kırca. 

Buyurunuz. 
G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA (is

tanbul) Muhterem arkadaşlarım, bugün Birleş
miş Milletler insan Hakları Beyannamesinin ka
bul . edilişinin yirminci yıl dönümünü kutluyo
ruz. 
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İnsan hakları, kaynağını birkaç asır öncepin-
de bulan ve her gvaı gelişen, her gün yenicen 
yalanılan ve her gün tekrar kazanılan bir jbü-
yük geleneğin sonucudur. 

Bu gelenek, her şeyden evvel inançlarışıız-
da, vicdanlarımızda her an yeniden yaşananiya, 
yeniden kazanılmaya muhtaçtır. Korunma ijhti-
yacı da bu ihtiyaçtan doğar, insan haklarıiıın, 
insanlık içerisindeki kuvvet ve kudreti de bun
dan doğar. 

10 Aralıkta 20 nci yü dönümünü andığımız 
beyannamenin kaynağı ve niteliği nedir?!Bu 
vesika, anahürriyetleri tesbit ve ilân edeni ilk 
vesika olmaktan uzaktır. Uzun bir gelişmenin 
neticesidir. Kıral tarafından hakları çiğnenen 
ingiliz baronlarının, 1215 te Yurtsuz Jeonldam 
kopardıkları faüyük hürriyet beratı, bu tarihî 
zincirin ilk halkasıdır. 

Bunu sırayla, 1225 tarihli Büyük Hak, 1627 
tarihli Haklar Dilekçesi, 1776 da bağımsızlık
larını kazanan Kuzey Amerikadaki 13 ingiliz 
müstemlekesi açmıştır. 4 Temmuz 1776 tarihli 
Amerikan Bağımsızlık Beyannamesi ve bilhas
sa Virginia, Marylanıd gibi devletlerin anayasa
ları bu bakımdan zikredilmeye değer. Fakat 
İnsan hakları denince, hiç şüphesiz en başta! ha
tırlanmaya değer vesika, bütün insanlık tatihi-
ne ışık tuttuğunda şüphemiz olmıyan 1789 Fran
sız İnsan Hakları Beyamnanıesİdir. Bizim inancı
mıza göre insanlık tarihine, ihtilâllerin getirdik
leri kazançlar 1789 da başlamış ve 1789 da bit
miştir. 

Neden insan hakları, niçin insan haklan? İn
sanlar çeşitli yerlerde neden insan haklarını do
ğuştan sahiiboMukları haklar olarak kabullen
mek istemişler, âdeta bu haklara kutsal biıf ni
telik tanımayı arzu etmişlerdir? Bugünün j sos
yologları hiç şüphesiz insanların doğuştan şahi-
Holdıukları haklar mefhumunu reddedecekleridir. 
Ama bu mefhum yine büyük bir değeri haizdir. 
insan haklarının insandan da önce insana doğuş
tan verilmiş haklar olduğu inancıdır ki aslıpıda, 
hıukuk devletinin, demokrasimin ve siyasi jikti-
darların sınırlanması gerektiğinin cemiyetlerde 
yaşar bir gerçek haline gelmesi için 1688 tarihli 
Haklar Fermanı takibetmiştir. Bunlara 1770 ta
rihli Habeas Oorpus Kanununu eklemek lâzım
dır. 

I 
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İngiltere'de hürriyetler nizamını kuran bu 
vesikalar derli doplu bir insan hakları doktri
nini ilhtiiva eden ve bütün insanlığın hakların
dan bahseden beyannameler değildi. Bunlar 
keyfî tevkiflere son verilmesi, keyfî şekilde ver
gi alınmaması, seçimlerin serbestliği, söz hürri
yeti, hâkimlerimi bağımsızlığı ve azledilememe-
leri gibi pratik meselelere dair sarih kural ve 
usuller koyan metinlerdi. 

Bütün insanların tabiî hak olarak doğuştan 
birtakım vazgeçilemez haklara sahiboMukları 
fikrini ilân eden vesikalara gelince: Bunlar ilk 
defa Amerikan İstiklâl Mücadelesi sırasında ya
yınlanmıştır. İnsanların sahdlboldukları anıahak-
ları Devlet kudretini sınırlandıran bir üstün kai
de halinde ilân ©tünek çığırını tabiî hukuk fey-
lezoflarından sonra siyasi belgeler halinde ilk 
defa mevcudolması zaruri temel inanç hazine
sini teşkil eder. Her cemiyet, her siyasi sistem 
her şeyden evvel bir takım ahlâki değerlere 
bir takım değer hükümlerinle, bir takım inançla
ra dayanır. Bir büyük feylesofun dediği gibi: 
«Pirene'lerin bir tarafında böyle, öte tarafın
da böyle.» Bu bilim adamının daima müşahade 
ettiği bir gerçektir. Ama bilim adamının da
ima müşahede ettiği bir gerçek daha vardır; 
nerede bir siyasi sistem yaşar halde kalmışsa, 
nerede başarılı olmuşsa, Pirene'lerin hangi tara
fında bulunursa bulunsun, o siyasi sisteme yü
rekten inanan insanların mevcudiyeti sayesinde 
bu olmuştur. İşte insan haklan, doğuştan insan
ların sahibolduklan haklar derken, vazgeçilmez 
haklardır derken, bu belki sırf bilimsel açıdan 
bir sosyologun reddettiği ve bu bakımdan bel
ki sırf akil yönünden benim de iştirak ettiğim 
bir görüştür, ama benlim inançlarım, benim 
varlığım ve benimle birlikte bütün grupumun 
ve zannediyorum ki, burada bulunan bütün mil
lî partilerin gerçek inançları o merkezdedir M, 
insan hakları insanların doğuştan vazgeçilmez 
olarak sahiboldukları haklardır, dendiği anda 
hepimizin vicdanında, ruhunda titreyen bir 
heyecan dalgası ruhumuzu sarar. İşte bu heyecan 
dalgasını muhafaza edöbildiğimiz sürece Türki
ye'de demokrasi var olacaktır. Ve Türk milleti 
bu heyecan dalgasını kendi tarihi içinde geçir
diği - dışardan aldığı için değil - kendi tarihi 
içinde geçirdiği hâdiseler içerisinde, kendi ru
hunda köyünde, kentinde, obasında duyduğu 

içindir ki demokrasi herşeye rağmen yaşıya-
caktır. 

Nedir insan haklan? İnsan haklan, Anaya
samızda sayıldığı gibi, kişi dokulmazhğıdır, 
özel hayatın korunması, özel hayatın gizliliği 
konut dokulmazlığı, haberleşme hürriyeti, se
yahat - yerleşme hürriyeti, düşünce inanç hür
riyeti, vicdan ve din hürriyeti, bilim ve sanat 
hürriyeti, basın hürriyeti, toplantı hakkı, der
nek kurma hakkı, kişi güvenliği cezaların ka
nuni ve şahsi olması ilkesi, hak arama hürriyeti 
tabiî yargı ilkesi, evlenme hürriyeti, mülkiyet 
hakkı, çalışma ve sözleşme hürriyetleridir, sen
dika kurma hakkıdır, toplu sözleşme ve grev 
hakkıdır. Bunlar nelerdir? Bunlar aslında bir 
kişinin yapıp yapmamakta serbest olduğu bir 
alanı çizen bir takım haklardır. Bu hakların 
temelini teşkil eden değerlerdir. İşte bunlar bu 
mânevi değerlere dayandıkları için gerçektirler. 

Maddeci felsefeler, insanın yiyeceğe, giyece
ğe, kısacası maddi nimetlere sahibolmadıklan 
zaman bu hürriyetleri de kullanmak imkânına 
sahip bulunmıyacaklan için, işte şimdi saydı
ğım hürriyetlere sahiboluşlannın sırf şeklî oldu
ğunu iddia eder. Tarih bu görüşü reddetmiştir. 
İnsanlara bugün hep birlikte bağlı olduğumuz 
ve iktisadi ve sosyal haklar dediğimiz çalışma 
hakkının, dinlenme hakkının, âdil ücret hakkı
nın, sosyal güvenlik hakkının, sağlık hakkının, 
öğrenim hakkının, hattâ bâzı zümreler tarafın
dan ekseriyetlere tanınmak istenmediği devir
lerde dahi, ekseriyetler Batı Medeniyetinin dı
şına kendi kendisini atmış o medeniyetin piçle
rinin iddia ettiğinin aksine, onların şeklî dediği 
hürriyetlerin kullanılması sayesinde adım adım 
kazanılmıştır. 

Bugün bâzı rejimler vardır ki, insanlara mad
di imkân ve refah vermekte her halde dünyanın 
pekçok memleketinden daha ilerdedirler. Ba 
rejimler her türlü yabancılaşmayı, her türlü 
sömürüyü ortadan kaldıracaklannı iddia eder
ken bu yabancılaşmayı ve sömürüyü kaldırmak
ta kendisine tepeden inme tarihî bir görev ver
dikleri, belli bir sınıfın adına kendi kendileri
ne vekâlet vererek hareket ederken başta o sı
nıfın mensuplan olmak üzere bütün vatandaş
ları, bütün halkı siyasi iktidarlarının karşısına 
en ufak bir engel, en ufak bir mukavemet çı
karmak imkânını kendi sapık düşünceleri için-
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de ortadan kaldırdıkları için, Dünya tarihin
de esM çağlardan beri dahi görülmemiş ölçü
de korkunç, sakîm, istibdat idareleri kurmuş
lardır. Bugün bunların memlektimiade de o sa
kîm ideolojilerin güler yüzlü, yaihut asık yüz
lü olmadıklarını münakaşa ettiklerine, kendi 
aralarında münakaşa ettiklerine şahidohnafcta-
yız. Aslında 19 ncu asırdan beri tarih gösteri
yor ki, Marks, Engels, Lenin, tıpkı Hitler ve Ma-
solini gibi, haklı çıkmamışlardır. Ama haklı çı
kanlar Simon de Monfort'dan beri Sir John 
Lock'tur, Montesquieutiür, Börke'dir, TokviT-
dir. Beiri bu inısanların çoğu bugün iktisadi ve 
sosyal haklar dediğimiz şeylerin kavramını da
hi bilmiyorlardı. Ama inısanların her şeyden ev
vel siyasi iktidar karşısında sırf kendi kişilik
lerine ait bir hareket serbestileri olması gerekti
ği inancını, bu insanlar yerleştirmek suretiyle 
siyasi iktidara katılma ve siyasi iktidarı sınır
lama fikrini kütlelere vermişler ve o kütleler 
işte bu fikirlerden hareket ederek iktisadi ve 
sosyal haklarını bugün «Batı» dediğimiz mede
niyet beşiğinde tam olarak ele geçirmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; Birleşmiş Millet
ler İnsan Hakları Beyannamesinden bahsediyo
ruz. Bizzat Birleşmiş Milletler Teşlrilâtı insan 
haklarını bir benzeri despotizm içersinde orta
dan kaldıran Nazizm ve Faşizme yapılan bir 
dünya savaşından doğdu ve gariptir ki 10 Ara
lık 1948 yılında, Paris'te, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu İnsan Hakları Evrensel Beyanna
mesini kabul ederken, gerçi bu beyannameye 
menfi oy vermeye cesaret edebilecekler çıkma
dı, ama Güney Afrika ve Suudi Arabistan ile 
birlikte bu beyannameye çe)kinser kalmak şe
refsizliğini sadece Sovyet Rusya ve peykleri
nin paylaşmış olduğunu hatırlatmakta bugün 
Türkiye'nin hangi yolu, insan hakları bakımın
dan hangi kavramı seçtiği ve seçmesi gerektiği 
bakımından elbette ki fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; insan hakları de
yince, insan haklarına bağlı ve insan haklarının 
onlar mevcudolmaksızın gerçekleşemiyeceği 
bâzı temel şartları da hatırlamamız lâzımdır. 
Şüphesiz her bağımsız memlekette insan halkla
rı yoktur. Ama bir memleket bir kere bağımsız 
oldu mu, insan haklarına erişmek şansına da 
saJhibolur. Fakat bir memleket bağımsız değil
se, o memlekette insan haklan hiç bir zaman ol

maz. Nasıl düşünülebilir ki, insan hakları,! ba
ğımsız olmıyan bir memlekette, o memleicetin 
insanları her şeyden evvel bir arada, bir top
lum olmanın şuurunu haykırma hürriyetinden 
dahi mahrumdurlar. Şu halde, elbette ki ba
ğımsızlık insan haklarının vazgeçilmez bir şar
tıdır. Bağımsızlık, kendi içinde belli bir toplu
ma, bugün millet dediğimiz bir topluma aidol-
duğunu gönlünde, yüreğinde hisseden insanla
rın kurdukları cemiyetlerin devlet halinde teş
kilâtlanmanda erişebilecekleri en yüksek mer
haledir. Şu halde, bağımsız olmaktan bahsede
bilmek için, çağdaş dünyada şüphesiz her pey
den önce bir millet olmaktan bahsedebilmek 
lâzımdır. Ne yazık ki bu kürsüden, İnsan Hak
lan Evsensel Beyannamesinin yıldönümü kut
landığı bir sırada, Türkiye'de dil farklılığın
dan dolayı eşitsizlik iddialariyle tahrikler ya
pılabilmiştir. Memleketimizde ne bugün, ne de 
dün, ne tek parti devrinde, ne sonra, ne de bu
gün dil farklılığından dolayı hiç bir vatandaş 
aleyhine eşitsizlik yapılmamıştır. Ama eğer tek 
parti devrinde, ondan sonrasında ve bugüne 
kadar bu memleketi idare etmiş olan her afdı 
başında insan, kendisine «Türk'üm» diyen, 
«Türk vatandaşı» unvanını taşıyan şerefini: ta
şıyan her insanın anadilinin Türkçe olması için 
çalışmışsa, Millî Eğitim programlarımız \ bu 
esasa göre yapılmışsa şüphesiz bu doğrudur, 
çünkü bu millî bütünlüğü korumanın, millî bü
tünlüğü sağlamlaştırmanın, binaenaleyh bağım
sız olmanın, binaenaleyh insan -haklanna lâyık 
olabilmenin şartıdır. 

Bugün bu memlekette lâyık bir düzen için
de, hâlâ Türk'ün, hattâ Müslümanm birbirine 
kırdınlması için gayretler sarf edilmektendir. 
Bütün bunlann insan haklariyle hiç bir ilgisi 
yoktur. Çüı̂ kü bizzat İnsan Hajklan Beyanna
mesinin 30 ncu maddesi, bu insan haklarının, 
devletin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, millî 
bütünlüğü aleyhinde kullamlmıyaoağını söyiler. 
Bizzat Evrensel İnsan Haklan Beyannamesi bu 
30 ncu maddesinde bir başka daha şey söyler; 
hiç bir devlete, hiç bir zümreye, hiç bir ferde 
bu beyannamede ilân olunan hak ve hürriyetle
ri yok etmek maksadını güden bir faaliyete 
girişmek veya bir fiil işlemek hakkını tanıma
dığını söyler. 

Muhterem arkadaşlarım, Birleşmiş Millet
ler, İkinci Dünya Savaşından sonra kuruldu. 
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İjkinei Dünya Savaşını çskaran pek çok sebep- ı 
ler vardı. Fakat hiç şüphesiz bu sebeplerden ) 
bir tanesi, İkinci Dünya Savaşından önce Al- i 
manya'da hüküm süren Weimar anarşisi idi. 
Çünkü Weimar Anayasası o zaman sadece hür
riyetleri tanımakla kalrjıyordu, hürriyetleri 
yok etmo hürriyeti sapıklığının içinde bulunan
ların da alabildiğine at koşturabilme imkânını 
sağlıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
kesinlikle buna son vermiştir. Türkiye Cumhu
riyeti Anayasası, insan haklarına dayanan de
mokratik, lây4k, sosyal hulkuk devleti dediği
miz, böylece özetlediğimiz rejim aleyhine, dev
letin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü ilkesi aley
hine faaliyetleri, propagandaları kesinlikle ya-
saklıyan hükümler getirmiştir. Ne sapıklıktır 
ki, Anayasa düzenine karşı hürriyetleri yok 
etmek için kullananlar, bugün Anayasanın ge
tirdiği hürriyetlere dayandıklarını söyleyebil
mek sahtekârlığı içindedirler. Bu Anayasada 
"böyle bir şey yoktur. Bu Anayasa, insan hakla
rını kemâliyle tanıyan bir Anayasadır. Ama bu 
Anayasa, insan haklarının tahribedilmesi hür
riyetini, ne teokrasi taraftarına, ne Faşiste, ne 
Naziye, ne ırkçıya, ne de komüniste tanıma
maktadır... 

Muhterem arkadaşlarım, bizim inancımız 
odur ki, insan haklarından bahsedebilmek için 
evvelâ bir millet olmak lâzımdır, evvelâ ba
ğımsız olmak lâzımdır. Bizim gözümüzle bu 
milletin bütünlüğüne, bu devletin bağımsızlığı
na karşı yöneltilen açık veya maskeli her gay
ret aynı zamanda insan haklarına, demokratik 
rejime ve hukuk devleti ilkesine karşı yürütü
len gayretlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; insan 
Hakları Evrensel Beyannamesini ilân eden Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtı, bugün şüphesiz, ken
disine San -Fransisko Misakınm verdiği gö
revleri pek çok alanlarda yerine getirmekten 
uzaktır. Ama, bu Teşkilât yine bir görevi ve 
vazgeçilmez bir görevi yerine getirmektedir. 
Bu teşkilâtta belki belirli ihtilâflar çözülme
mektedir. Bu Teşkilâta rağmen şüphesiz savaş 
yer yer devam etmektedir. Ama bu Teşkilâtta 
milletler ve insanlar aynı kuruluş içinde bir 
arada bulunma ihtiyacı için olsun beraberce 
çalışmayı kabullenmektedirler. Bu teşkilât için
de her şey söylenir, her fikir savunulur. Bu 

teşkilât içinde bugün değişik devletlerin tem
silcileri belki hâlâ birbirlerini arzu edilen öl
çüde anlayamamaktadırlar. Ama bu Teşkilâi 
evrensel bir Teşkilât olduğu için, ama bu Teşki
lâtta herkesin gerçek yüzü neticede meyda
na çıktığı için, yine de en başta bu Teşkilâtta 
yeni yeni üye olan genç milletler, bir yan
dan Apartayd'ın kara yüzünü öte yandan da 
kendisini sosyalist ilân eden Devlette sosyaliz
mi korumak hakkı bana aittir bunun karşı
sında, millî egemenlik dinlemem, içişlerine mü
dahale etmeme ilkesi dinlemem, diyen habis kı
zıllığın yüzünü günden güne daha iyi anla
maktadırlar. Bu bakımdan inancımız odur ki, 
tâ Simon de Monfort'dan başlamış büyük Batı 
geleneği bütün dünyaya daha kuvvetle ya
yılmakta, daha iyi anlaşılmaktadır. Bu, belki 
bir bilimsel gerçek değildir ama insan hakları
na inanan herkesin değişmez inancıdır, işte 
bu hürriyet geleneği, bu insanlık geleneği, 
hiç şüphesiz bir gün Sibirya'nın dahi toplantı 
kamplarına, Güney - Afrika"nın dahi tecrit 
kamplarına kadar hâkim olacaktır ve bütün 
dünyayı o zaman işte insanlığın doğuşundan 
önce dahi sahibolduğu için kutsal olan bu 
ışığı ilelebet aydınlatacaktır. («Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Nihat Diler, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

10 Aralık 1948 ^ünü Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtınca insan haklarının kabul edildiği 
bir gündür. 

insanların hayat ve yaşama hakları, haysi
yet ve şereflerini her türlü menfi baskıların 
tesirinden korumayı hedef alan insan Hakları 
Beyannamesinin kabul edilmesi, insanlık ta
rihi için müspet bir dönüm noktası, mutlu 
ve şerefli bir gündür. 

Bu hakların mâna ve önemi yalnız Birleş
miş Milletler Teşkilâtınca kendi statüsüne ka
bul edilmesiyle kalmamış bu hakların Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı haricinde Avrupa Konseyi 
gibi beynelmilel teşkilâtlarca da kabul edilmek 
suretiyle de benimsenmiş bulunmaktadır. Bir
çok milletlerin anayasalarına geçmiş ve bu 
anayasaların tedvininde ölçü olarak nazarı 
dikkate alınmıştır. 
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Sayın milletvekilleri; insan haklarının ka
bul edildiği bugünde birçok memleketlerde tö
renler, konuşmalar, konferanslar yapılmakta
dır. Yüce Meclisimiz bu oturumunu bugünü 
kutlamaya tahsis etmekle bugüne en büyük öne
mi verdiğini belirtmiş vaziyettedir. 

Sayın milletvekilleri; insanlık, İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesinin neşredilip kabul 
edildiği tarihe kadar bu haklara riayet edilme
diği için büyük ıstıraplar ve çileler çekmiştir. 
insanlık, İnsan Haklan Evrensel Beyanna
mesinin kabulüne kadar, bu merhaleye gelin
ceye kadar bâzı safhalar geçirmiş bulunmakta
dır. Dünya sathında, İngiltere'de Brock 
Wright, Magna Carta Libertatum beyannamale-
rini, Fransa'da 1789 Hukuku Beşer Beyanna
mesi, Osmanlı İmparatorluğunda Fatihten baş-
lıyarak azınlıkların hakkına hürmet etmek su
retiyle ifadesini Tanzimat Fermanında bulan 
merhalelerini geçirdikten sonra 6 Ocak 1941 
tarihinde Başkan Roozvelt'in ortaya attığı söz 
ve ifade hürriyeti, ken^i tarzına r>-öre, Allah'a 
tapma hürriyeti, sefaletten ve korkudan kur
tulma hürriyeti gibi dört hürriyetle büyük bir 
merhale daha kaydetmiş bulunmaktadır. Niha
yet, bu merhaleden geçtikten sonra Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtınca onun statüsüne alınmış
tır. 

1961 Anayasamız geniş çapta bu hak ve 
hürriyetlerden ilham alınarak kaleme alın
mıştır. Memleketimizde insan hak ve hürriyet
lerinin en iyi şekilde korunması bakımından 
ekmeğimizle aynı derecede insan haysiyet ve 
şerefini önemli hattâ ondan daha üstün telâkki 
ettiğimiz içindir M, demokratik rejimi şerefi
mizle mütenasibolarak seçmiş vaziyetteyiz. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi rejimi hem 
maddi ihtiyaçlarımızı temin eden ve hem de in
san hak ve hürriyetlerine en iyi imkân veren, 
bir rejim olduğu için demokrasi rejimini seç
miş vaziyetteyiz. Ekmeğimizin de ancak demok
ratik rejimin bahsetmiş olduğu imkânlar içinde 
temin edileceğine inanmış vaziyetteyiz. Bu iti
barla insan hak ve hürriyetlerini reddeden hür
riyetlere Anayasamız yer vermemiş bulunmak
tadır. Anayasamız bu hürriyetleri reddetmiş 

durumdadır. Totaliter rejimleri istiyen fafşist 
ve komünist zihniyetlere Anayasamız tajna-
men kapılarını kapamış vaziyettedir. Esasen, 
insan haklariyle demokratik rejim birbirinin 
sebep ve neticesidir. Demokratik rejimlerde^ in
san hak ve hürriyetlerine saygı gösterilmediği1 

takdirde demokratik rejimden bahsetmeye im
kân yoktur. Millî bünyemizde böyle olduğu gi
bi enternasyonal sahada da insan hak ve hür
riyetlerini birbirinin millî varlığına ve bütün
lüğüne saygı göstermiyenlerin Evrensel hukuk
tan bahsetmelerine imkân yoktur. İnsan fak
ları mefhumu ilmî mânada tesbit ve sarihi bir 
şekilde ifade edildiği takdirde, Parlâmentolar
da ve beynelmilel teşekküllerde siyasi faali
yette bulunan siyasi şahıs, zümre ve teşekkül
ler bu mefhumlara hürmetkar oldukları ;nis-
bette insanlık tam bir sulh ve sükûna kavuşa
cak ve bü suretle birbirinin aleyhinde kullan
mak imkânını buldukları teknik terakkiyi in
sanlık camiasının huzur, saadet ve refahı için 
kullanmak imkânını bulacaklardır. Bu suretle 
beşeriyet Roozvelt'in hedef olarak tesbit itti
ği sefaletten ve korkudan kurtulma hürriyet 
ve hedefine tam mânasiyle ulaşmış olacak
tı. 

insan Haklan Beyannemesinin ırk, dil, i din 
farkı gözetmeme hali, insanlık camiası için ve 
medeniyet için en üstün bir meyvadır. Yeni 
Türkiye Partisi olarak biz, bugün Anayasamızı 
insan hak ve hürriyetlerinin hududu içinde 
onu ölçü alarak tedvin etmiş vaziyetteyiz. Bu 
şartlar altında memleketimiz büyük çapta J;op-
rak altı ve toprak üstü servetlerini haizdir. 
Eğer biz, gerek iktidara mensup, gerek muha-
halefete mensup siyasi partiler ve sanıklar 
olarak kanunların tatbikinde bu ölçüleri I na-
zan dikkate alır da hareket edersek, memle
ketimizin bünyesinde her hangi bir menfi hâ
dise zuhur etmezse, bu takdirde imkânlarımıza 
süratli şekilde büyük milletimizin refah | ve 
saadetine uygun şekilde kullanmak imkâinını 
bulabiliriz. Aksi halde İnsan Haklan hilâfına 
iktidar sürme sevdesına girişir veyahut ta iıjsan 
haklan hilâfına iktidan memlekete hizmeti yo
lundan alıkoyarsak bu takdirde memleket ola
rak hiçbir zaman için ilerlememize imkân yok
tur. 

ı 
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Yeni Türkiye Partisi olarak bu temenniler
le bugünün, bütün insanlık camiasına ve Bü
yük Milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, 
grupum adına hepinizi derin saygılarımla se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç. 
Buyurunuz efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Bir
leşmiş Milletlerce kabulünün 20 nci yılında 
önemli bir toplantı yapmaya Millet Meclisimiz 
geçen oturumunda karar verdiği zaman, bugün 
ide Meclisimizde hangi partiye mensubolursa 
olsun, bütün milletvekillerinin veya bağımsız
ların söz haklarının tanınacağı ümidini muha
faza ederek düşünce ve duygularımı Millet Mec
lisine arz etmek heyecanı içerisinde üç gün ge
çirdim. Bugün de grup sözcüleri tarafından, tn-
sıan Hakları Beyannamesinin tarihçesini mililet-
leranası bir andlaşma ile kurulmuş bir teşekkül 
tarafından hedefler, yönler, inançlar olarak ka
bul edilmesinin bütün tarihî gelişimini dinlemiş 
bulunuyoruz. Elbette ki, sabırlarınız tükenmiş
tir, fakat benden evvel kanuşan arkadaşların 
derinliğine, genişliğine temas etmediklerini tah
min ettiğim M nokta üzerimde 'duracağım. 

Evvelâ ifade etmek isterim ki, bugün haki
katen ciddî ve güleryüzlü olmamız lâzımgelen 
bir gündür. Çünkü, yalnız kendi memleketimi
zin 34 milyon Türkün çerçevesinde bir hak ve 
inançlar, prensipler üzerinde durmuyoruz, Dün
ya sulhunu ve medeniyetine ışık tutan, ışık tut* 
ması lâzımgelen, hayallerde gerçekleşmesini ta
savvur ettiğimiz dünya sulhunun yolunu göste
ren bir beyannamenin yıldönümünü kutluyo
ruz. Böyle bir günde ben arkadaşlarımın, ben
den evvel ifade ettikleri müspet duygulara ka
tılırken, müsaade ederseniz -bizde insan hakları 
beyannamesinin varlığını Birleşmiş Milletler 
müessesesiyle beraber mütalâa etmek gerektiği 
düşüncesiyle dünya sulh günü üzerindeki duy
gularımı anlatacağım. 

Muhterem arkadaşlarımı, Birleşmiş Milletle
re istiklâl Savaşını yapmış bir millet olarak ıaçık 
allınla, elini kolunu sallıyaraık inançla giden bir 
numaralı Devlet ve millet, şüphesiz ki, Türk 
Miletli, Türk Devleti olmuştur. Çünkü bizim is
tiklâl Savaşımız her şeyden evvel, insan haysi-
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yeti, hakkı çiğnemiş olan bir vakıaya karşı in
sanların haysiyet gibi, hak gibi, istiklâl gi-:i, 
varlıklarını müdafaa içlin yapılmış, dünyaya ör
nek bir mücadele idi. Büyük Atatürk'ün nutku
nu okuyanlar, insan haklan, felsefesinin Millî 
Mücadelemizde ne kadar esals teşkil ettiğini, 
mihver teşkil ettiğini göreceklerdir. Daha nut
kunun başında Atatürk, mücadelenin üç hede
fini tesbit etmiş bulunuyor; birincisi istiklâl, 
ikincisi, kayıtsız şartsız millî hâkimiyete daya
nan bir Türk Devletinin kurulması, üçüncüsü, 
Dünyada sulhun gerçekleşmesi için elden gele
nin yapılması. 

Muhterem arkadaşlar, işte bu dünya sulhu 
üzerinde hepimizin tekrarhyageldiğimiz, «Yurt
ta suîh, cihanda sulh» prensibi, zannettiğimiz 
gibi, bir temenniden ibaret değildir. Türk istik
lâl mücadelesinin ve Atatürk'ün zihninde, dima
ğında, şuurunda ve siyasetimde bunun gerçıek-
tanesi lâzımdır. Nasıl gerçekleşecektir? Ata
türk ve Cumhuriyet Türkiyesi kurulalı beri elin
de defne dalı taşıyan bir devlettir, millettir. 
Eğer İnsan Hakları Beyannamesi, insanların 
teker teker haysiyet ve haklarının korunnmsı-
nı hedef tutuyorsa bu hedefi gerçekleştirecek 
bir numaralı hareket noiktası, şüphesiz büyük 
küçük farkı gözetmeksizin milletlerim istiklâli
ne, toprak bütünlüğüne, hak eşitliğine riayet 
yolunda dünyaya örnek bir siyaset takibedil-
mesıi olmalı idi. İşte Türkiye Cumhuriyeti, son 
49 yılın tarihî seyri iyice tedkiik edilirse görü
lür ki, bağrına süngü saplıyan düşmanın henüz 
süngüsünün acısı bağrında geçmeden Yunan 
Devlet ve milletine sulh elini uzatacak kadar 
insancı, medeniyetçi bir siyasetle işe başlamış
tır. Bu noktayı açıkça ifade etmek ve hatırla
makta iki fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç kimseye hata 
payı yüklemeksizin, geriye denmeksizin şunu 
ifade edeyim ki; eğer Birleşmiş Milletlerde bu 
istiklâl savaşının defne dalı ve bütün milletle
rin istiklâli, toprak bütünlüğü, hak eşitliği pren
sibini temsilde muvaffak olamadıkça bu, günde
lik politika takibetmemiz yüzünden, bu anaha-
reket noktasını kaybetmemiz yüzünden olmuş
tur. Nitekim maalesef zaman zaman küçük ha
talar yapılmış, istiklâli için savaşan milletlerin 
meseleleri Birleşmiş Milletlere geldiği zaman, 
biz o milletlerin istiklâli uğrunda herşeye rağ-

510 — 
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men rey kullanmamız lâzımgelirken, bâzı ahval
de çekimser, bâzı ahvalde de maalesef o günün 
siyasi havasının tesiri altında kalarak, yanlış 
yol takibetmişizdir. Bunun anasebebi şudur ar-
kadşalar; bir milelt iktisadi politikası üe, yar
dım politikası ile, millî hakimiyet ve prensipler 
politikasını ayıramaızsa daima aynı hatalara dü
şer. Artık Türkiye için bu tarihi seyir içinde 
alınacak ders; insan Hakları Evrensel Beyan
namesinin konuşulduğu 'günde ve bu Beyanna
meyi kabul etmekle hayatiyet verilen Birleşmiş 
Milletler müessesesinin söz konusu olması lâ-
zımgeldiği bir noktada şunu söyliyebiliriz ki, 
Türk Devleti yardım politikası ile millî emniyet 
ve milletlerin istiklâli, toprak bütünlüğü, küçük 
büyük milletler eşitliği prensibini bütün dün
yada Birleşmiş Milletler Teşkilâtında istiklâl 
mücadelesine dayanarak müdafaa etmekte her 
Devletin önüne geçmeli, her milletin rehberi 
olmalıdır. Böyle bir günde içimin bu duygula
rını Millet Meclisine ifade etmeyi vazife saydım. 

Arkadaşlar, bugün de dünya sulhu, şu in
san Hakları Evrensel Beyannamesine rağmen 
birtakım çapraşık, girift hattâ endişe veren bir 
seyir içerisinde cereyan ediyor. Bunun iki sebe
bi var. Elbette insanlar sulhu düşünmeden evvel 
müdafaayı düşünüyor. Nitekim bir nesil içinde 
İM defa insanlığa musallat olan ve musibet, fe
lâket, rezalet, ölüm, kan getiren iki dünya 
savaşına rağmen, eğer bugün harb hazırlıkları 
en hızlı devresinde bulunuyorsa maalesef Bir
leşmiş Milletlere rağmen her millet kendi em
niyet ve güvenliğini birinci plânda tutmakta 
ve hattâ zaman zaman münakaşası yapılacak 
kadar tecavüzi politika takibetmek yolunu tut
maktadır. Böyle bir zamanda Türkiye için yine 
esas yol iki olmalıdır. Birisi; atalarımızdan ka
lan; «su uyur, düşman uyumaz» gerçeğini 
unutmamak, ikincisi; elimizdeki defne dalını 
sağlam tutmak. O da; toprak bütünlüğüme, 
millî hâkimiyetime, hak eşitliğime dokunmı-
yan herkesle dostum, fakat ancak bu sınırlarla 
dostluğumu herkese karşı açıkça söylemek 
meVkiindeyim. Dünya telâşesi, dünyanın için
de bulunduğu hava bizi bu noktada aydınlığa 
kavuşturmaya zorluyor, insan haklarını ko
rumak da ancak böyle bir anapolitika ile müm
kündür ve bunda şuurlu olmalıyız. 

Şu deyim de dejenere oldu: Şahsiyetli poli-
lika, onun için kullanmıyorum onu. Şuurlu, ak-
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tif politika takibetmeliyiz, her hâdisede, her 
vakıada uyanık olmalıyız. Sulh yolunda elimiz
de defne dalı, fakat prensipleri gayet 4çık 
olarak çizmiş olmalıyız. Bu noktada Meclis ola
rak, Hükümet olarak uyanık olmamızda ziru-
ret vardır, başka türlü insan haklarının da
vacısı olamayız. 

Muhterem arkadşalar, dış politika üzerinde, 
dünya sulhu üzerinde, insan haklarının dünya
ya yayılması ve adım adım gerçekleşmesi j yö
nünde bu nazik noktaya temas ettikten sonra 
müsaade ederseniz iki küçük düşünce ve u y 
gumu da ifade edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, medeniyet tarihini 
iyi tetkik edenler bilirler ki - ayrı ayrı ifade 
etmeye lüzum yok - prensipler, idealler sahip 
çıkıldığı zaman kıymet ifade ederler. Şu hâlde 
evvelâ Türk halkı olarak ilim adamı olarak, 
fikir adamı olarak, Devlet adamı olarak veı ni
hayet sanatçılar olarak bütün Türklerin, bu, 
Anayasamızın da temelini teşkil eden insan hak
ları felsefesine, prensiplerine inanarak bağlanma
sı ve bunun türküsünü yazması şiirini meydana 
getirmesi müesseselerine de sahip çıkmak sure
tiyle, Anayasa Mehkemesi gibi, Yüksek Hâkimler 
Kurulu gibi, müstakil mahkemeler gibi müessese
lerin fonksiyonlarını tam yapabilmesinin şart
larının hazırlanması bu müesseselere sahip çı
kan insanların meydana gelmesi üe mümkün
dür. Bu noktada eğitimci, eğitici, Jriiltürcü bir 
yolu tutmakta ve geniş propagandaya girişmek
te fayda vardır. Bu müesseselere dayanan Tür
kiye, hürriyet dedikodusunu tarihe karıştırmış 
bir memlekettir. Bu noktayı iyice tesbdt etajnek 
lâzımdır. Onun için arkadaşlar, hepimize dü
şen vazife, bilhassa Parlâmentoya düşen i va
zife, her kararımızın ve kanunumuzun insan 
hakları prensiplerine, idealine uygun olması 
noktasında hassas olmaktır. 

Şimdi küçük bir misalle düşüncemi djade 
edeceğim. Arkadaşlar, biz milleti temsil etmeye 
onun menfaatinden başka menfaat giitmemeye 
Anayasaya riayet etmeye yemin etmiş miİJet-
vekillıeriyiz. Hiçbir kasda bağlı kalmadan insan 
haklarını gereği gibi takibetmemekte evvelâ 
biz kendikendimizi tenkid etmeliyiz. Küçük; bir 
misal vereceğim. Buraya bir Çarşı ve Mahalle 
Bekçileri Kanun tasarısı geldi. En yüksek ima-
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aş alan milletvekilinin evini, varını yoğuna, 
Devlet kesesinden temin eden, maaş alan bek
çinin koruması gününün geldiğine karar ver
dik, 80 milyonu bir günde gözden çıkardık. 
Fakat hâlâ köyde oturan vatandaş, benim hak
lanma insan olarak sahibolan vatandaş, bekçi 
parasını kendi kesesinden ödüyor. Böyle bir 
insan hakları felsefesi, böyle bir insan hakları 
tatbikatı olmaz. Görüyorsunuz ki, Parlâmento
nun Parlâmento olarak meseleler geldiği za
man vatandaşı, köyde oturan, şehirde oturan 
vatandaş, diye ayırdığı andan itibaren insan 
haklarını kendi elimizle zedelemiş oluruz, O 
halde çıkaracağımız her kanunun bir numa
ralı prensibi, ihtiva ettiği vatandaşlarda veya 
halk sahipliğinde eşitlik ve meydana getirip 
getirmediğini iyice tesbit etmek mecburiyeti
dir. Başbakanı dikkatle dinledim. Sayın Baş
bakan daima söz bu noktaya geldiği zaman 
Anayasamızın 53 ncü maddesini hatırlıyarak, 
imkânlarla mukayyettir, diyor. Fakat arkadaş
lar, ikinci misalimi vereceğim size. O zaman 
imkânla, insan hakları felsefesine ciddiyetle 
bağlı olmanın inançla bağlı olmanın arasındaki 
farkı sezmiş olacaksınız. 

Biliyorsunuz ki, bir kararla Parlâmento
muz ve Senatomuz milletvekilleri için bir te
davi statüsü, bir tedavi ölçüsü kabul etmiştir. 
Arkadaşlar, vatandaşların sağlığını, diğer me
murlarının sağlığını aynı ölçüde nazarı itibara 
almadığı andan itibaren Millet Meclisi bu tah
sisat karşısında insan hakları felsefesi bakımın
dan tenkid mevkiine kendi eliyle düşmüş olur. 
Demek ki, evvelâ biz Parlâmento olarak karar
larımızı alırken, kanunlarımızı çıkarırken Tür
kiye'de 34 milyon vatandaşı, memursa bütün 
memurları değilse, hak sahibi vatandaşa bü
tün vatandaşları ihata edecek, aynı hakları ta
nıyacak kanunları yapmakla mükellefiz. Parlâ
mentomuza insan hakları gününde bu iki mi
sali vermeyi vicdan borcu saydım. 

Ancak, bu yolladır ki, biz, tarihin ihmali
ne uğrıyan köydeki henüz hiçbir meselesine 
gereği gibi el koymadığımız köylü vatandaşı 
insan halklarına sahip vatandaşlarımızı sayabi
liriz, aksi halde insan haklarım kendi elimizle, 
kendi imzamızla çiğnemiş vaziyete düşeriz. 

Üçüncü temas edeceğim nokta; yine sade 
bir nalkto arkadaşlarım, Parlâmentomuz kamun 

yaparken daima farklılıklar meydana getirmek 
an'anesi içinde gelir. Bu da şundan oluyor; bir 
gün buraya mübaşirler meselesi geliyor, ayrı 
bir ölçüyle mütalâa ediliyor. Bir gün buraya 
subayların kıta tazminatı kanunu geliyor, ay
rı bir ölçüyle mütalâa ediliyor. Bir gün valile
rin makam tazminatı kanunu geliyor, ayrı öl
çüyle mütalâa ediliyor. Halbuki insan hakları 
felsefesinde, ingiltere'den bahsettiler; misal 
yereyim, ingilizler İkinci Dünya Harbinde 
verdikleri harb malzemesine kargılık bizden 
üzüm aldılar; «Biz bir bölüğümüze başka çeşit 
üzüm, bir bölüğümüze de başka çeşit üzüm ye
direnleyiz, yalnız dokuz numaralı üzümünüzü 
alabiliriz,» diye bize tahdit koydular, işte in
san hakları felsefesi böyle bir temelli adalet 
görüşüyle başlar. 

Biz ise Parlâmento olarak memurları statü
sünü her gün başka başka ölçüde alıyoruz. 
Bugün plânlama başka ölçüyle çalışır, yani ba
şındaki Toprak Ofis başka ölçüyle çalışır, Ti
caret Vekâleti başka ölçüyle çalışır. Dağ ba
şında tek başına istasyon bekliyen memurun 
vaziyetinden kimsenin haberi yoktur. O halde 
insan halkları felsefesine göre biz kanun ya
parsak, siyasi ölçülerle değil, ilmî ölçülerle, 
gerçekçi ölçülerle hareket etmek mecburiyetin
deyiz. 

Bu temennimi de ifade ettikten sonra insan 
Hakları Beyannamesinin yayınlanmasının Bir
leşmiş Milletlerce kabulümün Dünya için ha
yırlı bir başlangıç olduğoınu ve bu beyanname
deki prensiplere, ahlâkî unsurlara, mânevi un
surlara inanan devlet adamları, fikir adanılan 
bilim adaımlan sayesinde insanlığın hayal et
tiği rahat, huzur içerisinde, adaletli bir dünya 
meydana gelmesinin yolunu açacağını inandı
ğımı ifade eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Dilligil, buyuru
nuz. 

TURHAN DİLLİGİL (Adana) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

insan Haklan Evrensel Beyannamesinin 
ilân edilişinin 20 nci yıl dönümünde, şu anda, 
Yüce Heyetiniz arasında benim hissiyatımı be
nimsemiş ve bu duygularla meşbu bir başka 
arkadaşımız var mı, bilmiyorum. Fakat ben, 
huzurunuzda ifade etmeliyim ki, böyle bir kut-
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lama töreninde huzur duymaktan uzaktayım; 
gerçekten ıstırap çekiyorum. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım 
insan haklarının neler olduğunu maddeler tas
rih etmek suretiyle ifade buyurdular. Ben bu
rada bunları tekrar etmek suretiyle kıymetli 
zamanınızı alacak değilim. Türkiye, bu beyan
nameyi benimseyip aynen kabul ettiğini ilân 
ettiği yıllarda, Türk vatandaşları maden ocak
larında ve yol vergisini ödiyemiyenler şoseler 
boyunca birer esir muamelesi görerek zorla ça
lıştırılmaktaydı ve insan Hakları Evrensel Be
yannamesine rağmen angarya mükellefiyeti ya
kın tarihlere kadar Türkiye'de devam etti gel
di. 

1960 yılında ise Türk vatandaşları arasın
dan bir topluluk - aralarında mümtaz bir dev
let adamımızın da bulunduğu bir topluluk -
hiçbir kanunun ve vicdan sahibi kimsenin as
la kabul etaıiyeceği bir rejime tabi tutuldu. 
Gayriıkanuni ve gayriinsanî muameleyi tecviz 
etmeye, kabul etmeye, insan haklariyle bağdaş
tırmaya , imkân yoktur. 

Şüphe yok ki, bu davranışlar insan hakla
rına zıt düşmekte ve demokratik prensiplere 
uymamaktadır, insan Hakları Evrensel Beyan
namesinin ilân edilip Türkiye Cumhuriyetinin 
de bu beyannameyi kabul etmesinden yıllarca 
'sonra bugün, Türkiye Cumhuriyeti vatandaş
ları arasında, siyasi mânada sınıf tefriki var
dır. Tedbirler Kanunu gibi, Siyasi Partiler 
Kanunu gibi, fikir ve vicdan özgürlüğünü 
mahkûm eden antidemokratik kanunlar bugün 
hâlâ yürürlükten kaldırılmamıştır. 

Bugün, millî iradenin teoellioûhı olan Bü
yük Mecliste, şu muhterem heyetin huzurunda 
bizzat ben, ben Turhan Dilligil, vatandaş oyla
rı ve Anayasanın teminatiyle Milletvekili seçi
lerek Yüce Heyetinize katılmış olmama rağ
men, Türkiye'de insan haklarına ve Anayasa
mızın madde ve ruhuna riayet edilmemekte 
oluşunun müşahhas bir örneğini teşkil etmekte
yim. Gerçekten milletvekili olan ben, normal 
mahkeme huzuruna çıkmadan, tabiî hâkim 
önünde yargılanmadan insan Hakları Beyan
namesinin ve Anayasanın tesbit ettiği vatan
daşlık haklarımdan mahrum edilmiş bulunuyo
rum. 

Bildiğiniz gibi normal mahkemede duruş
mam yapılmadığı halde, her hangi bir mahkû

miyete uğratılmamış bulunduğum halde, Siyasi 
Partiler Kanununa dayanılarak benim siyasi 
hakkım gasb edilmiş bulunuyor. Ben önümüz
deki seçimlerde bir siyasi parti listesinden nıil-
letvekili seçilme hakkını kaybetmiş bulunuyo
rum. ' | 

Böylesine açık, böylesine haksız, böylesfine 
gayrihukuki ve her halde gayriinsanî kanunla
rın meriyette bulunduğu bir memlekette İnşan 
Hakları Evrensel Beyannamesi kutlanıyor ive 
alkışlanıyorsa ben bu harekete iştirak etmedi
ğim ve bunu insan haklariyle çelişme haine 
düşen bir davranış saydığım için beni kınama
manızı istirham eder, Yüoe Heyetinizi saygı 
ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek. 
Buyurunuz. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem Baş
kan, payın arkadaşlarım, «insan Hakları ve Te
mel Hürriyetler Evrensel Beyannamesbnin 120 
nci yılım kutlamakla Millet Meclisi şerefli bir 
vazife yapıyor. 

Gerçekten bu «Evrensel Beyanname» insanlık 
tarihinde önemli bir aşamadır. Asırlarla insan
lık, hasretini çektiği bu hürriyetleri ele geçire
bilmek için gayret etti, mücadeleler etti, bu uğur
da ihtilâller yapıdı, bu uğurda çok kan dökül
dü, can verildi. 

Burada uzun uzun anlatıldığı için elbet tek-
rarlamıyacağım, sadece üç tarih sayacağım; 
1215 Magna Cartal, 1776 Amerika istiklâl fci-
cadelesi Beyannamesi, 1789 Fransız ihtilâl Be
yannamesi. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci Dünya Harbi 
içinde insan haklarının önemi çok yakından id
rak edildi, insan haklarının barışın temeli ola
cağı. anlatıldığı için, Rozwelt evvelâ dört hür
riyet fikrini ortaya atttı; açlıktan, yoksulluk
tan, korkudan korunma hürriyeti. Bu prensip
lere dayanan Atlantik Beyannamesi yine ikinci 
Dünya Harbinde sulhun temellerinden biri ola
rak ilân edildi, 

Harb bitince insanlık yeniden ümitlere kapıl
dı; her harb sonunda ümitlere kapılır slogan
lar çıktı ortaya; harbe son verecek harbdibu 
dendi, dünyayı demokrasiye, demokrasinin dün
yada emniyetini sağlıyacak harbdi bu dendi. IVe 
bu yüksek fikirlerle 1945 te Sanfransisko'da Bir
leşmiş Milletlerin temeli atıldı. O anda yine in-
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san hakları temel hürriyetleri üzerinde durul
du, fakat bunların üşenmesi uzun sürdüğü için, 
bunlar özel bir komisyonda incelendi. Soğuk 
harb gelmiş olmasına rağmen, büyük zorluklara 
rağmen 20 yıl önce bugün bu «Evrensel Beyan
name» imzalandı, bugün de bunun 20 nci yıldö
nümünü kutluyoruz. 

Avrupa bu bakımdan Birleşmiş Milletlerden 
daha da ileri adımlar attı. Avrupa Konseyini teş
kil eden 18 Devletin insan Hakları Sözleşmesi, 
Sosyal Haklar Sözleşmesi, üzerinde önemle du
rulacak tarihî aşamalardır. Milletlerarası yar
gı. ilkesi, vatandaşların milletlerarası mahkeme
ye müracaat edebilme hakkı Avrupa'da tanın
makla Avrupa iftihar edebilir. 

insanlığın gelişmesi gösterdi ki, sadece po
litik haklar değil, politik haklar kadar ve bel
ki onların üstünde sosyal haklar önemlidir; sos
yal, ekonomik gelişme önemlidir. Bu bakımdan 
bu husus insanların, üzerinde bilhassa durduğu 
konular oldu. Bu alanda temel hak ve hürriyet
lerin gerçekleşmeden çok uzak olduğu dünyanın 
büyük bölgeleri vardır. Belki de dünyanın bü
yük çoğunluğunda hâlâ bu sosyal haklar, temel 
iktisadi haklar tanınmış değildir. Çalışma hak
kı, fırsat eşitliği, okuma eşitliği, sağlık eşitliği, 
daha birçok yerlerde hayalden ibarettir. Bunla
rın tahakkuku ile asıl insan hakları dünyada ha
kikaten iftihar edilecek, günün birinde insanlı
ğın temeli olacaktır. 

Türkiye, insan haklarına daima önem vermiş 
bir millettir. Türk Milleti tarihi boyunca insan 
haklarını kutsi saymıştır. Irk ayrılığı Türkiye'
nin tanımadığı bir prensiptir. Derisinin rengi
ne göre Türkiye'de asırlardır insanlara muamele 
edilmemiştir. Din, konuştuğu dil dolayısiyle hiç 
kimseye farklı muamele edilmemiştir, işte bu 
temel prensiplere dayanarak Türk Devleti, Bü
yük Türk Devleti gelişebilmiş, tarihin muazzam 
devletlerinden biri olmuştur; Fatih'in, Kanuni'-
nin güttüğü temel prensipler bunlar olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, din, dil, ırk eşitliğine 
dayanan büyük Devlet, Büyük Türk Devleti teş
kil ettiği unsurlara daima eşit haklar tanımış
tır. Türk'e olduğu kadar Arap'a, Arnavut'a, 
Kürt'e en büyük mevkilerde yer vermiştir. Türk-
ten olduğu kadar Araptan, Arnavuttan, Kürt-
ten sadrazamlar olmuştur, Ermeniden, Rum-
dan, Yahudiden vezirler, bakanlar, büyükelçiler 
olmuştur. 

istiklâl Savaşı da insan haklarına dayanan 
bir savaştı. İnsan haklarına kasteden müstevli
ye karşı yapılan İstiklâl Savaşı, insan haklarını 
çiğniyen emperyalizme karşı açılmış dünyanın 
ilk büyük savaşı, ilk büyük başarılı savaşı ol
muştur. Bunu biz, bizden sonra bu savaşı ya
panlara, sizin öncünüzüz, diye başlarına geçebi
lirdik, geçmeliydik, hakkımızdı. Aynı savaşı ya
panların başına geçerek dünyada o büyük gru-
pun önderi olabilirdik. Emperyalizmle müca
dele eden memleketlerin, istiklâlleri uğruna uğ
raşan memleketlerin öncüsü Türkiye olabilirdi; 
yapamadık, büyük fırsatı kaçırdık, iç mücade
lelerimiz bunda bizi geri bıraktı. 

1961 Anayasasının temel de insan hakları
dır. Onların da burada tafsilâtını verecek de
ğilim. 

insan hakları temel hürriyetleri ancak barış 
içinde gerçekleşebilir. Dünyada da barışın te
meli gelişmiş, gelişmemiş memleketler farkı gö
zetmeden bütün insanların karnını doyurabile
ceği temel iktisadi, sosyal haklara sahibolacağı 
gün ancak tahakkuk edebilecektir. 

Dünyada milletlerarası insan hakları, sosyal 
haklar konusu üzerinde durmak lâzımdır. Na
sıl bir millet içinde fertlerin birtakım sosyal hak
ları varsa, dünyada da milletlerin birtakım sos
yal hakları vardır. Nasıl bir millet içinde zen
gini, fakiri olabilir, ama bütün fertlerin asga
ri birtakım hakları varsa, dünyada da milletler 
arasında zengin milletler, faldr milletler, geliş
miş milletler, gelişmemiş milletler olabilir, ama 
gelişmişinin de, gelişmemişinin de birtakım as
gari hakları olacaktır. Bu anlaşılmadıkça, ge
lişmiş memleketler bunu idrak edip gelişmemiş 
ve bilhasa - bu farka dikkat buyurun - gelişme 
yolunda olanlara, yani gelişme için bütün gay
retini sarf edenlere, nasıl milletler içinde fert
ler birbirlerine yardım ediyorsa, aynı şekilde 
yardım etmez, aynı şekilde dünyayı bir büyük 
cemiyet saymazsa dünyada sulh yerleşemez, in
san hakları tahakkuk edemez. 

Gelişmiş milletlerin gelişme yolunda olanla
ra yardımı asla sadaka değildir. Bu ancak akıl
lıca ileri görüştür. Bunu dünyada sulhu sağla
yabilme yolunda kendilerinin bir nev'i mecburi 
verdikleri vergi olarak görmeleri gerekir. Bu 
olmadıkça, sulh tahakkuk etmedikçe, birleşmiş 
insanlık bir araya gelip de yoksullukla müca-
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dele etmedikçe zengin de zenginliğinden fayda
lanamaz. 

İnsan Hakları ve Temel Hürriyetleri Evren
sel Beyannamesi dünyada çok ileri bir aşama. 
Ancak bunun müeyyidesi yok. Bunun toplu, 
tüfekli müeyyideyi sağlıyacak müessesesi yok. 
Bu prensipleri insanlık gerçekleştirdiği gün an
cak asıl büyük aşama olacak, insanlık asıl o va
kit saadete ve hakiki ilerlemeye varacaktır. 

Saygılarımı, sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Birleş

miş Milletler Genel Kurulunca yirmi yıl önce 
kabul edilmiş bulunan İnsan Haklan Beyanna
mesinin önemi ve özellikleri yönünde, Yüce 
Meclis huzurunda Sayın Başbakan ve parti grup 
sözcüleri görüş ve kritiklerini yapmış bulunmak
tadırlar. 

Hakikaten insanlık âlemi için büyük bir mer
hale teşkil etmiş bulunan ve altında Türk Devle
tinin de imzası bulunan İnsan Hakları Beyanna
mesinin Türk Milletine, bütün dünya mi-letîe-
rine ve dolayısiyle bütün insanlık âlemine hayır 
ve uğur getirmesini diler hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

2. — Gümrük ve Tekel Bakanlığından çekilen 
Adana Milletvekili İbrahim TeMn'in çekilme
sinin kabulü ile Güınrük ve Tekel Bakanlığına 
Aydın Milletvekili Nakit Menteşc'nin atandığına 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeren (3/1033) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
normal gündemimize geçmeden önce Cumhurbaş
kanlığından gelen iki sunuş var, müsaade eder
seniz bu sunuşları okutacağım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından istifa eden 
Adana Milletvekili İbrahim TeMn'in istifas7nın 
kabul edildiğine ve yerine Aydın Milletvekili Na-
hit Menteşe'nin atandığına dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresini ouktuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından istifa eden 

Adana Milletvekili İbrahim Tekin'in istifası ka
bul edilmiş ve Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin atanması
nın, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüoe Meclisin bilgilerine su
nulur. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1034) 

BAŞKAN — Vazife ile yurt dışına giden 
Dışişleri Bakanı Çağlayangil'in dönüşüne ka
dar kendisine Sadık Tekin Müftüoğlu'nun ve
killik etmesinin uygun bulunduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlu'nun vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

4. — Komisyonlardan henüz Başkanlık Di
vanlarını seçmemiş olanların bir an önce bu gö
revi yapmalarına dair Başkanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, bu 
arada Yüce Meclise küçük bir hitapta bulun
mayı gerekli addediyorum. Vâki ikaz ve rica
larımıza rağmen maalesef şu âna kadar henüz 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İçişleri ve Sayış
tay komisyonları toplanıp başkan ve sözcüle
rini seçememişlerdir. Takdir edersiniz ki, bu 
komisyonlarla ilgili kanunlar her şeyden ev
vel bu sebeple görüşülemez halde bulunmakta
dır. Bu komisyonları teşkil eden arkadaşla
rımızın lütfedip yann saat 15,30 da kendileri
ne tahsis edilmiş bulunan odalarda toplanıp 
başkan ve sözcülerini seçmelerini son defa ola
rak ve önemle rica ediyorum. 

5. — Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'-
nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşki
lâtı hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bu kanuna bir fıkra ve ek 
maddelerle bâzı geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısının, havale olunduğu Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilecek beşer üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair önergesi (1/551, 4/363) 
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BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Atabeyli 
tarafından verilmiş bulunan geçici komisyon 
kurulmasına dair bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen Maliye Komisyonunda bulunan Va

kıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, bu kanuna bir fıkra ve ek mad
delerle bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının bir an önce kanunlaşması 
zorunlu bulunduğundan, havale olunduğu Ma

liye ve Bütçe ve Plân komisyonlarından seçile
cek beşer kişiden kurulacak bir geçici komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Mez
kûr kanun tasarısı Geçici Komisyonda görü
şülecektir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Konya 
Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Milletve
kili Kemal Sanibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'm, Kooperatifler kanunu 
teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu. (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı 
351 ve 351 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde görüşülmesi
ne devam edilmekte olan Kooperatifler Kanu
nunun görüşülmesine geçiyoruz. Sayın komis
yon, sayın Hükümet yetkilisi lütfen yerlerini 
alsınlar. 

26 ncı madde üzerinde müzakereye devam 
edeceğiz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, 26 ncı 
madde ile ilgili bir önerge veriyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz 26 ncı mad
de üzerinde komisyon öngörmüş olduğu deği
şikliği, bir önerge ile Başkanlığa göndermiş 
bulunmaktadır, önce onu okutalım, onu ta
kiben komisyonun maddeyi değiştirmiş oldu
ğu şekil, Yüce Heyetçe benimsenip benimsen-
mediği tebellür etsin. 

«Komisyonun 26 ncı maddeyi değişik şekliy
le tanzim etmiş olduğu durumu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
26 ncı maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü 

rica ederim. 
Kasım önadım 

Geçici Komisyon Başkanı 

3. Genel Kurul toplantılarına katılmak, 
seçmek ve seçilmek hakkı : 

Madde 26. — Kanun ve Anasözleşme ile tes-
bit edilen yükümlerini yerine getirmiyen or
taklarla, altı ay evvel ortak olmıyan ortak
lar hariç her ortak Genel Kurula katılma hak
kına sahiptir. Ancak: görev kusurlarından ve
ya suç teşkil eden eylemlerinden ötürü Yönetim 
ve Denetim kurullarından uzaklaştırılanlar koo
peratif organlarına seçilemezler. 

BAŞKAN — 26 ncı maddeyi komisyon daha 
önce matbu tasarıların dışında bu şekliyle ye
niden tanzim etmek istemektedir. Şu halde mü
saade ederseniz müzakereyi bu değişik şekli 
tabi kılmak suretiyle devam ettireceğim. Bu 
hususta verilmiş bulunan önergeler var. Sa
yın Reşit Ülker, önergenizi izah edecek misi
niz? 

RF.SiT ÜLKER (İstanbul) — Edeceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın öner.. 
MTTRAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Ede

ceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Savın Seçkin... 
TttRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Edeceğim 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker. 

HAVRt BASAR /Eski şehir Y — Savm Baş
kan. önergeler okunsun da neler istendiğini öğ
renelim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi son birleşimde 
alınan karar gereğince değiştirmişsiniz eski 
usulü, ona ittıba ediyoruz. Bir nevi müzakere 
açıyoruz madde üzerinde. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, yalnız önergemizi izah değil yalnızca 
madde üzerinde şimdiye kadarki usule göre 
konuşuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ben kolaylık olsun di
ye söyledim Sayın Ülker, yani sizi ikaz etmek is
temedim ki. Siz bir önerge vermişsiniz, bu de
mektir ki madde üzerinde birtakım değişiklik
ler istiyorsunuz; o demektir o. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bu maddeyi komisyon evvelâ bölmüş
tü, 56 ncı maddeye ikinci cümleyi almıştı, şim
di anlaşılıyor ki tekrar buraya getiriyorlar. 
O zaman seçmek ve seçilmek hakkı evvelki sek
linde lüzumsuz oluyordu, şimdi uygun oluyor. 

«Altı ay evvel» kaydı konuyor, bu da bana 
uygun geliyor, ben de böyle bir not almışım. 
Benim bu maddeye önergemle ilâve edilmesini 
istediğim nokta su: «Kanun ve Anasözlesme ile 
tesbit edilen yükümlerini yerine getirmiyen, 
âdi genel kurul toplantısından altı ay evvel or
tak olmıyan ortaklar hariç, her ortak genel 
kurula katılma hakkına sahiptir.» 

Şimdi bu konudaki mekanizmanın işlemesi 
için başka hükümlere gitmek gerekecek ge
nel olarak. Bu madde en çok kullanılacak, en 
çok tatbikatı yapılacak maddelerden birisi
dir. «Bu konuda - yani girip girmiyeceğini, altı 
aylık olup olmadığını - kararı yönetim kurulu 
verir. Bu karara genel kurula itiraz edebilir». 
Yani netice itibariyle hem genel kurula itiraz 
edebilir, hem de genel kurula girebilir. Yani o 
itirazını savunmak bakımından girebilir. Ben
denizin teklifi: «Bu konuda karan yönetim 
kurulu verir. Bu karara genel kurula itiraz ede
bilir.» dersek daha maddeye açıklık vermiş olu
ruz. Ama komisyon bu noktada bir açıklama 
yaparca, yani bu söylediğim şeye ihtiyacolma-
dığına dair bir açıklama yaparsa, o zaman dü
şünürüm. 

BAŞKAN — Komisyon, kısa bir cevap ve
recek misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Efendim; 26 ncı madde
de bu husus kanun dili haline gelmektedir. Ka
nım dili haline gelen, kanun maddesi haline ge
len hususlarda yönetim kurulu karar verme 
'yetkisini haiz olamaz, açıklık vardır. Yani bir 
suçtan dolayı yönetim ve denetim kurulların-
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dan uzaklaştırılanlar yeniden yönetim ve de
netim kurullarında vazife alamaz, demekte
dir. Suç tekevvün ettikten sonra, tesbit edil
dikten sonra elbette yönetim kurulu aleyhte, 
lehte karar veremez. Mağdur genel kurula ve
yahut da ilgili mahkemeye müracaat hakkim 
haizdir. 

BAŞKAN — Sayın Murat Öner, buyurun 
efendim. Sizin de bir önergeniz var, bu arada 
lütfedin önergenizi izah ediniz. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — De
ğerli arkadaşlarım, tasarının 26 ncı maddesi, 
genel kurul toplantılarına prensibolarak her or
tağın katılacağını belirtiyor. Her ortak katıla
cak. Yalnız buna istisnalar konmuş. Birinci 
tattana; «Kanun ve anasözlesme ile tesbit edilen 
yükümlerini yerine getirmiyen ortaklar.» bun
lar genel kurula katılamazlar diyor. 

Geçici istisna; «Genel kurul toplantısından 
altı ay evvel ortak olmıyan ortaklar.» yani 
altı ay içinde ortak olanlar. 

üçüncüyü de şimdi komisyon söyledi; gö
rev kusurlarından veya suç teşkil eden eylem
lerinden ötürü yönetim ve denetim kurulların
dan uzaklaştırılanlar... Bunlar seçilemezler, di
yor. Ama genel kurula katılabilirler. 

Demek ki iki istisna konmuş. İkinci istisna. 
ki komisyon tarafından ilâve edilmiştir; «Ge
nel kurul toplantısından altı ay önceye kadar 
ortak olanlar genel kurul toplantısına katıla
mazlar», hükmü bence yerindedir. Çünkü ge
nel kurul toplantıları yaklaştığı zaman, idare
ciler arasında veya kooperatif idaresini ele al
mak istiyenler arasında bir rekabet başlıyor 
ve gerçekte kooperatifin çalışma alanında faa
liyeti bulunmıyanlar da dâhil pek çok insan 
kooperatife suni olarak ortak kaydettiriliyor, 
sırf genel kurul toplantısında seçim oyunları 
istedikleri gibi cereyan etsin diye. Bu bakım
dan yerinde bir değiştirme olarak kabul edi
yorum. 

Ancak, tasarıda da var; birinci istisna anla
şılır soy değil. Yani genel kurula yükümlerini 
yerine getirmiyen ortakların alınmaması ko
lay anlaşılır şey değil. Ortak, bu taşandaki 
diğer hükümlere göre, bilhassa 27 nci madde
ye göre kooperatife karşı mecbur olduğu va
zifeleri yerine getirmemişse, taahhütlerini ye
rine getirmemişse, ödememişse bunlar hakkın-
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da kanun tasarısında hükümler var : Bunlara iş
te muayyen zamanlarda ihtarlar yapılacak, 
mektuplar yazılacak, yine yerine getirmezse or
taklık kendiliğinden düşecek. E, bu yükümünü 
yerine getirmiyen kimse artık ortak değilki ge
nel kurula girsin.. Eğer bu muameleler yapıl
mamışsa, 27 nci maddede sayılan muameleler 
yapılmamışsa, kim karar verecek buna? Yükü
münü yerine getirmedi, almıyoruz.. Bu biraz 
keyfî hareketlere meydan verebilir zannediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın öner, bir dakikanız var. 

MURAT ÖNER (Devamla) — Onun için 27 
nci madde mevcutken keyfî yorumlara meydan 
verecek şekilde bu 26 nci maddede bu ibareler 
bulunması zararladır kanaatimce, bu çıkarılarak 
maddenin öbür kısmı kabul edilirse daha isa
betli olur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, buyurunuz efen
dim. Sizin de bir önergeniz var, bu meyanda 
lütfediniz o önergenizi izah ediniz. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 26 nci madde hak
kında değişiklik teklifi yapan önergem üzerin
de söz almış bulunuyorum. Genel kurul toplan
tısından altı ay evvel ortak olma kaydını ben 
kayıtlayıcı buluyorum. Bu bakımdan bunun 
aleyhinde bir gerekçe ile açıklama yapmama 
müsaade edilmesini rica edeceğim. 

Bugün kooperatifler çeşitli cereyanlara ve 
fikir yorumlarına mâruz kalmaktadır. Halk ye-
terliğince eğitilmemiş olduğunu, toprak reformu 
henüz yapılmamış bulunduğu ve mevcut koo
peratifler de gerekli kaynaklarla iyi finanse 
edilmediği için bu konu üzerinde, yani altı ay 
evelinden kooperatiflere ortak olmayı engelle
yici, - teşvik edici değil de engelleyici bulmam 
bakımından bu hususları açıklamak lüzumunu 
hissediyorum, önergemde altı ay evvel ortak 
olma kaydım, bir ay evvel gibi teşvik edici ni
teliği taşıyacak şekilde, kooperatif ortakları
nın âdi genel kurullarına daha çok sayıda ka
tılmalarını arzu ediyorum. 

Eğer bu kanun ekonomik bunalım içindeki 
toplumumuzun yaşantısını ferahlatmak için çı-
karılıyorsa, bilhassa kooperatife ortak olmayı 
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katî kayıtlayıcı olmaktan uzak, bilâkis ortaklı
ğı teşvik edici, zararlı tutumları giderici dü
şünce içinde olmalıyız. Zira bu kanun, gerek
çesiyle de kooperatifleşmeyi teşvik etmek esa
sını taşır. Günümüzde ekonomik sıkıntılar, hat
tâ açlık, sermayesi toprağı, varlığı küçük toplu
lukları kooperatifleşmeye iten sebeplerin ba
şında gelir. 

Türkiye'nin şartlan malûm; nüfusun çoğun
luğunun tanm kesiminde çalıştığı bir ülkede kal
kınmak için en kestirme yol kooperatifleşmedir. 
Kanun, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarlannca 
hazırlanmış, Adalet Parti iktidarınca da Meclise 
getirilmiş olduğuna göre, günlerden beri kanu
nun usulî yönden ve ™addederi üzerinde tartışıl
masını yapıyoruz. Neden Kanunun çabuk çak
ması için. Fakat kanunun biran evvel çıkmasını 
sağlıyacağız diye de geniş halk topluluklarının, 
çiftçinin, dar gelirlinin büyük istifadesine ol
maktan uzak, kayıtlayıcı hükümleri kabul et
memeliyiz, Kooperatifler, bilhassa köylüyü il
gilendirenler, daha çok köylünün köyün dışın
daki alış verişini düzenliyecek, üretimi pazar 
ihtiyaçlarına göre yapmasını sağlıyacak, üre
tim araçlarını ucuza mal edecek çalışmalar ya
karak mahallî ve millî kalkınma çabalarını 
uyumlu hale getirerek küçük topluluklara ilk 
itici (Ofücü sağlıyacağına göre, ortaklığı teş
vik edici olmalıyız. Her ortak, ilk genel kurul
da söz sahibi olmalıdır. Bu kurul onun için bir 
eğitim vasıtası da olmalı. 

Akla, kredi dağılımında yaratılacak den
gesizlikler, çirkin politikacı oyunları gelebi
lir. Bunun hep beraber karşısında olmalıyız. 
Busun nitekim, Tarım Kredi Kooperatifleri ka
nım tasarısının çok amaçlı yönde geliştirilmesi 
öngörülürken, politik baskılarla üyelerin, ge
nel kurulların kooperatif ortaklığı ve ortak
lan istifadesinin dışına itilmesi en azından koo
peratifleri soysuzlaştıracağından elbette ki za
rarlıdır. Hepimiz bunun karşısında olmalıyız. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin bir dakikanız 
var. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Koope
ratifler kanunu ile halk toplumlarına koopera
tifleşmedeki menfaatlerini gösterir yaygın eği
tim de yapılacağına göre, ortak menfaatini bi
lerek ortak olacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, ;adi Genel Kurul top
lantılarına katılmayı ortak için kayıt altına 
almıyalım. Esasen komisyon değiştörisinde bir 
önceki cümle ile yeteri kadar kısıtlanmıştır. 
Nitekim, "bugün burada komisyon, dsğiştiıisine 
ilâve yaptığı bir ikinci değiştirisinde Hükü
met tasarısına yakın bir ifade de kullanmış 
olmakla kayıtlayıcı hükümler vardır. Men
faati olan, kooperatife ortak olan her ortak 
Genel Kurul toplantısına da katılmak ister. 
A/ksi halde ortak olmaktan kaçınır. Bu madde
yi ortaklığı teşvik edici yönde, önergem istika
metinde oylamanızı rica edeceğim. Yani, altı 
ay evvelinden ortak olma kaydı ortaklığı kısıt
layıcıdır. Bu kaydı bir ay evvelinden ortak 
olma durumuna getirirsek, ortaklığı teşvik edici 
olmak itibariyle, menfaati olan kişilerin, men
faatiyle ilişkin faydalar sağlıyacağı koopera
tiflere çoğunlukla iştirakini ve böylece genel 
kurullarından da nasiplerini, eğitimlerini ve is
tifadelerini koruyucu durumlarını sağlamış ol
malarını temin etmiş oluruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yani Sayın Seçkin, siz altı 
ay yerine yine kısıtlayıcı, fakat bir ay olmasını 
istiyorsunuz. O kadar, peki. 

Sayın Hasan Ünlü, buyurun. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 26 ncı maddenin yü
kümlerle ilgili olan mevzuu üzerinde durmakla 
beraber, altı ay evvel ortak olmıyan ortakla
rın da genel kurula iştirak etmeyişi sebepleri 
üzerinde duracağım. 

Kanun ve sözleşme ile tespit edilen yüküm
lerini yerine getirmiyen üyelerin durumlarının 
tesbiti ibu madde ile mümkün olamıyacak. Ya
rın yönetim kurulu, arkadaşlarından birisinin 
aleyhinde muamele hilesine başvurur ve «bu, 
yükünü, ödavini yerine getirememiştir» der, bu 
sebeple genel kurula iştirak ettirmiyebilir. Bir 
mücadele başlıyabilir. Bu kanun ve anasözleş-
me ile tesbit edilen görevlerimi yerine getirme-
yişini bir resmî evraka bağlamak lâzımdır. 
Yani kesin bir şekle bağlamak lâzımdır. Bu
nu, yönetim kurulunun verdiği veyahut da tesbit 
ettiği evraklarla mı, muamele ile mi tesbit edi
yoruz, yoksa hakikaten bir noter vasıtasiyle 
teslbit edilecek veyahut mahkeme kararı ile tes
bit edilecek bir resmî evrakla mı bu vazifeyi 
yerine getirmediği hususunu tâyin etmek ye
rinde olacaktır? 

Kaldı ki, Hükümet tasarısında suç işliyen 
kimselerin yöneldim kuruluna alınmıyacağııia 
dair bir hüküm var. Ama Geçici Komiısyojı, 
burada buna dair bir hüküm koymuyor. Yajıi 
burada suçlu olan bir kimse genel kurula iş
tirak ettiği anda tekrar yönetim kuruluna iş
tirak ettirilebilir mi? Bu bir. 

İkincisi; Burada demin söylediğim gibi ka
nun ve sözleşme ile vazifesini yerine getirnji-
yen, suçlu durumda olan kimselerin genel kju-
rula iştirak edemiyeceği vaziyeti hüküm altrjıa 
alınmış olursa, Hükümet tasarısında belirtilen 
husus da burada sarahatan yerine getirilmiş 
olacak. Zaten genel kurula iştirak etmiyen bir 
kimse de dolayısiyle yönetim kuruluna seçjil-
miş sayılmıyacak. Yani Hükümet tasarısında 
mahkeme kararı ile suçlu durumda olan kijn-
selerin durumu mevzuubahis. Fakat Geçici 
Komisyonun getirdiği hükümde böyle bir şby 
yok. 

Diğer bir husus da; «altı ay evvel ortak 
olan kimseler genel kurula iştirak ettirilmez» 
deniliyor. Bu her halde şu düşünce ile olsa ge
rek: Yine Yönetim Kurulu rekabeti yahut da 
seçimler sebebiyle seçim anında ortaklar ge
tirilir, hem fikir olan ortaklar getirilir, l̂ a-
yıt ettirilir ve bu durumda yönetim kurulumu 
işgal etmek maksadiyle bu hilelere başvurula
bilir.. Ama benim görüşüm şu: Ortaklık bir 
şahsi durumdur. Ortaklık vazifelerini yerine 
getirmemek de yine şahsi bir vaziyetle kaim 
olması lâzım. Ortak oluyor, para ile veyahut 
aynı olarak iştirak ediyor, fakat altı ay geç
medikten sonra bir genel kurula iştirak ede
miyor. Bu mahzurludur. Buna Komisyon bir 
hal çaresi, demin izah ettiğim gibi, bulursa ye
rinde olacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kıymetli Ko
misyon bendenizin teklif ettiğim, «bu konuda 
karan yönetim kurulu verir, bu karara Gejnel 
Kurulda itiraz edilebilir», ibaresinin buraya 
konmasının uygun olmadığını belirtiyor. Çüıjkü 
ancak görev kusurlarından veya suç teşkil eflen 
eylemlerden ötürü yönetim denetim, kurulla
rından uzaklaştırılanlar kooperatif kurullarına 
seçilemezler. Zaten mahkûmsalar seçilemezler. 
bunun için bir karar vermeye hacet yoktur, de-
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diler. Bir anlaşmazlık olduğu anlaşılıyor. Ben, 
o kısmı için söylemiyorum. Tamamen komisyon 
gibi dügünüyorum. O kısımda karar verilecek 
bir husus yok. Fakat baştaki kısım, yani 
«Kanun ve anasözleşme ile tesbit edilen yü
kümlerini yerine getirmiyen...» Kim getirmemiş, 
neden getirmemiş, nereden belli?. «Adı genel 
kurul toplantısına altı ay evvel ortak olmı-
yan...» «Ben altı ay evvel oldum» diyor, kendi
sine, görs kanaati böyle. Bu konuda, ceza ko
nusunda değil, bu konuda Komisyonun verdiği 
izahattan sonra yönetim kurullarının karar ver
mesinin doğru olacağı inancını taşımaktayım. 
Yalnız bu benim teklifimin yeri değişiyor 
şöyle : «Genel kurul toplantısından altı ay ev
vel ortak olmıyan ortaklar hariç, her ortak 
genel kurula katılma hakkına sahiptir.» de
dikten sonra, «Bu konuda kararı yönetim ku
rulu verir. Bu karara genel kurulda itiraz 
edilebilir.» ibaresinin konmasını ve ondan son
rada «Ancak görev kusurlarından veya suç teş
kil eden eylemlerden ötürü yönetim ve denetim 
kurullarından uzaklaştırılanlar kooperatif ku
rullarına seçilemezler» şeklinde olması, yani 
ikisinin arasına sokulması lâzımgelir. 

Komisyon o noktadan söylediği, o anlam ta
mamen yerindedir. Fakat biz onu kaydetmiyo
ruz. Mahkeme kararlariyle mahkûm olanları 
değil, ondan evvelki cümlenin, o cümle ile son 
cümlenin arasına sokulması lâzımgeldiği kanı
sındayız 

BAŞKAN — Sayın Onan buyurunuz. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 

B:v}kan, muhterem arkadaşlarım; 26 ncı madde 
genci kurul toplantılarına katılmak, seçmek ve 
seçilmek hakkını belirtiyor. Kooperatifler her 
şeyden evvel değerli arkadaşlarım, bir aile 
topluluğu, bir meslek kolu, dalı topluluğudur. 
Bu meslek kolu, dalı içindeki kooperatife ka
tılmak istiyen her arkadaş, hsr üye ilk genel 
kurul toplantılarına rahat rahat katılabilmeli. 
İllâ 6 ay evvelden kaydolma şartı demokra
tik bir görüş olmaz. 

Fevkalâde iyi fikri, iyi niyeti olan bir or
tak üç ay evvel üye olmuş, o kooperatifin 
geleceğine matuf fevkalâde güzel fikirleri ile 
genel kurula katılıp kooperatifin haklarını 
koruyabilmeli, iyi fikirlerini oraya vaz'edetoil-
raeli. «Sen 6 ay evvel kooperatife kaydolma-
dm, onun için sen bu ilk genel kurul toplan
tısına katılamazsın...» Ne münasebet, niçin ka-
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nunen, tahdidedelim? Katılsın, ama seçme ve se
çilme hakkı ilk toplantı için verilmesin. Katı
labilir, teşvik edelim. Kooperatif kuruyoruz; 
değerli arkadaşlarım kooperatifi niçin kuruyo
ruz? Vatandaşı, ilgilileri bu mevzua teşvik 
etmek ve müşterek menfaatlarında nasıl fe
yiz bulunabilir şeklini bu kurulan koopera
tifle, örnek çalışma ile o kütleye bunu göster
mek için. O halde kısıtlayıcı hükümlerle bunu 
tahdide fırsat vermiyelim. Bu konuda bir de
ğiştirge önergesi takdim ettim. İltifat ederse
niz daha isabetli olur kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın onan, değişiklik önerge
nizde her halde bir noktayı yanlış yazmışsınız. 
Orasını okuyayım da düzeltiniz: «Genel Kurul 
toplantısından 6 ay evvel ortak olanlar ilk ge
nel kurulda seçme ve seçilme hakikini haiz ola
mazlar.» demişisiniz. Önergenizde öyle yazılı tav
zih ediniz. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarını, genel kurul toplantı
ları kooperatif ortaklarının müşterek haklarını, 
geçmişteki mesaJisini süzmek, geleceğime aüdo-
ian plânlarını, projelerini, bütçelerini eleşjtir-
mek için yapılır. Ben değiştirge önergemde bu 
hususu yazarken, bilerek yazdım. Şu maksatla 
yazdım: 6 ay evveline kadar kaydolmuş bir üye, 
6 ay evvelki yıllara alit, zamana aiıdolan her şe
yi bilimiyebilir. Onun için sureti ma'hsusıada bir 
tertibe düşürüldüğü zehabından kurtarmak ba-
kımınidan genel kurulu sırf seçim kasdiyle bu 
arkadaşları üye yaptırmış ohnamıak şekli ile, 
«Seçime ve seçilme hakkından mahrum bırakıl
sın» dedim. Şüphe yok ki, demoknatıik nizam
da bu böyle ollmıyabilir. Ama biraz evvel arz 
ettiğim endişeyi izale için o hükmün konulma
sını uygun mütalâa ettim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, görüşüme mu
vazi Hükümetim getirdiği 26 ncı maddenin ilk 
paragrafı gayet yerindedir. Komiısyonumuzun 
sunduğu son şiekil, gene 6 ay tahditli olduğu içtin, 
görüşümle uymuyor. Onun için bu 6 aylık müd
deti kaldıralım. Teklifim veçhile bu maddenin 
düzeltilmesini sağlıyalım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Koımiiısyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Muhterem Baışkan, muh
terem arkadaşlar; kanun taslarımızın 26 ncı mıad-
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de&i hakkında son verdiğimiz önerce ile ilgili 
olarak 'konuşacağım. 

önergemiz Hükümet tasarısındaki metinle 
Komisyon metninin karmam olarak hazırlanmış, 
verilmiştir. üç esaslı hükmü ihtiva etmektedir. 
Bunlardan bir tanesi, «Kamun ve anaraıukavele 
ile tesfcit edilen yükümlerini yerine getirmiyen 
ortaklar .»; ikincisi, «6 ay evvel kooperatife gir
memiş olanlar,» üçüncüsü de, «Kooperatifte fii
linden dolayı suç teşkil edeciek bâzı hâdiselere 
karışmış olanların», kooperatif yönetim kurul
larınla değü, önergemizde organlarına seçilme
mle şartını ihtiva etmektedir. 

Burada bâzı mütalâalar oldu. Her arkadaşın 
fikri muhterem. Birinci kısmı kanun ve anasöz-
leşimelerle yükümlerini yerine getirmiyen ortak
lar kimler olabilir? Bâzı sayın arkadaşlarımız 
yalnız ortaklık sermayesini yükümlülük olarak 
ıkabul ettiler. Ortaklık sermayeleri bile çeşitli 
şekilde ödenir. Halen tatbikatta, meselâ taah
hüt ettiği sermaye 5 000 liradır, bunun 1/4 ini 
peşin öder, mütebaki kısmını muayyen taksit
lerle öder, bunu anasözleşıme hüküm altına ala
bilir, yönetim kurulları karar altına alabilir. 
zamanımda taksitlerini ödeımiyenler olabilir, ikin
cisi; Türkiye ̂ de kooperatiflerdeki en büyük 
sıkımtı, ortakların taalhlhütlerini ifa etmemesi
dir. Bu taahhütler yalnız sermaye meselesi de
ğildir. Bilfarz bir küçük sanat kooperatifini ele 
alınız. Kooperatif ortaklarına güvenmiştir, or
taklarının atölyelerine güvenmiştir, bir bağlan
tı yapmıştır, zamianında taaihlhüdünü ifa edecek
tir. Ama dışarda bir lira fazla fiyat bulmuştur 
ortak, pabuçları kooperatife getirmez. Bir do
kumacılar istihlâk kooperatifini düşününüz; 
malımı kooperatife getirtmez. Bir zeytin koope
ratifi düğününüz... Yani yükümlülükten kasıt 
yalnız sermaye değil, anaSfeleşmenin hüküm 
'altına aldığı bütün taahhütleri yerine getirmek
tir. Bunu yapamazsınız kooperatifleri işletemez
isiniz, şekilcilıifcte kalır. Türkiye^de bu sıkıntı 
had safhadadır, küçük sanat kooperatiflerinin 
gelişememesiinin bir sebebi budur. Hiç olmaızsa 
genel kurula katılma hakkını vermemek sure
tiyle kooperatifle karşı taahhütlerini ortağın öde-
nıiesi hususu lon. fıkra ile öngörülmüştür. 

İkincisi; 6 ay evvel meselesidir. Bâzı spjyın 
arkadaşlarımız bunu tahdidedici buluyorlar. Ko
misyon bu hükmü tufeyli ortakların türememesi 
için tedvin etmiştir. Birçok yerde görülmüş

tür ki, kongreye bir ay kala 50 ortaklı bir koo
peratife 60 tane ortak alınmıştır. Başındaki kötü 
yönetici mevkiini muhafaza etsin diye; hatfıâ 
birçoklarının 100 liralık sermayenin 50 liralı
nı, 25 lirasını, 1/4 ünü, 12,50 lirasını yatırmak 
suretiyle yönetim kurulundaki vaziyetini muhja-
faza etmeye çalışmıştır. Kooperatif fikriie 
inanan insanlar buna itiraz etmezler. Biraz 
da kooperatiflere ciddiyet kazandırabilmek, ha
kiki ortak kazandırabilmek, kongre ortağı de
ğil, çünkü ortak olacak kimse biraz da bunıjın 
riskini düşünecektir, inanıyorsa ortak olacaktır. 
Bir ay evvel hükmünü getirirseniz veyahut bu 
hükmü tamamen kaldırırsanız birçok kc aperatif
lerde iyi çalışmıyan yönetim ve denetim kurul
larının yerlerini muhafaza etmeleri irin koo
peratif fikrini ve mekanizmasını alt üst ettijği 
görülmüştür. Komisyonumuz bu fikri bunun 
için tasarıya intikal ettirmiştir. 

i 
Üçüncü husus; suçlu ortak demiyoruz tasa

rıda, «Suç tenkil edebilen hali olan kimseler» 
diyoruz. Takdir edersiniz ki, bu gibi suçlar 
polisin bir eşkiyayı evde yakaladığı gibi ya
kalamaz. Birçok teşekküllerde görülmüştür bu, 
yalnız kooperatiflerde değil. Suç işlendikten 
altı ay, bir sene sonra vaziyet tesbit edilmiş
tir, mahkemeye gidilmiştir. Ticaret Bakanlığı 
müfettişleri teftiş ederek bulmuştur. Aynı kili
seleri mahkemeye dâvası intikal etmiş veya
hut hakkında tahkikat yapılan kimselerin pe
niden kooperatif organlarına seçilmesi çok mah
zurlu mütalâa edilmiştir. Hükümet tasarısın
da bu, «kurallar» olarak geçmiştir, bunu «or
ganlar» olarak önergemizde değiştirdik. Çün
kü, kongre başkanlıkları da, kongre divan
ları da organdır ve bu tip kimseler kongre
lere çok tesir etmeyi, çabuk tesir etmeyi, kong
relerden istedikleri neticeleri de - bilhassa l|ü-
çük kooperatiflerde - becereb'ilmektedirbr. Hjali 
suç teşkil eden kimselerin yönetim, denetim 
ve kongre divanlarında vazife almamaları için, o 
şaibeden kurtuldukları takdirde veyahut is&a-
dedilen suçtan kurtuldukları takdirde vazife 
alabilecekleri fikri hâkim olmuş ve tasarıda 
bu şekilde yer almıştır. 

Bir hususu tasrih etmek istiyorum, «kanjun 
ve anamukavele ile tesbit edilen yükümlülük
lerini yerine getirmiyenler» ilk bakışta bu hü
küm katı gibi gözükmektedir. Meclis zabıt-
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larma geçsin diye söylüyorum; bir ortağın 
elinde olmıyan sebeplerle bu yükümlülük
lerini yerine getirmemesi halinde elbetteki o 
ortak aleyhinde hiçbir muamele yapılmıyacak-
tır. Meselâ, tabiî âfetler gibi, yangın gibi, 
sel baskını gibi v. s. mücbir sebepler tahtın
da bu fıkra işlemiyecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ye

terlik önergesi gelmiştir. Yeterlik önergesini 
muameleye koymadan önce «Son söz milletveki-
linindir» hükmüne istinaden Sayın Kemal Çe-
tinsoy'a söz vereceğim. Onu takiben sırada Sa
yın Hayri Başar, Sayın Celâl Nuri Koç arka
daşlarımız vardır. 

Buyurun Sayın Çetinsoy. 
Yeterlik önergesi kabul edilmezse Sayın 

Koç, o zaman söz sırası size gelebilecek. 
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sa
yın Komisyon Başkanı tarafından 26 ncı mad
denin değişik şekli okunurken dikkatle dinle
dim. Bir Türkçe hatası yapıldığına kaaniim 
Tekrar okunmasında fayda vardır. «Ancak» 
diye başlıyan tâbirin sonunda ileride iltibasa 
mahal verecek bir yanlışlık olsa gerektir. 

BAŞKAN — «Ancak görev kurullarından,..» 
KEMAL ÇETİNSOY (Devamla) — «Görev» 

mi efendim? 
BAŞKAN — «Görev.» 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — «Kusur» olacak. 

BAŞKAN — «Ancak görev kusurlarından...» 
KEMAL ÇETİNSOY (Devamla) «Kusur»; 

tamam efendim, düzeldi. 
Şimdi muhterem arkadaşlar; benim söyliye-

ceğim birçok hususları Sayın Komisyon Baş
kanı açıkladılar. Vaktinizi almamak için 
bunlardan bahsetmiyeceğim. Yalnız, şu altı ay 
şartı hakikaten gerçeklere uygundur. Koope
ratife ortak olup da altı ay geçmiyen üyenin 
genel kurula iştirak etmeyişi onun haklarını 
sslbetmiyor. Bilâkis, altı ay sonraki ilk genel 
kurul toplantılarında bütün haklarını kullana
cağına, göre, art düşünce ile kooperatife or
tak olanların bu suretle kongre arifesinde 
alınması 'önlenmiş oluyor. Bir suiistimalin ön
lenmesidir ve zaruridir. 

Diğer hususları Sayın Komisyon Başkanı 
açıkladılar. Ben fazla söylemek istemiyorum. 

Metin bu şekilde kabul edildiği takdirde ha
kikaten gerkçeklere uygun olacak. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde veril
miş bulunan ve görüşmelerin yeterliğine dair 
olan önergeyi okutuyorum. Sayın Hayri Başar 
ve Sayın Celâl Nuri Koç sıradadır. 

Başkanlığa 
26 ncı madde üzerindeki müzakereler ye

terlidir. Kifayetine karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Gümüşane Milletvekili 
Sabahattin Savacı 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Yeterlik 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Koç. 
CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar; benim yeterlik önergesi aleyhinde 
söz almaktan maksadım şudur : Evvelâ, Koo
peratifler Kanununun 26 ncı maddesi kanu
nun anamaddesidir. Bu kanun maddesinde ta-
dadedilen hususlar evvelâ ticarette hareket 
serbestisi ve karar serbestisi ile ilgilidir. 

ikincisi : Bütün arkadaşların bildirdiği veç
hile bir suiistimali önlemek zımnında altı ay 
lık kaydı ile kooperatife ortak olanların yü
kümlülüklerini yerine getirme veya getirmeme 
meselesi hukukî bir durum yaratmaktadır. Bü
tün bunları açıklığı ile izah edebilmemiz için 
ve bu husustaki görüşlerimizi, akademik fik
riyatımızı izah edebilmemiz için bu yeterlik 
önergesinin aleyhinde oy kullanmanız için 
huzurunuza geldim, istifhamım budur, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı madde üzerinde verilmiş bulunan 
değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler kanun tasarısının 26 ncı mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Madde 26. — Kanun ve anasözleşme ile tes-
bit edilen yükümlerini yerine getirmiyen, âdi 
genel kurul toplantısından altı ay evvel ortak 
olmıyan ortaklar hariç her ortak genel kurula 
katılma hakkına sahiptir. 
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Bu konuda kararı yönetim kurulu verir. 
Bu karara genel kurul itiraz edilebilir. 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMOSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi Yü

ce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. Diğer öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
S. Sayısı 351, Kooperatifler kanunu tasarı

sının 26 ncı maddesinde kanun ve anasözleş-
me ile tesbit edilen yükümlerini yerine getir
miyen ortakların genel kurula giremiyeceği 
yükü konmuştur. 

Mütaaakıp maddede, ortakların sermaye 
ve sair ödemelerden yükümlülüklerini yerine 
getirmedikleri takdirde ortaklıktan düşecek
leri hususu mevcuttur. Şu halde 26 ncı mad
dedeki yerine getirilmiyen yükümlülükler or
taklıktan düşmeyi gerektirenlerin dışında ka
lanlardır. Bu takdirde, bazan, genel kurula iş
tirakinde mahzur mütalâa edilen ortakların, 
yönetim kurulunun maksatlı takdiri ile bu hak
tan mahrum bırakılması mümkün olabilir. 
Hattâ bâzı ortakların çeşitli özel sebepler 
veya ihmalle bâzı basit yükümlülüklerini ye
rine getirmemiş olmalarının hemen istismar 
edilmesi de mümkün olabilir. Bu itibarla mad
denin, ortağı genel kurula iştirakten her 
bahane ile menedici olmaktan çıkartılarak aşa
ğıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli 

Sedat Akay 

«Madde 26. — Kanun ve anasözleşme ile 
tesbit edilen yükümlerinden, ortaklığın düş
mesini gerektirenler dışındakileri yönetim 
kurulunun yazılı ikazına rağmen yerine 
getirmiyen, âdi genel kurul toplantısından altı 
ay evvel ortak olmıyan ortaklar hariç, her 
ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir.» 

BAŞKAN — Komisyon; okunmuş bulunan 
Sedat Akay'in önergesine katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden-

I 1er... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler kanunu tasarısının 26 pıcı 

maddesi, her ortağın genel kurula katılma 
hakkı bulunduğunu tesbit etmiştir. Ancak ka
nun ve anasözleşme ile tesbit edilen yükümle
rini yerine getirmiyen ortakların genel ku
rula katılamıyacakları hükmü de konmuştur. 
Bu ibare hem lüzumsuzdur ve hem de yan
lış yorumlara meydan varebilir. Esasen önemli 
yükümlerini yerine getirmiyen ortaklar hak
kında yapılacak işlem, tasarının 27 nci madde
sinde gösterilmiştir. Bunun dışında keyfi 
takdirlere meydan verecek şekilde bâzı or
takların genel kurula katılma haklarının kal
dırılması doğru olamaz. Genel Kurula katılmı-
yacak ortak, zaten kooperatiften çıkarılmış bu
lunmalıdır. Hem kooperatife ortaklık devam 
edecek, hem de genel kurula bu ortak almımya-
cak; bu, anlaşılması zor bir keyfiyettir. 

Bu sebeple 26 ncı maddenin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Millet Meclisi 
C. H. P. Grupu Sözcüsü 

Afyon 
Murat öner 

Değiştirilen madde 
«Madde 26. — Bir genel kurul toplantısın

dan 6 ay önce ortak olmıyan ortaklar hâriç, 
her ortak genel kurula katılma hakkına sa
hiptir.» 

BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı
yor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmdyenler... Kabul edilmemiştik 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

351 sıra sayılı kooperatifler kanunu tasarı
sının 26 ncı maddesinin aşağıda belirtildiği şe
kilde redakte edilmesini rica ederiz. 

Konya İzmir 
İhsan Kabadayı Mustafa Uyar 
Madde 26. — Birinci satırdaki «getirmiyen» 

I kelimesinden sonralki «virgül» yerine «ve»; ke-

- 523 — 



M. Meclisi B : 15 10 . 12 . 1968 O : 1 

İlmesinin yazılması ve ikinci 'satırdaki «hariç» 
kelimesinden sonra bir «virgül» eklenmesi. 

BAŞKAN — Bu tamamen maddenin tertip 
ve tab'ı ile ilgili bir önergedir. Komisyon katı
lıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

E AŞK AN — Buna da mı katılmıyorsunuz? 
O virgül, «ve» ile «hariç» kelimesinden sonra 
konacak virgülün madde üzerine bir müessi-
riyeti yok diyorsunuz, katılmıyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, bu önerge 
esas komisyon maddesi ile alâkalı olarak veril
miştir. Bizim son verdiğimiz önerge ile bir alâ
kası yc|ktur. Bu sebepten dolayı katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmı
yor. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler kanunu tasarısının bölüm 3, 

sayfa 79, madde 26 nın aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Türkân Seçkin 

«Madde 26. — Kanun ve anasözleşme ile 
tesbit edilen yüklemlerini yerine getirmiyen, 
âdi genel kurul toplantısından 1 ay evvel ortak 
olmıyan ortaklar hariç, her ortak kooperatif 
genel (kuruluna katılma halikına sahipltir.» 

BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı
yor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Deği
şiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

213 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Kırşehir 
Süleyman Onan 

«Madde 26. — Kanun ve anasözleşme ile 
tesbit edilen yükümlerini yerine getiren her 
ortak, genel kurul toplantılarına katılırlar. 
Ancak, genel kurul toplantısından 6 ay evvel 

ortak olanlar, ilk genel kurulda seçme ve seçil
me hakkına haiz olamazlar.» 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) —- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş bulunan de
ğişiklik önergesini okutuyorum. 

(Geçici Komisyonun değişiklik önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önerge Ko
misyon tarafından hazırlanmıştır, binaenaleyh, 
Komisyon tarafından tekabbülü de mutazam-
mındır. Bu sebeple önergeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafmdan verilmiş olduğu cihet
le filhal kabulü de mutazammın bulunmakta
dır. O halde, 26 ncı maddeyi şimdi okutulan de
ğişiklik önergesi muvacehesinde, okunmuş şekli 
ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 26 ncı madde bu şekil ile kabul 
edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 

D) Ortakların ödev ve sorumlulukları : 

I - Süre ve ortaklığın yok olması : 
Madde 27. — Ortakların yüklendikleri pay

lar için ödeyebilecekleri para tutarını anasözleş
me belirtir. Kooperatif, sermaye ve yüîdemlerin-
de borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan 
ortaklarından elden yazılı olarak veya taahhüt
lü mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilânla 
ve münasip bir süre belirterek yükümlerini ye
rine getirmelerini ister, tik isteğe uymıyan ve 
ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yükümle
rini yerine getirmiyenlerin ortaklığı kendiliğin
den düşer. Ortaklığın düşmesi alâkalının, anasöz
leşme veya diğer suretlerle doğmuş borçlarının 
yok olmasını gerektirmez. 

BAŞKAN — 27 nci madde okunmuş bulun
maktadır. Üzerinde verilmiş bulunan önerge ol
madığı cjhetle, daha önce Yüce Meclisin almış 
olduğu karar gereğince müzakereye tabi tutul
mamaktadır. Bu sebeple 27 nci maddeyi, matbu 
şeklinde ve okunmuş şekli ile oyunuza sunuyo-
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rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 
II - Kooperatifin sorumluluğu : 
Madde 28. — Anasözleşmede aksine hüküm 

olmadıkça kooperatif, alacaklılarına karşı yal
nız mamelekiyle sorumludur. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi yoktur. Bu sebeple müzakereye tabi 
değildir. 28 nci maddeyi okunan şekli ile oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum. 
1. Smırsız sorumluluk : 

Madde 29. — Anasözleşme, kooperatifin var
lığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, 
ortaklarının da şahsan ve sınırsız olavak sorum
lu tutulacaklarını hüküm altına alabilir. Bu tak
dirde alacaklılar kooperatifin iflâsı veya diğer 
sebeplerle dağılması halinde alacaklarını tama
men sağlıyamazlarsa, kooperatifin borçlarından 
dolayı, kooperatif ortakları zincirleme ve bütün 
varlıklariyle sorumlu olurlar. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde yalnız
ca Sayın Mustafa Uyar tarafından verilmiş bu
lunan bir değişiklik önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
351 sayılı Kooperatifler Kanunu tasarısının 

29 ve 30 ncu maddelerinin 29 ncu madde olarak 
vo «Ortakların sorumluluğu» başlığı altında, 
asaeıdaki şekilde değiştirilmesini rica ederiz, 

Konya İzmir 
İhsan Kabadayı Mustafa Uyar 

«Ortakların sorumluluğu : 
Madde 29. — Anasözleşme, kooperatifin var

lığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, 
ortaklarının da şahsan ve koydukları sermaye 
ile sınırlı olarak sorumlu tutulacaklarını hüküm 
altına alabilir. Bu takdirde alacaklılar, koope
ratifin iflâsı veya diğer sebeplerle dağılması ha
linde alacaklarını tamamen sağlıyamazlarsa, ko
operatifin borçlarından dolayı, kooperatif ov. 
takları zincirleme ve koydukları sermaye ile sı
nırlı olarak sorumlu olabilirler. 

Anasözleşmeye, kooperatif borçları için, or
takların paylarından fasla olarak sınırsız bir şe
kilde sorumlu olacakları hususunda bir hüküm 
de konabilir. 

İflâsın sonuna kadar bu sorumluluk iflâs ida
resi tarafından ileri sürülür,» 

BAŞKAN — Komisyon, bu değişildik öner
gesine katılmıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 
29 ncu madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde Sayın 
Hasan Ünlü, buyurunuz. 

Sayın Süleyman Onan, siz de 29 ncu mad
de üzerinde söz istiyorsunuz, peki efendim. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlarım, «Sınırsız sorumluluk» ta ve bu so
rumlulukla ilgili olarak tanzim edilmiş bulu
nan 29 ncu maddenin sonunda, «zincirleme» 
diye bir mesuliyet durumu ortaya konulmuş
tur. Yani bunu hukuk lisanında, müteselsilen 
tahsil durumu olarak kabul ediyoruz. Şimdi, 
bu zincirleme olan bir sorumlulukta, bu ka
nunun 1 nci maddesinde belirtilen hükümden 
istifade ederek, kooperatife iştirak etmiş bu
lunan birçok kimselerin, icabında bu koperati-
fin 1 nci maddesinde belirtilen belediyeler, köy
ler, dernekler ve cemiyetleri soymak gibi bir 
duruma meydan vermek imkânı hâsıl olacak
tır. Misalini vereyim: Bir kooperatif kurul
muştur. Belediye veyahut da özel idare ortak
tır. Sınırsız bir sorumluluk vardır. Kooperatif 
ortaklarından bir kısmının mamelek durumu 
bellidir. Fakat onun dışında bir malı mülkü 
yoktur. Ama, kooperatif mevcudiyetinden faz
la,, diğer bir Devlet müessesesinden fasla para 
çekmişse ve mütaakip bir olaydan sonra, bu 
gibi hatalı bir işlemden sonra, banka veyahut 
Devlet müessesesi alacağını kooperatiften tah
sil ettiği anda, sorumluluk müteselsil olursa, 
ortak yani özel kişilerden birşsy alamayınca, 
birşey bulamayınca kime avdet etmiş olacak
tır? özel idareye, belediyeye ve köye,. Bu du
rumda, hattâ icabında belediye mensupların
dan ve özel idareden birkaç kişi ve özel idare
de bulunan büyük yetkili idareciler birkaç ki
şiyi toplar, bir koperatif kurdurur. Devlet ban
kalarından para çeker. Ondan sonra, bu şekil
de «iflâs etmiştir», diye bir durum beyan eder. 
Sevdiği ve ortak ettiği kişilerin de malları 
yoktur. Belediyenin müjkünü, malını da bu şe
kilde muayyen kişilere vermek gibi bi? yol, 
bu hükümde ortaya çıkmış olacak. 
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Şu vaziyete göre, «sorumluluğun mütesel-
siılen» şeklinde değil, «doğrudan doğruya» 
olup her kişi, sınırsız bir şekilde sorumlu ol
malı. Fakat mütesslsilen olunca birinoi mad
desinde belirtilen hükmi şahısların iştıiraki ha
linde aleyhte olacaktır. Bu durumda kurulmuş 
bulunan kooperatiflerin gayeleri, kooperatifin 
âmme 'hizmetine iştirak etmesi değil, muayyen 
kişileri hile yollariyle zengin etme ve bu koope
ratifin bilâhara iflâsını göstermek gibi bir va

ziyetin meydana gelmesine yol açmış olacaktır. 
Komisyonun şimdiden bu gibi hususlar üze

rimde etraflı bir şekilde durmasında fayda var
dır. ıSaygııIar sunarım. 

BAŞKAN — Vakit çok gecikmiş bulundu
ğu cihetle birleşimi, 11 Aralık 1968 Çarşamba 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 18,51 

— 526 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
15 NCt BİRLEŞİM 

10 . 12.1968 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

X I . — Kooperatifler kanun tasarısı ile 
Konya Milletvekili Fakih özfakih ile Adana 
Milletvekili, Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının Kooperatifler kanunu teklifi ve 
Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, Koopera
tifler kamunu teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) 
(ıS. Sayısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 21 .12 .1967] 

X 2. — Arşa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kumlu Ge
çici Komisyon raporıu (1/157) (S. 'Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

3. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sartibrahiımıoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili FaMh özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir 'Milletvekili İsmet An-
gı ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu, tek
lifleri ile 'Çalışma ve Adalet komisyonlarından 
7 şer üyeden kumlu Geçici Komisyon raporu 
(1/313, 2 /1 , 2/54, 2/445) (ıS. Sayısı : 324 ve 
324 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 4. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Tütün ziraatı kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Bimicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi Işgüzar'ın, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, içişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kumlu Geçicd Komisyon rapora 

(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 .1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI i 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 099) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Hec-
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 1Cİ/7) 
(S. Sayısı : 619) (Dağıtma tarihi v 12 . 2 .1968) 

4. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 8 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı 
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin j(D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 2/624; Cumhuriyet Se
natosu 2/244) (S. Sayısı : 680 e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 29 ,11.1968) 



V 
ÎKÎ.DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

1. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün- Ekicileri* Genel Bir
liği kanun tasarısı ile izmir Milletvekili Mus
tafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye 
Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi ve 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 , 1968] 

X 2. —• Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman' Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, içiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin (eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e l nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 196S] 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 6. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 

10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 8. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 12. — Konut kanunu tasarısı ile izmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, içişleri, 
Maliye, imar ve iskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis r e 
Mimar Odalan kurulmıasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma-



sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci elk) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet ihale kanunu tasarısı. An
kara Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ille Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet ihale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Nunnanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 
66 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük 
ve Telkeil, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1968] 

X 15. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve içişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
işleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

16. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan 
Geçfci Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı : 
704) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

17. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü 
ve 7 noi maddelerinin değiştirilmesine, bu kanu
na bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve İmar ve İskân komisyonlarından seçi
len 9 ar üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/518) (S. Sayısı : 739 ve eki) [Dağıtma ta
rihi : 20 . 11 . 1968] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat 
Açıkalm ve 11 arkadaşının, Milletlerarası mü
nasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifi ve Ticaret, Maliye, Anaya
sa, Dışişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(2/243) (S. Sayısı : 741) [Dağıtma tarihi : 
20 .11 .1968] 

19. — Aydın Milletvekili Reşat özardafnım, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Milli Güvenlit ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanonun 
yürürlükten kalıdırılması hakkında kanun jtek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma kari-
hi : 20 . 2 . 1968] 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili Ilyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinin biır fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

21. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imza
lanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları: ha
linde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla! ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarıma mütaallik milletlerarası amdlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşmanın, protokollerin ve nihai 
Ahdlaşmaının onaylanmasının uygun baılundu-
ğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423): (S. 
Sayısı : 653 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
26.11.1968] 

22. — 5247 sayılı istanbul Üniversitesi jKu-
ruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitrilm ve Plân komisyonları raporları 
(1/478) (,S. Sayısı : 731 ve eki) [Dağıtma ta
rihi : 27 . 11 . 1968] 

23. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/532) (,S. Sayısı : 736 ve eki) [Dağıtma; ta
rihi : 27 . 1 1 . 1968] 

24. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer UouzaFıın, 931 sayılı iş Kanumnjnuin 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkımda 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

X 25. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet; Se
natosu istanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri hak
kında kanun teklifi, Trabzon Milletvekili Sjelâ-
hattin Güven, Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 



okulları kanunu teklifleri (1/533, 2/117, 2/204, 
2/361) (S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1968) 

26. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 27. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 
24 ve 25 nci maddelerini değiştiren metinle
rinin onayı hakkında kanun itasarısı ve Dışiş
leri ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları 
raporları (1/409) (S. Sayısı: 684 ve 684 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 11 . 1968) 

X 28. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. 'Sayısı : 135 e 2 nci ek( (Dağıtma tarihi 
29 . 11 . 1968)' 

X 29. — Kanun ve kararnameler iealbı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini1 hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 .11.1968) 

X 30. — Toprak ve su Kaynaklarını Geliştir
me Birlikleri kanun tasarısı ve Köy işleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) '(Dağıtma'tarihi : 29.11.1968) 

31. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

32. — Emekli sandıklariylc maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 .11.1968 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik 
Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hid-
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ro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı : 681 e 
1 nci ok) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

X 34. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun 'tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (;S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 35. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerıiniın değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin 'kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 'komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 19'68) 

X 36. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 
2284 sayılı Türkiye Halik Bankası Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye, Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(2/290) (S. Sayısı : 719 a 1 ek) (Dağıtma tari
hi : 29 . 11 . 1968) 

X 37. — Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 
sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun .tasarısı ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/510) (S. Sayısı : 
720 ye 1 ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

38. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
'hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/527) (IS. Sayısı : 733 e 1 ek) 
(Dağıtıma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

39. — Ego Üniversitesinde bir mühendislik 
'bilimleri fakültesi kurulması ile ilgili Ege Üni
versitesi kuruluş Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/528) (<S. Sayısı : 734 e 1 ek) (Dağıtma tari
hi : 29 . 11 . 1968) 

40. — Ego Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki '6953 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor-



aan. (1/526) (S. Sayısı : 735 e 1 ek) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 41. — 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 neü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Sanayi ve Plân komisyonları raporları (1/553) 
(İS. Sayısı : 740 ve 740 a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

42. — Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka-
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I nununun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
I ve geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenme-
I sine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Komis

yonu raporu (2/631) (S. Sayısı : 705 ve 
705 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1968) 

X 43. —Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Poli Teknik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

» ^ • • 

(15 nci Birleşim) 




