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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZEt
Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin, ihracatımızı engelliyen ve dış memleketlerce yapılan ithalin tevsikına mütedair olan
kararın kaldırılması hakkındaki sözlü sorusu
na, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi
Velibeşe cevap verdi.
Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin, 14 Mayıs 1950 tarihinin ebedileştirilmesi
için hâtıra pulları çıkarılması hakkında Hükü
metin bir kararı olup olmadığına dair olan sözlü

sorusuna, Ulaştırma bakanı Tevfik İleri cevap
verdi.
16 . VI . 1950 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanyekili
Kâtip
Bursa Milletvekili
Manisa Milletvekili
H. Köymen
M. Kurbanoğlu
Kâtip
İstanbul Milletvekili
F. Tekil

Sorular
Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'in, Er
zurum özel İdaresine ait 18 dükkân için yapılan
mukavele hakkındaki sözlü soru Önergesi İçişleri
Bakanlığına gönderilmiştir (6/8).
Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz'in, Bele
diye Gelirleri Kanunu gereğince Kazanç, Bina
ve Yol Vergilerinden alınmakta olan Belediye
payları hakkındaki sözlü soru önergesi, İçişleri
ve Maliye Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/10)
Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöız'ün,
hayvancılığın ilerlemesi ve ayakkabıcı esna
fının korunması için kauçuk ayakkabı ve ayak
kabı imaline yarar kauçukların memlekete itha
lini önleyici tedbirler hakkında Hükümetçe ne
düşünüldüğüne dair olan sözlü soru önergesi,
Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Bakanlıklarına
gönderilmiştir. (6/9).
Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâbis'in, Eskişehir'de Seylâp Amirliği tarafından
yardım parası ile satın alman otomobil hak
kındaki sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakan
lığın,", gönderilmiştir. (6/11)
Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, halka
fena muamele yapan memurlar hakkındaki Ulaş-

tırma Bakanlığı tarafından verilen karara ve
halen tekaüt müddetini doldurmuş memurlarla
ihtilastan mahkûm olan memurlara ve köylü iş
sahiplerinin işlerinin görülmesine dair olan söz
lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir.
(6/12)
Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz'ün,
Milletvekilleri Seçimi Kanunu gereğince san
dık kurullarında çalıştırılan partili üyelere şim
diye kadar verilmemiş olan ücret ve zaruri yol
masraflarının ne zaman verileceği hakkındaki
sözlü soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/13)
Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, bugün
kü sahne hayatımızın inkişafı hususunda Hü
kümetçe ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
olan sözlü soru önergesi, İçişleri ve Millî Eği
tim Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/14)
Ankara Milletvekili Dr. Talât Vasfi öz'ün,
verem savaşının temelini teşkil eden süt istih
salinin teşkilâtlandırılması ve planlanması hu
susunda ne gibi tedbir alınacağı hakkındaki
sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/15)

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Tasarılar
1. Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei
Umumiyesinin teşkilât ve vazifelerine dair olan
1042 sayılı Kanunla bu kanunun ek ve tadille
rinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna yeni
bâzı hükümler eklenmesine dair olan 4577 sayı
lı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi
hakkında Kanun tasarısı (1/8) (Ulaştırma ve
Bütçe komisyonlarına).

2. Türk Ceza Kanununun 4055 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan 526 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/9) Ada
let Komisyonuna).
3. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı
yedi aylık Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı
(1/10) (Sayıştay Komisyonuna).
4.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı Ke-

siniıesabı hakkında Kanun tasarisı ( İ / Ü )
(Sayıştay Komisyonuna).
5. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/12) (Sa
yıştay Komisyonuna) ..
6. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı K >
sinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/13) (Sa
yıştay Komisyonuna).
7. Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti h a h
olan eserlerin korunma, bakım ve restorasyon
işlerinde uygulanacak prensipleri kararlaştır
mak üzere bir Danışma Kurulu kurulması hak
kında Kanun tasarısı (1/14) (İçişleri Komisyo
nuna)
Teklifler
8. Afyon Karahisar Milletvekili İhsan Sâbis'in, Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve
harcirahları hakkındaki 1757 sayılı Kanuna ek
3050 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun teklifi (2/11) (Bütçe Ko
misyonuna) .
9. Afyon Karahisar Milletvekili İhsan Sâbis'in Milletvekilleri Seçimi hakkındaki 5545
sayılı Kanunun 4 ncü ve 6 ncı maddelerinin
değiştirilmesine dair Kanun teklifi (2/12) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarına).
10. Ankara Milletvekili Hâmid Şevket İn
ce'nin, Noter Kanununun 18 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun teklifi (2/8) (Ada
let Komisyonuna).
11. — Kayseri Milletvekili îımail Berkok ve
on üç arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 526
ncı maddesinin ikinei fıkrasının değiştirilmesi
hakkında Kanun teklifi (2/6) (Adalet Komis
yonuna) ;
12. — Konya Milletvekili Ümran Nazif Yiğiter'in, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun
398 ncı maddesinin değiştirilmesine dair Kanun
teklifi (2/9) (Adalet Komisyonuna);
13. — Konya Milletvekili Ümran Nazif Yiğiter'in, Türk Ceza Kanununun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun teklifi (2/10)
(Adalet Komisyonuna);
14. — Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin ikinci
fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi
(2/7) (Adalet Komisyonuna);
Tezkereler
15. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşuna
eklenen kadı\>daki değişikliğin onanmasına dair

Başbakanlık tezkeresi (3/39) (Bütçe Komisyo
nuna) ;
16. — Başbakanlık 1940 ve 1941 yıllan Ay
niyat Kesinhesap cetvellerinin gönderildiği hak
kındaki Başbakanlık tezkeresi (3/40) (Sayıştay
Komisyonuna);
17. — Başbakanlık 1942 yılı Ayniyat Kesin
hesap cetvellerinin gönderildiğine dair Başba
kanlık tezkeresi (3/41) (Sayıştay Komisyonuna);
18. — Başbakanlık 1943 yılı Demirbaş eşya
ve Ayniyat Kesinhesap cetvellerinin gönderildi
ğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/42) (Sayıştay
Komisyonuna);
19. — Başbakanlık dairesiyle, Devlet Basım
evi ve Arşiv dairesinin 1939 yılı demirbaş icmal
cetvellerinin gönderildiği hakkında Başbakan
lık tezkeresi (3/43) (Sayıştay Komisyonuna)
20. — 1945 yılı Millî Korunma Bilançosu
nun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi
(3/44) (Sayıştay Komisyonuna)
21. — 1946 yılı Millî Korunma Bilançosu il»
buna ait Umumi Murakabe Heyeti raporu ve il
gili Bakanlıkların mütalâaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/45) (Sayıştay Komisyonu
na)
22. — Devlet eliyle zirai işletmeler kurulma*
sini sağlamak için Tarım Bakanlığına bağlı Zirai Kombinaların merkez ve taşra kuruluş kad
rosunun onanması hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/46) (Bütçe Komisyonuna)
23. — Dışişleri Bakanlığında kurulmuş olan
(Ticari ve Malî Anlaşmalar Görüşme Kurulu)
kadrosunun onanması hakkında Başbakanlık
tezkeresi (3/47) (Bütçe Komisyonuna)
24. — Dışişleri Bakanlığında kurulan (Tica
ri ve Malî Anlaşmalar Görüşme Kurulu) kad
rosunda yapılan değişikliğin onanması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/48) (Bütçe Komis
yonuna)
25. — Dışişleri Bakanlığında kurulmuş olan
(Sipariş Merkezi Bürosu) kadrosunun onanma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/49) (Büt
çe Komisyonuna)
26. — Dışişleri Bakanlığında kurulmuş olan
(Sipariş Merkezi Bürosu) kadrosunda yapılan
değişikliğin onanması hakkında Başbakanlık
tezkeresi) (3/50) (Bütçe Komisyonuna)
27. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâ-
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2i maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı
Kanunun 3 ncü maddesinin yorumlanmasına
dair Başbakanlık tezkeresi (3/51) (Bütçe Ko
misyonuna)
28. —• Dinar'ın Moran Köyünden Memhetoğİu Mustafa Saİmal'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ((3/36)
(Adalet Komisyonuna)
29. — Ekonomi Bakanlığı Merkez Kuruluşu
kadrosuna yapılan bâzı eklerin onanması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/52) (Bütçe Kamisyonuna)
30. — Ekonomi Bakanlığına bağlanan (Kâğıt
ve matbuayı düzenleme) bürosu kadrosunda
yapılan değişikliğin onanması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/53) (Bütçe Komisyonuna)
31. — Ekonomi Bakanlığı Merkez Kuruluşu
na eklenmiş olan kadrolarda yapılan değişikli
ğin onanması hakkında Başbakanlık tezkeresi
(3/54) (Bütçe Komisyonuna)
32. —• İaşe işlerinin gördürülmesi için Ticaret
Bakanlığı emrinde ihdas olunan memuriyetlere
ait kadroların onanması hakkında Başbakanlık
tezkeresi (3/55) (Bütçe Komisyonuna)
33. — İçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluşuna
eklenen kadronun kaldırıldığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/56) (Bütçe Komisyonuna)
34. — Millî Korunma dâvalarını görmekle
görevlendirilen Hususi ve Asliye mahkemeleri
ne verilen ödenekten yapılan ödemeleri incele
mek üzere kurulan büro kadrosunun onanması
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/57) (Bütçe
Komisyonuna)
35. — Mülga Kibrit ve Çakmak Tekeli Ge
çici İşletme İdaresinin 1 . I . 1946 ilâ 31 . V .

1946 süresine ait bilançosu ile Denetçiler râpö*
runun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkere
si (3/37) (Sayıştay Komisyonuna)
36. — Ticaret Bakanlığı Merkez Kuruluşuna
eklenen kadrodaki değişikliğin onanması hak*
kında Başbakanlık tezkeresi (3/58) (Bütçe
Komisyonuna) >
37. — Ticaret Bakanlığı Merkez Kuruluğu
na eklenen müfettiş kadrolarındaki değişikliğin
onanması hakkında Başbakanlık
tezkeresi
(3/59) (Bütçe Komisyonuna);
38. — Ticaret Bakanlığı Merkez Kuruluşu
na eklenen kadronun onanmasına dair Başba
kanlık tezkeresi (3/60) (Bütçe Komisyonuna);
39. — Trabzon Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkında Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanlığı tezkeresi (3/38) (Tutanakları İnceleme
Komisyonuna);
40. — Yargıtayda kurulan hususi daire kad
rosunun onanması hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/61) (Bütçe Komisyonuna);
Raporlar
41. — Sivas Milletvekili Fikri Tirkeş'in,
Dilekçe t Komisyonunun 23 . IİI . 1950 tarihli
Haftalık Karar Cetvelindeki 3009 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve
Dilekçe Komisyonu rporu (4/40) (Gündeme);
42. — Türk Ceza Kanununun 4055 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan 526 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ile Kay
seri Milletvekili İsmail Berkok ve 13 arkadaşı
nın ve Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ln,
Türk Ceza Kanununun 526 ncı mcaddesinin
ikinci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (1/9,
2/6, 7) (Gündeme).
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Açılma saati : 15
BAŞKAN — Bftşkanvekili Fuad Hulusi Pemirelli (İstanbul)
KÂTİPLER : Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa), Raif Aybar (Bursa).
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BAŞKAN — Çokluğumu*
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3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Türk Ceza Kanununun 4055 sayıh Ka
nunla değiştirilmiş olan 526 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ile Kay
seri Milletvekili İsmail Berkok ve 13 arkadaşı
nın. ve Tokad Milletvekili Ahmet Oürkan'm,
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin
ikinci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun
teklifleri ve Adalet Komisyonu raponı (1/9,
2/6, 7) [1]

nun mazbatasında da tasarının hemen gündeme
alınması ve ivedilik ve yeğlikle görüşülmesi Ka
mutaya teklif ediliyor. Bu itibarla yazılı tek
lifler karşısındayız. Bu teklifleri birer birer re
yinize arzedeceğim.
Evvelâ bunun gündeme hemen alınması tek
lifini yüksek reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler lütfen işaret versinler... Kabul etmiyenler...
Kabul edildi. Şu halde tasarı gündeme alın
mıştır.
İvedilik teklifi de vardır. İvedilik teklifi,
biliyorsunuz ki, kanunun yalnız bir kere mü
zakere edilip intaç edilmesini tazammun eder.
Bu teklifi de oyunuza sunacağım. İvedilik tek
lifini kabul edenler lütfen işaret versinler... Kahul etmiy enler ... Kabul edilmiştir.
Bir de öncelik teklifi vardır. Yani gündem
deki maddelerden önce bu kanun tasarısının mü
zakere edilmesini kabul edenler lütfen işaıret
versinler... Kabul etmiy enler ... Kabul edilmiş
tir.
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Reis
Bey söz istiyorum.
BAŞKAN — Bir takrir geldi efendim, mü
saadenizle okutuyorum.

BAŞ8A$AK ADNAN MENDERES (İstan,
bul) — W& istiyorum.
BAŞKAN. — Buyurun!
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar; Arapça ezan hak
kında Demokrat Parti Meclis Grupunda veri
len kararın gazeteler ve radyo ile yayınlanması
neticesinde kanuni mâniin kaldırılmış olduğu
telâkkisinin hâsıl olması ve bâzı vatandaşların
Şarapça ezan okuması muhtemel olduğu için bu
bap/ta Hükümetçe Meclise seyketmiş olduğumuz
lâyihanın bugünkü ruznameye alınmasını ve
müstacelen müzakere edilmesini yüksek tasvi
binize arzediyorum. (Muvafık, bravo sesleri,
soldan, sürekli alkışlar).
BAŞKAN — Arkadaşlar; Başbakanın bah
settiği, Türk Ceza Kanununun 526 ncı mad- .
Meclis Başkanlığına
desinin tadili hakkındaki tasarının, raponı
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin
Adalet Komisyonunca yazılmış, tabı ve tevzi
değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısı görü*
edilmiştir. Yalnız aradan 48 saat geçmediği şülürken aleyhte söz almak istiyenlerin, evvel
için gündeme alınmamıştır. Şu kadar ki,
den tesbit buyurularak iki zat lehte konuştuk
şimdi muhterem Başbakanın buyurdukları es
tan sonra sözün aleyhte konuşmak istiyenlere ve
babı mucibeye dayanılarak Adalet Komisyonurilmesini arz ve teklif ederim.
Erzurum Milletvekili
Mustafa Zeren
[13 3 saydı btsmayazı tutanağın sonunda*
BAŞKAN — Şimdi Sinan Tekelioğlu arefor.
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Başkan söz alanların adlarını sırasiyle Kamu
kâdaşımız işaret ettiler, yazdık.
taya bildirir. Komisyon veya bir parti gurupu
Lehte mi, aleyhte mi?
adına söz istediklerinde, Başkan veya sözcüler
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Lehte.
Aleyhte olur mu?
sıraya bağlı değildir. Son söz Milletvekillerinindir.
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) —
Gurup namına söz istiyorum.
Bu takrir bu şekilde değildir. Bu madde
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Reis Bey
hükmüne göre mi, takrir veçhile mi hareket
takririn mânasını anlıyamadlk. Bir daha okun
edelim (takriri reye koyun, sesleri) Anlaşıldı.
sun.
Evvelâ aleyte konuşsunlar, sonra lehte konuş
BAŞKAN — Söz istiyenleri okuyorum: Ce
sunlar. Bu şekli kabul edenler lütfen işaret
mal Reşit Eyüboğlu Cumhuriyet Halk Partisi
buyursunlar... (Neyi sesleri) etmiyenler... Ka
Meclis Gurupu namına ve aleyte.
bul edilmemiştir. (Anlaşılmadı sesleri) Müsa
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) —
ade ederseniz 85 nci maddenin hükmü karar
hakkında.
alınmadıkça nöbetleşe söz verilmesine imkân
BAŞKAN —• Diğer söz istiyenler:
vermiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Gurupu na
Talât Vasfi Öz, İbrahim Kirazoğlu, Arif Hik
mına tasarı üzerinde söz istiyen her halde ta
met, Necdet Yılmaz, Ahmet Gürkan, Salâhattin
kaddüm edecektir. Nöbetleşe görüşmek için
Âdil, Ömer Bilen, Hikmet ölçmen, Ömer Rıza,
bir karar alınmasına lüzum yoktur. Şu halde
Ümran Nazif, Muzaffer Mühto. (Duyulmuyor
şimdi müzakereye başlıyoruz, söz Cumhuriyet
sesleri).
Halk Partisi namına Cemal Eyüboğlu'nıındur.
Efendim, hoparlörün düzeltilmesini söyledik, I
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) —
ama imkân yokmuş, ben mümkün olduğu ka
Sayın arkadaşlar,
dar sesimi işittirmeye çalışacağım, işitmezseniz
Türk Ceza Kanununun 526 nci mdadesinden,
lütfen ihtar buyurunuz. Mikrofona daha yakın
Ezana taallûk eden ceza hükmünün kaldırılma
konuşur ve işittirmeye çalışırım.
sı maksadiyle Hükümetin bugün huzurunuza
Şimdi takriri bir daha okutuyorum. Çünkü
getirdiği kanun tasarısı hakkındaki C. H. Par
bir arkadaş, takrirde bâzı teklifler var, anla
tisi Meclis Grupunun görüşünü arzediyorum.
şılmadı, tekrar okunsun buyurdular, onun için
Bu memlekette Millî Devlet ve Millî §uur
bir daha okutuyorum.
politikası, Cumhuriyetle kurulmuş ve C. H. Par
(Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'in takriri
tisi bu politikayı takip etmiştir. Bu politika ica
tekrar okundu).
bı olarak ezan meselesi de bir dil meselesi ve
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Takrir hak
Millî şuur meselesi telâkki edilmiştir.
kında konuşacağım.
Millî Devlet politikası, mümkün olan her
BAŞKAN — Buyurun.
yerde
Türkçenin kullanılmasını emreder. Türk
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim,
Vatanında
ibadete çağırmanın da Öz dilimizle
arkadaşımın verdiği takrire göre evvelâ iki
olmasını
bu
bakımdan daima tercih ettik.
kişi lehte, sonra aleyte konuşanlar konuşsun,
Türkçe ezan, Arapça ezan mevzuu üzerinde
daha sonra da tamamen kanun hakkında konu
bir
politika münakaşası açmiya taraftar değilk.
şanlar konuşsun deniliyor. Halbuki bir mesele
Millî şuurun bu konuyu, kendiliğinden hal
hakkında konuşacaklar sıra ile söz alırlar ve
ledeceğine güvenerek Arapça ezan meselesinin
Başkan söz sırasını tâyin eder. Leh ve aleyte
ceza konusu olmaktan çıkarılmasına aleyhtar
konuşulur, diye ayrı ayrı guruplara tâbi tutul
olmıyacağız. (Sağdan ve soldan alkışlar).
maya lüzum yoktur, kanaatindeyim.
BAŞKAN — Efendim, takririn meali içtü
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın
züğün 85 nci maddesine tamamen uymuyor.
arkadaşlar; Atatürk her şeyi Türkçeleştirmek
85 nci madde hükmü, şudur:
kaidesini ortaya attığı zaman acaba islâm dini»
Seksen beşinci madde — Söz isteme ve ya
ne ait olan kitapların Türkçeye tercümesi müm
zılma sırasına göre verilir Kamutay isterse, gö
kün müdür diye bir tecrübeye baş vurulmuştu.
rüşülen meseleler için yana, veya karşı yahut
Atatürk bu meyanda ilk defa ezanın Türkçe
üzerine, nöbetleşe söz söylenilmek kararlaşır.
okunmasına karar verdi. Bilâbara Arapça ezan
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O kanun müzakere edilirken burada söyle
okuyanları tecziye etmek üzere de bir ceza mü- 1
eyyidesi olarak, Ceza Kanununa bir hüküm
miş olduğum sözü tekrar edeceğim. Bu kanun,
kondu.
aşırı sağcı, aşırı solcu kanunu diye bir arkadaş
tarafından teklif edilmişti. Hamdolsun kendisi
Arkadaşlar; şayet Atatürk sağ olsaydı hiç
buraya gelemedi; çok şükür. (Gülüşmeler)
şüphe yok ki, ıo da bu büyük Meclisin düşündü
ğü gibi düşünecek o da elimizdeki Allah Kanu
Olsaydı da yüzüne karşı söyleseydim, daha
nunun Türkçe ile tercümesine imkân olmadığı
bahtiyar olacaktım. Fakat Cenabıhak ona nasip
nı, din ulemalarının vermiş olduğu karara göre,
etmedi. Bundan sonra da bir daha gelmiyeceğianlıyacak ve ezanı din diliyle okutacaktı.
no emin olabilirim. (Gülüşmeler)
Arkadaşlar; Atatürk inkılâbı; gazetelerin
Arkadaşlar, O zaman bu kanun müzakere
yazdığı gibi umdesi değil, Atatürk memlekette
edilirken, gerek Grupta gerek Mecliste, bende
yapmış olduğa inkılâpların millet tarafından
niz elimden geldiği kadar bu kanunun çıkma
hazmedilmesin! esas olarak kabul etmişti. Bu bir
ması için uğraştım. Çünkü bu aşırı sağcı ve aşı
dil meselesi değil; Allahu ekber ile Tanrı Ulu
rı solcu kanunu; mâna ve hüküm itibariyle doğ
dur kelimeleri ikisi bir mânaya gelmez. Biz es
rudan doğruya tam mânasiyle islâm akidelerine
ki zamanlara ait kitapları okursak, zirçok tan
birer gem vurmaktan başka bir şey değildi.
rılar olduğunu görürüz, yağmur tanrısı, yer tan
Çünkü onda solculuğa ait hiçbir hüküm yoktur.
rısı, ve saire. Binaenaleyh Tanrı Uludur deyin
Solculuktan bahsederken dini ortaya koymuş
ce bunların hangisi uludur? Binaenaleyh islâm
tur, sağcılıktan bahsederken yine dini ortaya
dini, müslüman dili kaidelerine göre müslüman
koymuştur. Diğer taraftan din hakkında hareket
camilerinde ancak din dili ile olur. Ve bunu da
eden vayemsi teşkilâtının ve kökü dışarda bu
memleketin yüzde doksan sekizi, bizi seçenler,
lunan Masonluk teşkilâtının kurulmasına mü
bizden istemişlerdir
saade edilmişti.
Hiristiyanlar bile bir ölüyü haber vermek
İslâm dini mevzuubahis olurken Mecliste islâm
için çan çalarlar, onlar çan çalınırken çanın ne
hattâ velev hiristiyan olsun, hepsi bir din ve
demek istediğini anlıyorlar. Müslümanlar bir
akide sahibi oldukları için. Onlar da kendi din
sala sesi duymuyorlardı. Dışardan Türk dili ile
lerine karşı bu şekilde bir baskının yapılmasına
ezan okunurken, içerde yine din dili ile Kuran
Anayasa hükümlerine göre hiçbir zaman muva
okumaya müsaade ediliyordu. Binaenaleyh ara
fakat etmiyeceklerdi.
da birbirine uymıyan, zıt esaslar vardı. Ben Ad
O zaman arzettiğim gibi şu söylemiş oldu
nan Menderes Hükümetine ve ıo Hükümetin is
ğum sözleri arkadaşlar hatırlarlar ve yahut o
tinat etmiş olduğu milletin reyi ile, mutlak reyi
zamanki tutanakları alıp okuyacak olurlarsa
ile buraya gelen Demokrat Parti milletvekille
görürler ki, o zaman şöyle demiştim :
rini tebrik etmekten başka kendimde hiçbir sa
«Bu kanun kıpkırmızı kominist kokar». Bu
lâhiyet göremiyorum. Yalnız bugünü bize gös
kanunun lütfen kaldırılmasını rica ederim. (Gü
terdiğinden dolayı Adnan Menderes Hükümeti
rültüler) .
ne teşekkür ediyorum.
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Reis Bey rica
Türk Milletinin büyük umdesi olan dine sa
ederim, lütfen hatibi sadede davet ediniz.
rılmak esası komünizme vâki olan kaleyi Ad
SINAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Şim
nan Menderes tamamiyle ve mutlak olarak kur
diki tasarıyı değil. Eski tasarı hakkında söyle
muştur. Kendilerini tebrik ederim.
diklerimden bahsediyorum. Halk Partisi el vu
Arkadaşlar, yalnız bununla iş bitmiş olmu
rabilir. Çünkü kozlarının birini kaybetmişlerdir.
yor. Dine ait.birçok takyidatı sinesinde taşıyan
BAŞKAN — Muhterem arkadaşım; rica ede
antidemokratik denen kanunlar vardır. O ka
rim, sadedimiz bugünkü kanun tasarısıdır.
nunlardan bir tanesi bize seçim arifesinde ka
Lütfen onun hakkında mütalâada bulununuz.
bul ettirildi. Bu kanunda ben mülimanım de
Ayrıca teklifiniz olursa nazarı itibara alınacak
mek dahi ceza idi. Onun için Adnan Menderes
tır.
Hükümetinden nasıl bu kanunu kaldırmışsa bun
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — İşte
ların da kaldırılmasını rica ediyorum.
j bu tasarının tetümmatmdan bir kanunun kal-
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diril masını istemek de bu tasarının müzakeresi i namaz, beş vakit namaz vaktidir. Pepgambeerimize ezan için bir vahiy nazil olmuştur. Bu vahye
yapılırken bir milletvekilinin vazifesidir. Şimdi
sâri
dilinde vahyi medlüv denildiğini de pek âlâ
arkadaşlar o kanunun müzakeresi tabiî yapıl
takdir
edersiniz. Ezan farzı kifayedir. Bir mem
mış ve kabul edilmiştir. Bu yeni önümüze ge
lekette Peygamberin emrettiği şekilde ezan okun
len din lisanı ile ezan okuma tasarısının da
mazsa namazın sahih olmadığını söyleyen mücvaktiyle kanunu vardı, o da kaldırılmıştır.
tehitler olduğunu bilhassa huzurunuzda zikret
Tabiî kanunun tümü konuşulurken buna mütemek isterim. (Alkışlar). Fakat arkadaşlar, bu
ferri olan kanunların da kaldırılmasını istemek
asîl milletin asıl duyduğu kendi kendine vâki
bir milletvekili olarak hakkımızdır. Takrir ta
olan yetkisiz tecavüz, ve kanunsuz hareket kar
biî vereceğiz..
şısında
yıllarca susmuştur. 18 milyonun i% 98
BAŞKAN — Söz Talât Vasfi Öz arkadaşın
ni
teşkil
eden müslüman çocukları istirablarmı
dır.
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Muhterem sessiz sessiz taşımışlardır. (Alkışlar). Adnan Men
deres Hükümetine, huzurunuzda Büyük Meclisle
arkadaşlarım, büyük bir hâdisenin arifesinde
beraber Millet adına minnet ve şükranlarımı sun
bulunmak itibariyle sağda ve solda şekiller al
mayı en kutsal bir vazife telâkki ederim. İnsa
tında yazılmış muhtelif yayınları da göz önün
de tutarak bu kanunun kabulünden önce efkârı nın vicdan hürriyetinin, insanların en tabiî hak
ları olduğunu ancak Türk Millet 14 Mayısta
umumiyeye bâzı hâdiseleri izninizle açıklamak
büyük siyasi zaferi temin ettikten sonra teslim
istiyorum.
edilıniş bir hak olarak görebilmiştir.
Muhterem milletvekilleri, bilirsiniz ki, eza
nın arapça okunmasına dair verilen yasak 18 .
Büyük Meclisi tebrik eder ve Hükümete şük
VII. 1932 tarihinde Aatatürk'e atfen Diyanet
ranlarımı arz ederim. 14 Mayıs'a bilhassa işaret
İşleri Riyasetinden alman bir tamimle memle
etmek isterim,, ki mübarek bir güne tesadüf etti
kette temin edilmişti. Bu emre muhalif hareket
ve mübarek günün arifesinde Türk Milleti, dün
eden muhtelif din mensuplarının zaman zaman
yayı imrendiren eşsiz bir siyasi zafere ulaştı.
mahkemelerde suçlandırılmağı neticesi temyi
Bu bir iradei ilâhiye idi. Bu iradei ilâhiyenin
ze intikal eden dâvalar karşısında teniyiz kara
yücejiliği karşısında (Sağdan, iradei milliye ses
rını huzurunuzda bir defa daha tekrar etmeyi
leri) iradei milliye olduğu kadar iradei ilâhiye
faydalı görüyorum.
olduğunu da tasrih etmeme müsaadenizi rica
ederim. Bunun bu şekilde tasrihini bilhassa lü
Temyiz, bu cezalandırmalar karşısında Hü
zumlu
görürüm. (Sağdan iradei milliye seseleri).
kümet emirlerine itaatsizlik telâkki ederek Ce
Müsaade buyurun rica ederim iradei milliye ola
za Kanununun 526 ncı maddesini tatbik edebil
rak tasrih ettim iradei ilâhiye olarak tasrih et
mek için salâhiyattar merciin verdiği emrin ka
memi kabul etmiyenler iştirak etmiyebilirler.
nun ve nizamnameye aykırı olmaması icabettiBunu ibret ve hayretle mütalâa etmetk lâzımdır.
ğini nazara alarak bu yolda kanaate varmış ve
suçluları beraet ettirmiştir. Bu hâdisenin teker
Ezana taallûk eden müdahalenin kaldırılması
rürü üzerine sabık Hükümet 1941 tarihinde Ce
hâdisesi de Ramazanımızın arifesi olan mübarek
za Kanununun 526 ncı maddesini tadil etmek j bir cuma gününe tesadüf ediyor. Buna da bil
suretiyle, bildiğiniz arapça ezan ve kamet oku
hassa işaret etmek isterim. (Sağdan lâyik Hükü
yanlar terimini kullanarak bu suçu işleyenlerin
met?) 18 milyon Türk'ün '% 98 i islâm camiasını
cezalandırılmasını imkân dâhiline almıştır.
teşkil eder. Bunu Türk vatandaşları Büyük Mec
Şu halde kanuni memnuiyet, bilhassa tebarüz et lisin bu mübarek... (Sağdan ve soldan gürültü
ler, vaiz istemiyoruz sesleri). Bu mübarek günde
tirmek isterim ki, 1941 tarihinde vâki olmuştur.
ittihaz ettiği kararı vicdanlarından aldığı sesle,
Şimdi de ikinci bir noktaya kısaca temas ede
göz yaşlariyle ve şükranla kaydetmektedir. (Sağ
ceğim. Ezan yalnız bir ilân değildir. Ezan muay
dan
ve soldan gürültüler, vaiz istemiyoruz ses
yen vakitlerde hususi terimlerle yapılan özel bir
leri)'.
ilândır. Hususi lâfızlar şâriin, yani Peygamberin
tâyin ettiği lâfızlardır. Bu da ezandır. Bu hu
Tekrar Büyük Meclise ve Hükümete şükran
susi vakit ise muayyen vakitler olup, bildiğiniz
larımı sunarım.'
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BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın- ' daşımız fikirlerini şimdi izah ettiler. Halen
da önerge vardır. Fakat iki aleyhte ve iki leh
aleyhte söz istiyen arkadaşımız yoktur. Bu iti
te konuşulsun ondan sonra önergeyi oya koya
barla yeterlik önergesi okunsun diyorlar. Yeter
lım denilmişti. Şimdiye kadar üç arkadaş konuş
lik takririnin okunmasını kabul edenler.. Etmimuştur, bir arkadaşımızın daha konuşmasını müyenler..
taakip önergeyi oya koyacağım.
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) —
(Sağdan, müzakere kâfidir, önergeyi oya ko
Lütfen arkadaşlar bir dakika beni dinleyiniz.
yunuz sesleri, gürültüler.)
(Gürültüler)
Efendim Tüzük hükmü gereğince daha bir
BAŞKAN — Aziz arkadaş; ben size söz ver
arkadaşımızın konuşması icabetmektedir, müsa
medim: Lütfen yerinize oturunuz.
ade buyurun konuşulsun. (Gürültüler, kâfi, kâ
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Devamla) —
fi sesleri)
Benim ilk kongreden beri ahdim ve vâ'dim var,
Efendim bir arkadaşımız kalmıştır, müsaade
konuşmak istiyorum.
buyurun konuşsunlar, söz Kirazoğlu arkadaşıBAŞKAN — Yeterlik takriri kabul olunmaz
mızmdır.
sa
konuşursunuz.
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın Baş
Yeterlik takririnin okunmasını kabul eden
kan, usul hakkında arzedeceğim, müsaadenizi ri
ler..
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
ca ederim.
Şimdi yeterlik takririni okuyoruz.
BAŞKAN — Buyurun.
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — A r k a d a ş l a r ;
Yüksek Başkanlığa
yeterlik hakkında bir takrir vardır. Tüzük hü
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin
kümlerine göre ,iki lehte, iki aleyhte konuşma
değiştirilmesi hakkındaki tasarı aleyhinde ko
yapıldıktan sonra bu takrir reye konulmak mec
nuşanlar bulunmadığına göre müzakerenin ye
buriyetindedir. Şimdi, lehte olan iki arkadaş
terliğinin reye konmasını teklif ederiz.
konuştu. Aleyhte kimse varsa onlara da söz ve
Niğde
Niğde
Niğde
rilsin. (Soldan; yok sesleri, gürültüler) müsaa
N. Bilge
F. Köşkeroğlu
A. Doğanay
de buyurun, usul hakkında söylüyorum: Eğer
Niğde
Antalya
aleyhte konuşacak iki arkadaş varsa onlara da
H. Arıbaş
N. Ş. Nabel
söz verilsin, yoksa usulen bu takrir reye konu
lur. (Soldan; tamam sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Anlaşıldı değil mi?
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız; aleyhte
ÜMRAN NAZÎF YÎÖÎTER (Konya) —
zaten kimse konuşmadı. Hiç olmazsa dört arka
önerge aleyhinde konuşacağım efendim.
daşın konuşmuş olmasını lüzumlu görmez misi
BAŞKAN — Efendim; arkadaşımız önerge
niz? Mamafih arzu buyurulursa, arkadaşlar da
aleyhinde konuşacaklar. Buyurun.
sözlerinden feragat ediyorlarsa beis yoktur.
ÜMRAN NAZÎF YÎĞİTER (Konya) —
Yalnız, şimdi, usule dair bir mesele mevzuuMuhterem arkadaşlar; üzerinde hassasiyetle du
bahis oldu. Bir arkadaşımızı daha söyletip de
rularak ve ivedilikle görüşülmesine karar veri
yeterlik önergesini sonra mı okutalım, yoksa
lerek müzakeresine geçtiğimiz şu kanunun bu
şimdi mi okutalım. (Soldan; şimdi sesleri, gü
günkü müzakeresinde iki, üç arkadaş konuştu,
rültüler; reye koyunuz sesleri)
bir tanesi de muhalif partinin görüşünü açık
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) —
ladı.
Söz istiyorum.
Bunlardan bir tanesi muhalif partinin görü
BAŞKAN — Usul hakkında mı
şünü açıklamış, diğeri de, bir müstakil mil
letvekili olarak görüşlerini açıklamıştır. Ondan
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) sonra gelen arkadaş da kendi görüşünü bildir
Hayır, konuşmak istiyorum.
di. Fakat işin hukuki izahı yapılamamıştır.
BAŞKAN — Efendim; lehte kaydı, kaydı
Eğer Yüksek Meclisiniz bu kanuna bir ehemmi
vukui mi, yoksa kaydı ihtirazi midir? Burada
yet vermemiş olsaydı hiç şüphesiz bu kadar
bir sarahat yoktur. Ancak, tefsir ve tatbiki Ka
acele
bir şekilde müzakereye karar vermezdi.
mutay, yani heyeti celileniz yapacaktır. Onun
Tüzüğü
tetkik buyuracak olursanız bu gibi ahiçin reyinize müracaat ediyorum. Yırcalı arka-
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valde hiç değilse her iki taraf ve karşı tarafa f
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) —
söz vermeyi âmir bulunmaktadır. Karşı ve yan
söz istiyorum. (Lüzum yok) (Alkışlar) Muh
taraflar söz almak istemediklerine göre üzerin
terem arkadaşlar. Maddeyi aynen kabul
de hassasiyetle durulan bu kanun mevzuu üze
ediyorum. Bendeniz D. P. nin birinci büyük
rinde hiç olmazsa asgari birkaç kişiye daha söz
kongresinde program üzerinde konuşurken, din
vermek lâzımgelir kanaatindeyim. (Gürültüler,
derslerinin de programa alınmasından "bahset
kâfi sesleri). Takdir size aittir.
miş ve sözlerime şöyle nihayet vermiştim. (An
laşıldı, lüzum yok sesleri).
BAŞKAN — Takrir aleyhinde konuştular.
Reye koyacağım. Bir defa daha okunsun. (Lü
Efendim, müsaade ediniz, rica ederim, yemi
zum yok sesleri).
nim var, ahtım var. Söyliyeeeğim.
(Niğde Milletvekili Fahri Köşgeroğlu ve
Ben inkılâp içinde doğmuş bir gençtim. Din
dört arkadaşının önergesi tekrar okundu .
terbiyemdeki noksanların.. (Gürültüler) Söyli
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Ka
yeeeğim.. Maddeyi aynen kabul ediyorum. (Gü
bul etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
rültüler) Lütfen bir dakika söz verin, 'rica ede
miştir.
rim. (Devam, devam sesleri).
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen
O zaman demiştim ki, üç çocuğum vardır,
işaret etsinler... Kabul etmiyenler işaret etsin
korkarım ki, öldüğüm zaman bana fatiha okuler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
yamıyacaklardır. Tanin Gazetesi demişti k i ; «Bu
I zat avamfiribane konuşuyor belki de 'ona fati
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin j ha okumazlar.»
değiştirilmesi hakkında Kanun
I
Şimdi o gazete ölmüş gitmiştir. Biz hâlâ yü
rüyoruz ve Allanın lûtfuyla yürüyeceğiz ve yaMADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 4055
şıyacağız. (Alkışlar).
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 526 ncı mad
ı
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isdesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir :
j tiyen yok. Maddeyi reyinize arzediyorum : Ka
Madde 526. — Salahiyetli makamlar tarafın
bul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir.
dan adlî muameleler dolayısiyle yahut âmme
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
emniyeti veya âmme intizamı veya umumi hıf- I
yürürlüğe girer.
zıssıhha mülâhazasiyle kanun ve nizamlara ay
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Bugünden
kırı olmıyarak verilen bir emre itaat etmiyen
itibaren
kaydının ilâvesini rica ederim.
veya bu yolda alınmış bir tedbire riayet eyle- I
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Arkadaşlar,
miyen kimse, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği
çok iyi takdir edersiniz ki, kanun yayımı tari
takdirde, bir aya kadar hafif hapis veya 150 li
hinde yürürlüğe girer, dediğimiz zaman resmî
raya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır.
ceridede kanun ilân edildiği tarihten tam 45
Şapka iktisası hakkında 671 sayılı Kanunla
gün sonra yürürlüğe girer. Hayır, hayır sesleri)
Türk harflerinin kabul ve tatbikma dair 1353
Müsaade (buyurun, bugün hususi kanunların ya
sayılı Kanunun koyduğu memnuiyet veya mec
yım ve ilânı kanunu vardır. Buradaki madde
buriyetlere muhalif hareket edenler 3 aya ka
aynen iböyledir. Çünkü, burada ilân edilen kanun
dar hafif hapis veya 30 liradan 600 liraya kadar
45
gün sonra Karaköse'de ancak ilân edilebilir.
hafif para cezasiyle cezalandırılır.
Binaenaleyh ben; yayımı tarihinden yerine
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
«Kabulü» kelimesinin konmasını rica ve teklif
var mı?
ediyorum.
NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, zanne
diyorum ki, maddenin ikinci fıkrasında bir ifa
REFET AKSOY (Ordu) — Sayın arkadaş
de hatası vardır. İkinci fıkra şu şekilde başlı
lar, Büyük Mecliste kahul edilen kanunların ya
yor :
yımı usulü 1322 numaralı Kanunla tesbit edil
«Şapka iktisası hakkında...»
miştir.
Zannediyorum ki, «Şapka iktisası..» olmıyaHer (hangi ibir kanun, Kamutayca kalbul edil
cak «Şapka iksası» olacak. (Maddenin o kısmı
dikten sonra 1922 numaralı Kanuna it'tiba edi
tadil edilmiyor sesleri).
I lerek Devletin Resmî Gazetesi ile ilân edilmesi
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lâzımdır. İlân edilmeden önce o kanun nıutetoer
olamaz. Benden evvel konuşan arkadaşın, res
mî gazetede ilân edilmesi en uzak mahallere gi
debilmesi için uzun bir zaman lâzımdır, dediler.
Onu vazıı kanun düşünmüştür. Bu gibi müsta
cel hallerde Başbakanlık tarafından bu kanun
lar telgraflarla tamim ve ilân edilir. Binaena
leyh Resmî Gazetede neşrinde gecikme bakımın
dan hiçbir mahzur yoktur. (Radyolarda ilân
edilir sesleri). Radyoda ilân edilmez. Radyo
nun kanuni bir mesnedi yoktur. Bu itibarla ka
nunun Resmî Gazete ile ilânı ve yayımı ile mu
teber olması bir zarureti kanuniyedir. (Doğru
sesleri).
NECDET YILMAZ (Bursa) — Arkadaşlar,
kanunun meriyeti ve yayımı tarihi noktasından
hiçbir tereddüde mahal yoktur. Çünkü ortada
mevcut bir ceza hükmü kalmış bulunuyor. Co-
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za Kanunundaki ana prensiplerden olan bir ce
za affedilmiştir. Binaenaleyh cezaya tâbi olmıyan hareketlerden dolayı ceza verilemez. Bu
itibarla her hangi bir tereddüde mahal yoktur.
(Bravo sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Arkadaşlar, değiştirge, yani ta
dil önergesi yoktur, onun için maddeyi oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
m i l Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir.
Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. (Alkışlar)

4. — SEÇİM TUTANAĞI
BAŞKAN — Arkadaşlar, Hakkâri Milletve
killiğine Selim Seven'in seçildiği hakkında maz
bata gelmiştir. Fakat tutanak aleyhinde itiraz

vardır. Onun için müsaadenizle Komisyona ha
vale ediyoruz..

5. — SEÇİMLER
1. — Başkanlık Divanına bir kâtip seçimi.
BAŞKAN — Şimdi gündeme Başkanlık Di
vanına bir kâtip seçimi vardır. Onu yapacağız.
Tasnif için ad çekme ile üç kişi ayıracağız.
Avni Doğan (Yozgad),
Fikri Apaydın (Kayseri),
Zeki Akçalı (Seyhan).
Oyların hangi bölgeden toplanmıya başlana

cağını tesbit için kur'a çekiyoruz : İzmir.
(izmir seçim çevresinden oylar toplanmıya
başlandı.)
BAŞKAN — Reyini kullanmıyan var mı!.
Varsa getirsin.
Rey toplama muamelesi bitmiştir. Şimdi
tasnif yapılıncaya kadar Birleşime 10 dakika
lık ara veriyorum.
Kapanma saati : 16

ÎKÎNOÎ

OTURUM

Açılma saati : 16,10
BAŞKAN — Başkanvekili Fuad Hulusi Demirelli
KÂTİPLER : Ümran Nazif Yiğiter (Konya), Raif Aybar (Bursa)

BAŞKAN — İkinci oturum açılmıştır.
Arkadaşlar; rey tasnifi neticesinde Büyük
Millet Meclisi Başkanlık Divanında açık bulu
nan katiplik için (292) zat reye katılmış netice

de Kayseri Milletvekili İbrahim Kirazoğlu
(292) oy almıştır. Muamele tamamdır. Bu suret
le İbrahim Kirazoğlu Divan Kâtipliğine seçil
miştir. (Tebrik ederiz sesleri)
*

6. — SORULAR
lm — Seyhan Milletvekili Sinan
Tekelioğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisinin dış memleket
lere sattığı hububat hakkındaki tahkikata ve hu
bubat almak üzere Pakistan'a gönderilen heye
te dair Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü
sorusu (6/5)
BAŞKAN — Gündemde Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi
nin dış memleketlere sattığı hububat hakkında
ki tahkikat ve hububat almak üzere Pakistan'a
gönderilen heyete dair Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığından sözlü sorusu vardır.
Söz Ekonomi ve Ticaret Bakanınındır.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜHTÜ
HİLMİ VELİBEŞE (İzmir) — Efendim; bu me
selenin muazzam bir dosya teşkil ettiği malûmu
nuzdur. Binaenaleyh kısa bir zamanda bunu
tetkik edip bu husustaki vaziyeti bildirmeye im
kân olmadığı için 20 gün sonraya talikini rica
ediyorum. (Hangi gün sesleri)
BAŞKAN — Bakan söz istedi. Müsaadenizle
evvelâ soruyu okutuyorum.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki suallerimin Ticaret Bakanlığı ile
Başbakan tarafından Meclis huzurunda sözlü
olarak cevaplandırılmasını dilerim.
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğlu
1. Toprak Ofisin dış memleketlere sattığı
hububat suiistimal hakkındaki Anayasa ve Kar
ma komisyonları tarafından 3/239 sayı ve

2 . V . 1948 tarihli kararın yeniden müzakeresi
memleket menafii bakımından çok önemlidir.
Buna imkân, var mıdır ? Yeni Hükümet usulsüz
olan bu kararın incelenerek tekrar Mecliste mü
zakere edilerek memleket menafiine uygun bir
şekilde ifrağına mütemayil midir?
2. Bu karara tevfikan Ticaret Bakanlığı
memurları haklarında bugüne kadar ne gibi bir
muamele yapılmıştır?
3. Yiyecek bakımından çok sıkıntılı bir
devrede olan satışa mümanaat etmişken üç ay
evvelki satış müzekkerelerine üç ay sonra yapıl
mış bu satışları ilâve etmek suretiyle sahtekâr
lığa saparak milletin 20 milyon liralık kârını o
zamanki Hükümetin kayırdığı insan ve müesse
selere peşkeş çeken mesuller kanun mahiyetin
deki bu kararla adalete teslim edilmemişse, bu
mühim vatani vazifenin yapılmasına mâni olan
lar kimlerdir? Bunlar haklarında yeni Hükü
met ne yapmak fikrindedir? Millet; kendi emval
ve nukudunu babalarının çiftliği gibi idare ve
israf edenlerle bunları kanun pençesinden kur
tararak kollarını sallaya sallaya gezmelerine
yardım edenler haklarında takibatta bulunmağı
yeni Hükümetten istemektedir. Bu hayırlı işin
iyi bir neticeye bağlanmasını millet sabırsızlıkla
beklemektedir.
4. Pakistan'a hububat almak üzere Toprak
Ofisten memur gönderilmiş midir? Ne kadar bir
zamandır oradadırlar? Bunlara ne kadar har
cırah verilmiş ve ikamet yevmiyeleri kaçar lira
dır. Bunlar ne vakit döneceklerdir? Bunları ora-.
ya gönderen makam hangi makamdır?-
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BAŞKAN — Söz Ekonomi ve Ticaret Bakanımndır.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜILTÜ
HİLMİ VELİBEŞE (İzmir) — Bu meselenin
muazzam bir dosya teşkil ettiği malûmunuzdur.
Binaenaleyh kısa bir zamanda bunu tetkik edip
vaziyeti birdirmeye fiilen imkân olmadığı için
20 gün sonraya talikini rica ediyorum.
BAŞKAN — Hangi güne tesadüf ediyor?
(Tatile rastlıyor sesleri)
Sinan. Tekelioğlu arkadaşımız da muvafakat
buyuruyorlar, Bakanın, da hakkı vardır, bu su
retle bu sözlü soruyu 20 gün sonraya talik edi
yoruz.

3. - - Erzurum Milletvekili Sabrı Erduman'in, Erzurum halkının buğday ihtiyacı için Ofis
ten ödünç buğday verilmesi hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/7)

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, yapılmakta olan Büyük Millet Meclisi bi
nası ile Atatürk Anıtının bulunduğu arazi hak
kında Başbakanlıktan sözlü sorusu (G/6)

BAŞKAN — Üçüncü sözlü soruya geçij-oruz.
Sabri Erduman arkadaşımız burada mıdır?'
SABRİ ERDUMAN (Erzurum) — Burada
yım.
BAŞKAN — • Soruyu okuyoruz.

BAŞKAN — İkinci sözlü soru, yine Seyhan
Milletvekili Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın,
yapılmakta olan Büyük Millet Meclisi binası
ile Atatürk Anıtının bulunduğu arazi, hakkında
Başbakanlıktan sözlü sorusudur, okutuyorum.
Büyük Millet Meclisi. Başkanlığına
Milletin bizden daima sorduğu ve kendisinin
aydınlatmasını islediği .soruların Millet Meclisi
huzurunda, sözlü olarak Başbakanlık tarafından
cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim.
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğin
1. Yeni Büyük. Millet Meclisi binası ile Ata
türk Anıtının mebni olduğu arazi kimlerden
alınmıştır. Şahıslara ait miktar ile bunlara veri
len paranın yekûnu nedir? Bu para satın alma
mı yoksa, istimlâk şeklinde ini tediye edilmiştir;
2 Bu sahalarda bina olarak almanlar yar
ınıdır? Bunlar kimlere aittir? Bunların tapu
kıymetleri nedir? Devlet tarafından bunlara
ödenen miktar nedir?
n. Bu. sahalarda, arazileri olup halen istim
lâk bedellerini alamıyanlar var mıdır? Varsa
ne miktarda, ve bunlar kimlere ait olduğu mu
kayyettir?
BAŞKAN — Bayındırlık Bakanına söz ve
riyorum.
BAYINDIRLIK BAKANI! FAHRİ BELEN
(Bolu) — Muhterem arkadaşlar; Sinan Tekeli
oğlu arkadaşımın sözlü sorununa ceva]) vermek
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. vazifesi Başbakan tarafından bana, tevdi edildi.
i Ancak Büyük Millet. Meclisi binası ile Anıt-Kabir arsalarına ait istimlâk muameleleri, Büyük
Millet Meclisi Başkanlık Divanı, Maliye Bakan
lığı ve Ankara, Belediyesi tarafından yapılmışi tıi'. Binaenaleyh ben buradaki muamele ve dosI yaları toplamakla meşgulüm. Ondan sonra bir
i hafta kadar tetkikat yapacağım. Cevabının v("I rilmesini 2o Haziran Cuma, gününe ta'ik etme
nizi rica ederim. (Muvafık sesleri).
I
BAŞKAN — Bunu 2:> Haziran Cuma günü! no bırakıyoruz.
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5 . Vi: . 1950
D. M. M. Yüks?k Başkanlığına
Önerge :
Erzurum'un şehir ve ilce köylerinin bütün
halkı, aç ve yiyeceksiz ve perişan bir durumda
dır. Halkımız elindeki hayvanlarını dahi sa
tarak tohum ve bugüne kadar zahiresini temin
etmiş olmakla artık bundan, sonra satacak an
cak sabanına koştuğu öküzü olduğunu arzedersem Pir hakikattir.
Ofis ambarlarında mevcut buğdaydan Erzurum halkı ihtiyacı, bulunan miktarın, ödünç
olarak verilmesi ve bu mağduriyetin bir an evve! telâfisi için. ilgili Bakanlık ne gibi bir tedbir ve karar almış olduğunu öğrenmek isteğin
de bulunuyorum. Bu da halkımızın menfaati
iktizasından, olduğunu saygılarımla arzederim.
Erzurum Milletvekili.
Sabri Erduman
BAŞKAN — Buyurun Ekonomi ve Ticaret,
Bakanı!
EKONOMİ VL TİCARET BAKANİ ZÜIITÜ VELİ BEŞE (Ankara) — Oerek Fevzi Boztepe ve gerekse Erduman arkadaşımızın sözlü.
soru ile vâki müracaatları ve diğer milleftve-
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killerinin kendi mıutakalarındaki vaziyet hak
kındaki müracaatlar üzerine Hükümet Kara
deniz ve Şark mmtakasında tetkik ve tahkika
geçmiş ve vaziyeti tesbit etmiştir. Bu itibar
la buralara yapılacak yardım da karargir ol
muştur ve yarın yahut öbür günden itibbaren
tatbika geçilecektir. Bu hususta Boztepe arka
daşımıza Pazartesi vereceğim cevapta etrafiyle
ve tafsilâtiyle mâruzâtta bulunacağım. Bugün
lük bu kadar arzetmekliğime müsaadenizi rica
edeceğim.
BAŞKAN — Sabri Erduman,
konuşacak
mısınız? İkisi birleştirilerek Pazartesi günü
görüşülecektir. Ama siz bir şey söyliyecekseniz
buyurun.
SABEl ERDUMAN (Erzurum) — Erzurum
halkının bu mübrem ihtiyacını Sayın Ekonomi
ve Ticaret Bakanı ele almış olduğu ve dosyalar
üzerinde yaptığı tetkikat neticesinde çok çabuk
ve âcil bir neticeye bağlıyarak ilimizin bu hal
kının ihtiyacını yakın bir zamanda temin ede
ceği için kendisine arzı teşekkür ederim efen
dim. (Bravo sesleri).
BAŞKAN — Pazartesi Birleşiminde Bakan
ayrıca cevap vereceklerdir.
2. — Denizli eski Milletvekili Kemal Cemal
öncel'in, Dilekçe Komisyonunun 23 . II . 1950
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2959 sayılı
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Komisyonu* raporu (4/14) |T|
(Rapar okundu).
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yani Dilek
çe Komisyonu Raportörü izahat verecekler mi?
Dr. TALÂT VASFI ÖZ (Ankara) — Sayın
arkadaşlarım, mevzuubahis hastalık gayrikabili
tedavi bir hastalıktır. Aradan dört yıllık bir za
man geçmiş olmasına rağmen fizik tedavisi mem
leketimizde tamamiyle tatbik edilmiştir. Uzun,
müddet dış memleketlerde bulunmuş ve bilhasisa Amerika'da mevzuatı yakından takip ve göm
müş bir arkadaşınız sıfatiyle arzetmek isterim
ki, bu vatandaşı oraya göndermekle sıhhatinde
her hangi bir değişiklik yapılmasına ve tedavi
sine imkân yoktur. Bu itibarla Dilekçe Komis
yonu raporunun aynen kabulünü rica ederim.
BAŞKAN — Cezmi Öztürk.
1] 1 sayılı basmayazı tutanağın

s<mundadır.
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CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar, bu
malûl arkadaşın hastalığı hakkındaki teferruatı
bilmiyorum. Sayın arkadaşımız izahat verirler
se; hastalık neden olmuş, adı nedir, ne tedavi
ler yapılmıştı? Mesleğim olduğu için aklınım er
diği kadar birşey söyliyebilirim. Malûl olan
bir arkadaşın memlekette tedavisi imkânsız, teş
hisini teyit için dahi olsa bir defa Avrupa veya
Amerika'ya gönderilmesi şarttır. Tababette ka
bili tedavi olmıyan bir hastalık yoktur. Bu nis
pî bir hükümdür. Arkadaşlar, bugün kabili te
davi olmıyan, burada kabili tedavi olmıyan; ya
rın kabili tedavidir, orada kabili tedavidir. Ve
nihayet tedavi fiziki bir şey değildir, en ma
lûl bir insanın dahi ruhan tedavisi gerektir. Va
ziyet gösteriyor ki, bu arkadaş, ruhan tatmin
ve tedavi edilmemiştir. Bu millet, geniş varlı
ğından olur olmaz her şey için para harcar du
rurken, teferruatını bilmediğim fakat karıştırırsak muhakkak malûl olduğunu tahmin etti
ğim arkadaşın kendi hastalığı hakkında bir ka
naati kafiyeye varmak için dahi olsa bu vatan
daşın gönderilmesini kabul etmenizi istirham
ediyorum.
• DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BA
HADIR G-ÜLGER (Erzurum) —Efendim, mev
zuubahis olan arkadaş yedek subay bulunduğu
sırada, Millî Müdafaa Vekâleti hizmetinde ça
lışırken gayri kabili tedavi bir hastalığa duçar
olmuştur.( Hangi tarihte sesleri). Bunu da arzedeceğim efendim.
Elimizde bu arkadaşa ait üç tane rapor var
dır; birinci rapor, 23 . II . 1948 tarihlidir. Bu,
su hükmü ihtiva etmektedir. Asabiye; dört yıl
önce, yani î944 yılında vâki olduğu anlaşılıyor,
Millî Savunma Bakanlığında çalışırken geçir
miş okluğu iktüs neticesi sağda spazonodik
vasıftaki emiblejisi muhtelif zamanlarda hasta
nelerde çeşitli tedaviler görmüş ve bunun saye
sinde ayağa kalkarak yürüyebilnıiştir ve malu
liyetle tekaüt edilmiştir. Halen de aynı tarafta
bilhassa elde kontraktörle birlik ve bütün pira
midal delilleriyle hemi'plejisi mevcuttur, bastonsuz yürüyebilin ektedir.
Bir devre daha teknik, vasıtaları tam ve
mükemmel olan bir fiziyoterapi müessesesinde
tedavisi uygundur, demişlerdir. Tam teşekküllü
(İülhane Hastanesi Heyeti Sıhhiyesinden verilmiş
birinci rapor budur. Ayrıca Gülhane Hastanesi
profesörlerinden iki profesörün imzasını taşıyan
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bir rapor daha vardır. Bu raporda diyor ki: I 1949 ve 5982 sayılı fennî mütalâa yazılarak gön
derilmiştir. Bu fennî mütalâada (... Niyazi
«Sıhhat İşleri Umum Müdürlüğü 7 Nisan 1949
Kural yeniden muayene edildiği ve raporları
tarihli rapor şerhi gereğince bir seri fizik teda
incelendi: Bugüne kadar yapılan mütaaddit
visi görmüşse de dört yıldanberi spaztik bir va
tıbbi ve fiziki muayene ve tedaviler sayesinde
sıf gösteren emiplejisinin bu tedavilerle tama
ve bugünkü memnuniyet verici sıhhi durumu
men geçmesi kabil değildir. Kendisinin Ameri
iktisap ederek yürümek imkânını bulmuştur.
ka'da tedavi gördüğü takdirde iyi olacağına dair
Aradan dört yıl gibi uzun bir zaman sonra ve
sabit bir fikri vardır. Amerika'daki fijiyoterapi
bilhassa üst tarafta spazmodik kontraktür semüesseselerinin daha mükemmel olması mülâhakele bırakan bir hemiplejinin klasik nörolojik
zasiyle hastalığın buralardaki tedavilerden de
(tıbbî tedavi metotlarından cezri bir fayda me
imkân nispetinde faydalanması mümkürdür.»
mul
değildir. Ancak Proflaktik mahiyette şahsi
Yani kati bir tedavi imkânı olmadığını söyliyor.
tedbirler
bahis konusudur.
Ayrıca Haydarpaşa Numune Hastanesinin bir
raporu daha vardır ve muhtevası şudur:
İleri derecede spastik hemiplejlerde masaj,
elektrik
«iyolizasyon» mekanöterapi, gibi fizik
«Niyazi Kural'm mııhavvel evrakı üzerine •
vasıtalarla
seneleri bulan denemeler sayesinde
heyetimizce yapılan muayenesinde: Yaş 41, boy
kısmi salâhların sağlanması memuldur ve bun
1,64, kilo 68..
ların hepsi memleket fizik tedavi müessesele
Hariciye, cilt, kulak boğaz, burun, göz; bev
rinde de yapılmakla beraber, «enstrümantasliye muayenelerinde normal bulunduğu.
yon» u daha mükemmel olan Amerika ve İngil
Dahiliye muayenesinde: Dahilî echize normal,
tere gibi memleketlerde bunlara ait tatbikattan
T. 12. 5/8 W.
bir dereceye kadar daha verimli olması daha
Asabiye muayenesinde : Dört seneyi müte
tabiî sayılabilir.
caviz bir zamandan beri nezfi dimaği neticesi
Şu halde bahis konusu olan kontraktürlü
devam eden felci nısfı uttulânisi, yapılan teda
hemiplei vakasının da ayni mülâhazalara bina
vilere karşı gayet hafif bir salâh eseri göster
en Amerika'daki
fiyoterapi müesseselerine
miştir. mütaakip tedavisinin Amerika'da yagönderilmesinden ancak kısmi bir fayda bekle
pılması daha çok sıhhi fayda vereceği kanaa
nebileceğini ve bunun da yukarda belirtildiği
tindeyim.
gibi kesin olarak ifadesi imkânsız bulunan bir
Netice : Hastalığı tamamiyle kabili şifa de
zamana bağlı olduğu) belirtildiğinden ve 551 sa
ğildir. Şimdiye kadar yapılan tedavilerden
yılı Kanunun dördüncü maddesinde (Memleket
pek cüzi bir salâh görmüştür. Tedavi vasıta
dâhilinde tedavileri mümkün olamıyacağı Sıh
ları daha mükemmel olan dış memleketlerden
hat Dairesince tebeyyün edenlerin masarifatı,
birinde, tercihan Amerika'da tedavisinin ken
Müdafaai Millîye Vekâletince tesviye edilmek
disine daha ileri bir derecede salâh temin ede
üzere Avrupa müessesatı sıhhiyesine izam ve te
bileceği kanaatini bildirir, sağlık kurumu rapo
davileri temin olunur) diye yazılı bulunmasın
rudur.
dan yabancı memleketlerde tamamen iyileşemiBu suretle rapor olmadıktan sonra bu zat,
yecek olan ve bu konuda Askerî Yargıtaya açtığı
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına müracaat
idari dâvanın Bakanlığa 22.11.1949 tarihinde ge
etmiş, bizden evvelki devrede, Dilekçe Komis
len 27 Ocak 1949 tarih ve 1948/634/1949/58 sa
yonu yeniden rapor alınmak üzere Millî Müda
yılı ilâmı ile reddedilmiş olduğundan yabancı
faa Başkanlığına gönderilmiştir. Hâdise olduğu
memlekete tedaviye gönderilemediğini...) diye
gibi böyledir:
j bir mütalâa serdediliyor. Ve Dilekçe Komisyo
nuna böylece gönderiliyor. Bu karar bizden ev
Millî Savunma Bakanlığı meseleyi (ıülhavelki
Dilekçe Komisyonu tarafından hazırlan
ne Hastanesinde de bir kere daha tetkik etirmıştır.
Dilekçe Komisyonu Millî Savunmanın
miştir. Verdiği cevapta aynen şunlar vardır:
bu müdellel tezkeresine istinaden Amerika'ya
Hâdiseyi anlattıktan sonra (dilekçi; bu ka
gönderilmek hususundaki talebin reddine karar
rar, üzerine Bakanlıkça Gülhane Hastanesine
vermiştir, memlekette bu tedavi yapılabilecek
gönderilmiş ve Profesörler Kurulunca muayene
si yapılarak dilekçesine bağladığı iki Haziran | tir, diye. Mesele bundan ibarettir efendim.
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BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ REFİK ŞEV
KET İNCE (Manisa)—Arkadaşlar; milletin or
duya karşı ve bilhassa ordu malililerine karşı,
hususi mahiyette gösterdiği teveccüh ve yardım
lardan bir tanesini ihtiva eden 551 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesi; memleket dâhilinde tedavisi
mümkün olamıyacağı Sıhhiye Dairesince tebeyyün edenler, masarif atı Millî Savunma Bakanlı
ğınca tesviye edilmek üzere, Avrupa müessesatı
sıhhiyesine izam ve tedavileri temin olunur; ma
hiyetinde tecelli eden bir fıkra ve bir madde ile
meydandadır.
Binaenaleyh, oturduğu yerde, yani vazifesi
esnasında nezfi dimağiye uğramış bu genç arka
daşın istirabma çaresaz olmak elbette bütün
milletin ve onun mümessilleri olan yüksek heye
tinizin vazifesi ve borcudur. Nitekim gerek ra
portör arkadaşın okuduğu raporlar, gerekse di
ğer arkadaşların verdikleri malûmat, bu zat üze
rinde lâzımgelen hassasiyetin gösterildiği ve
icabeden fennî tedbirlerin alındığı ayrıca teba :
rüz ettirilmektedir. Dört rapor alınmıştır. Ra
porlarının mahiyeti hemen hemen müttefiktir.
En yüksek heyeti ilmiyenin verdiği rapor bu
hastalığın katı olarak kabilitedavi olmadığı yo
lundadır. Diğerleri de aynı meali tekrarlamak
tadır.

bir salâh dahi mevzuubahis olsa idi bunun için
masraf etmek lâzımdır. Bu sefer kendim biz
zat heyeti sıhhiye ile yapmış olduğum sonuncu
bir tctkikde. gayrikabili tedavi olduğunu, ıs
rarla söylemiş olmalarından öğrenmiş bulunu
yorum. Hattâ 1943 ten beri geçen yedi senelik
bir zaman zarfında da'hi tedavisinin mümkün
olamadığını beyan ediyorlar. Bu tedavi için bir
itiraz olarak şunu da «bir hâtıra diye arzedeyim
ki, bu zat, tedavi için istisnai bir muamele de
ğil emsali bir muamelenin hakkında tatbikini,
istidasında, yeni tâJbirle dilekçesinde, istemekte
dir. Ve bir generalin kendisinden ayrı olarak
Amerika'ya gönderildiğini, kendisinin gönderil miyerek güya istisnai 'bir muamele bulunduğu
noktası üzerinde de şikâyet olarak söylemiştir.
filhakika aynı maraza mâruz ve aynı felâkete
ağrıyan bir general, hastalığının akabinde Ame
rika'ya gönderildiği 'halde 6 ay sonra nakalbili
tedavi diye iade olunmuş, kendisine sıhhat te
menni etmekle beraber, bunun maliyetini de
millete söylemek mecburiyetindeyim, 70 - 80 bin
liraya mal olmuştur. Asıl şayanı dikkat olanı,
'bıı generali Amerika'da tedavi eden doktorlar,
'bunları niçin gönderiyorlar, bu hastalığın gay
rikabili tedavi olduğunu bilmiyecek kadar ce
haletleri mi var diye, maalesef, Türk doktorla
rına bir tarizde de bulunmuşlardır.

Şimdi ilk söz alan arkadaşımızın böyle bir
hasta hakkındaki hassasiyetine candan iştirak
etmek mecburiyetindeyiz. Fakat, millet hesabı
na fedakârlık yaparken, yapılacak fedakârlık,
Millî iradenin tecellisi olan kanunlara uygun
olması ve sarf edilecek paranın yerine sarf edil
mesi yine umumi ifadenin tabiî mantığından
saymak lâzımgelir. Tedavi katî olmayınca ve
ne zaman biteceği de malûm bulunmayınca,
böyle gayrimuayyen zamanlar için Amerika gi
bi palmlı bir memlekette uzun zaman bulundur
manın, zaten tıbben zaruri olmadığına göre mu
vafık olamıyacağı yolunda Bakanlık noktai na
zarını 'bildirmiştir. 1943 senesinde, maalesef bu
illete, ibu ıstıraba mâruz kalan bu genç üzerin
de Meclis, sureti mahsusada durmuş evvelce ve
rilmiş raporlarla da iktifa etmiyerek kendisini
ayrıca heyeti sıhhiyeye göndermiştir. Ve onun
üzerinedir ki, kati olarak tedavisi kabil olma
dığına göre talebinin is'af edilemiyeceği kararı
nı vermiştir. Bir eski mebus arkadaşın noktai
nazarına» göre; katî tedavisi değil, hattâ ufak

Arkadaşlar; bir vatandaşın 'sıhhatinin para
ile ölçülmiyeceğine ve bir dakikalık sılihat için
bu milletin milyonlar feda edeceğine hepimiz
kaniiz. Fakat bu fedakârlığın muka'bilini de
beklemek lâzımgeldiğine de kaniiz.
Bu zat 13 senelik hizmeti olduğu halde 30
senelik hizmet görmüş gibi tekaüde tâbi tutul
muştur. Yanı kanunların bu gibi malûlleri hi
maye hususundaki tecelliyatından bir tanesi da
ha. Sonra 4 ncü dereceden maluliyeti dolayısiyle Terfi Kanunu mucibince bir Ihak daha
kendisine tanınmıştır. Yine, yedi seneden beri,
memleketimizde mevcut vesaiti fenniyenin hep
sinden istifade etmiştir. Ve bunlar huzurunuz
da okunan raporlarla sabit 'bulunmaktadır.
Bütün bu izahattan sonra Muhterem Heye
tiniz ne tensip ederse onun mahzı hakikat ol
duğuna da katî kanaatimiz vardır.
FRRÎDÜN FİKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) —
Bendeniz sayın, sözcü arkadaşın beyanlarını ve
raporları dikkatle dinledim. Raporlarda, filha
kika bu arkalasın tamamen tedavi edilemiyece-
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ği yazılı ise de, kısmen ve bir dereceye kadar
tedavisi mümkün olduğu da anlaşılmaktadır. Bu
itibarla kanun hükmüne nazaran, kanuna bak
tığımızda, kanun maddesinde tamamen tedavi
edilmesi gerekmekte olduğu hakkında bir hü
küm de yoktur. Tensip buyurursanız kanunun
maddesini bir kere okuyayım. (Okunsun sesleri)
551 sayılı Kanunun 'dördüncü maddesi;
Memleket dâhilinde tedavilerinin mümkün olamıyacağı Sıhhiye Dairesince tebeyyün edenlerin
masarifatı Müdafaai Milliye Vekâletince tesvi
ye edilmek üzere Avrupa müessesatı sıhhiyesine
izam ve tedavileri temin olunur.) Denmektedir.
Binaenaleyh bunlan, tamamen tedavi edilmesi
gerekmez olduğu anlaşılıyor. Zaten bu gibi va
ziyetlerde tamamen tedavisi esası mevcut ola
maz, bu, nispî bir tedavidir. Şimdi muhtelif ra
porlar bu şekilde yekdiğerini teyit etmektedir.
Geçen devre Dilekçe Komisyonunun raporu
na göre bu arkadaş Yargıtaya müracaat etmiş,
müracaatı Yargıtayca reddedilmiştir. Bu bir
kanunun kendisine bahşettiği muayyen bir hak
kı istihdaf etmiyor ki Büyük Meclis ve Yargı
tayca bu dilekçesi reddedilmiştir mucip sebebiy
le reddedilebi'sin. Bu kanunun şu şümulünü yük
sek takdirinize arzederek Meclisten durumuna
bir çare bulunmasını istiyor. Raporda kendisin
de bunun âdeta bir fikri sabit halinde bulun
duğu da ifade olunmaktadır.
Yüksek malûmunuzdur ki, geçen devrede,
hattâ erler ve gediklilerin, memlekette tedavisi
kabil olmıyan çehre vaziyetleri ve âzalarmdaki
sakatlıklar dolayısiyle, icabı halde, ecnebi mem
leketlere sevkı hakkında bir kanun kabul edil
miş bulunmaktadır. Yüksek Meclis, bu gibi hu
suslarda öteden beri hassas olduğuna göre bu,
bu gibi vatandaşların ruhan dahi tatminini is
tihdaf ettiğine delildir. Onun için bendenizin
istirhamım şudur: Ya ait olduğu komisyon bu
raporu lütfen geri alsın, bu noktada bir daha
tetkikat yapılsın veyahut sağılğa ait bir iştir,
Sağlık Komisyonunda tetkik edilsin. Her hal
de bendeniz şu yeni Meclisimizin ilk dilekçeyi
bir karara bağlaması ve bu kararın da dilekçe
sahibi tarafından tatmin edilmesi lâzım olduğu
kanaatindeyim. Çünki bir Generalin, tedavi için
sevkedildiğinden bahisle içinde bir kurt hâsıl
olmuştur. Bu kurdun da giderilmesi ve bunun
bu kimseyi her hangi bir suretle rahatsızlandır
mama olması bakımından meselenin yeniden
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tetkikında bir fayda mülâhaza ediyorum. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir.
BAŞKAN' — Sinan Tekelioğlu!
SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sayın
arkadaşlar; bizde Dilekçe Komisyonu yalnız ba
kanlıklardan ve ait olduğu dairelerden almış ol
duğu cevapları aynen dilekçe sahiplerine tebliğ
etmek vazifesiyle mükelleftir. Hemen hemen de
nilebilir. Çünkü soracak başka bir yer yoktur.
Davacının ifadesine müracaat edilmez. Yalnız
onun istidası okunur, iler hangi bir raportör
tarafından icabeden yerlere sorulur ve ona göre
bir işiem yapılamıyacaktır diye karar verilir.
Arkadaşlar; Dilekçe Komisyonu bendenizce
bu suretle vazifesini görmüş olmaz. O dilekçe sa
hibi zaten ait olduğu bakanlıktan veya diğer bir
merciden cevabını almıştır. O, son merci olan,
milletin hâkimiyetini kullanan yegâne merciden
bir karar istemektedir. Mecliste Dilekçe Komis
yonunun verdiği karara tebaiyet ediyordu bugüne
kadar. Netice itibariyle buradan hak alan, he
men hemen diyebilirim ki, hiçbir kimse yoktur.
Suudi arkadaşlar; bizim yapacağımız iş ne
dir?
Bu yeni Meclisin; millet iradesi ile teşekkül
ve tekevvün etmiş olan bu Meclisin yapacağı ilk
iş Dilekçe Komisyonunun vazifesini tâyin ve tesbit etmek olacaktır. Bizim elimizdeki Anayasaya
göre Büyük Millet Meclisi mahkemelerden veril
miş olan kararlar üzerinde hiçbir iş yapamaz diye
bir kanaat vardır. Bendeniz o kanaatta değilim.
Büyük Millet Meclisi hâkimiyeti Milliyeyi nef
sinde toplamış olduğuna göre onu bozamaz de
ğil, bozmaz. İkinci bir Temyiz mahkemesi ol
masın diye bozmaz. Çünkü herkes almış olduğu
karara razı olmazsa Meclise gelecek, Meclis de
bozacak olursa ovakit iş büsbütün karma karışık
olacaktır. Fakat Dilekçe Komisyonunda çalışa
cak arkadaşlara düşen çok büyük ağır vazifeler
vardır. Geçen Devre Dilekçe Komisyonunu o
güne kadar geçmemiş olan bâzı kararlara var
mıştır. Meselâ tekaüde sevkedilmiş olanların te
kaütlüklerini refetmiştir.
Arkadaşlar; biz o tekaütlükleri refederken dos
yaları getirtik, tetkik ettirdik, tekaüde esas ol
mak üzere kötü noktaların bırakıldığını ve iyi ta
rafların çıkarıldığını gördük. Bunun bebebini so
ruyoruz, daire diyor ki; şöyledir, böyledir. Vakta
ki, sicili gelip tetkik edilince iş bakanlığın söylediği
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gibi çıkmıyor. Onun için Dilekçe Komisyonunda J da nezfi dimağiden, yani beyin kanamasından
malûl oluyor ve bunun için mütaaddit rapor
bulunan arkadaşlarımızın çok titiz hareket etme
ları vardır. En son rapor, ki profesörler tarafın
leri lâzımgeldiği gibi, yeni Meclisin de Dilek
dan verilmiştir, onda deniliyor ki: her ne kadar
çe Komisyonuna ne suretle hareket edeceğine dair
tedavii tam mümkün değilse de salâhı hal muh
içtüzükte de mevcut olan hükümlere, bâzı ah
temeldir. Binaenaleyh % 10 ümit dahi olsa bir
kâmın ilâve edilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim.
insan, bu subay eğer parası olsa parasının i% 95
(Takrir verir düzeltirsiniz sesleri).
ini sarfederek bu salahı temin etmek için dünya
Arkadaşlar; ben Hükümetten rica ediyorum,
nın en uzak köşesine gider. Felci tıflî dediğimiz
Demokrat Partiden istiyorum. Bunlar birçok ar
«Paralysie infantile» e uğrıyan çocukları baba
kadaşların başına geliyor, muztarip oluyorlar.
lan Amerika'ya kadar götürüyorlar. Bu arka
Meselâ şimdi bu zat Askerî Temyiz Mahkemesine
daş velev ki az bir salâh dahi memul olsa bu fe
müracaat etmiştir. Askerî Temyiz Mahkemesi
dakârlığı, milletin en büyük babası olan Meclis
Millî Savunma Bakanlığının vermiş olduğu ceva
ve Hükümetten bekler ve arzu eder. Millet, onu
ba tebaiyet etmiştir. Tabiidir ki, ona vicdani bir
göndermekten âciz değildir. Mübalâğa edildi gi
hak belki de verilmemiştir, biliyorum. Verilmiş
bi geliyor, 70 - 80 bin lira değil, nihayet 4 bin
olsaydı dahi verilecek karar mutlaktır. Çünkü
lira gitmek, 4 bin lira da gelmek ve birkaç bin
elde rapor vardır. Mutlak olarak bu zatın tam
lira
da orada sarf etmek.
mânasiyle tedavi edilebileceği raporda musarrah
değildir. Ama, Ama, bu zatın raporda kısmen
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI R E F Î K ŞEV
dahi olsa daha iyi bir vaziyete geleceği yazılmak
KET İNCE (Manisa) — Resmî rakam arzediyotadır.
rum, 80 bin lira gitmiştir.
Sayın Bakan bu zatın Amerika'ya gönderil
S ALÎM SERÇE (Devamla) — Hiçbir zaman
mesinin 70 - 80 bin liraya mal olacağını ileri sür
70 - 80 bin lira gitmez, tayyare ile seyahat 4
düler. Amerika'ya göndermiyelim, daha yakın
bin liradır (Gürültüler).
bir yere gönderelim. Amerika'ya gönderilmesi
Efendim; masarif cihetine karışmıyorum.
şart değildir. Îsviçreye, Fransa veya ingiltere'
Fakat 70 - 80 bin lira dahi olsa... Arkadaşlar;
ye, daha ucuz bir yere gönderelim. Amerika 'ya
bir insan, çocuğunu tedavi etmek için icabında
tedavi için gönderilen paşayı ben gördüm, tam
her fedakârlığı nasıl göze alırsa bu millet de
mânasiyle değilse de eski vaziyetinde % 80 bîr sa
bir ferdini tedavi etmek için bu meblâğı çok
lâh vardır. Memleket için çalışmış olan insanla
görmez. Büyük Milletimiz ve Meclisimiz de bu
rın, bu hizmetlerde bulundukları esnada duçar
nu çok görmiyecektir. Mademki salâh ümidi
oldukları hastalığının tedavi edilmeleri hakkında
vardır, hiç olmazsa bu subay arkadaşımızın ru
kanun mevcuttur.
hunu tedavi etmek için olsun kendisini gönder
Sonra arkadaşlar sadet dışı olmakla beraber,
memiz icabeder.
Toprak Mahsullerinin 26 memuru Avrupanm
BAŞKAN — Daha birçok arkadaşın sözü
muhtelif yerlerinde dolaşarak günde 100 lira
vardır.
Fakat bir de kifayeti müzakere takriri
yevmiye alıyorlar. Bir zabite bu yüz liranın bir
vardır.
(Gürültüler).
tanesini versek o da tedavi edilse olmaz mı? Onun
Şimdi söz Dr. Kenan Çığman'mdır.
için rica ediyorum, Feridun Fikri Düşünsel ar
kadaşımızın buyurdukları gibi bir defa Sıhhat
KEMAL ÇIĞMAN (Çankırı) — Arkadaşlar
Komisyonunda tetkik ettirelim, eğer hakika
benden evvel konuşan Sayın Milletvekili salâh
ten elindeki raporla kısmen dahi olsa iyileşeceği
tan bahsetti. Bu salâhtan maksat, hastanın taanlaşılıyorsa bir karar verelim, milletin irade
mamiyle iyi olacağı mânasını ifade etmez. Bu
siyle gelmiş olan bu Meclisin ilk asıl kararı bu
radaki salâhın mânası, biraz düzelebilir demek
olsun.
tir. Yoksa hastanın vaziyetinde esaslı hiçbir de
ğişiklik olmıyacaktır. Şu hale göre hastanın
SALIM SERÇE (Seyhan) — Sayın arkadaş
Amerika'ya gönderilebilmesi için ya hayatının
larım, hakikatler daima netice ile kıyas edildi
tehlikede olması, yahut oraya gittiği zaman
ğinde temamen tezahür eder. Bugün bu mesele
iyi olabileceğine dair bir kanaat edinmemiz
hayat meselesidir. Bir arkadaş hayatını bu mil
I
icabeder. Bunlar olmadığına göre hastanın
lete hasretmiş, gelmiş vazife görüyor. Bu esna-
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oraya gönderilip gönderilnıennesinin doğru olup
olmıyaeağmı düşünmemiz lâzımdır.
Bir defa bu hastanın hayatı tehlikede .de
ğildir. Amerika'da yapılacak tedavidettı esaslı
bir istifadesi olmıyacaktır. Nihayet hafif bir
salâh temin edilebilecektir. Halen yürüyorsa,
biraz daha iyi *ve rahat yürüyecek. Tamamen
iyileşecek değildir. Önümüzde bir de kanun
var. Onu da çiğneyip geçemeyiz. Bu vatanda
birçok mustarip vatandaşlarımız, bir sürü has
talarımız var. Hepiniz bilirsiniz hastanelerimiz
de hastalar çift yatıyorlar. Nihayet bize göre
bu hastayı Amerika'ya göndermemek lâzım
dır. Kararlarımızda hissiyatla değil, hakikat
lere ve kanunlara dayanmalıyız. (Soldan al
kışlar)
BAŞKAN — Daha sekiz arkadaş söz iste
miştir. Fakat verilmiş bir de yeterlik önergesi
vardır.
BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Bu
hususta en sahibi salâhiyet Profesör Ethem
Vassaftır. Kendisi bu sahada Amerika'da ve
diğer memleketlerde tetkiLaü yapmıştır.
BAŞKAN — kendilerinin isijnlenni yazdık.
Leh ve aleyhte dörtten çok arkadaş konuşmuş
bulunuyor. Bu itibarla yeterlik takririni reye
arzetmeye mecburum, önerge kabul olunmazsa
Şimdi
yeterlik önergesini .okutuyorum.
Kendisine söz vereceğimiz tabiidir.
Şimdi Yeterlik önergesini okutuyorum.
Dr. MÜKERREM SAROL (îstanbul) —
Efendim; evvelâ söz alanlar tekmil söylesin.
BAŞKAN — Müsaade
buyurun, takrir
okunsun, yeterlik kabul edilmezse o zaman ko
nuşurlar.
Dr. MÜKERREM SAROL (İstanbul) —
Efendim; usule riayet etmiyorsunuz, evvelâ
söz alanlar söyler, sonra takriri reye korsunuz.
BAŞKAN —• Hayır, hayır öyle değil, demin
karar verdiniz, dediniz k i ; lehte iki, aleyhte
iki konuştuktan sonra müzakerenin
kifayeti
hakkında takrir reye konulur, böyle dedi
Yüksek Heyet, karara dikkat buyurmuyorsunuz.
Yüksek Başkanlığa
Görüşme yeter. Bahis konusu olan keyfiye
tin Sağlık Komisyonuna havalesini teklif ede
rim.
Erzurum Milletvekili
Dr. Enver Karan
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BAŞKAN — Önerge yalnız yeterlik hakkın
da değildir.
CELÂL YARDİMCİ (Ağrı) — Efendim,
önerge aleyhinde konuşacağım.
BAŞKAN — Yeterlik takriri aleyhinde ko
nuşulabilir, buyurun.
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar,
ben avukat olduğum için zannedilir ki, avukat
lar çok söz söylemek isterler. Huzurunuza geldi
ğim zamandanberi bu kanaati tashih ettiğimi
zannediyorum.
Bendeniz şu kifayeti müzakere takririni çok
mahzurlu buluyorum. Neden kifayeti müzake
re takriri veriliyor? Her hangi bir hâdise hak
kında konuşacaklar arasında, ortaya yeni bir fi
kir bir ataıeak arkadaşın o fikir bir cevher kıytaıetinde olamaz mı?
Heyeti Aliyenizden rica ediyorum; kifayeti
müzakere takriri üzerinde hassas duralım. Ben
denizin ricam budur. Her şey konuşulsun,. Bura
ya bu iş için geldik. Sabahlara kadar »oturul
sun. Neye geldik biz buraya?
BAŞKAN — Bir arkadaş yeterlik aleyhinde
konuştu. Şimdi yeterlik takririni oyunuza su
nacağım. Yeterliği kabul edenler lütfen işaret
buyursunlar... Müzakereye devam edilmesini ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Müzake
reyi kâfi görenler (75), kâfi görmiyenler (49)
arkadaş olduğuna göre, müzakere kâfi göiriilmüştür.
Şimdi aynı takrirle ve verilmiş başka bir
takrirle, bu işin bir de Sağlık Komisyonunda
tetkik edilmesi için evrakın Sağlık Komisyonuna tevdii talebediliyor.
ikinci takriri de okutuyorum:
Başkanlığa
Sağlık Encümenine havalesini teklif ederim.
Sağlık Encümeni Başkanı
Kocaeli Milletvekili
Dr. Etem Vassaf
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Bu takrir
hakkında konuşmak istiyorum. Efendim, bu
bahtsız arkadaşın, sıhhi durumunun Sıhhat Ko
misyonuna havalesi teklif edildiğine göre, ben
de şunu teklif ediyorum. Binnetice kanunun
metin ve matlabmda, tedavisi kabil olmıyanların başka memleketlere tedaviye gönderilmesi
mevzuubahistir. Demek ki, Avrupa veya Ame-
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rika'daki müesseseleri daha ehil olarak görmüş
bulunmaktayız. Mademki komisyona havale
edeceğiz ben de boş yere milletin kesesinden pa
ra sarfına taraftar olan bir vatandaş değilim.
Şu halde elde mevcut birçok delâil vardır, ra
porlar vardır, muayene protokolü, müşahede
ve saire vardır; biz komisyona sevketmekle
beraber bu bahtsızın tedavisinin de ne dereceye
kadar kabil olacağının da meselâ Avrupa veya
Amerika'daki sıhhi bir heyetin kanaatinin alın
masını teklif ediyorum. (Olmaz öyle şey sesleri).
Eğer gelecek cevap bu hasta için bir fayda
temin edecekse bu masrafa katlanırız.
BAŞKAN — Arkadaşlar, Celâl Yardımcı
arkadaşımızın yazılı bir teklifi yoktur. Sağlık
Komisyonuna havalesi şayet kabul edilirse,
muhterem arkadaşımız orada da gidip konuşa-
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bilirler, fikirleri nazara alınır veya alınmaz.
Şimdi işin Sağlık Komisyonuna havalesi mevzuubahistir. Tabiî bütün dosya Sağlık Komis
yonuna havale edilecektir, şayet Kamutay ora
ya gitmesini tasvip ederse.
Takrirde, dosyanın ve -bu işin bir kere de
Sağlık Komisyonunda tetkik edilmek üzere bu
komisyona havalesi istenmektedir. Bu teklifi
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar lütfen
işaret buyursunlar... Komisyona havalesine lü
zum görmiyenler işaret buyursunlar. Komis
yona havalesi ekseriyetle kararlaştırılmıştır.
Arkadaşlar, gündemde başka bir işimiz kal
mamıştır. Bu ayın 19 ncu Pazartesi günü saat
15 te toplanılmak üzere birleşime son veriyo:
rum.
Kapanma saati : 17,12

T. B. M. M. B<mm*vi

S. Sayısı: |
Denizli eski Milletvekili Kemal Cemal öncel'in, Dilekçe Komis
yonunun 23 . II . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2959
•ayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe
Komisyonu raporu (4/14)

24• . ît , IPâO
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
23 • II . 1950 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar cetvelinde Dilekçe Komisyonunun 9 . II . 1950
tarih ve 2959 sayılı ilişik kararında kısa fasılalarla üç defa çağırıldığı Yedek subaylığını yapar
ken vazife başında beyin kanamasından hastalanıp malûl kalan henüz evlenme fırsatını bile bulamıyan yüksek tahsil görmüş, Niyazi Koral isminde genç bir vatandaş dosyasındaki salahiyetli
profesör doktorların raporuna istinaden emsali gibi 551 sayılı Kanun gereğince Amerika'daki mü
esseselerde tedavi edilerek bu maluliyetten kurtarılması hakkındaki talebi Dilekçe Komisyonunda
incelenmiş Komisyon Beisi ve üç üyenin muhalefetiyle ekseriyetle bir işlem yapılmasına mahal
olmadığı tarzında karar verilmiş ise de Türkiye'de tedavisinin imkânsızlığı ve yurt dışında tam
teşkilâtlı bir müessesede tedavi edildiği takdirde daha üstün bir şifa ve salâhın mümkün bulunduğu
Gülhane Profesörler Kurulunca verilen son raoprda tasrih edilmiş ve Türkiye'de tedavisi mümkün
olmıyan hallerde hastanın yurt dışı müesseselere gönderilmesini emreden maddei kanuniyeye mu
tabık olup tam bir şifa muhakkak veya melhuz olması gibi bir kayıt ve şart ile takyit edilmemiş
olduğu halde tam bir şifanın imkânsızlığından ve kısmi şifanın uzun zaman tedaviye muhtaç bu
lunduğundan bahsile dileğin reddine dair verilen kararm bir defa da Yüksek Kamutay'da görüşül
mek ürore araedilmesini saygılarımla rica ederim.
Denizli Milletvekili
Kmnml CWMA öntıl

Dilekçe Komisyonu raporu
T. S. M. M.
Düekçe Komisyonu
Kâğıt îş. No. 13186
Dilekçe Ko. No. 12134, 4/14

20 . / / / . 1950

Yüksek Başkanlığa
Yedek subaylık görevini ifa ederken duçar
olduğu felç hastalığının Amerika'da tedavi et
tirilmesi dileğinde bulunan Niyazi Koral'a ait
dilekçe, Komisyonumuzca incelenmiş ve dilek
çinin, yeniden muayenesinin icrasiyle hâsıl ola
cak neticeye göre işlem yapılması hususunun
Millî Savunma Bakanlığına bildirilmesi hakkında
Komisyonumuzca uygulanan 18 . II . 1949 tarih
ve, 1802 numaralı Karar dairesinde, Millî Sa

vunma Bakanlığınca yapılan işleme kanaat etmi
yerek, dilekçinin tekrar Yüksek Başkanlığa mü
racaatı üzerine Komisyonumuza havale edilen di
lekçesi ve buna ait işlem yeniden incelenmiş ve
yabancı memleketlerde tedavisi imkânsız görül
düğünden dolayı hakkında bir işlem yapılmasına
mahal olmadığına 9 . II . 1950 tarihinde karar
verilmişti.
2959 sayılı olan bu kararın Kamutayda gö-

2 riışülmesini istiyeh Denizli Milletvekili Ke
mal Cemal Öneel'in önergesi Komisyonumuza
havale edilmekle iş üzerinde yeniden inceleme
yapılmış ve bu rapor hazırlanmıştır.
Dilekçinin son defa Millî Savunma Bakanlı
ğınca yaptırılan, muayenesi neticesinde, mütaaddit tıbbi ve fizik tedavileri sayesinde memnu
niyet verici sıhhi durumu iktisap ederek yü
rümek imkânını bulduğu, tıbbi tedavi metotla
rından cezrî bir fayda memul edilmediğinden
ancak, profilâktik mahiyette şahsi tedbirler baihis konusu olacağı ve fizik vasıtalariyle seneleri
bulan denemeler sayesinde kısmi salâhların sağ
lanması da memul olduğu ve bunların, hepsi
memleket fizik tedavi müesseselerinde yapıl
makla beraber bu müesseseleri daha mükemmel
olan Amerika ve İngiltere de bunlara ait tatbi
katın bir dereceye kadar daha verimli olacağı
ancak, bu yabancı müesseselere gönderilmesi
halinde kısmi bir fayda beklenebileceği ve bunun
da uzun zamana bağlı bulunduğu anlaşıldığın
dan, 551 sayılı Kanunun dördüncü maddesi
(Memleekt dâhilinde tedavileri mümkün olmıyacağı sıhhat dairesince tebeyyün edenlerin

masarifatı Müdafaai Milliye Vekâletince tesviye
edilmek üzere Avrupa müessesatı sıhhiyesine
izam ve tedavileri temin olunur) diye yazılı bu
lunduğuna ve dilekçinin de tamamen iyileşemiyecek bir hastalığa mübtelâ »İmasından ve bu hu
susta Askerî Yargıtaya açtığı idari dâvasının
da reddedilmiş bulunmasından dolayı itirazın
reddine ve keyfiyetin Kamutayın Yüksek tasvi
bine arzına karar verildi.
Dilekçe Ko. Başkanı
Sivas
Ol. F. Tirkeş
Kâtip
Balıkesir
Ağrı
F. Bilal
M. Aktan
Çanakkale
Kars
Bu karara muhalifim. Z. Orhon
A. R. Kır sever
Kastamonu
B. Tümtürk
Mardin
A. Kalav
İmzada bulunmadı.

'(S. Sayısı: 1 )

Sözcü
Urfa
V. Gerker
Balıkesir
H. Çarıklı
Kastamonu
C. Atay
Mardin
Ş. Ekmen
Sivas
S. Uma

S Sayısı:3
Türk Ceza Kanununun 4055 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 526
hcı maddesinin değiştirilmesi hakkmda Kanun tasarısı ile Kayseri
Milletvekili ismail Berkok ve 13 arkadaşının ve Tokad Milletve
kili Ahmet Gürkan'ın, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin
ikinci fıkracının değiştirilmesine dair Kanun teklifleri ve Adalet
Komisyonu raporu ( 1 / 9 , 2 / 6 , 7)

Türk Ceza Kanununun

4055 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 526 ncı maddesinin değiştirilmesi
hakkında Kanun tasarısı (1/9)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 -1626

15 .VI.

Büyük Millet Meclisi Yüksek

1950

Başkanlığına

Tüı*k Ceza Kanununsun 526 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Adalet Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunun 14 . VI . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
A. Menderes

(T.h(KrJliK(s/jİi

1939 senesinde Ceza Kanununun 526 ncı maddesine eklenen fıkralar arasında Arapça ezvM
ve kamet okuyanların tecziye edileceklerine dair bir ''üküm bulunmaktadır. Bu hükmün şevkini
gerektiren mucip sebeplerde : Diyanet İşleri Reisliğinin, teşkilâta yaptığı bir tamimle ezan ve
kametin okunmasını menettiği ve buna muhalif hareket edenlerin 526 ncı maddenin ilk fıkrasiyle tecziye
leri mümkün isede, memnuiyetin fertlere de şümulünü sağlamaya bu müeyyidenin kâfi gelemiyeceği ve
Arapça lisanının eski zihniyete ve eski ananelere bağlıyan tesirinden halkı kurtarmak için ikinci
fıkradaki hükmün ve bunun müeyyidesi olan cezanın konulmasına lüzum hâsıl olduğu, belirtil
mektedir.
Halbuki Anayasanın Türk vatandaşı için tabiî hak saydığı vicdan hürriyetinin dokunulmaz bir
hak olarak hürmete lâyık görülmesi gerekir ve bu nun tabiî olan din serbestisi her türlü müdahaleden
azade kalmak iktiza edarken ana kanunlarla korunmuş bulunan din ve vicdan hürriyetinden vatan
daşı her hangi bir şekilde kısmen veya tamamen mahrum etmek ve bu hususu, kanuni ceza teyit
leri altında bulundurmak doğru olamaz. Böyle bir kayıtlama, Türkiye Devletinin esas vasıflarını
gösteren Anayasanın 2 nci maddesindeki lâiklik esasına da uygun düşemez. Din ile Devletin ayrıl
ması ve Devletin din işlerine karışmaması ve Devletle dinin birbirlerine karşı tamamen bitaraf kal
maları şeklindeki telâkkinin ifadesi olan lâikliğin, ibadetin icra şekline taalluk eden her hangi bir
faaliyet veya faaliyet safhasında tadilini tazammun eder tarzda müdahalede bulunmamasını zaruri
kılan bir ana hüküm olarak muhafaza ve idame edilmesi zaruridir. Arapça lisanının eski zihniyet
ve ananelere bağlıyan tesirinden halkı kurtarmak gayesinin takip edildiğine taalluk eden görüşte de
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bugün için bir isabet mülâhaza etmek caiz olamaz. Kaldı ki : Kanunun tadilinden beri geçen uzun
zaman içinde ozamanki telâkki ve düşünüş şeklini değiştirecek mühim tebeddüller ve ilerlemeler
husule gelmiş ve bugün eski zihniyetin sadece bu gibi kanun müeyyideleriyle teminat altına alına
bilmesi mülâhaza yerinde görülmemiştir.
Esasen, maddedeki cezai hükmün, ezan ve kametin yalnız Arapça okunamiyacağı ve takat bunun
dışında her hangi diğer bir lisanla okunabilm esin deki cevazı tazammun eden ifade şekli de bizatihi
bîr garabet arzetmekte bulunmuştur.
Bütün bu mülâhaza ve sebeplerden başka, Müslüman Türklere sebepsiz yere mânevi huzursuzluk
veren böyle bir yasağın demokrasi ile idare olunan bir Devlet nizamı içinde yer alabilmesi de müstahildir. Fıkranın tayyi Müslüman Türklere muhakkak bir huzur ve vicdan rahatlığı verecektir.
Binaenaleyh, gerek büyük bir Müslüman vatandaş çoğunluğunu bu huzur ve rahata eriştirmek
ve gerekse Anayasa ile müeyyet lâyıklık prensibineDevletçe sadakat göstermiş olmak ve bilhassa ana
hak ve hürriyetlerden olan vicdan ve din serbestisini her hangi bir zorlama altında bulundurmamak
sebeplerinden ötürü Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinde mevcut olup ezan ve kametin Arapça
okunmasının memnuiyeti hakkındaki hükmün kaldırılması gerekli bulunmuştur.

Kayseri Milletvekili İsmail Berkok vs 13 arkadaşının, Türk Oeaa Kanununun 526 neı madde
sinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi (2/6)
Yüksek Başkanlığa
4696 sayılı Anayasa Kanununun ikinci maddesinde mündemiç (Lâiklik) kelimenin mânası,
Devlet işlerinde dinin, din işlerine de Devletin karışmaması, din ile dünya işlerinin ayrılması
şeklinde tefsir ve kabul edilmekte ve aynı kanunun 75 nci maddesinin son kısmında ise (. . . . gü
venliğe ve edep törenlerine, kanunlar hükümlerine aykırı bulunmamak üzere her türlü din tö
renleri serbesttir) denilmektedir.
Memleketimizde azınlıkta bulunan Musevi ve İsevi vatandaşların
dinî itikat ve âmel şe
killerine hiçbir suretle müdahale edilmemiş ve bilâkis tamamen serbest bırakılmıştır.
Bu toprağın hakiki evlâtları ve hakiki sahibi bulunan Müslüman Türk vatandaşların din ve vicdan
hürriyetlerine, amel ve ibadet şekillerine de müdahale edilmemek iktiza edeceğine ve Partimiz programı
nın 14 ncü maddesinde ise (
Partimiz lâikliğin din aleyhtarlığı şeklinde yanlış tefsirini red
deder, din hürriyetini, diğer hürriyetler gibi, insanlığın mukaddes haklarından tanır), diye ya
zılı olduğuna göre, müekkillerimiz ve seçmenlerimiz bulunan Müslüman Türk vatandaşların ıs
rarlı ve haklı isteklerine istinaden ezan ve kametin tercüme halinde okunmasına dair 4055 sayılı
Kanunla değiştirilen Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yazılı ( . . . veya
Arapça ezan ve kamet okuyanlar) ibaresinin kaldırılması hususunda hazırladığımız kanun teklifini
Yüksek Kamutaya arzederiz.
Kayseri
Niğde
Seyhan
Erzurum
Erzurum
Erzurum
/. Berkok
H'. N. Yurdakul
A. N. Asya
Dr. F. Çöbanoğlu R. Topçuoğlu
8. Duman
Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
Ankara
Tunceli
G. Yiğitbaşı
S. Kerman
B. Oynağanh
Ö, Bilen
II, R. K\\du
M. Zeren
Mar&ş
Okunamadı,
A, KadoğH

( S . Sayısı: S )
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4055 sayılı Kanımla değiştirilen Türk Ceza Kanununun 526 net maddesinin ikinci ftkrasmm
değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi
MADDE 1. — 4055 sayılı Kanunla. değiştirilen -Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin
ikinci fıkrasında yazılı ( . . . veya Arapça ezan, ve kamet okuyanlar) ibaresi kaldırılmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun neşrinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar. Kurulu yürütür.

Tokad Milletvekili Ahmet Oürkan'ın, Türk Ceza Kanununu» MG nm maddesinin ikinci
nın değiştirilmesi hakkında Kanma teklifi (2/7)
y\"\

fıkrası

3İ.V .1950
T. B. M. M. Yüce Başkanlığına

T. C. K. 526/2 fıkranın tadili hakkında tanzim edilen gerekçe ve tasarı iki parça halinde ekli
ce sunulmuştur.
Kanuniyet kespjetmesi için ivedilikle müzakere' edilmek üzere gerekli komisyona şevkini ve ka
nunlaşmasını saygı ile teklif ederim.
Tokad Milletvekili
'*«•••'-'••*
Ahmet Gürkan

GEBEKÇB
Devletimizin Anayasamızda tesbit edildiği gibi laik olması ve laikliğin ise Devletle din müesse
selerinin yekdiğerinden ayrı tutularak birbirine karıştırılmaması mânasına gelmesi itibariyle ka
nunların bu esaslar dairesinde ayarlanması icabettiği gibi lâikliğe aykırı olan kanunların da buna
muvazi, olarak tâdili icabeder.
Esasen bütün demokrat ve medeni memleketlerde bu esas kabul edilmiş ve din işleri Devlet teşki
lâtından ayrı tutularak din adamlannın dinî bilgilerine terk edilmiş bulunduğu bir hakikattir Şu
hale göre dine taallûk eden işlerden Devletin elini temamiyle çekmesi ve bu manevi varlığı ilâhiyat
çıların bilgilerine daha doğrusu ihtisaslarına terketmesi bir zaruret halinde karşımıza dikilmektedir.
Sabık iktidarın lâikliği din aleyhinde tefsir etmesi suretiyle ve bu cümleden olarak iman ve amel
den mürekkep müslümanlık dininin amele taallûk eden ezan ve kametin Türkçe okutulmasını mec
bur tutması lâiklik prensibini ihlâl ve Anayasanın verdiği vicdan hürriyetine tecavüzdür. Lâik
biç idarenin bir hiristiyan mabedinde çalınan çan tokmağını şukadar veya şu şekilde vuracağı hu
suslarına müdahale etmesi nasıl bir haksızlık teşkil ederse, ayni şekle muvazi olan ezan veya ka
meti şu şekil veya şu lisanla okutmak istemesi de o nispette haksızlık, hattâ din ve vicdan hürriye
tine bir tecavüzdür.
Hakkiyle ve ilmî bir şekilde Türkçeye tercüme dahi edilemiyen ezan ve kametin Diyanet îşlerı
Başkanlığı tarafından kabul edilecek şekli ne lursa olsun halen bu mevzuda lâiklik prensiplerini
ihlâl eden T. C. K. 526/2 fıkrasındaki (veya arapça ezan ve kamet okuyanlar) kaydının kaldırıl
ması suretiyle/mezkûr maddenin ekli tasan şeklinde tâdilinde zaruret görmekteyiz. Bit zaruret,
çeşitli ırk ve lisanlara sahip 500 milyondan fazla müslümanın: kabul ettiği, hattâ hangi hiristiyan
memleketinde yaşarsa yaşasın tatbikatında asla güçlük çekmediği bu ibadet usulüne medeni ve lâik
bir Devlet olarak müdahale etmemiz ' bariz bir hatadır. Bu bakımdan ekli tasarı hazırlanmış
bulunuyor.
( S. Say» : 3 )
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tmif
1. T. C. K. 526 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:
2. Şapka iktisasi hakkında 671 sayılı Kanunla, türk harflerinin kabul ve tatbikına dair 1353
sayılı Kanunun koyduğu memnuiyet veya mecburiyetlere muhalif hareket edenler, üç aya ka
dar hafif hapis veya on liradan iki yüz liraya kadar para cezasiyle cezalandırılır.
3. Bu kanun neşri tarihinden itibaren yürür.
4. Bu kanunu icraya Adalet ve İçişleri Bakanları memurdur.

Adalet Komisyonu raporu

T. B. M/ M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 1/9 ve 2/6,7
Karar No. 2
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Yüksek Başkanlığa

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 14 . VI . 1950 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulmasına karar veri
len arapça ezan okunması memnuiyetini vaze
den Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısı ile
yine bu konuda Kayseri Milletvekili General
tsma.il Berkok ve 11 arkadcaşının ve yine Tokad Milletvekili Ahmet (Türkan'ın ayrıca Yük
sek Başkanlığa sunduğu Kannn teklifleri Ko
misyonumuza havale btıyurulmakla Adalet Ba
kanlığı temsilcisi hazır olduğu halde birleştiri
lerek incelendi.
Kanun tasarısı ve tekliflerinin gerekçe ve
metinleri okunduktan sonra esas itibariyle ka
bule şayan görülmüştü.
Hükümet gerekçesinde serdedildiği gibi,
1939 senesinde Türk Ceza Kanununun 526 neı
maddesine eklenen fıkralar arasında arapça,
ezan ve kamet okuyanların tecziye edilecekle
rine dair bir hüküm bulunduğu, bu hükmün
şevkini gerektiren mucip sebeplerde Diyanet
tşleri Reisliğinin teşkilâta yaptığı bir tamimle
essaft ve kametin okunmasını menettiği buna
m«hâlît : h«reket edenlerim 526 ncı maddenin
ilk fıkrası ile İeezİyeleri mümkün ise de, memnuiyetsin fertlere'de şümulünü' sağlamaya, bu
müeyyidenin kâfi gelemiyeceği ve arapça lisa
nının' eski zihniyete ve eski ananelere' bağlı yan
tesmöden halkı kurtarmak; için ikinci fıkradadaki hükmün ve müeyyidesi olan cezanın konul
masına lüzum hâsıl
olduğunun belirtildiği,

halbuki Anayasanın Türk vantandaşı
için
tabiî hak saydığı vicdan hürriyetinin dokunul
maz bir hak olarak hürmete lâyik görülmesi
gerektiğine ve bunun tabiî bir icabı olan din
serbestisinin her türlü müdahaleden azade kal
mak iktiza ederken Ana kanunlarla korunmuş
bulunan din ve vicdan hürriyetinden vatan
daşı her hangi bir şekilde kısmen veya tamamen
mafertjntf edeTek kanuni ceza kayıtlan altında
bulundurmanın doğru olmadığı, böyle bir ka
yıtlamanın Türkiye Devletinin esas vasıflarım
gösteren Anayasanın 2 nci maddesindeki lâiklik
esasına da uygun düşmiyeceği din ile devletin
ayrılması ve devletin din işlerine karışmaması
ve Devletle dittin birbirlerine karşı tamamen bi
taraf kalmaları şeklindeki telâkkilerin ifadesi
olan lâikliğin, ibadetin icra şekline taallûk
ede*ı her hangi bir faaliyet veya faaliyet saha
sında tadilini tazamnrun eder tarzda müdahale
de bulunmamasını zaruri kılan bir ana hüküm ola
rak muhafaza ve idame edilmesinin icap etmek
te ölduğtı, Arapça Hsamının eski zifcniyet ve
ananelere bağlıyan tesirinden halkı kurtarmak
gayesinin takîbedüdSğîne taallûk eden görüşte
de InYğün içrri bir isabet mülâhaza etmenin öaiz
olntadığı, kaldı ki kanunıın fadilinden beri geçen
uzun zam an içinde o zâmattfcî telâkki ve dttşrrnüş şeklini değiştirecek mühim tebeddüler ve
ilerlemeler husule gehîiğı ve btıgün eskî siînftyetin s a d e c e t ) ü g i b i kanun mfte'yyîdeleri ile te
minat altına alınabilmesini de mülâhazanın ye
rinde olmadığı, esasen, maddedeki cezai hük-
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- 6 inim, ezan ve kametin yalnız arapça okunamıyaeağı ve fakat bunun dışında her hangi bir lisan
la okunabilmesindeki cevazı tazammun eden ifa
de şeklinin de bir garabet arzettiği anlaşılmış
tır.
Bütün bu mülâhaza ve sebeplerden başka,
müsİüman Türkler'e sebepsiz yere mânevi hu
zursuzluk veren böyle bir yasağın demokrasi
ile idare olunan bir Devlet nizamı içinde yer
alabilmesinin doğru olmadığı ve fıkranın tayyınm müsİüman Türklere muhakkak bir huzur ve
vicdan rahatlığı vereceğinin anlaşıldığı, binaen
aleyh müsİüman vatandaş çoğunluğunu rahata
eriştirmek ve Anayasaya sadakat göstermiş ol
mak ve vicdan ve din serbestisini her hangi bir
zorlama altında bulundurmamak amacı ile Türk
Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin tadili hak
kındaki Hükümet tasarısı Komisyonumuzca ay

nen kabüİ edilmiştir.
Tasarının hemen gündeme alınmasını ve ivd*
dilik ve yeğlikle görüşülmesinin Kamutayın yü
ce tasvibine arzına oy birliği ile karar verilmiş
tir.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Sözcü
Ankara
Balıkesir
Osman Talât tltekin
Müfit Erkuyumcü
Kâtip
Kütahya
Ankara
Süleyman S. Nasuhoğtu Osman Şevki Çiçekdûğ
Ankara
Ankara
ffâmit Şevket İnce
Talât Vasfı öz
Balıkesir
tzmir
Vâcit Asena
Muhittin Erener
Kars
Malatya
Lâtif Aküzüm
Şefik Tugay

HÜKÜMETİN TEKIİFÎ
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin de*
ğiştirümesi hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 4055
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 526 ncı mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir.
Madde 526. — Salahiyetli makamlar tarafın
dan adlî muameleler dolayısiyle yahut âmme
emniyeti veya â/mine intizamı veya umumi hıfzıssıhha mülâhazasiyle kanun ve nizamlara ay
kırı olmıyarak verilen fbir emre itaat etmiyen
veya bu yolda alınmış bir tedbire riayet eyletniyen kimse, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği
takdirde, (bir aya kadar hafif (hapis veya 150 li
raya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır.
Şapka iktisası hakkında 671 sayılı Kanunla
Türk harflerinin kabul ve tatbikına dair 1353
sayılı Kanunun koyduğu memnuiyet veya mec
buriyetlere muhalif hareket edenler 3 aya ka
dar hafif hapis veya 30 liradan 600 liraya ka
dar hafif para cezasiyle cezalandırılır.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Devlet Bakanı
Başbakan
Başbakan Yardımcısı
A. Menderes
S. Ağaoğlu
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
H. özyörük
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Refik Ş. İnce
R. Nasuhioğlu
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
F. Köprülü
H. Ayan
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
F. Belen
Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı
Z. Velibeşe
Dr. R. Belger
G. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
N. özsan
N. lyriboz
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
T. İleri
H. Polatkan
İşletmeler Bakanı
Muhlis EU

( & Sayısı : 3 )

