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1. ~ GEÇEN TUTACAK ÖZETÎ 

Trabzon Milletvekili, Cemal Reşit Eyüboğ-
lu'nun, Bulgaristan'dan memleketimize gelen 
göçmenlerin sayısına, nasıl bir iskân usulüne 
tâbi tutulduklarına, bir an evvel müstahsil hale 
getirilmeleri için tatbik edilmekte olan usul ve 
malî kaynakların kifayetli olup olmadığına, şim
diye kadar gerek teberru yolu ile ve gerekse, 
yabancı kaynaklardan toplanan ve bu işler için 
sarfoluütan paraların miktarına dair olan soru
su, kendisi oturumda hazır bulunmadığından, 

gelecek Birleşime bırakıldı. 
Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine dair olan kanun tasarı
sı ve teklifleri, dikkate alman önergelerle bir
likte Bütçe Komisyonuna verildi. 

(Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'in Tababet 
ve j Şuabatmın Tarzı İcrası hakkındaki 1219 sa-
yıljı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilmesi
ne I dair olan kanun teklifinin reddi hakkındaki 
Sajğlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
üzjerinde bir müddet görüşüldü. 

i Çokluk olmadığı anlaşıldığından 4 . V . 1951 
Cı}ma günü saat 15 te toplanılmak üzere Birle
şime son verildi. 

| Başkanvekili Kâtip 
KJayseri Milletvekili Manisa Milletvekili 

F. Apaydın M. KurbanoğVu 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
8. Baran 

Somlar 
İzmit Milletvekili Necdet încekara'nın, iskân 

dâvasının- halli için ayrı bir bakanlık ihdasının 
düşülüp düşünülmediğine, dış iskân meselesinin 
hangi ana prensiplere göre halledileceğine, iç is
kân mevzuunun dış iskânla birlikte ele alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine ve bu dâva
nın başarılması için ne gibi tedbirler alındığına 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlıkla Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir (6/278) 

j Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri 'nin. 
M^llî Korunma Kanununun ka'dirilması hakkın
daki sözlü soru önergasi, Başbakanlığa gönderil
miştir (6/279) 

jUrfa Milletvekili Hasan Oral'ın, kaçakçılık 
hâdisesine isminin karıştıriması dolayısiyle ya
pılan idari ve adlî tahkikatın neticelenip netice
lenmediğine dair, sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir (6/280). 
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2 — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teklifler 
1. — Ankara Milletvekili Osman Şevki Çi-

çekdağ'iti, Avukatlık Kanununun 7 nci madde
sinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi (2/215) (Adalet Komisyonuna); 

2. — Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcı-
oğlu'nun, Avukatlık Kanununun 49 ncu madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/216) (Adalet Komisyonuna); 

3. — istanbul Milletvekili Celâl; Türkgeldi 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin 
(K) bendiyle geçici 69 ncu maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi (2/218) 
(Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

4. — Konya Milletvekili Muammer Obuz'un; 
Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/217) (Ada
let Komisyonuna); 

önerge 
5. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıp

çak'ın, Zonguldak'ta kömürlerin yıkanmasın
dan teressüp eden kömür tozlarının 114 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinde .yazılı maden kömürü 
tozlarından sayılması lâzım gelip gelmediğinin 

ve aynı maddedeki (maden amelesinin menaöi 
umumiyesine hasr ve tahsis olunur.) tâbirinin, 
5018 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre ku
rulmuş olan Maden işçileri Sendikasına matuf 
olup olmadığının yorumlanması hakkında öner
gesi (4/136) (Maliye, Çalışma, içişleri ve Ada
let Komisyonlarına); 

Raporlar 
6. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm, 

hastane, okul, park, meydan, cadde, stadyum ve 
emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi adla
rının konmaması hakkında kanun teklifi ve iç
işleri ve Adalet Komisyonları raporları (2/14) 
(Gündeme); 

7. — Erzurum Milletvekili Fehmi Çoban-
oğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 99 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Komis
yonları raporları (2/71) (Gündeme); 

8. — Muğla Milletvekili Nuri özsan'ın, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin (B) fıkrasının yorumlanma
sına dair önergesi ve Maliye, Geçici ve Bütçe 
Komisyonları raporları (4/56) (Gündeme). 

B Î R Î N O Î OTURUM 
. Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Refik Koraltan 
KATİPLER : Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa), Sedat Baran (Çorum) 

BAŞKAN — Çoğunluk vardır, oturum açıl
mıştı*. 

Gündemin birinci maddeei 

1. — Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin, Birle
şik Amerika Devletleri Senatosunca Batı Avru
pa Savunma Plânlarına iştirake dauetimız husu
sunda alınan kararın hukuki değeri ile şümulü
nün açıklanmasına dair Dışişleri Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/265) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı olmadığı için 

3. - SORULAR VE CEVAPLAR 

önümüzdeki toplantıya bırakıyoruz. 

2. — Trabzon Milletvekili Cemal Reşit Eyü-
hoğlu'nun, Bulgaristan'dan memleketimize gelen 
göçmenlerin sayısına, nasıl bir iskân usulüne tâ
bi tutulduklarına, bir an evvel müstahsil hale 
getirilmeleri için tatbik edilmekte olan usul ve 
maU kaynakların kifayeti olup olmadığına, sim-
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diye kadar gerek teberru yolu ile ve gerekse ya
bancı kaynaklardan toplanan ve işler için sar-
folunan paraların miktarına dair Tarım Bakan
lığından sözlü sorusu (6/271) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı olmadığı için bu
nu da önümüzdeki toplantıya bırakıyoruz. 

3. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'-
ııin, süt, yoğurt, peynir ve sütten mamul bilû
mum gıda maddeleri hakkında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından sözlü sorusu (6/273) 

BAŞKAN — Sağlık Bakanı Avrupa'da bu
lunduğu için. 

FERÎD MELEN (Van) —Veki l i var. 
BAŞKAN — Vekili de yok. Bunu da talik 

ediyoruz. 

4. — 'Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, İstanbul'da-yeniden ihdas edihn 
iki noterliğe ve buraya terfian tâyine müstahak 
noter bulunup bulunmadığına, geliri yüksek no
terliklere Eylül 1938 tarihinden beri kimlerin 
tâyin edildiklerine dair sorusuna Adalet Bakanı 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/274) 

22 . III 1951 
- . - . - . : Ankara 
Türkiye -Büyük Millet Meclisi Sayın- Başkan

lığına 
İstanbul'da yeniden iki noterlik ihdas edil

diğini Adalet Bakanlığının gazetelerle yaptığı 
ilânlardan öğrenmiş bulunuyorum. 

Noter Kanununun muaddel 19 ncu maddesi 
gereğince (sicil ve kıdemleri müsait noterlerin 
8 nci maddede yazılı ilâna lüzum görülmekşizin 
geliri daha yüksek olan bir noterliğe muvafa
katleri ile tâyini) esası kabul edilmiş ve bu 
madde halen meriyette bulunduğuna göre Ada-* 
let Bakanlığından aşağıdaki hususatm aydınla
tılmasını istiyorum. 

1. istanbul'da yeniden iki noterlik ihdasını 
icabettiren sebepler nelerdir? 

2. Mevcut noterler arasında geliri daha 
yüksek bulunan İstanbul noterliklerine terfian 
tâyine ınüstehak noterler yok mudur? 

3. Meslekte yıllarca Ömür tüketen, 'emekleri 
geçenler bulunduğu ve bunlar arasında elbette 
terfie lâyik kimseler olacağı tabiî bulunduğuna 
nazaran maddenin tatbik edilmemesinin mucip 
sebepleri nelerdir? 

} 4. istanbul, İzmir, Ankara gibi geliri yük-
sejk noterliklere Noter Kanununun menşe tarihi 
olkn Eylül 1938 den beri kimler tâyin edilmiştir? 

j Sorularımın sözlü olarak Adalet Bakanı tara
fımdan cevaplandırılmasını rica ederim. Saygıla
rımla. 

Zongudlak Milletvekili 
1 Abdürrahman Boyacığiller 

î ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASÜ-* 
HİtOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
İstanbul'da ihdas edilen'iki noterlik münasebe
tiyle Saym Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, sorusuna sırasiyle cevap arzedi-
yorum. 

| 1. İstanbul'da ihdas edilen iki noterlik ihda
sı jsebebi şehrin nüfusu itibariyle inkişaf etmiş ol
ması ve bu hususta Bakanlığa müracaatlar vuku-
bı|lmasıdır. 1950 senesinde İstanbul'un nüfusu 
itibariyle inkişaf etmiş olması ve bu hususta Ba
kanlığa müracaatlar bulmasıdır. 1940 senesinde 
İstanbul'un nüfusu 793 949 iken 1950 senesinde 
bıj nüfus 1 000 022 olmuştur. Diğer taraftan Ti
caret Odası kayıtlarına nazaran istanbul'da, açı
la^ büyük, küçük sanayi ve ticaret müesseseleri 
de| 5308 dir. Yine belediye hududu içinde inşa 
olinan bina yekûnu da iş hacminin artması ve 
vekûhu da 9845 dir. iş hacminin artması ve ih-
ti^acm tezahür etmesi hasebiyle bu noterlikler 
ih |as edilmiştir. 

\ Şurasını da ayrıca tebarüz ettireyim ki, Bey
oğlu ikinci noterliği hakiki bir ihdas değildir. Ev
velce mevcut ve hali faaliyette iken 1948 sene
sinde işgal ettiği binanın ahiren, tahliyesi ha
sebiyle müsait bir bina bulunamaması, yüzünden 
Ndter Kanununun -2 nci maddesine tevfikan Ba
kanlıkça lâğvedilen noterliğin ihyası mahiyetin
dedir. 

j2. Noter Kanununun 19 ncu maddesi aynen 
şu^ur: «7 nci maddenin 7 nci bendinde yazılı 
vakıfları haiz bulunan noterler sicil ve kıdemle
ri fnüsait olduğu ve açık yer de bulunduğu tak-
diide 8 nci maddede yazılı ilâna lüzum görülmek
şizin. geliri daha yüksek olan bir noterliğe muva
fakatiyle tâyin olunabilir.» 

j( [örülüyor ki, burada tâyin olunabilir-kaydı, 
Bakanlığa bir mecburiyet tahmil etmemektedir. 

I Noter Kanununun 19 ncu maddesindeki hük
me) göre bu kanunun 7 nci maddesinin 7 nci-
bendinde yazılı vasıfları haiz bulunan noter-
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ler sicil ve kıdemleri müsait olduğu ve açık 
yer de bulunduğu takdirde ilâna hacet olmadan 
tâyin- olunabilecekdir. 7 nci maddenin 7 nci 
bendinde yazılı olan vasıf da hukuk mezunu ol
mak veya Siyasal Btilıgi'ler Okulu veya yabancı 
hukuk fakültesi mezunu olup bizim hukuk fa
kültemizde vekâlet imtihanını vermiş bulun
maktadır. Bu vasfı haiz olanlar maddenin sa-
rilh ifadesinden anlaşılacağı veçibrle geliri da-
>ha yüksek olan 'bir noterliğe (tâyin olunabilir-
ler.) Keyfiyet Bakanlığın takdirine bırakılmış
tır. Kanuni 'bir medburiyet tahmil etmemek
tedir. Kanun vâzıı, açılan noterliğin ehemmi
yetine göre hariçten daiha geniş bir muhit için
den tâyin yapılmak imkânını sağlamıştır. Bir 
münhal vukuunda evvelâ terfi için diğer no
terlere tebligat yapmak medburdyetd1 yoktur. 

Kanunun esbabı mueıübesi de ve Büyük Mil
let Meclsinde bu maddenin müzakeresi sırasın
da Sayın Refik Şevket Ince'nin suali üzerine 
o zamanın Adalet Bakanı tarafından verilen 
'izahatta. bu cihet açıklanmış (bulunmaktadır. 
(Zabıt ceridesi) cild 23, devre VI. içtima : 1, 
942/117. Istidraden şurasını da arzedeyi'm ki, 
yakında Yüksek Meclise takdim edilecek olanı 
kanunla Noter Kanununun diğer Ibâzı madde
leri meyanmda 19 ncu maddesinin tadilini de 
arz ve teklif edeceğiz. Bu suretle bir münhal 
vukuunda Ibu terfi mevzuu da daha sarih bir 
surette derpiş olunacaktır. Fakat bugün için 
böyle 'bir medburiyet yoktur. 

• 3. 19 »ncu maddenin tatbik sahasına yalnız 
hukuk mezunu noterlerle Siyasal Bilgiler me
zunu olup da muadelet imtihanı vermiş olan 
noterlerin girdiğini arzetmiştiım. Bu sebeple 
eski Noter Kanununun 4 ncü .maddesine göre 
'imtıîbanla noterlik ehliyetnamesi almış olanlar 
ile noter muavinleri Noiter Kanununun 19 ncu 
'maddesinin sahasına gire'mez. 

Buna binaen halen memleketlimizde mevcut 
513 noterden kırk altısı 19 neu maddeden isti
fade edecek durumdadırlar. Yani 46 noterin 
durumunu, sicilleri ve hizmetleri İtibariyle, ele 
almak lâzımigelir. 

Bunların içinde Ankara, İzmir, Adana, Es
kişehir gilbi yerlerdeki noterlerin iratları yük
sek olduğundan 19 ncu maddenin tatibiki, pek 
gerekmez. Yani gelirleri itibariyle aralarında 
az c/ok teadül olan noterlikler, memleket ça
pında, hariç bırakılırsa terfi sahasına dâhil 

olanlar daiha az 'bir miktara inmiş olur. 
Bununla 'beraber, iki, üç yerde terfi yapıl

dığı da kayden görülmektedir. 
4. Şimdi istanbul'da, Ankara'da ve iz

mir'de 1939 tarihinden beri yapılan noterleri 
sırasiyle arzediyorum: 

istanbul noterliklerine Eylül 1938 den 'beri' 
tâyin edilenleri arzediyorum: 

istanbul Birinci Noterliğine, Eşref Akman'-
m yaş tahdidine tâbi tutulması üzerine 22.9 . 
1949 da istanbul avukatilarından Fâlhire Akman 
tâyin edilmiştir. 

istanbul ikinci Noterliğine, İstanbul avu
katlarından Fahrettin Arıkşu 16 . 3 .1939 da tâ
yin ve ölümü üzerine 12.'3.1945 de İstanbul 
Yargıcı Fethi Aslaner tâyiin edilmiş ve Fethi 
Aslaner 'in istifası üzerine 1 . 9.1945 de istan
bul eski ü. Savcısı Kenan örer tâyin edimiştir. 

istanbul Üçüncü Noterliğine, Hüsamettin 
Haydar Çamer'in 12 . VII . 1947 de yaş tahdi
dine tâbi tutulması üzerine 4 . IX . 1947 de is
tanbul Avukatlarından Mihri Devrimsel tâyin 
edilmiştir. 

istanbul 4 ncü Noterliğine Ali Mürteza As
tan'm ölümü ile 17 .VI I I . 1946 da Mardin eski 
Milletvekili Hasan Menemencioğlu tâyin edil
miştir. 

istanbul 5 nci Noterliğine, Sami Tekiner'in 
ölümü üzerine 7 . VII . 1939 da İstanbul avu
katlarından Hüseyin Avni Ulaş tâyin ve muma
ileyhin ölümü üzerine 14 . VIII . 1948 de İstan
bul avukatlarından ve Yargıtay üyeliğinden 
emekli Zeki Ferel tâyin edilmiştir. 

istanbul 6 nci Noterliğine, Galip Bingöl'ün 
ölümü üzerine 24 . II . 1946 da eski Milletvekili 
Hamdi Selçuk tâyin edilmiştir. 

Beyoğlu 1 nci Noterliğine, Bahir Verdi'nin 
vefatı üzerine 24 . V . 1947 de Kastamonu eski 
Milletvekili Zeynel Abidin Binkaya tâyin edil
miştir. 

Beyoğlu 3 ncü Noteri Servet Yesari'nin yaş 
tahdidine tâbi tutulması üzerine 13 . VIII . 1941 
de Yargıtay Üyesi Raşit Konuk tâyin edilmiş
tir. 

Beyoğlu 4 ncü Noterliğine, Nihat O m al Kun-
tay'm yaş tahdidine tâbi tutulması üzerine 8 . 
m . 1951 de istanbul avukatlarından Hadi Semi 
tâyin edilmiştir. 

Beyoğlu 5 nci Noterliğine, Halim Karcılıoğ-



Vıun ölümü üzerine 25 . I . 1939 da Beyoğlu May- I 
ka Azim apartımanı 2 numarada mukim Senih 
Y-aşmut tâyin edilmiştir. 

Beyoğlu 6 ncı Noterliğine, ismail Sıtkı Kun-
ter'in yaş tahdidine tâbi tutlması üzerine 28 . 
VIII . 1940 ta Yargıtay üyeliğinden emekli Fe

rit Yasa tâyin ve Ferit Yasa'mn da 13 . VII . 
1950 tarihinde yaş tahdidine tâbi tutulması sure- 4 
tiyle açılan bu noterliğe 25 . VIII . 1950 de Yar
gıtay Üyesi Münir Arer tâyin edilmiştir. 

Üsküdar Noterliğine, Fasih Tansoy'un. yaş 
tahdidine tâbi tutulması üzerine Ankara avukat
larından Cemil Canbolat tâyin ve işe başlama
dan çekilmesi üzerine 6 . IX . 1956 da eski Mil
letvekili Bekir Sıtkı Kunt tâyin ve mumailey
hin de gelirinin azlığından dolayı çekilmesi üze
rine 2 . V . 1947 de İstanbul avukatlarından İh
san Büstü Bilecen tâyin edilmiştir. 

Fatih Noterliğine, Şükrü Sadefoğlu 'mm yaş 
tahdidine tâbi tutulması üzerine 13 . II . 1947 de 
Bakırköy Noteri Ahmet Sabri Kamer Noter Ka
nununun 19 ncıı maddesi hükmüne tevfikan ve 
terfian tâyin edilmiştir. 

Bakırköy noterliğine, noter Ahmet Sabri 
Tamer'in terfian ve naklen tâyin edilmesi üze
rine yerine İstanbul avukatlarından Ayşe Füru-
zan Özçelik tâyin edilmiştir. 

Yeni ihdas edilen Beşiktaş noterliğine I 
22.'. V . 1948 de ödemiş avukatlarından Belkis 
Elbi tâyin edilmiştir. 

Şimdi Ankara noterliklerine Eylül 1938 den 
beri tâyin edilenleri arzediyorum. 

Ankara Birinci noteri Reşit Tamerson 
11 . XI . 1943 te ayrılmış ve yerine 1 . 11 . 1944 
t e Bursa Ağırceza Reisi Ekrem Şayiam tâyin 
edilmiştir. 

Ankara İkinci Noterliğine Veli Ulus'un 
13 . VIT . 1947 de yaş tahdidine tâbi tutulması 
üzerine 9 . X . 1947 de Ankara Millî Korunma 
Mahkemesi Yargıcı Şakir Baran tâyin edilmiş- I 
tir. 

İhdas edilen Ankara İkinci Noterliğine 
26 . VII . 1939 da Avukat Zihni Nayman tâyin 
edilmiştir. 

İhdas edilen Ankara Dördüncü Noterliğine 
21 . VI . 1940 ta sekizinci tümen Askeri Ad
lî Yargıcı Şevki Pasinler tâyin edilmiştir. 

Şimdi de İzmir noterliklerine Eylül 1938 
den beri tâyia edilenleri arzediyorum. j 

İzmir Birinci Noteri Rifat Bahraktaroğlu 
13 . VII . 194Ü yaş tahdidine tâbi tutularak bu 
noterliğe 26 . VIII . 1940 da Yargıtay üyeliğin
den emekli Reşat Köymen tâyin edilmiştir. 

İzmir İkinci Noteri Emin Evren'in ölümü 
ile açılan İzmir ikinci Noterliğine 8 . VIII . 
1939 da İstanbul avukatlarından Zeki Ehiloğlu 
tâyin edilmiştir. 

İhdas -edilen İzmir Üçüncü* Noterliğine 
12 . X . 1938 de İzmir Belediyesi Hukuk Müşa
viri Süreyya Olcay tâyin edilmiştir. 

Bu husustaki mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller. 
A1 ?1 )ÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar, mevzu her ne 
kadar bütün milletvekili arkadaşları enteresse 
etmezse de bu meslek içinde yani noterlikte 
senelerden beri hizmet ettiği halde mahza No
ter Kanununun muaddel 19 ncıı maddesinin 7. 
bendine tevfikan noter tâyin salâhiyetinin 
Adalet Bakanlığına verilmiş olması dolayısiyle, 
yıllarca geçen hizmetinin mükâfatını alamıyan 
noter arkadaşlarınım ıstırabına medar olmak 
üzere bu soruyu huzurunuza getirmiş bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir meslekte yıllarca 
ehliyet ve liyakatle hizmet görmüş olan vatan
daşların terfi imkân ve şartları hâsıl olduğu 
zaman daha yüksek bir mevkie terfi etmeleri
ni sağlamak bu işleri tanzim eden bakanlıkla
rın cümlei vezaifindedir. Fakat görüyoruz ki 
senelerden beti bu salâhiyetin Adalet Bakanlı
ğına verilmiş olması dolayısiyle hukuk mezunu 
olmıyan fakat bu mevkide ehliyetle yıllardan 
beri vazife gören bu arkadaşların terfii engel
lenmiş ve geliri çok yüksek olan noterliklere 
dost ve ahbap kayırılmış ve tâyinleri yapılmış
tır. (Bravo sesleri) 

Eğer muhterem arkadaşlar, 
Muhterem arkadaşlar, içinde bu konu ile 

yakînen ilgilenmiş olanlar varsa bilirler ki ; bu 
hal hattâ bir dâva mevzuu olmuş, Devlet Şûra
sına kadar da intikal etmiştir. Ve hâlâ da de
vam etmektedir. Biz temenni ederdik ki, bu
güne kadar bir gedik halinde ancak bâzı yük
sek zevata tahsis edilmiş olan yüksek gelirli 
noterlikler âdilâne bir şekilde, bu meslekte 
yıllarca hizmet görmüş olanlara da tevzi edil
sin. Esefle görüyoruz ki, terfie hak kazanmış 
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46 noter içinde ancak 2 - 3 tanesi geliri yük- I 
sek bir noterliğe tâyin edilmiştir. 

Üzülüyorum arkadaşlar ve bu üzüntünün I 
tesiri iledir ki, bakanlığa verilmiş bu salâhiye- 1 
ti çerçeve dâhiline almak için oldukça uzun bir 
zaman evvel, 21 Haziran 1950 tarihinde bir ka
nun teklifi yapmak suretiyle bu ve buna ben- ; 
zer hükümlerin ' değiştirilmesini teklif etmiş
tim. Bu tasarı Meclisin Adalet Komisyonunda
dır. Yalnız bu teklifimin müzakeresi sırasında 
yalnız bu.kanun teklifimin müzakeresi sırasın- I 
da Adalet Bakanlığı mümessilleri, Bakanlıkça 
bir kanun hazırlandığını ve bu kanun hazırla
nırken bu gibi adaletsizliklerin nazara alınmış I 
olduğunu beyan etmişlerdi. Bu kanuna o gün- I 
den beri intizar halindeyim. Adalet Bakanlığı I 
henüz bu kanunu Meclise getirmiş değildir. Bü- I 
tün mesele bu ve buna benzer adaletsizliklerin I 
ıslah edilmesi, kanunlarımızın âdilâne esaslar I 
dâhilinde bugünkü görüş ve zihniyete göre bir I 
an evel tadiline tevesül edilmesidir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎOĞLU (Edirne)—Efendim, deminki maru
zatım esnasında mecvut kanunun Bakanlığa 
böyle bir mecburiyet tahmil etmediğini arzet- ! 
mistim. Yine bu maruzatım arasında yeni ya
pılan tadille yakında Yüksek Meclise tevdi edi
lecek bir tasarının mevcut olduğunu ilâve et
miştim. Okuduğum tâyinlerin kısmı âzami sa
bık hükümetlerin idaresine aittir. Yeni Hü
kümet zamanında yapılan iki tâyin vardır. 
Mevzuubahis bir tâyinden dolayı Danıştayda bir 
dâva açılmıştır. Henüz neticeye vâsıl olmadığı 
için leh veya aleyhinde bir şey söylemesi müm
kün değildir. Çünkü, hak sahibi olduğuna iddia 
eden bir zat dâva etti, Danıştay da bizden sor
du, cevabımızı verdik. Neticei hükme göre han
gi tarafın doğru, hareket ettiği tezahür edecek. 
Mesele bundan ibarettir. Yeni kanun tadilâtın
da arkadaşımın noktai nazarı daha geniş olarak 
ele alınacaktır. 

5. — Mardin Milletvekili Cevdet öztürk'ün, 
Suriye ile aramızda emlâk meselesinin halli için 
ne düşünüldüğüne, iktisadi gelişmemizi sağla
mak üzere Mardin'in Suriye hududundaki ka
pıların çoğaltılarak pazar yerleri kurulmasına 
ve Mardin'in turistik bir merkez haline getiril
mesine dair Başbakanlıkla Dışişleri ve İçişleri 
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Bakanlıklarından olan sorusuna Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu, İçişle
ri Bakanı Halil özyörük ve Dışişleri Bakanı 
Fuad Köprulü'nün sözlü cevaplan (6/275) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

T. B; M. M. Yüksek Başkanlığına 
6/275 ! '• 14. I V . 1951 
1. Komşumuz Suriye ile aramızda uzun za

mandan beri sürüp giden bir emlâk meselesi 
vardır ki bundan dolayı birçok vatandaşları
mız büyük zarar görmektedir. Bu meyanda, bir
çoklarının hudut boyundaki arazisi fuzuli işga
le mâruz kalmakta, bu suretle, kendileri bun
ların gelirlerinden istifade edebilmek şöyle dur
sun, bu araziyi işletmek imkânından dahi mah
rum bulunmaktadırlar. 

Bu vatandaşlarımızın haklarının korunması 
bakımından şimdiye kadar yapılan muamele
ler ile ilerisi için ne düşünüldüğü hususunda 
açıklamada bulunmalarını Dışişleri Bakanımız
dan rica ederim. 

2. Mardin Vilâyetimizin 250 kilometre uzun-
zunluğundaki Suriye ile olan hududundaki ka
pıların çoğaltılması ve pazar yerleri kurulma
sı, hem mahallî, hem millî iktisadi gelişmemiz 
için çok faydalı olacaktır. Bu hususta Dış ve 
İçişleri Bakanımızın mütalâlarmı rica ederim. 

3. Mardin'in bilhassa civar Suriye halkı 
için, güzel bir yazlık mahalli haline gelmesi
nin istilzam ettirdiği bütün tabiî şartlar mev
cuttur. Bunlardan bilistifade bu vilâyetimizin 
nispeten az bir himmetle turistik bir merkez 
haline getirilmesinin, hem millî gelirlerimizin 
çoğalması, hem de komşu memleketle aramız
daki münasebetlerin samimîleşmesi bakımından 
büyük faydaları olacaktır. 

Bu hususta halen mevcut imkânlarla ilerisi 
için projeler mevcut olup. olmadığının Başba
kanlıkça sözlü olarak açıklanmasını rica ede
rim. 

Mardin 
i Cevdet öztürk 

i BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, kıymetli Cevdet öztürk'
ün, sorularından birisi Başbakanlığı ve şahsımı 

I alâkadar ettiği için mevzu itibariyle ona ben ce-
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vap vereceğim. Diğerleri hakkında İçişleri ve 
dışişleri Bakanları lâzım gelen maruzatta bulu
nacaklardır. 

Arkadaş m izm bilhassa Mardin Şehri için 
hakikaten ehemmiyetli olan sorusuna tam bir vu
zuhla cevap vermek ve bu suretle bütün Mardin
lileri tamamen tatmin edebilmek için cevabımı 
yazılı hazırladım, müsaade ederseniz okuyacağım. 

Turizm üzerindeki çalışmalar,mızm pek yeni 
olduğu yüksek malûmlarıdır. Hükümetiniz, mem
leket turizminin inkişâfını ve yepyeni bir turizm 
endüstirisinin kurulmasını ehemmiyetle ele almış
tır. 

İç ve dış turizmin inkişafını temin edecek 
programlı ve plânlı çalışmalara başlanmış olmak
la beraber, bu millî ve medeni dâvanın hallinin, 
pek yaknda Yüksek Meclise sunulacak olan (Tu
rizm Endüstirisini Teşvik Kanunu tasarısı) nın 
kabul edilmesine bağlı bulunduğunu işaret etmek 
isteriz. 

Gerek özel teşebbüs ve sermaye sahiplerinin, 
gerek yabancı sermayenin, turizm sanayiine rağ
bet göstermesi ve dolayısivlc turistik tesislerin 
kurulması ve Türkiye Turizm Endüstirisinin ya
ratıl mas; ancak, bu kanunun teşvik ve himaye 
hükümeriyle mümkün olabilecektir. 

Memleketimiz turizmi bir bütün halinde mü
talâa edilmekle bulunduğundan, bu mevzuda 
programlı bir inkişaf temini için yapılan hazır
lıklar ve çalışmalar arasnda, Mardin İli de, mem
leket şümul umumi plânda yer almış bulunmak
tadır. 

Şimdi bu plâna göre Mardin'le ilgili çalışma
ları arzedeyim : 

1. Memleket ölçüsünde hazırlanan turizm te
sisleri ihzari projesinde, turizme müsait diğer 
yerler için olduğu gibi, tam konforlu ve turis
tik evsafı haiz bir otel inşası tesbit olunmuştur. 

2. Bu otelin inşasını sağlamak için, özel 
sermaye ve teşebbüslerin, belediye ve özel idare
nin harekete geçerek bir şirket tesis etmeleri, 

3. Yine Mardin'in turizm çalışmalarında 
mahallî kıymetlerinden faydalanmak ve halkın 
ilgisini çekmek için, bir turizm cemiyeti kurul
ması teklifi, bütün idlere yapılan tavsiyeler ara
sındadır. 

4. Bütün memlekette mevcut eski eserlerin, 
anıtların tahriri ve bunlardan onarılmaya muh
taç olanların onarılmaları, alâkalı Bakanlık ve 
dairelerden istenmişti. Millî Eğitim Bakanlığı 
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yılı inşaat ve onarım ödeneğinden 9768 lira 
sarfoderek Mardin'deki (Zinciriye Medresesi) ni 
tamir ettirmiştir. 

5. İller için ve yıllara taksim edilerek muh
telif dillerde hazırlanmakta ve yayımlanmakta 
olan broşür, prospektüs, turistik plân ve dep-
liyarılar gibi propaganda ve tanıtma eserleri 
arağında Mardin İli için de neşriyat hazırlan
maktadır. 

6. Yine muhtelif dillerde neşredilecek olan 
ve halen ilmî bir heyete hazınlattırılmakta bu
lunan ve asgari üç yılda tamamlanacağı umulan 
(Büyük Türkiye Rehberi) nde, diğer iller gibi 
Mardin İli de şüphesiz turistik ehemmiyeti : ile 
mütenasip şekilde yer alacaktır. 

7. Ankara radyosunda yapılmakta olan 
«Haftanın Turizm Konuşması» adlı yayımlarda, 
Mardin de memlekete tanıtılacaktır. 

8. Bunlardan başka, pek yakınlarda tamam
lanacak ve neşrediecek oaln (Türkiye turistik 
tezahürleri), (Avcılık ve turizm) broşürlerinde 
Mardin İli, her iki bakımdan ehemmiyeti dere
cesinde bahis konusu edilecektir. 

9. Filim çekilerek tarihî eserlerin mevcudi
yeti bütün Türkiye ve dünyaya bildirilmiş ola
caktır. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK 
(İzmir) — Muhterem arkadaşlar, sözlü sorunun 

•ikinci kısmı İçişleri Bakanlığına tevcih edilmiş 
olduğu için yalnız buna arzı cevap edeceğim. 

Suriye ile dört ilimizde komşuluğumuz var
dı ı% Bu idler, Mardin, Urfa, Hatay, ve Gazian-
teb'tir. Bu dört ilimizdeki hudut kapıları da 
şunlardır: 

Mardin İlinde, Cizre, Nuseybin, Şenyurt 
(Derbesiye) Urfa İlinde; Ceylanpmarı, Akça
kale, Mürşitpmarı, Hatay İlinde; Tahtaköprü, 
Hamam, Cilvegözü, Yayladağ, Gazianteb İlinde; 
Karkaıniş, Akçakoyunlu, Çobanbey, Tibil, İs
lâhiye. 

Bu kapılardan maada hudut üzerinde 85 
tane de Pasavan geçit yeri bulunmaktadır. 

Hudut kapısının ihdası ve çoğaltılması yal
nız Hükümetimizce alınacak bir kararla müm
kün olanııyacağmı takdir buyurursunuz. Muka
bil bir teşkilât bulundurmak bakımından karşı 
taraf Devletçe de kabul edilmesi ieabeder. Bu 

| hususta takip olunacak yol 1918 sayılı Kaçak-
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çılığm Meni ve Takibi hakkındaki Kanunun 5 nci I 
ve hudut teşkilâtının vazifelerini gösterir tüzü
ğün 18 nci maddelerinde sarahaten gösterilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu maddelerde mevcut hükümlere göre İç
işleri, Gümrük ve Tekel, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlıklarınca Genelkurmay Başkanlığının mu- I 
vafakati ve Tarım Bakanlığının mütalâası alın- | 
mak ve Dışişleri Bakanlğığı kanalı ile karşı ta
rafa tebliğ ve ilân olunmak lâzımdır. 

C.) Hudut kapısı ve pazar yerleri ihdas edil
diği takdirde bu yerlerde asayiş, gümrük ve sağ
lık teşkilâtının alâkalı memurlarının iskânlariyle 
vazife görecekleri tesisleri de meydana getiril
miş olmak ve buralarda personel istihdam etmek 
zaruridir. Takdir buyurulacağı veçhile bu da I 
bir bütçe meselesidir. 

Ç.) Mevzuun millî iktisat ve mahallî ihti
yaç bakımlarından tetkikma gelince; Suriye 
hududundaki köy ve kasaba halkının zaruri ih
tiyaçlarını karşılamak üzere 1937 de Nuseybin 
ve 1940 ta Derbesiye'de açılan pazar yerleri iste
nilen faydayı vermediğinden, bilâkis emniyet, 1 
asayiş ve malî bakımlardan birçok mahzurlar 
tevlit etmiş olduğundan (1940) yılında Birinci 
Genel Müfettişlikçe kapatılmıştır. 

İ947 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
tekrar bu pazar yerlerinin açılması teklif edil
mişse de bakımı, temizliği ve kontrolü fazla mik
tarda elemana ihtiyaç gösterdiği ve alış verişin de 
mahdut maddelere inhisar etmiş olduğu için 
teklif, Mardin Valiliğince reddedilmiştir. I 

D.) Halen mevcut durumla yukarda işaret I 
olunan tetkikat neticesine göre bu hudut üze
rinde yeniden kapı ve pazar yeri açılması için 
ihtiyarı icabeden külfetler karşılığında temin 
edilecek faydaların bahis mevzuu edilmiyecek 
kadar ehemmiyetsiz olduğu kanaatindeyiz. 

Maahaza mevzuun Mardinde yapılacak olan 
İkinci Derece Hudut Makamları toplantısında da 
tetkik edilmesi düşünülmektedir. Bendenizin mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, arkada
şımın verdiği izahata ve takrirdeki bâzı sualle
re cevap vereceğim: 

Cevap 1. Filhakika 30 seneye yakın bir za
mandan beri Türkiye ile Suriye arasında bir I 
emlâk meselesi vardır. 

Ben, Dışişleri Bakanlığım deruhde ettiğim | 
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zaman, Hükümetimizin, Arap Devletleriyle ara
mızdaki dostluğun en sıkı ve samimî bir mahi
yet alması hususundaki - her bakımdan tabiî 
ve zaruri - siyasetini kuvveden fiile çıkarmak 
için yapılması lâzımgelen şeyleri tetkik ederken, 
gerek Suriye ve gerek, aynı surette aramızda bir 
emlâk meselesi bulunan - Lübnan ile dostluğu
muzun kuvvetlenmesine, bu emlâk işlerinin hal
linin büyük yardımı olacağını düşünerek ve bu 
işlerin muallâkta kalmasının vatandaşlarımız 
için mucip olduğu zararları bildiğim için, gere
ken tetkikatı yaptırmıştım. Gördüm ki, 1932 de 
bu işin tasfiyesi için, o zaman mandater dev
letle aamızda akdedilmiş bulunan mukavelena
menin akim kalması, hakları sabit olan vatan
daşlarımızın dahi haklarının verilmesine, o za
manki, karşı tarafın dahili vaziyetinde hâkim 
olan bâzı siyasi sebep mâni olmuş. Bundan son
ra, meselenin heyeti umumiyesinin hallinden 
vazgeçilerek muhtelif müracaatların, münferit 
meseleler olarak ele alınması yolu tutulmuş, fa
kat münferit meselelerin birçoğunun halli, işin 
heyeti umumiyesinin hallini icabettirir bir ma
hiyette görülmesi yüzünden bunlar da muallâkta 
kalmış. Arada, bilâhara, tekrar umumi müzake-
rata girişilmesi takdirinde vaziyete hâkim ola
bilmek için, her iki taraf da, hakları sarih olan 
karşı taraf tebaasının emlâkine bir nevi «am
bargo» koymuş, yani bu malların satılmasını, 
ipotek edilmesini velhasıl bunlar üzerinde tam 
tasarruf hakkının istimalini her iki taraf da me-
netmiş. Bugünkü vaziyet, kısaca budur. Şüphe 
yok ki, seneler geçtikçe bu karışık vaziyet ken
di kendine çözülememiş, bilâkis müşkülleşmiştir. 

Vaziyetin halli hususundaki arzumuza, şim
di gerek Lübnan gerek Suriye dostlarımızda 
müsait bir mâkes gördüğümüzü memnuniyetle 
söyliyebilirim. 

Tatbikata gelince, dediğim gibi, zamanla 
büsbütün çapraşıklaşmış mesele karşısında bu
lunduğumuz cihetle, tedrici şekilde hareket et
meyi muvafık gördük ve bunun için, kolaylıkla 
halli mümkün görülen kısımların halli suretiy
le, daha müşküllerinin halli zımnında müsait 
bir hava yaratmaya çalışmak yolunu tuttuk. Bu 
usulü tatbikan, Lübnan'lı dostlarımızla temas
lara girişmiş bulunmaktayız. Ümit ederim ki, 
bu temaslarımız matlup semereyi verdiği tak
dirde Suriye'li dostlarımızla da yapmaya ha
zırlandığımız temasların intacı kolaylaşacaktır. 
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Bu temasların başlaması için gereken hazır

lıklar yapılmaktadır. Hazırlık tâbiri ile kastet
tiğim, elimizdeki dosyaların birer birer tekrar 
elden geçirilmesi, eksiklerinin tesbit ve ikmaline 
çalışılması ve bu dosyaların mahiyetleri itiba
riyle tasnifidir, ki bu işlerin bir veya iki aydan 
fazla süreceğini tahmin etmiyorum. 

Mardin Milletvekili öztürk arkadaşımızın 
sualinde emlâk işinin heyeti umUmiyesine fer 'î 
şekilde temas edilmiş olup, asıl fuzuli işgal me
seleleri üzerinde durulmaktadır. Buna rağmen 
•hulasaten, emlâk işini de anlatmış olmaklığımm 
sebebi bu meseleye verdiğimiz ehemmiyeti te
barüz ettirmek maksadına matuftur. 

Fuzuli işgal, yani bir kimseye ait bulunan 
Ibir mâla başka bir kfense tarafından her hangi 
'bir hakkı oüm<adan tasarruf edilmesi, halli ga
yet basit "bir meselledir. Bu itibarla tok böyle 
bir muameleye mâruz bulunan vatandaşlarımı
zın idlerini, yukarda hülâsıa ettiğim emlâk işi
nin heyeti umumiyesinin hlaHine tâlük ötmeye, ! 
Ibit'talbi Mçlbffr veıçMle lüzum görmeden teker te
ker takilbeylemeikt«yi'z. Bu hususta, kısa zaman ı 
içinde, müspet netice elde edilmemesi için hiç- , 
bir şelbelb görmemekteyiz. Bâzı fuzuli işg'al hal-
lerindıe, şağdlerih, halk saMplerinin sarih se
netlerine karşılık, bâzı hukuki tıasafhüp selbep-

•fteri ileri sürmek suretiyle işi mutoakemie mev
zuu yapm'ak istedikleri de vâlkıdır. Bu vazi
yetlerde de "bunların haksızlığının isp&tına ça-
lışiilm'a/ktadır. Suriyeli dostlarımızın, emlâk 
işlerinin 'heyeti umumiyesinin hıal'iifne giriştiği
miz zamtan göstereeefcleri hüsnüniyetin güzel 
Ibir .miyarini verecek olan hu basit meselelerin 
hallinde istiğna göstereceklerini taJhlmin •etmek 
%in hi^btir sdbep yolktur. «O halde ne için he
lmen 'haBolmuiyor?» denebilir. Uzun seneler 
haiklarını elde edemiyerels: hararlarla duçar öl
çmüş hak saMplerinin salbıysıaianmaJl'arını tama
men anlayışla fcarşıi^raaJk lâzımJgeliır. Ancak, 
yine uzun seneler sürmüş meselelerin ayiklan-
maJsntda da Mrıazsâlbırlı olmıafe zarureti1 vardır. 
Bu sözlerataıi fuzul i işgalme^dter lmin hallinin 
daha fazla uzamasını mâkul gördüğüm ve ma
zur göstermek için değil, sadece Ibugüne ka
dar neden höllol'aimaıdığını izah iç&n söyledim. 
Binaenaleyh, sözlerim -âltlye değil, dostî'arıımız-
lia aasiayış say^ettoe g^rtoi verdiğimiz - nispe
ten -kısa - maziye racMir. I 

Qw»atp-2. Saji^e Üe s*nm&n9s<ia pasaport | 

.1951 O : 1 
I hâtnillerinin g e ç i l d i k l e r i 14 hudut kapışı ile 

Pa^avanlılara (açık olan 138 ıadet geçit noktası 
tesis edilmesi Daimî Hudut Komisyonunun 1930 
senesindeki ikinci toplantısında kararlaşmıştı. 
KöjmisyonuTi mütaakıp toplantılarında bu geçit 
noktalarından az kullanıldıkları veya hiç kul
lanılmadıkları görülenler gerek Hükümetimizin 
geîekse karşı tarafın talebi üzerine kaldırılmış-
tırj Suriye Hükümeti 14 hudut kapısındaaı an
cak onunun karşısına mufcaibil kapı açmıştı. Bu 
kefede aradaikü kapılardan toirınin kapatılm'a-
sı jıususundaki taleplerine, bu kapıdan istifa
da j eden vatandaşlarımızın külfetini mucip ol-
mafrnası için muvafakat edilmemiştir. 

^Demiryolu istasyonlarımın her birinde birer 
hu^ut kapısı açılması ve (bâzılarında pa'zar yer
leri kurulması hudut ha/valisinde tieari mülba-
delenin daha az külfetle yapılabilmesini sağlı-
yaıcfağı giibi, Ufaştırımıa Bakanlığımızın kıana-
uti^e göre, Devlet Demiryolları İdaresine mü
him varidat getirmekle memleketimize <bir dö
viz* kaynağı oialbileeekitirr. Aynı Zamanda Şurü-
•yeJıa'lkı ve demiryolları için menafi temin ede
cek; olan fbu tedlbir, dost komşumuzla ralbıta-
lanjmızın artırılmasına ve iki memleket arasın
da yolculuğun kolaylaştırılmasına yarıyacağm-
danf, Bakanlığımca faydalı görülmektedir. An-
cakı Suriye üe bu hususta müzakereye girişıme-
denj önee kendi dahilî imkânlarımızın Ibuna mü-
tsalitr olup olmadığının tesibit edilmesi lâzım ge
lir. i Son haftalar içinde Suriye Demiryolları 
İdaresinin Mr müraeaiatı üzerine hudutta yeni
deni Ibâzı istasyonlarda kapılar açılması husu
sunda ilgili Bakanlıklarımız arasında yapılan 
danjstoıalar neticesinde şimdilik bu işin yapıl-
'mastna dahilî imkârilarımuzın elverişli olinmdığı 
anlajgılmıştır. Yeni kapı teşkilâtlarını kurup 
%liiyjecek 'bir hale getirmeye kendi durumumuz 
^müs^it olduğu anda hu ilh'tiyaem karfil'anmıası-
na tevessül edileceği talbiîdar. 

J^âruzaitım ibundıan ibarettir. 
BAŞKAN — Mardin Mll«*vekîli Cevdet 

öztütfc. 
CEVDET ÖZTÜRK (Mardin) — Sayın Ba

lkanların verdikleri izahattan dolayı kendileri
ne teşekkür ederim. Ancak meselenin ehemmi-
yetiıic binaen bâzı izahları yüksek huzurunuzda 
arzetjmeyi faydalı buldum. 

Birinci Cihan Harbini mütaakıp, vilâyetimi
zin linterlândını teşkil eden, ziraale saljih, vâ-

^ . # 6 ^ 
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si topraklar, komşu Suriye'nin hududu içine 
intikal etmiştir. 

Bu araziden birçoğunun sahipleri Türk va
tandaşlarıdır. Halen Türkiye'de yaşıyan bu va
tandaşlarımız bu arazilerinden istifade edeme
mektedirler. Çünkü bu topraklar fiilen Suriye 
tebaaları tarafından işgal edilmiş olup, kendi 
malları imiş gibi kullanılmakta ve ekilmekte
dir. 

Aşağı yukarı 25 - 30 seneden beri devam 
edegelen bu vaziyet karşısında bu vatandaşla
rımız haklarını elde edemiyerek kendi malları
nın başkaları tarafından istismar edilmesine 
seyirci kalmak durumuna düşmüşlerdir. 

Şarkın zahire ambarı Mezapotamya'nm Şi
mal kısımlarını teşkil eden bu verimli toprak
ların tapulu malikleri bir emrivaki suretiyle 
mahrum edildikleri tasarruf haklarına, Hükü
metin bir çare bulacağını ümit ederek, böylece 
uzun senelerden beri beyhude bekleyip dur
maktadırlar. 

Vaziyetin nazik ciheti şudur k i ; bu arazile
rin haksız şağilleri zaman geçtikçe, bu toprak
lara hukuki şekilde sahip olduklarını ispata ya-
rıyahilecek birtakım tedbirlere tevessül etmek 
suretiyle asıl hak sahibi vatandaşlarımızın hak
larını elde etmek imkânlarını günden güne 
azaltmaya çalışmaktadırlar. 

Basit bir idari tedbirle vatandaşlarımızın 
yeniden kazanabilecekleri haklarını bir muha
keme mevzuu yapmak suretiyle onları sürün
cemeye uğratacak duruma düşürmek yolunu 
tutmuşlardır. 

İlgili Bakanlarımızın verdikleri izahat, bu 
meseleye Bakanlarca gereken ehemmiyetin ve
rildiğini göstermektedir. Bu itibarla benim bu
rada yapmak istediğim şey, meselenin müstace
liyetine işaret etmek ve bu durumun yalnız, 
kendi topraklarının gelişmesine ve zenginlik 
membaı teşkil etmesine seyirci kalmak vaziye
tine düşen alâkadar vatandaşlarımızı değil, ay
ni zamanda vilâyetimizi de zarara sürüklediği
ni açıklamaktır. Zira bu vatandaşlarımız uzun 
senelerden beri elde edemedikleri bu toprakla
rının bugün yarın iade edileceği ümidine kapı- | 
larak bu gaye için bir sürü masraf ihtiyar et- I 
tikten başka; ellerinde mevcut olan" sermayeyi 
de, bekleme devresinin çeyrek asır uzaması yü
zünden kaybetmişlerdir. İşte bu hal, vilâyeti
mizin iktisadi durumunu ehemmyetli bir suret-
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I tc sarsmış olmakla beraber nüfusun azalmasın

da da büyük rol oynadığı inkâr edilmez bir ha
kikattir. 

j Hükümetimizin 25 seneden beri süregelen 
bu meseleyi hal için göstereceğinden emin bu
lunduğum ihtimamdan ve Suriye ile günden 
güne kuvvetlenen dostluk bağlarımızdan, alâ
kadar vatandaşlarımızın ıstıraplarının nihayet 
bulacağı zamanının geldiğini görmek bizleri 
cidden mesut edecektir. 

Misal olarak şunu arzedeyim ki, hududa-çok 
yakın olan Cizre İlçemizin halkı 120 kilometre
lik bir mesafeyi kat ettikten sonra, ancak Nu-
seybin ilçesindeki kapı vasıtasiyle mahsulleri
ni ihraç etmektedirler ki bu hal, kaybedilen 
zamandan sarfınazar, sebep olduğu masrafla
rın büyüklüğü bakımından da ehemmiyetle göz 
önünde tutulması icabeder. 

Halbuki bu kapılar fazlalştırıldığı takdirde 
bu gibi mahzurlar önlenmiş ve mıntakanm, ik
tisadi gelişmesi temin edilmiş olacaktır. 

Kilometrelerce devam eden bir ovanın nihayet 
bulduğu ve dağlık araziye dayandığı bir nokta
da kurulmuş bulunan vilâyetimiz ve mülhaka-

I tının tabiî mahsulleri ova sakinleri için çok kıy
metlidir. 

Kapıların azlığı ve pazar yerlerinin olmayışı 
hasebiyle hududa çok yakın ve buna mukabil vi
lâyet merkezine uzak olan mahallerde bol miktar 
da yetişen sebze ve meyvalar ya mahallinde çü-

I rümekte veya nakil sırasında mesafenin uzaklı
ğından doayı bozulmaktadır. Diğer taraftan hay
van ihracatı ile meşgul olan ve hududa yakın yer
lerde oturanlar uzak mesafedeki kapıya kadar 
gitmektense yakınlarındaki alıcının bulunduğu 
tarafa kolayca geçerek kaçakçı vaziyetine düş
mekte ve bu yüzden de büyük zararlar doğmak
tadır. Eğer kapılar fazlalaşır ve pazar yerleri te
sis edilirse bu zarar büyük fayda ve zenginlik 
kaynağına kalbedilmiş olur. 

Bunları arzetmekti maksadım, esasen ilgili ba
kanlıklarca üzerinde durulmuş olan bu meselenin 
hallinin yurda temîn edebileceği kârların haki
katen fedakârlığı icabettirir mahiyette olduğunu 
işarettir. Esas itibariyle serbest bölge haline ge
tirilmesi icabeden cenup hudut vilâyetlerinin bu 
hale ifrağına kadar âcil bir tedbir olmak üzere 
müteaddit kapı ve pazar yerlerinin kurulması mıı-

[ hitin zaruri kıldığı ihtiyaçlardandır. 
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Mardin'in turistik bir merkez haline getiril

mesi hakkındaki soruma gelince : Turizm işini 
ehemmiyetle ele almış bulunan Hükümetimizin 
gayretleri karşısında, bu işten temin olunacak 
faydaları anlatarak vaktinizi almak istemem yal
nız şunu söylemek istiyorum ki, Mardin turistik 
inkişafa karışmak için lâzımgelen imkânların bir 
çoğuna maliktir. Muhitinde büyük bağ ve güzel 
bahçeleriyle binlerce seyyaha yazlık olacak ra
kipsiz bir şehirdir. İklim ve avarızca bunaltıcı 
bir yeknesaklık arzeden Şimal Mezopotamya Ova
sına nazaran dağlık arazide kurulan Mardin iklim 
ve ararizce çeşitli ve renklidir. Vilâyetin önünde 
cenuba doğru binlerce kilometre uzıyan geniş ova
da senede iki mevsim. Buna mukabil Mardin Vi
lâyetinde ise senenin bütün mevsimleri ayrı ayrı 
ve bütün güzellikleriyle hüküm sürmektedir. 

Bu iklim şartlarındaki fark komşu Suriyeliler 
için Mardini mühim ve yakın bir sayfiye şehri 
haline getirmemize sebep teşkil eder ve nihayet 
seyyahların gelmeye başlaması iki memleket ara
sındaki ananevi münasebetleri ihya edecektir. 

Şehrin arzettiğim gibi turistik bir merkez ha
line getirilmesini icabettiren diğer faktör de ta
rihî eserlerinin zenginliğidir ki, bunları müsa
adenizle kısaca izah edeyim.: 

Burada 1000 - 1500 sene kadar evvel inşa 
edilmiş olmalarına rağmen halen bütün ihtişam-
lariyle ayakta duran ve bugün dâhi meskûn bu
lunan büyük saraylar, medreseler ve Artıkoğulla-
rı 'na ait birçok tarihî eserler mevcuttur. 

Milâttan 300 sene evvel Üçüncü Daryüs'ün 
hükümdarlığı zamanında Büyük İskender tara
fından işgal edilen meşhur Dârâ Şehrinin ha
rabeleri ve emsaline az tesadüf edilen zindan
ları ve muhasara halinde şehrin bir senelik su 
ihtiyacını temin için inşa edilmiş muazzam su 
sarnıçlarını bütün zenginlikleriyle görmek ka
bildir. 

Keza Milâttan evvel inşa edilmiş olan Kelet-
mari kalesi Ye kilisesi ile Hititler tarafından 
şehire hâkim tepe üzerinde kurulan ve bir bu
çuk kilometre mıırabbaı bir plâtformu ihtiva 
eden meşhur Mardin Kalesi, zengin arkeolo
jik eserlere sahip bulunan Cizre, Nuseybin, 
Dârâ, Harzem, Kızıltepe, Habezini kasabaları 
ve nihayet vilâyet merkezinde yepyeni bir şe
kilde muhafaza edilmiş olan Artıkoğullarından 
Ahmet Nasrettin tarafından 637 senesinde yap
tırılan Şehidiye Camii, Artiki Kutbettin tara-
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i i'ıııdan 572 senesinde inşa edilen Büyük. Camiî, 
| 744 te Vezir Altunbağa tarafından meydana ge

tirilen Altmbağa medresesi ve bu tarihleri mü-
taakıp Cihangir, Husamiye, Hatuniye, Zenci-
riye, Saitradiye, Şehidiye, medreseleri, Eminit-
tin, Teker, Necmettin, Savurkapı, Lâtifiye, ca
mileri ve bunlar gibi daha bir(çok medrese ve 
camiler mevcuttur. 

I Bunlar haricinde nazara alınması mühim 
diğer bir mevzu da Deyirzafaran kilisesinin 
Mardin'de bulunmasıdır. İlmî araştırmalar yap
mış olanların yazdıklarına göre, bütün dünya
da halen iki milyonu mütecaviz Süryani dini-

I ne mensup insan mevcuttur. 
Bunlar; Türkiye, Amerika, Mısır, Kudüs, 

Suriye, Hindistan ve I rak ' ta yaşamaktadırlar. 
Halbuki 200 bin gibi mühim bir kısmı Suriye'
dedir. İşte bu kitlenin en büyük, en mukaddes 
ve dünyada eşi bulunmıyan yegâne dinî mabet
leri 99 odalı meşhur Deyirzafaran kilisesi Mar
din'dedir. 

Çeşitli Süryanî mezhepleri olan Melkit, Ma
nini, Nasturi, Süryanii Kadîm, Süryanii Ce-

I dit taraftarları ancak bu kilise dolayısı ile bir
leşmektedirler. 

I İşte bu din mensuplarına bu ruhani merkez-
I lerini ziyaret imkânı ancak şehrin turistik ha-
I le getirilmesiyle kabil olacaktır. 

Bunlardan başka Milâdın 186 ile 569 sene
lerinde inşa edilmiş yani 1000 ile 1800 senelik 
15 aded manastır ve kiliseler ele mevcuttur. 

Bu saydığım tarihî eserlere nazarı dikka
tinizi tekrar çekecek olursam görürsünüz ki, 
Milâttan 300 sene evvelinden başlayıp, Milâdi 
750 senesine kadar olan birçok tarihî eserler 
yan yana ve bir arada görüldüğü gibi diğer 
taraftan Hititler, Sümer ve Akadlar, Etiler, 
Geldaniler, Asuriler, Konuklar, Romalılar, 
Persler, Gazneliler, Eyyübiler, Araplar, Selçuki-
ler ve nihayet bugünkü Mardin'in sakinleri 
olan Atrıkoğulları'nın kurdukları birçok mede
niyetlere ait eserler bir arada bulunmaktadır. 

Şayanı dikkat tarafı şudur ki, bugün Hitit
lere ait âbideleri de her" türlü tarihî kıymetle
riyle görmek ve tetkik etmek mümkündür. 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar, gerek tabiî 
şartlar bakımından, gerekse tarihî önemleri ba
kımından Mardin'in turistik bir şehir haline 
getirilmesi memleket için çok faydalı ve verimli 
olacaktır. 

— 38 -
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Şimdilik yaz mevsiminde seyahatleri kolay- j 

laştıracak turistik tertibat alınabildiği takdir
de, hem mevsimden istifade, hem de saydığım 
mühim tarihî âbideleri görmek bakımından, şe-
hirin kısa bir zamanda turistik inkişafa kavu
şacağı muhakkaktır. 

Bütçe imkânları dolayısiyle bu işe hemen 
büyük masrafların tahsis edilemiyeceğini bil
mekteyiz. Bu itibarla işe vilâyetin de münasip 
surette iştirak ettirilebileceği mütevazi masraf
larla başlatılması vukubulacak turistik inkişa
fın gelişmesi nispetinde temin edilecek para
larla programın yavaş yavaş genişletilmesi 
mümkündür. 

Gereken tedbirleıin bir an evvel alınmasını 
dilerken hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

6. — Gazianteb Milletvekili Süleyman Kura-
nel'in, yurdun imar ve kalkınması için ne gibi 
tedbirler alındığına ne gibi plân ve programla
rın hazırlandığına, bâzı Bakanlık fen heyetleriy
le bölge müdürlüklerinden tasarruf yapılması, 
bayındırlık müdürlüklerinin ıslahı ve Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanununun değiştirilcesi için 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/276) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı seyahatte 
oldukları için gelecek Birleşime talik edildi. 

7. Gazianteb Milletvekili Süleyman Kuran-
el'in, il merkezlerinin kaçında Hükümet konağı 
bulunduğuna ve Gazianteb'e 1952 yılında Hü
kümet konağı yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusuna Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan'm sözlü cevabı (6/277) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Maliye Bakanlığın

ca sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Gazianteb 

Süleyman Kuranel 

1. Halen kaç il merkezinde Hükümet konağı 
vardır? (Tamir görmüş veya görmemiş olsun, ye
ni veya eskiden yapılmış bulunsun). 

2. Hükümet konağı bulunmıyan kaç tane il 
merkezi vardır? Nerelerdedir? 

3. Gazianteb 'teki Devlet daireleri emvali gay-
rimetrukeden kalma kötü ve köhne evlerde ba
rınmaktadır. Bakanlık bugünkü durumun deva- j 
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mini istemiyorsa 1952 yılında bu şehre Hükümet 
konağı yapılmasını uygun buluyor mu? 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Gazianteb Milletvekili Sayın Sü
leyman Kuranel arkadaşımızın Hükümet konok-
ları hakkındaki sözlü sorularına ievap arzedi-
yorum: 

Arkadaşımız, kaç il merkezinde tamir gör
müş veya görmemiş, yeni veya eskiden yapıl
mış Hükümet konağı bulunduğunu sormaktadır. 

Yeni ve eski olmak üzere, Afyon, Ağrı, 
Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, 
Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanak
kale, Çankırı, Çoruh, Denizli, Diyarbakır, Edir
ne, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir Gire
sun, Gümüşane, Hakkâri, Hatay, içel, İsparta, 
İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, 
Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malat
ya, Manisa, Maraş, Mardin, Muğla, Muş, 
Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Seyhan, Siird, Si-
nob, Sivas, Tekirdağ, Tokad, Trabzon, Urfa, 
Yan, Yozgad, Zonguldak ve Tunceli'de yani 
(59) il merkezinde Hazineye ait Hükümet ko
naklan bulunmaktadır. 

Bursa, Gazianteb, Kocaeli ve Çorum olmak 
üzere dört il merkezinde Hükümet konağı 
yoktur. 

Hükümetiniz yeni Hükümet konakları ya
pacak yerde vatandaşın sağlığını koruyacak ve 
yol, sulama, zirai mücadele gibi verimli ve istih
sali artıracak, zirai ve iktisadi kalkınmayı te
min edecek olan sahalara tahsisat ayırmayı fay
dalı ve zaruri görmüş bu yüzden 1951 yılı Büt
çesine yeni Hükümet konakları inşaatı için tah
sisat konulmamıştır. 

Sayın arkadaşımız 1952 yılında Gazianteb 
İli merkezinde bir Hükümet konağı yapılıp ya
pılmayacağın da sormaktadır. 

Gazianteb İl merkezinde bir Hükümet kona
ğına lüzum ve ihtiyaç bulunmakta ise de 1952 
yılı Bütçesine böyle bir binanan inşası için 
tahsisat konulup konulmıyacağınıı şimdiden 
katî olarak söylemeye imkân görememekteyim. 
Ancak 1952 yılı Bütçesi hazırlanırken Gazian
teb İlinin bu ihtiyacının göz önünde tutulaca
ğını ifade edebilirim. 

BAŞKAN — Soru önergeleri bitti. Soru sa
hibi konuşacaklar mı? 
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SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Hayır. 
BAŞKAN — O halde, şimdi Adalet Komisyo

nundan gelen bir kanun tasarısının görüşülme

sine başlanacaktır. Komisyon bu Kanun tasarısı
nın öncelikle görüşülmesini teklif ediyor. Ta
sarı dağıtılmıştır, elinizdedir. 

1. — Atatürk aleyhine işlenen suçlar hak
kında Kamın tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/167) [1] 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 
Kanun tasarısının öncelikle görüşülmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... öncelikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Bu tasarı hakkında bir önerge vardır, oku
yoruz. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Atatürk Kanun tasarısının müzakeresine baş

lanmadan önce bu tasarının gerekçesi ve metni 
üzerinde vâki olacak konuşmaların bir suitefeh-
hüme meydan vermemesi maksadiyle ve büyük 
koruyucu, büyük asker ve büyük reformist Ke
mal Atatürk'e ve onun inkılâplarına bağlılık 
hislerimizin hep beraber ifadesi gayesiyle Mec
lisimizin Başkanlıkça üç dakikalık ayakta ta
zim sükûtuna davet buyurulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Çanakkale 
Bedi Enüstün 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi
yenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Şimdi üç dakika ayakta tazim duruşu ya
pacağız. 

(Üç dakika ayakta tazim duruşu yapıldı) 
BAŞKAN — Şimdi kanun tasarısının tümü 

hakkında söz istiyen arkadaşların isimlerini 
okuyorum. 

Salâhaddin Âdil (Ankara), Arif Hikmet 
Pamukoğlu (Giresun), Osman Çiçekdağ (Anka
ra) , Bedi Enüstün (Çanakkale), Mustafa Ekin
ci (Diyarbakır), Fahri Ağaoğlu (Konya), Kâ
mil Boran (Mardin), Sinan Tekelioğlu (Sey
han), Abdürrahman Boyacıgiller (Zonguldak), 
Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır), Abbas Çetin 
(Kars), Süreyya Endik (Çanakkale), Kâzım 
Arar (Çankırı), Enver Karan (Erzurum), Fü-

1] 142 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

ruzan Tekil (istanbul), Behzat Bilgin (İzmir), 
Ferit Alpiskender (Diyarbakır), Muhlis Tümay 
(Manisa), Nurettin Ertürk) (Sivas), Sait Bil
giç (İsparta), Bahadır Dülger (Erzurum), Ali 
Fahri İşeri (Balıkesir), İzzet Akçal (Rize), 
Mehmet Daim Süalp (Siird), Salim Serçe (Sey
han), Hüseyin Ülkü (Niğde).. 

BAŞKAN — Söz, Salâhaddin Âdil (Anka
ra) nındır. 

SALÂHADDİN ÂDİL (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, huzurunuza getirilen bu mev
zu, basit bir heykel muhafazası tasarısı değil 
çok mühim hukuki, içtimai, millî terbiye ve ta
rih bakımlarından, şahsi hislerden azade ola
rak, tetkika muhtaç şümullü bir meseledir. 

Bu sebeple zatî müşahedatıma ve içinde ya
şadığım vekayia. müstenit maruzatım belki 
uzunca olacaktır lütfen sabır ve müsamahanızı 
esirgememenizi rica edeceğim. 

Atatürk Kanunu ismiyle ve müstaceliyetle 
müzakeresi talebiyle Meclisimize tevdi edilmiş 
olan bu tasarı, biri timsal ve heykellerine karşı 
diğeri Atatürk eserleri hakkında mütecaviz 
efal ve beyanatı istihdaf etmektedir. Bu tarz
da şahsi bir kanun yapılmasının şimdiye kadar 
hiçbir memlekette emsali olmadığı, hukuken 
bunun gayri caiz bulunduğu ve mevcut kanun
larımızın, teklife sebep olan maksadın teminine 
kâfi geldiği hukukçu arkadaşlar tarafından 
dermeyan ve izah edileceğinden ben bu noktai 
nazara iştirakle beraber evvelâ birinci kısmı 
hakkında tarih, sosyal ve millî terbiye bakımın
dan mütalâamı arzedeceğim. 

Milletimiz hemen bir buçuk asırdan beri bâ
zı fasılalarla ve gitgide büyüyen adımlarla ida
ri bii' teceddüt ve tekâmül devrine girmiş ve 
bugün lekülhamd en mütekâmil bir şekli hükü
met olan demokratik rejime kavuşmuştur. 

Yüz elli seneden beri devam eden bu mü-
taaddit ve daha evvelkilerden kuvvet alan 
hamleler uğrunda bütün varlıklarını ve hayat
larını feda eden Yüksek, faziletkâr vatanper
verler pek çoktur. Bunların cümlesine hürmet 
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beslemek, namlarına heykeller, âfeideler dik
mek milletin şükran borcu ve muhafazaları da 
vazifesidir. Ancak bunda bir memleket inkilâ-
bı değil ^dünyanın kurununu değiştiren, İstan
bul'un fethi ile Türklüğe ebedî bir f ahir ve gu
rur yolu açan Fatih 'in, Selim 'lerin,; Eeşit, Mit-

•hatpaşalar -glSbi zamanlımızın dıa hakları yok 
mudur ? Yüksek mtillefcizfm te&'kfeatd'e yalnız 
siyasi değil, îtim, fen, samat.... sathalarımda 
memleketimize şeref ve şan verecek ve adları
na âfoidieler «îîkfflm^ müstaflrak olaıcak va
tandaşlarımız bu himayeden anaftıruan mu kala
cak? 

Bdr mukayese yapmak ioalbedense, yukarda 
'arzettıiğim zevat ve eraalsaöıin/hı hizmet vte mu-
vajftfakiıyetlerinli ancak yaşadıkları devran, o 
zamanki siyasi ve içtimaa millet katiyetinin 
derecesiyle ölçmek doğru olur. Balen bu ta-
sarmın harieiâde kalan heykiellIeTİmıiz var. Bun
ların mtıibaiaaaBina alakadar ötaııyacalk, tah
riplerine-seyiraim^^^^ Bulgun mıenlkûp 
kimselerin tekrar iktidara gelmeleri mümkün 
siyasi alhvaMenkidr. :BunlarMi da şahıslarına 
mafhsus kanım çıkartmalarına misal mi verece
ğiz? 

arkadaşlar, Mustafa Kemal Paşa*'nm gerek 
İstiklâl Harbi sırasındaki hüsnü idaresi ve son-

«»a da - memleketimizin ı terakki ve teceddüdüne 
doğru atılan.'bâzı anHMsam adımilaBdaki rehberliği 
ile »miMetin •* şükranına müstahak bulunduğunda 

çşüpfee yoktur. Bu yeni • fikirler ve teşebbüsler 
»Büyük Millet "Meclislerinin tasvibinden gçmiş, 
. kaamniyet vkefefeetîûâş ve miüete vmaledilmiştir. 

î JölödâlvHai'binde Mustafa- Kemal Paşa 'yi ba-
şrada tutan ̂ eskekli, kadınlı seve> seve fedayı can 
eden, ve. jmihayetasirlaı?dan beri, en büyük anane

lerle bağlı rbsrfunduğu padişahlık ve hilâfeti; 
meaafeefcetin hayat ve istikbali namına, terirte te-

rroidttt etmiyen -küyüfc Türk. milleti, müteakip 
iimi'him -tebeddülatı 4a «ükûaetle karşılamış fa
kat, ıip€kia'Wt!0âar^ tekâmül seyrindeki süratin 
»«««mal <jolmasndan -belayı bir»kısım halk efkâ-

- rjB^a^acbâzı nalıeş-izier! Jarakraaştır. Yiumi beş 
usenaden berî Sbirejak, ahval ve şerait tesiriyle mü-
.İHj» ve T mütezait -.bir-tarzda razalan' bu izler ta-
mamiyle zail olmamakla beraber, 14 Mayıs se

çimleriyle 4e aa&it olduğu üzere, bugün.ancak 
,p#kiba»it :gprüş;>ü, belki fazla ananeperest bir 
eMirkalüe i^isar-etmiş bu^jökmaktadir.ki, bu I 
gibilere en müterakki milteleçde/de tesadüf olu- | 
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I nur. Nasıl bir tesir altında vuköbuMıığu meç

hul >kalan ve* Hükümetimizin zayıf telâkki olun
duğu bir zamanda vakubulan bâzı hâdisat bu 
cümledendir. Fakat iHJaküaoaetm -Millet Mecli
simizden itimat reyi alması ve mevcut kanunlar 
dairesinde harekete geçmesi bunları derhal önle
miştir. Aeaba bu, ka^anini haziramızın Hükü-

I metin bugün getirdiği tasarı-gayesini temin et
tiğine delâlet etmez,mi? Tasarının esbabı mu-
cibesinde şöyle bir eümle var: *Bu tasarı. kaaun-

| lastiği takdirde milletçe hissedilen büyük bir ih
tiyaç tatmin edilmiş olacaktır.» Arkadaşlar 1946 
yılından beri miiletin köylüsü ile, kasabalısı ile 
temas ettiniz, dileklerini dinlediniz, aman bize 
bir heykel dikin diyen tek bir vatandaşa rastla-
idmızmı? (Soldanalkışlar). 

Arkadaşlar; inkılâp ve rejimlerin bir şaihsa 
izafesi maalesef Saika ve bilhassa memleketimi
ze mahsus bir haleti ruhiyedir. Bunun en bü
yük mahcuru şabsi prensipler doğurnıası, züm
reler yaratması ve binnetice «ıület arasında ba-
dii tefrika olmasıdır. Türk milleti dinî, hususi 
prensipler, tarikatlar yüzünden çok kurbanlar 

I vermiştir. Siyasi,, şahsi preasipler de, bâzı «aem-
j leketleede »bugün dahi tehlikeli vaziyetler çıkar-

; maktadır. 
Pünyadaribemen her BMÜtet Ifeâ̂ an Wüy$k fe-

lâteeifckre mâruz kalmış feâaı ©iKterler idaresinde 
ihtilâller, inkılâplar geçirmiş fakat muvaffaki
yetlerin bir şahsa atıf ve isnadı doğru görül-

r menıiş, kabul olunamamış ve son zamanlarda meç
hul asker diye millete mal edilmek şekli bulun
muştur. 

'Yirmi beş sene evvel geçirmiş olduğumuz 
inkılâbın şahsa isnadı da ayrı bir hizip yaratmış
tır.. Hâlbuki, bu inkilâbın neler olduğu, ne Halk 
Partili arkadaşjarca ne de, encümende bizzat 
beyan s ettikleri üzere, /kıymetli -Hükümet Reisi 
ve liderimizce tesbit olunabilmiştir; -kanaatimce 
olunamıyaj&aktır * da. 

Halbuki hiçbir tesir altonda olmayarak, bü
tün kalbimizle - râandjğımiz ve sadık kaldığımız 
ve ̂ kalacağımız demokratik rejim ve partimiz 
programı lOİğun milletimizin çoktan sinesine ve 
dimağıaa yerleşen, memleketin terakki ve teali
sine hadim, bütün inkilâp umdelerini içine al
mış, kendine mal. etmiş < bulunmaktadır. Hukuki 
bir Hükümet teşekkül ettikten ve muvaftk, muh
telif «bütün -millet demokratik prensiplere iti-

% madam /gösterdikten sonra hudfcdunu ;gayrimu-
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ayyen şahsi ve maziye karışan bir tarz üzerin- I 
de durmak ve idamesine taraftar olmak tefri
kadan başka bir şey olmaz. Memleket için de 
hayırlı olmaz. Daima ileri görüşlülüğünü bekle
diğimiz gençlik için de biraz mazi perestlik ol
maz mı? 

Ben fikir ve kanaatlerin şahsa bağlılığmdaki 
mehaziri bittecrübe gören, şeflik veya diktatör
lüğe nihayet veren demokrat partinin böyle za
ta mahsus bir kanun yapmasını bütün ruhumla 
bağlı bulunduğum demokrasi rejimiyle kabili 
telif görmüyorum. 

Tasarının ikinci gayesine gelince: 
Tasarının daha mühim tarafı bu ikinci kısım

dır. Bununla Hükümet Atatürk'ün efal ve ic
raatı ve şahsı hakkında söylenen veya yazılan 
bâzı şeyleri, savcının hakki; takdirine bırakmak 
suretiyle, tecavüzkâr, hakaretâmiz veya tezyif-
kâr bularak tecziyeyi kasdediyor ve vatandaşı 
velevki sarih ve doğru mütalâasından mahrum 
bırakmak suretiyle hakkı kelâmın milletten kıs
men olsun» nez'ini istiyor. 

Arkadaşlar, biz, insanlar arasında fevkalbe
şer, lâyuhti bir kimseye inanamayız. Binaen
aleyh, büyük hizmelerini takdirle karşıladığı
mız Mustafa Kemal Paşanın da idari, içtimai, 
siyasi hataları bulunduğunu söylemek ve yaz
maktan menedecek bir kanunu demokratik re
jimi benimsemiş olan bizlerin kabulüne bugün
kü Mecliste imkân olmamak ieabeder. 

Bu Meclis kürsüsünden acı acı şikâyet etti
ğimiz 27 senelik şeflik idaresi mahzurlarını, 
memlekete yapılan fenalıkları, hakiki Cumhuri
yetin, ancak milletin sağduyusuna dayanarak mev
kii iktidara gelen bugünkü hukuki bir Hükü
metle vücut bulduğunu yüzlerce defa tekrar 
eden bizler değil miydik? Halk Partisinin bin-
bir yolsuzluğunu zikrederken Meclise hâkim 
olan bu parti âzalarının ne suretle intihap olun
duğunu bilmiyor mıydık? Şimdi bu- geçmiş ida-

4 reye şeflik veya diktatörlük demek tecavüz te
lâkki olunarak söyliyen ve yazanı hapse mi mah
kûm edeceğiz? (öyle şey yok sesleri) Daha dün 
Arapça ezanı, dinî âbidelerin açılmasını kabul 
eden ve anlaşılmaz bir hale sokulan dilimizi 
doğrultmaya çalışan bizler değil miyiz? Milletin 
ruh ve vicdanını anlamıyan bâzı dar görüşlü 
kimseler bu teşebbüslerimizi de Atatürk inkilâ-
bı gidiyor diye suitefsir etmediler mi? Bu gibi
lere ben şahsan hak vermek zaruretini görüyo- I 
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îum. Çünki kemali teessür ve teessüfle söyliyo-
jum ki, 27 senelik devirde riyakâr, menfaatpe
rest birçok yazarlar, hatipler, şairler, milletin 
gösterdiği feragat ve fedakârlığa, kahramanlığa 
hemen hiç kıymet vermiyerek. (Soldan alkışlar) 
fek şahıs için uluhiyete kadar yükselten kasi-
(jleleriyle gençliğe birçok yanlış kanaatler, haki-
fcata uymıyan fikirler, kıymetler aksettirmişler-
<|ir, birçok hakayiki tarihiyeyi ketim veya tah
rif etmişlerdir. Ensali atiyenin, pek çok ders
ler alacağı bu mühim inkilâbı ve tecdit devrine 
ait bitaraf tarihî yazılardan mahrum kalmasını 
demokratik bir idare nasıl tecviz edebilir 

Cahil telâkki ettiğimiz büyük millet kitlesi
nin yukarda arzettiğim tahammül ve hazımkâr-
liığına karşı münevver dediğimiz gençlerin bu 
hakayıktan tevahhuş etmeleri akla. gelmeli mi
dir? 

Fikir hürriyeti, yazı hürriyeti, vicdan hür
riyeti prensiplerimizin tatbik şekli bu mudur? 

Arkadaşlar; Mustafa Kemal Paşanın hizmet-
ljeri şu kadar, hataları bu kadar, birbirini ifna 
etmişler gibi garip ve cahilane bir fikirden ken
dimi tenzih ederim. Fakat her fâni gibi onun da 
hem büyük hizmetlerini hem hatalarını, nok
sanlarını millete açıkça aksettirmeyi bir vecibei 
tarihiye ve bir vazifei vataniye addederim. 

Arkadaşlarım, sözlerim gayet açıktır. Memle
ketimiz büyük bir tekâmül geçirmiş, inkılâp yap
mış ve bu bakımdan bütün Şark milletlerine nu
mune ve rehber olmuştur. Mustafa Kemal Paşa-
nm bu inkılâptaki büyük hissesi hiçbir zaman 
ijıkâr edilemez. Fakat bu tekâmül ve inkılâbı yal-
njız bir şahsın eseri saymak ve bunda milletin ve 
milletin diğer büyüklerinin hisselerini nazara 
almamak tarihe ve millete karşı büyük bir ihmal 
teşkil eder. Herkes bilir ki bu tekâmül ve inkılâb 
iki asır evvel başlamıştır. Devam etmektedir ve 
edecektir. Mustafa Kemal Paşa bu tekâmülün şe
nderelerini toplamakta büyük bir gayret ve ce
saret göstermiş, vazifesini ifa etmiştir. Fakat te
kamül ve bunun doğurduğu inkılâp tabiatiyle 
djevam etmekte ve gelişmektedir; hakikatleri ol-
djuğu gibi görmek, söylemek ve yazmak daha doğ
ru ve memleket için daha hayırlı olur, kanaa
tindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım Türk'ün yegâne tim
sali altı asırlık Al Sancağı, itilâ yolu da, hak ve 
demokrasi yoludur. Cenabıhak bizleri bunlardan 
ayırmasın. (Alkışlar). 



BAŞKAN — Arif Hikmet Pamukoğlu (Gire
sun). 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlar, tarihte uzun bir devre 
içinde, Birinci Cihan harbine gelinceye kadar 
milletçe, ve Devletçe ismimiz (Hasta adam) di. 
Bu hasta adam bir taraftan içten, diğer taraftan 
da dıştan inen haklı veya haksız darbelerle Bi
rinci Cihan harbinin sonunda haleti nez'e düş
tü. Türk milletinin ön safta gelen münevverleri 
yolunu dahi şaşırarak, dinç Cumhuriyet revri-
nin Lozan Muahedesinden sonra mânasını anla
dığımız ve anlatmağa çadıştığımız hâkimiyet ve 
istiklâl mefhumlarını dahi âdeta diksiyonerden 
silmeğe yeltenecek dereceye indiler. 

Arkadaşlar; Türklüğün asırlarca süren en 
büyük satveti, en büyük tealisi devrinde, onun 
ayağına kadar giden Düveli Muazzamanın 1535 
senesinde 'nasıl rükû ve sucuda vararak kapitü
lâsyonları elde ettikleri yüksek malûmunuzdur. 
Atıfet kabilinden bir taraflı istihsal ettiği kapi-
tilâsyonlarla bilâhara ticari, hukuki iktisadi, iç
timai, netice itibariyle her sahada bu memleketi 
asırlar boyunca nasıl boyunduruk altında inlet
mişler ve o zaman bu kuru hakimiyet ve istiklâl 
mefhumuna milletçe verecek tek mânayı bula-
mamışlarsa; milletin hastalığını zamanında keş
federek ona sadece Türklüğe hâs olarak istiklâl 
ve hâkimiyet aşısını vuran Atatürk'e karşı da 
bütün Türk milleti ve Türk gençliği maşeri vic
danında maddi ve mânevi varlığında en mukad
des yeri zaten ayırmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, kanun realiteye uyduk
ça mâna ifade eder. Realite bu olduktan sonra 
Atatürk'ün şahsını korumak için kanuna ne lü
zum, vardır? (Bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; fazlaı sabrınızı tüket
memek için kısa söyliyeceğim. Maalesef bu hu
susta cereyan eden müzakereler esnasında bir par
ça rahatsız olmama rağmen yatağımdan kalkarak 
bu işi görüşmek üzere toplanmış olan. Adalet Ko
misyonuna koştum. Sırf bir hukukçu sıfatiyle, 
Adalet Komisyonunda işittiğim sözleri, ^mper-
sonel mahiyette, şahıs ismi zikretmiyerek, objek
tif bir şekilde bir iki kelime ile hulâsa etmeye 
çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamızın 69 ncu 
maddesi mucibince « Türkler kanun karşısında 
eşittirler; her türlü grup, sınıf, aile ve kişi ay
rılıkları kaldırılmıştır ». 

Sayın bir hukukçu arkadaşımız; bu madde 
metnindeki « kişi » kelimesinin yaşıyanları il
gilendirdiğini öne sürerek mevzuubahis tasarı
nın bir imtiyaz* veyahut bir « ayrılık » mânasını 
tazammun edemiyeceğini ifade etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; eğer bu görüş doğru 
ise, bir müellifin, yaşarken olduğu gibi, ölümün
de de, bizim mevzuatımız mucibince tam otuz 
sene, muhtelif Devletler mevzuatına tevfikan 30 
la 50 arasında tefavüt eden bir müddetle ve 
Berne Muahedesini kabul eden tebaa, vatandaş, 
ecnebi farkı gözetmeksizin istifade ettiği fikri 
hakları nasıl hukukan izah etmek kabil olur? 

Anlaşılıyor ki, hukukan böyle indî bir mü
talâaya asla cevaz görülememektedir. 

Diğer Sayın bir hukukçu tasarıyı müdafaa 
sadedinde mademki bir dâva ikame etmek hakkı 
vereseye intikal ediyor. Bu şahsıdır, binaena
leyh, böyle şahsi bir kanun vaz'ma mâni yoktur, 
ifadesinde bulundular. 

Muhterem arkadaşlar, bu görüş mevzuuba
his tasarının lehinde değil, naçizane kanaatim
ce tam aleyhindedir. Çünkü, vereseye intikale 
mütaallik hükümler esas muayyen bir şahsa de
ğil, mücerret ve umumi hüküm olarak bütün 
şahıslara şâmildir. Dolayısiyle umumi ve mü
cerrettir, bir hükümdür. 

Keza aynı sayın bir şahıs Ceza Kanununun 
516 ncı maddesindeki hükmün, «büstlere, hey
kellere ait» hükmün, Atatürk'ü istihdaf ede
miyeceğini ileri sürmüştür, 

Muhterem arkadaşlar, kanun, bilhassa u-
mumi mahiyeti haiz bulunan Ceza Kanunu vas
fını haiz olunca bu ifade karşısında bir hukuk
çu sıfatiyle teessür duymamak imkânsızdır. 
Çünkü kanun bütün ülkelere seyyanen tatbik 
olunur, kelime, tâbir ve hükümlerin şahıslara 
göre mâna ve mefhum değiştirmesi cidden anla
şılır muamma değildir. 

Yine aynı sayın hukukçu, Atatürk hakkın
da Ceza Kanununa hüküm konulması kanun 
tekniğine de uygun değildir, dediler. Fakat mu
cip sebebini beyan buyurmadılar. Bir sembol 
kelimesini zikirle yetindiler. Kültür gibi bu ke
lime de huzursuzfck içindedir. 

Muhterem arkadaşlar; Atatürk her şeyden 
evvel Türk'tür. Bütün Türkler için mevzuu 
Ceza Kanunu neden Atatürk için mevzuubahis 
olmasın? Türkler hukukan müsavi değil mi-

— 43 — 



dirler, kanun önünde eşit değil midirler, Ana
yasamızın 69 ncu maddesi bunu âmir değil mi
dir? 

Bütün medeni milletler mevzuatı ile kon-
sepsiyonu, hakiki şahısları bir tarafa bıraka
lım, biraz daha ileriye, diyerek umumi tema
yül sadedinde dahi mânevi şahısları ve bunla
rın en büyüğü olan devleti de hukukan müsavi 
telâkki etmiyorlar mı? 

Hükümet namına, Komisyonda böyle bir ka
nunun kabulüne zaruret olduğu öne sürülerek 
zaruret olunca hukuki esaslara bakılmaz, fikri 
ifade edildi. 

Muhterem arkadaşlar, naçizane kanaatim
ce zaruret yoktur. Arkadaşlar varsa, her şey
den evvel açıkça izhar ve ispat edilmelidir. 
Atatürk'ün ebediyete intikalinden itibaren ge
çen on, on iki sene zarfında, mevzuubahis edi
len tecavüzlerin asla sebketmediği hepimizce 
malûmdur. Son günlerde sekiz dokuz hâdisenin, 
sekiz dokuz kişi tarafından ika edilmiş olması 
hiçbir zaman Türk Milletine, onun temayülü
ne, sevgi ve saygısına kıstas olamaz. Bu Ulu 
Millet lâalettâyin bir şahıs iıçin bile, ölümden 
sonra terbiyesi, görgüsü, ananesi, asaleti ve 
âlicenaplığı icabı olarak, rahmet okurken, kur
tarıcısına karşı hiç şüphesiz ancak minnet ve 
şükran hisleriyle memlûdur. 

Bugün, son tecavüz hâdisesinden sonra, ol
dukça uzun bir zaman geçtiği halde memnu
niyetle kaydedelim ki bir yenisi vâki olmamış
tır. Bu da hususi bir kanunun vaz ve tedvinin
den ziyade, Hükümetin müdebbir ve müteyak
kız davranması sayesinde husul bulmuştur. 
Demekki öne sürülen zaruret teeyyüt etmemek
tedir. Bununla beraber, kanuni tedbir alın
ması arzu buyurulursa, bunun yeri şüphesiz, 
umumi kanun olan Ceza Kanunudur. Ana pren
siplerden ayrılmak için mukni bir sebep derme-
yanı naçizane kanaatimce, hayli müşkül olsa ge
rektir. 

Yine Komisyonda Hükümet namına, bir 
köydeki büstün başına bir bekçi mi konmalı? 
(rece, bu büste vâki tecavüzden dolayı Hükümet 
niçin muhatap tutulsun, ifadesinde bulunuldu. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet, hâkimiyetin 
kuvveden fiie intikali olduğuna göre, Türkiye 
Cumhuriyeti hudutları içinde hâkimiyeti ilgilen
diren her şahıs, her mal ve her şey, şüphe yok
tur ki, hâkimiyetin ifadesi olan kanunların ve 

| dolay isiyle onları tatbikle mükellef bulunan Hü-
| kümetin zımanı altında bulunmaktadır. Orada, 
j köy,n kent, ocak, bucak, dağ, tepe değil ancak ve 
i ancak Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi nıevzuuba-

histir. 
Bir buçuk asırdan beri hâkinıyeti mahiyetiyle 

j birlikte kuru bir lâfızdan ibaret kalan ve 1535 yı
lından Lozan Muahedenamesine kadar her sahada 

i milUti çok ağır şartlara tâbi tutarak terakki ve 
taalijye engel olan kapitilâsyonlarm (tebea) tâbiri 
üzerindeki mühlik tesirlerini, mezkûr muahedenin 
yürü|rlüğe girmesinden beş sene sonra sabır, te-
vekktil ve binbir ihtimam ile hazırlanan vatandaş-

I lık kanunumuzla, Atatürk, teba tâbirini ve onun 
farklı tesirlerini maziye mal ederek, hukukta eşit
liğin rbiricik hukuki ve siyasi sembolü olan vatan-

I daş tâbirini, Türkler arasında tam bir müsava
tın kıstası olarak benimsemiş bulunmaktadır. 

i Vatandaşlar arasında, müsavat esası üzerinde, 
| bu derece hassasiyet göstermiş bulunan Atatürk, 

Türklüğü diğer bir ifade ile, vatandaşlığı yani, 
j hukujktan istifade de eşitliği âmir bulunan sıfata 
I büyük bir ehemmiyet atfetmekle, Türk milletini, 
I tabiî ve haklı olarak, her şahsın ve her şeyin üs-
j tünd£ tutmuştur. 
I Binaenaleyh her şahsın ve her şeyin üstünde 
j bulunan Türk milletinin hâkimiyet bakımından 
j mevcudiyetini, bakasmı, emniyet ve asayişini sağ-

lıyacak tedbirleri muhtevi Ceza Kanunu mevcut 
j iken, bir Türk olmakla daima şeref duyduğunu, Ne 

Mutln Türküm diyene, vecizesiyle izhar ve tek-
j rardan zevk duyan, Atatürk'ün sağlığında, şahsı 

ve şahsi menfaatlerini korumaya kâfi gelen Ceza 
Kanışıumuz acaba şimdi niçin kâfi gelmiyor?. 

I (Sağdan alkışlar) Neden, son tecavüz hâdisesinden 
sonra bir yenisi vukubulmuyor?. 'Koca bir mille
tin emniyet ve asayiş bakımından idaresine kâfi 

! görülen Ceza Kanunu, kâfi addediliyor da.hukuki 
bakımdan nihayet bir Türk vatandaşı olan Ata
türk'ün emniyet ve asayiş yönünden Ceza Ka-

j nunufile iktifa edilmiyerek şahsi ve şahsı menfa-
I atleriibakımmdan hususi bir kanun vaz ve tedvini 
| cihetine gidiliyor?. Bu tarzı telâkki cemiyet için 
J mevzii bir kanunun, bir şahıs için kâfi addedil-

memesi gibi, bir zehap uyandırması ve dolayısiyle 
hukuki bakımdan müsavatı ihlâl etmesi hasebiyle, 
Atatürk'ün aziz ruhunu da rencide edeceğine 
maddi ve mânevi mevcudiyetimle kani bir arka
daşındım. 

I Bu kanaatle keyfiyetin bir kerede alâkası 
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eihetiyle Anayasa Komisyonunca incelenmesi hu
susunda bir,takrir takdim etmiş bulunuyorum. 

Maruzatım bu kadardır. 
BAŞKAN — Osman Şevki Çiçekdağ. (An

kara) 
OSMAN ŞEVKİ ÇlÇEKDAĞ (Ankara) — 

Aziz arkadaşlarım; bugün burada Atatürk aley
hine işlenen suçlar hakkında Hükümet tarafın
dan hazırlanan yo Adalet Komisyonunda 7 ye 
karşı 9 oyla kabul edilen kanun tasarısını müza
kere ediyoruz. 

Adalet Komisyonunda tasarının aleyhinde ko
nuşan ve oy veren bir arkadaşınız sıfatiyle ko
misyonda ileri sürdüğüm noktai nazarı, dayan
dığım naçizane fikir ve prensipleri burada hu
zurunuzda millet ve umumi efkâr önünde be
lirtmeyi kendimce kaçınılmaz bir vazife saymış 
bulunuyorum. Takdir ve karar sizindir, Yüksek 
Meclisindir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Tetkik buyurduğunuz tasarı gerekçesi, Adalet 

Komisyonunda lehte konuşan bir kısım arkadaş
ların Adalet ve tçişleri Bakanları ile Başbakanın 
noktai nazarlarını hulâsatan aksettirmektedir 
ki, bunları üç- esasta toplamak mümkündür. 

1. Atatürk vatanı istilâdan kurtaran, Türk 
Milletinin istiklâlini sağlıyan saltanatı deviren 
ve Garp medeniyetine uymak ve bütün medeni 
milletlerin seviyesine ulaşmak için gereken cez
ri tedbirleri alan kurtarıcı insandır. 

2. Son zamanlarda Atatürk'e karşı yapı
lan neşriyat ve bunların tahriki ile büstlerine 
yer yer vâki olan tertipli tecavüzler, onun şah
sına değildir. Onun eserlerine karşıdır. Türk 
inkılâbına, teceddüt ve terakki hareketlerine 
müteveccihtir. Cumhuriyet rejimine, Cumhuri
yet fikir ve hürriyetine, vicdan serbestliğine 
açıkça sövemiyen ve hücuma cesaret edemiyen-
lerdiı ki, onun mânevi varlığına taarruz etmek
tedirler. 

3. Tasarı Atatürk'ün fani olan şahsını, ta
rihî tenkid hududu haricine çıkarmak, tarafsız 
tedkiklere ve hükümlere set çekmek gibi bir 
maksadı istihdaf etmemektedir. Türk bayrağı
nı nasıl ki bir bez parçası, addetmiyorsak, millî 
bir sembol olan Atatürk 'ün şahsiyetini ve büst
lerini de.-diğer şahıslar ve büstlerle karşılıya-
mayız. Tasarı lâyiklik prensibi ile kemale eren 
terakki gidişini koruyacaktır. Tasarı Atatürk'
ün şahsına müteveccih bir gayretkeşlik ve taas-

. J.«7VX vr . * 

| sup eseri değildir. Ahlâksızlara kötülük yapan
lara suçlarının nevi ve vasfına göre dünyanın 
her memleketinde de ayrı ayrı cezalar tertip 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; gerek tasarının ge
rekçesinden ve gerekse Adalet Komisyonunun 
raporundan hulâsa ettiğim bu fikirlerden son
ra niçin tasarının aleyhindeyim? 

Şimdi ben de burada dayandığım ve Adalet 
Komisyonunda belirttiğim psikolojik, politik 
ve hukuki sebep ve mesnetleri sırasiyle arze-
deceğim. 

Birinci maddede topladığım fikir ve kanaat
te arkadaşlarımla tamamen birim ve beraberim. 
Enaşağı bu arkadaşlar kadar Mustafa Kemal'
in mert ve kahraman şahsiyetini, medeni cesa
retini takdir ve takdis edenlerdenim. 

Aziz yurdu halâsa, istiklâle ve ikbale götü
ren Millî Mücadele harikasının" önderi, başbuğu 
Gazi Mustafa Kemal'in hayranıyım. 

Türk Milletinin başında ve fakat daima 
onunla beraber olarak Cumhuriyet İnkılâbını 
yapan, terakki, teceddüt ve medeniyet eserleri
ni yaratan, kara kuvveti ve kör taassubu orta
dan kaldıran Kemal Atatürk'ün şeyda aşıkı-
yım. Bütün bu Cumhuriyet ve kemal eserlerini 
ebediyen yaşatmak ve korumak üzere iman 
ve bir irade birliği yaparak saf bağlamış olan 
gönüllü Türk Milletinin naçiz bir neferiyim. 
Mustafa Kemal aşkım onun Ankara'ya daha 
ayak basmadığı bir sırada, bundan 32 sene evvel 
terennüm etmiş bir arkadaşınızım. 

İşte bütün bunlar içindir ki, bu tasarıya mu
halifim. Çünkü böyle bir kanunla aradan 30 
sene geçtikten sonra onun ölmez mânevi varlığını 
kahraman ve halaskar şahsiyetini, yaratıcı ve 
inkılâpçı hamlelerini milletçe taziz ve takdirden 
uzaklaşmış, mukaddes ve müebbet inkılâp ve 
medeniyet eserlerinin sarsıldığı veya sarsılma
ya yüz tuttuğunu, kara kuvvetin ve kör taas
subun homurdanmaya, irticaın hortlamaya baş
ladığını, her gün biraz daha yol almak iştiya-
kiyle yolcusu olduğumuz nur ve medeniyet yo
luna kara bulutların çökmekte olduğunu, ikrar, 
kabul ve ilân etmek gibi hakikatla ilgisi olmı-
yan bir duruma kendimizi atmış oluyoruz da on-

I dan ve bilhassa onun için bu tasarıya muhalifim. 
(Bravo sesleri). 

Bu tasarıya 22 milyon Türkün içinden çıkmış 
olan birkaç meczup veya mecnun veya sarho-
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şün ve yahut kanı bozuğun namerdane fiil ve ha
reketlerini, bütün millete değilse bile büyük bir 
ekseriyete maletmek gibi bir kanaatin doğması
na yol açacağı içindirki, muhalifim. (Bravo ses
leri alkışlar). 

Yine bu tasarıya her an bizde olan, ruh, 
şuurumuzda yaşıyan, ebedi hürmet, muhabbet 
ve minnetle hâledar âbidesi kalb ve vicdanımız
da yerleşmiş bulunan Atatürk'ü bizden ayırmış 
gibi oluyor da onun için muhalifim. (Bravo ses
leri). 

Yine bu tasarıyı, memlekette Atatürk'ü ve 
eserlerini takdir ve takdis edenlerin azalmaya, 
takdirsizlerin ve nankörlerin çoğalmaya başladığı 
ve bu itibarla takdirsizlerin ve nankörlerin ceza 
zorıyle takdirkâr olmaları veyahut susmaları 
mânasında bir telâkkiye meydan verebileceği 
içindir ki, ve bunun da hakikate asla uygun ol
madığını realitelerden, yaşıyan hakikatlerden 
mülhem olarak yakînen bildiğim ve gördüğüm
den ötürüdür ki, isabetsiz görüyor ve ona mu
halif bulunuyorum. 

Yine bu tasarıya, Atatürk 'ü ve eserlerini 
takdir ve takdis eden milyonlarla, etmiyen veya 
edemiyen birkaç kendini bilmez veya kanı bo
zuğu bundan böyle ayırdetmeye imkân veremi-
yeceğinden dolayıdır ki, muhalifim. (Alkışlar). 

En nihayet onun lisanı ile « bu aziz vatanın 
her köşesini sulayan kanların bedeli olan » ve 
Türk gençliğine ilelebet muhafaza ve müdafaası 
emanet edilmiş olan Cumhuriyetin ve inkılâp 
eserlerinin hali hayatında Türk Milletinin millî 
şuur ve vicdanına yerleştiğini ve yaşadığını gö
rerek endişesiz gözlerini kapayıp fâni hayata 
veda eden Atatürk'ün aziz ruhunu bu mukad
des emanetini aradan bu kadar yıl geçtikten 
sonra şimdi yani onun yürekten özlediği ve mu
kaddes ideal yaptığı bu demokrasi devrinde 
muhafaza ve müdafaa edemiyormuşuz gibi bir 
his ve mâna ile azap ve ıstıraba sokacağımızdan 
ötürü duyduğum endişenin tesiriledir ki, bu ta
sarıya muhalifim. 

Aziz arkadaşlarım, bu saydıklarım işin pi-
sikolojik cephesidir. 

îşin bir de politik cephesi vardır ki, bunun 
ehemmiyeti saydıklarımdan hiç de aşağı değil
dir. Belki de fazladır. Arzedeyim : 

Millî hâkimiyet uğrunda iradesini büyük bir 
iman, büyük bir aşk ve heyecan ile belirterek 
bir 14 Mayıs inkılâbı yapmış ve böylece bütün 

. 1951 O : 1 
I medeni dünyaya medeni ve siyasi rüştünü en be

liğ ve veciz mânasiyle anlatmış ve onların son
suz; hayranlığını kazanmış olan Türk milletinin 
bu; ulvi ve muhteşem muvaffakiyet ve mazhari
yeti karşısında tasarının, bizi çekemiyenlerin, 
ileri ve medeni hamlelerimizi istemiyenlerin, 
dü|manlarımızın bizi gözden düşürmek için, 
yaptıklarımızın, yarattıklarımızın suni ve mu
vakkat olduğunu, cebir ve zora dayandığını ve 
ancak onun tesir ve tazyikıyle yaşadığını boş ve 
haksız yere propaganda etmelerine meydan ve
receğinden endişe ediyor ve bu sebeple de ona 
muhalefet etmiş bulunuyorum. 

Şimdi işin hukuki cephesine geçiyorum: 
Bu tasarının müzakeresi sırasında gerekçe

den ve komisyon raporundan başlıyarak çok ye
rinde ve haklı olarak Atatürk Cumhuriyet inkı
lâbının, terakki ve teceddüt eserlerinin başı ve 
banisi olarak hürmet ve minnetle yadediyoruz. 
Bu eserlerin mukaddes kaynağı ve müebbet da
yamağı ise takdir buyurusunuz ki, Anayasadır. 
Atatürk'ü korumak için onun en büyük eseri 
olan Anayasanın hükmüne aykırı hareket etme
mek) vazifemizdir. Anayasaya dokunmak, Ata
türk'ün ruhunu şiddetle tazip etmek olur.. 

Anayasanın 69 ncu maddesi, Türklerin ka
nun1 karşısında eşit olduğunu, sınıf, aile ve ki
şi imtiyazının kaldırılmış ve yasak edilmiş bu
lunduğunu prensip olarak tesbit etmiş bulun
maktadır. 

İşte bu maddenin bu açık ve katî hükmüne 
dayanarak arzediyorum ki, tasarı bu maddeye 
tamamen aykırıdır. Komisyondaki muarızları
mız ve bâzı yazarlarımız kişi kelimesini ele ala
rak bunun hayattaki insanlara matuf bulundu-

I ğunu ve ölmüş olan Atatürk'ün kişi telâkki edi-
I lemiyeceğini ve binaenaleyh bu sebeple de tasa-
I rmıri bu maddenin çerçevesi içinde mütalâa ve 

münakaşa mevzuu olamıyaeağını ileri sürdüler. 
Hal'bjuki ben tamamiyle aksi mütalâadayım. 

Bu muhterem şahsiyetlerden soruyorum, say-
dığmlız eserlerin sahibi olmak ve bu itibarla 
milletin ebedi hürmet ve muhabbetini çekmek 
bakntımdan hayatta bulunan Atatürk'le ölü 
Atatürk arasında ne fark vardır? ikisi arasın
da bir mukayeseye gitmek yerinde olur mu? Ben
ce yişamış olan Atatürk ne ise, ölü Atatürk 
de o<|ur. Bu memleketin tek bir Atatürkü var-

j dır. Burada Anayasa karşısında bir Atatürk'ü 
J konuşacağız ve konuşmamız gerektir. 
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Bu itibarla kendimizi yanlış bir neticeye kap- I 

tırmamak için işi hukuki şuurumuzun ve man
tığımızın ışığı altında incelemek zorundayız. 
Bunun için de meseleyi şu mebdeden hareket et
mek suretiyle tetkik ve münakaşa etmemiz lâzım-
geldiğine kaaniyim: 

Sayın arkadaşlar; Atatürk'ü hayatta farze-
diniz ve yine farzediniz ki, Cumhurbaşkanı da 
değildir. Kendisine, büstlerine ve heykellerine 
de bu yolda tecavüzler de vardır. Millet mü
teessir, gençlik heyecan içindedir. Anayasanın 
bu eşitlik prensibi, kişi imtiyazını yasak eden 
bu hükmü karşısında aynı esbabı mucibeye da
yanarak böyle hususi bir kanunla Meclis önü
ne gelebilir mi idik? Yine Anayasanın 103 ncü 
maddesine rağmen bu 69 ncu maddeyi ihmal et
meye veya ona aykırı olarak, böyle bir kanunu 
getirmeye imkân bulabilir miydik? Sonra ken
disini milletten asla ayırt etmemiş ve onlarla 
eşit olmayı'en büyük şiar olarak belirtmiş, aile 
ve sınıf imtiyazı mefhumunu ortadan kaldırmış 
olan Atatürk bizzat buna muvafakat eder mi 
idi? 

Hepinizin benimle beraber Anayasanın ruhu
na ve Atatürk'ün mefkuresine uygun şekilde 
buna derhal hayır diyeceğinizden asla şüphe 
etmiyorum, işte hukuki meselenin hayat nokta
sı, mihrakı buradadır. Binaenaleyh; yaşıyan 
Atatürk'e Anayasanın tanımadığı bir imtiyazı 
ölü Atatürk'e tanımaya gitmek ve 69 ncu mad
deyi böyle dar çerçeve içinde mütalâa etmek, 
hem Anayasayı ve hem de onun yaratıcısı olan 
Atatürk'ü incitmek ve tazip etmek demek olur 
'ki; bundan katî surette tevakki etmemiz gerektir. 

Yine farzedelhn ki, Atatürk hayattadır ve 
Cumhurbaşkanı da değildir. Böyle fiil ve ha
reketler karşısında o ne yapardı? Bize nasıl bir 
ışık tutardı? öyle zannediyorum ki; o her şey
den evvel, kendisinden daha evvel bu fiil ve ha
reketlere saik olan sebep ve illet üzerinde durur, 
gerekli tedbirleri almak hususunda tavsiye ve 
işaretlerde bulunurdu. Ancak bundan sonradır 
ki, kanun yoliyle şahsi hakkını ihkak yoluna 
gider ve yahut daha galip bir ihtimalle bu gibi 
betbahtları milletin cezadan daha müessir olan 
ebedi lanet ve nefretine ve âmme hukukunun 
takibatına terkederdi. işte bizim de böyle yap
mamız lâzımdır. Bu fiil ve hareketlerin bir ta
raftan sebep ve illetini araştıralım. Yeni devrin, I 
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yeni iktidarın, Cumhuriyetin, rejimin, lâyikjik 
prensibi ile kemale eren terakki ve teceddüt gi
dişinin muhafızı ve müdafii olduğundan zerre 
kadar şüphe edenler geriye dönmeli, kör ve kara 
taassubu tekrar bu memlekete getirmeyi aklın
dan geçiren ve geçirebilen tektük gafillere Hü
kümet olarak ve parti farkı gözetilmeksizin va
tandaş olarak telkin, irşat, ikaz ve ihtar yoliyle 
anlatalım ki, bu memlekette irticai hortlatarak 
Cumhuriyet inkılâbına ve eserlerine dokunacak 
ve dokunmaya teşebbüs edecek kafalar Kanunun 
hak ve adlin çelik duvarına mutlaka çarpılacak 
hurdahaş olacaktır. 

Diğer taraftan da Ceza Kanunumuzdaki mü
eyyidelere dayanarak Atatürk'ün büstlerine ve 
heykellerine karşı vukubulan ve bundan böyle 
vukubulacak olan tecavüzlerin faillerini süratle 
takip ve adalete tevdi edelim. Ama buna karşı 
hakaretin mirasçılarının şahsi şikâyetine müte
vakkıf olduğu ve bunun da tek mirasçısı olan 
hemşiresi tarafından takibinin zor bulunduğu 
ve bilhassa verilecek cezanın da ibret ve intibah 
verecek bir mahiyette olmadığı ileri sürülebilir. 

Buna da cevabım şudur: Atatürk'ün hemşi
resinin vekâletini her yerde savcı hassasiyetle ve 
fahriyen deruhde edecektir. Atatürk'ün ve 
eserlerinin hayranı fedakâr birçok avukat ar
kadaşlarımız vardır. Bu itibarla bu bahiste bir 
zorluk yoktur, sanıyorum. Sonra icrayi hükmeden 
hâkimin, taarruza mâruz kalanın Atatürk oldu
ğunu göz önünde tutarak cezayi ağırlaştıraca
ğını ve ayrıca milletin lanet ve nefretinin de 
bunlara teveccüh edeceğini ve böylece her iki 
hususun da birlikte muhakkak bir intibah yara
tacağını umuyorum. Bence burada aslolan failin 
bulunmasıdır . Cezanın miktarı ondan sonra 
bahis mevzuu olabilir. Bir kere fail bulunup ce
zaya çarpılmadıkça ve bunun bir ibret ve inti
bah yaratmadığı tecrübe edilmedikçe cezanın 
azlığından bahsetmenin de ceza hukuku pren
sipleri yönünden yerinde olmadığı kanaatinde
yim. Tatbikat neticesinde cezanın müessir olma
dığı anlaşılırsa aynı kanundaki cezayı teşdit 
yoluna gitmek elbetteki lâzımdır. Kaldı ki, ce
zanın ağırlığı kötü maksat ve niyet güdenlerin 
hareket ve faaliyetlerini frenıliyeeek başlıca ted
bir değildir. Cezanın ağırlığına rağmen bu 
fiil ve hareketlerin vukuu Atatürk'ün şahsı ve 
inkılâbımızın mahiyeti bakımından daha manalı 
olacak ve birçok yalan yanlış dedikodulara ve 
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propagandalara vesile verecektir ki; bunu da 
caiz görmek mümkün değildir. 

En sonra şunu da arzedeyim ki; Hükümet 
olarak vazifemiz her an ve bilhassa gecenin de
rin sükûtu içinde vatandaşın mal, can ve ırzını 
korumak hususunda her türlü inzibati ve manî 
tedbir almak olduğuna göre Hükümetimizin 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de bu 
arada bu faaliyetler üzerinde hassasiyetle dur
ması, bu şuursuz veya kanı bozuk hüviyet ve 
karakter arzeden kimselerin kötü maksat ve 
niyetlerini mutlaka içinde boğacaktır. 

Netice: Gerek psikolojik, gerek politik 
ve gerek hukuki bakımdan böyle bir kanunu ye
rinde görmemekteyim. Parti farkı gözetmeksi
zin milletçe vazifemiz Cumhuriyet ve Atatürk 
inkılâplarının bekçiliği vazifesini yapmak ve 
onu takdir etmiyenlere işaret ve telkinde bulun
mak, mütecavizlere kanun hükmünü yerinde ve 
zamanında bütün sürat ve şiddetiyle tatbik 
etmektir. Eğer memlekette Cumhuriyet inkılâ
bına ve eserlerine karşı keşif bir hareket, irti
cai bir kımıldanma istidadı müşahede etmdş ol
saydım Hükümete böyle bir kanunla değil, bir 
takriri sükûn kanunu tasarısı ile gelmesini ce
saretle arzederdim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Buna göre 
takdir Büyük Meclisindir. 

BEDl ENÜSTÜN (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlar, 

Dünya ve insanlık tarihinin hiçbir devrinde 
şimdiye kadar emsaline tesadüf edilemiyen bir 
hâdisei içtimaiye karşısında bulunuyoruz. Tür
kiye Cumhuriyetinin kurucularından, büyük as
ker, büyük reformist Kemal Atatürk'ün, mâ
nâsız tevehhüm, lüzumsuz heyecan ve küskün 
tahassüslerin tazyiki altında ideolize edilmek 
istendiğine şahit oluyoruz. Ben şahsan bu inkı
lâp içinde yetişmiş ve bu inkılâplardan feyiz 
ve ilham almış bir insan olarak şahsan Atatük 'e 
bir kudsiyet izafe edebilir ve mabedim olan 
kafamın içinde kendisine de tapabilirim. Bu 
kimseyi ilgilendirmez. Fakat bir millete mal 
olmuş inkılâpları, reformları bir şahsım taştan 
veya topraktan yapılmış heykelinde arayan ve 
bir kâğıt üzerindeki resminde sembolize eden 
dimağlardan ileri demokratik hamleler beklene
mez. 

Kütlelerin kendi şereflerinin tek bir şahıstan 
inikas ettiğini düşünmeleri, tarih boyunca mil-
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İflftleri felâkete mahkûm etmiştir. Bir milletin 
fertleri kendi uhdelerine düşen vazifeleri de 
t^m bir mesuliyet duygusu içinde topyekûn her 
b|ri kendi çapında bir lider olarak çalışmazsa 
t^k bir insan ne başarabilir? Bugün Amerikan 
demokrasisine ve Amerikan gençliğine yapılan 
hitap da budur. 

j Milletlerin hayatındaki bütün zaferler, bütün 
başarılar ve bütün reformlar, bu zaferlerin, bu 
başarıların vç bu reformların tahakkuku sıra-
sıhda düşüp ölen milyonlarca memleket evlâ
dının vatan toprağını sulayan kanlarının bede
lidir. Bugün Kore'de şehit düşen bir Türk ne-
fejrinin değeri,ona kumanda edenin değerinden 
hiç de küçük değildir. Bu sebeble Türk Milleti
nin bütün varlığının -en hakiki sembolü şanlı 
Tjirk Bayrağıdır. (Bravo sesleri, alkışlar) Bun
dan daha ulvi daha kudsi bir sembol yaratmaya 
dş, lüzum yoktur. Bir zamanlar yaranmak gay
retiyle ve ticari kazanç mülâhazalariyle imal 
edilen ve ettirilen.,bütsler, ne Atatürk'ün ve ne 
d* Türk Milletinin reform sembolü olamazlar. 
Banları ancak bu reformları hazmedemiyen ve 
bıi reformlardan müteessir olan dar beyinli ve 
zajyıf kafalar veya politik icaplar dolayısiyle 
d4ha büyük bir muvaffakiyet şansı ümit eden 
politikacılar sembol olarak görür. Ağır ve müs
tehcen hücumlar yaparlar. Bunların nazarında 
d4 Atatürk; inkılâpların sembolüdür. Bu 
rujh haleti malûm olduktan sonra kanuni müey
yidelerle Atatürk'ün büstlerini ve resimlerinf 
injkilâpların sembolü olarak kabul etmek; bu 
ağır ve müstehcen hücumları teşdit ve" teşvik 
etmekten başka bir mâna ifade etmez. Bizleri de 
ahMkan suç ortağı durumuna düşürür. Vanda-
liintıi. tahrik eder. Memlekette binlerce Romüs 
vej Romulüsün türemesine* sebep olur. Ve mem
leketimizde demokrasinin ilk adımı atılırken 
abamızda en salim düşünenlerin bile şeflik sis
temine hasret çektikleri'gibi manasız > bir ifade 
taşır. Bu kanuni müeyyideye; rağmen yine bu 
mâhiyette suç işlenecek olursa bu suçların vu-
kqu istikbalin müverrihini hakkımızda çok yan
lış kararlara sevkedebilir. Ve bizler için de çok 
ağjır olur. 

] Bir Demokrat milletvekili olarak yüksek hu
zurunuzda tebarüz ettirmek isterim ki, son 30 
seie içinde fert olarak, millet olarak bütün re
formlarımız ancak 14 Mayıs 1950 de bir kül ha
limde hakiki hüviyet ve mânasını kazanmıştır. 



Türk milleti kendi iradesine sahip olmak ruhu
nu beraberinde taşıdıkça millete malolmuş bü
tün reformlarımız fiilî ve hakiki teminat- al
andadır. Bundan şüphe etmeğe kimsenin hakkı 
yoktur. Büyük inkılâpların bir nesil süresi için
de ikmalinin mümkün olmad^mı tarih bize gös
termektedir. Bu sebeple öteden beri tek tük vu
kua gelen birkaç münferit hadiseyi izam ede
rek en büyük inkılâbımız olan demokrasiyi anti
demokratik ve teokratik bir kanunla yıkamayız. 

Eğer büyük Atatürk bugün aramızda olsay
dı bu kürsüden yapacağı hitap: aynen Sayın 
Baylar, asîl Türk milletinin büyük başarılarını 
benim şahsmda sembolize etmeyin, hakkımda 
salim bir hükme götürecek tarih yollarını husu
si kanuni müeyyideleriyle kapamayın, tıkamayın; 
ben de Jeferson kadar cesaretle yaptığım işler
den emin olarak kendimi tarihin tenkidine ar-
zedebilirim, ne mutlu Türküm diyene, olurdu. 

Muhterem arkadaşlar; Atatürk'ü sembol ola
rak Türk bayrağıyle de mukayese edilemez. 
Atatürk nihayet bir insan hayatı yaşamıştır. 
inkılâpların tahakkuku sırasında kendisine yar
dımcı olan ve kendisinin takdir ettiği birçok 
insanlar bugün hayattadır. Atatürk'ün resmini 
ve büstünü inkılâpların sembolü olarak kanu
nen kabul etmek kadîm Yunanistan Olimp ma
butlarında olduğu gibi, birçok daha küçük çap
ta inkılâp sembollerinin meydana çıkmasına se
bep olur. inkılâp sembolüne tazim ve hürme
ti icabettiren aynı sebepler daha küçük inkılâp 
sembollerine de tazim ve hürmeti icabettirir ve 

.bu hal bugünkü politik hayatımızda imtiyazlı 
sınıflarım veya şahısların doğmasını intaç eder. 
Tarihin hakkında vereceği hükmü beklemeden 
bugün halen içimizde yaşayan bir kimseye inkı
lâpların daha küçük, çapta sembolüdür diye bir 
kudsjyet izafe etmek demokratik- düşünceleri
mizle bilmem ne' dereceye kadar kabili teliftir? 

Muhterem arkadaşlar; âbidelerimizi, sanat 
eserlerimizi ve tarihi eserlerimizi koruyacak ye
ter müeyyideye sahip kanuni hükümlerimiz mev
cuttur. Hususi bir kanunla bunlardan bir kıs
mını tefrik ve tecrit etmeyi istihdaf eden bu 
tasarının yüksek, tasvibinize iktiran etmiyeeeğin-
den emin olarak düşüncelerimi açıklamış bulu
nuyorum. 

Sayın arkadaşlarımı hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Mustafa Ekinci (Diyarbakır) 
buyurun. 

MUSTAFA EKlNCt (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlar, müzakeremize mevzu teşkil 
eden lâyiha cidden psikolojik olarak büyük bir 
kıymet ve ehemmiyeti haizdir. Bu itibarla bu 
mevzuu iyi tahlil ve tetkik etmek mecburiyetin
deyiz. Acaba bu lâyihanın kabulü veya reddi 
gerekçede derpiş edilen mucip sebebe uygun 
düşer mi? Bu cihetler, her birimiz fikrimizi 
esaslı olarak söylediğimiz takdirde tenevvür 
eder. Bendenizce Atatürk'ün kabiliyet ve deha 
ölçüsünü Kamus tariften âcizdir. Cihan efkârın
da büyük insanlar arasında büyük bir mevki 
almış olan Atatürk tarihin malı, eşsiz bir insan
dır. Türk Milletinin kalbinde mümtaz bir yer 
•alan Atatürk'ü sevmiyenler olabilir. Bunu be
şer hilkatinin tabiî bir neticesi olarak telâkki 
etmeliyiz. Bu gibi şeylere tevessül edenleri mil
let nefretle en ağır cezalara mahkûm etmekte
dir. Bu durum mevcutken, bu mevki, bu saygı 
mevcutken bunun yerini kanuni müeyyidelerle 
cebri bir şekle kalbetmeye acaba kimsenin hak
kı var mıdır? Sevgi ve saygı hiçbir zaman ce
bir yolu ile olamaz. Türk Milleti yükselme ve 
ilerleme azmindedir, putlaşma gibfc bir geriliği 
asla tecviz edemez. 

Atatürk'e karşı mevcut sevgiyi cevrî yola if
rağ ettiğimiz zaman bunun mert, temiz karekte-
ri haiz Türk Milletinin üzerinde yapacağı ak-
sülâmeli düşünmek lâzımdır. Severken cebri 
olarak bir sevgi telkin etmeye kalkmak sami
miyetten uzaklaşmak demek olur. 

Düşünmeliyiz, bizden sonra gelen nesiller 
Atatürk'e karşı sevginin kanun yolu, cebir yo
lu ile millet arasında telkin edildiğini gördük
leri zaman bundan birçok kötü mâna istihraç 
edebilirler. 

Bendenizce bu lâyihanın kabulü Atatürk'ün 
ruhuna hürmetsizlik sayılır. Büyük ölünün ebe
di istirahatgâhmda ruhunu tâzip etmeye kimse
nin hakkı yoktur. Bundan dolayı ve hukuk kai
delerine de riayet bakımından bu kanunun red
di icabeder kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Söz Adalet Bakanının, buyu
run. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDlN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Mebusluk vasfımı ancak 
şu dakikada şu kürsüye çıkmak için kullan
mış bulunuyorum. 



KÂMÎL BORAN (Mardin) — Olamaz Reis 
Bey, mebus sıfatiyle konuşamaz, İçtüzüğe aykı
rıdır. (Mebus olarak konuşamazsınız sesleri) 
Bakan olarak konuşuyorsanız mesele yoktur. 
Mebus olarak konuşuyorsanız sıraya girmeniz 
lâzımdır. (Devamlı gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Adalet Ba
kanı sıfatiyle konuşuyorlar. Tashih ediyorlar. 
Devam ediniz Beyefendi. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar İçtüzüğe 
aykırı bir beyanda bulunmuşsam bunu tashih 
ediyorum. Mebus olarak ve Adalet Bakanı ola
rak konuşuyorum. (Olamaz sesleri, gürültüler, 
İçtüzüğe aykırıdır sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade edin devam etsin. . 
Adalet Bakanı sıfatiyle konuşuyor. ı 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASUHÎ-
OĞLU (Devamla) —• Yüksek huzurunuzda söy-
letmiyecekseniz ineyim. (Gürültüler) 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Başkan ola
rak bitaraf hareket edin.. 

BAŞKAN — Adalet Bakam sıfatiyle konu
şuyorlar. 

(Gürültüler) 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Kendisi 

mebus olarak konuştuğunu söylüyorlar. Gitsin
ler, tekrar gelsinler ve Adalet Bakanı olarak 
devam etsinler.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun.. Kendileri 
tasrih ettiler.. 

Devam ediniz Vekil Bey. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Tasrihle ol

maz. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) — Usul hakkında konuşacağım. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİ-

OĞLU (Devamla) — Müsaade buyurunuz.. (Gü
rültüler) Müsaade buyurunuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Siz devam ediniz. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Yalnız 

Adalet Bakanı sıfatiyle konuşsun. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Meclise ri- I 

ayet etmiyorsunuz. 
Karşınızda muhatap olan B. M. Meclisidir. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Meclis 

müsaade etmiyor bu sıfatla konuşmasına. 
(Reye koyun sesleri) I 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Usul hakkında söz istiyorum, vermi
yorsunuz. 

BAŞKAN — Mebus sıfatiyle değil, Adalet 
Bakanı sıfatiyle konuştuklarını.. (Gürültüler) 
Müsaade buyurun... 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Sıra bo
zuldu. 

(Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendiler, lütfen sükûneti mu

hafaza edin. 
Reye koyacağım müsaade ediniz.. (Koyamaz

sınız sesleri) 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Evvelâ siz 

tüzüğe riayet ediniz! 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bu iş 

reyle halledilmez Reis Bey. 
(Gürültüler) 
BAŞKAN — Reye koyacağım. Sözüne deva

mını. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Beda

het reye konmaz. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Tüzüğün 

tasrih ettiği şey reye konmaz. Listeyi okutunuz, 
sırayı nasıl bozarsınız? 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİ-
OĞLU (Devamla) —• Efendim, sözümü tashih 
ediyorum. Adalet Bakanı olarak konuşuyorum. 

(Kâfi sesleri) 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Kâfidir, 

bu kadar. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Devam edemez. İstirham ediyorum. İçtüzüğe 
muhaliftir. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİ-
OĞLU (Devamla) — Adalet Bakanı olarak hu
zurunuzda mâruzâtta bulunuyorum. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Bir mil
letvekilinden sonra. Evvelâ bir milletvekili ko
nuşsun, sonra vekil konuşsun. 

BAŞKAN — Üç arkadaşı tekrar sükûta da
vet ediyorum. 

Adalet Bakanı sıfatiyle sözüne devam edi
yor. Sözümü tashih ediyorum dedi. 

Bunu reye koyuyorum: Sözüne devamını ka
bul edenler lütfen işaret etsinler.. Etmiyenler.. 
(Olmaz sesleri) Riyasetin vazifesine müdahale 
etmeyiniz, rica ederim. 

Devam buyurunuz. 



'ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎGĞLU (Devamla) —Arkadaşlar, yüksek hu-
garun&ga takdim etmiş olduğumuz bu kanun 
tasarısı hakkında gerek Adalet Encümeninde, 
gerekse matbuatta uzun münakaşalar oldu ve 
türlü yazılar çıktı. Bu iş memleket umumiyeti 
•içinde? geniş ve hisli bir mevzu halini aldı. Ma
lûmu âliniz bundan birkaç zaman evvel, 15 
gün içinde memleketin muhtelif yerlerinde Ata
türk büstüne, resmine birçok tecavüzler vâki 
oldu. Biz bu tecavüzlerin mahiyeti ve mânası 
önünde yüksek huzurunuza bu kanunu getir
mek lüzumunu hissettik. Şüphesiz ki, bu kanu
nun lehinde ve aleyhinde beyan olunan bütün 
mütalâlar hukuki kıymeti haiz olabilir. Bu iti
barla bu kanunun aleyhinde konuşanların gö
rüşlerine ve hukuki telâkkilerine hürmet et
mek vazifesi içindeyim. Fakat şu noktayı bil
hassa arzetmek isterim ki, tenkid olunan mev
zular bilhassa 2 - 3 noktaya inhisar etmektedir. 
Biri; kanunun Anayasaya mugayir olduğu, 
yine'Anayasanın bir maddesine istinat edilerek, 
ileri sürülmektedir. İkincisi de; antidemokra
tik olması bahis mevzuudur. Üçüncüsü ise; bir 
şahıs için bir kanun yapılamıyacağı mevzuudur. 

Bütün bunlar, gerek Adalet Komisyonu mü
zakerelerinde, gerekse Meclis konuşmalarında 
bu mânayı ifade etmektedir. 

Kanunun Anayasaya mugayir olması mesele
si; bir telâkki tarzından çıkıyor. Biz bu ka
nunu serkederken böyle bir tearuz ve böyle 
bir vaziyet görmüş değiliz. Onun için bu kanu
nun Anayasaya mugayir olduğunu kabul etmi
yoruz. 

rlkinei bir mesele ise; dendi ki, şahıs için 
kanun çıkmaz. Bu kanun antidemokratiktir. 
Arkadaşlar, bir kanunun demokratik veya an
tidemokratik olduğunu anlamak veya düşün
mek için, o'kanunun mahiyeti üzerinde bir az 
durmak icabeder. Eğer bir kanun, mânası ve 
emri itibariyle bir ferde veya cemiyete bir hu
susu menediyorsa, yahut bir kanunun mânası 
cemiyete veya ferde haksız bir külfet ve bir 
mükellefiyet tevdi ve tahmil ediyorsa bu ,çeşit 
•kanunları demokrasiye uygundur veya değil
dir mânasına almak ve düşünmek lâzımdır. Hal
buki bu kanun mücerret hiejbir külfet tahmil 
etmemekte, bilâkis zaten kanunen cürüm olan 
bir mevzuu daha genişleterek ve yalnız bunun 
takibini âmme hakları meyanma almak sure

tiyle doğrudan doğruya takibat yolunu açmak
tadır. Bundan antidemokratik denecek bir mâ
na nasıl çıkar, bunu anlıyamadım. 

Diğer bir noktai nazar olarak; bu müeyyi
denin böyle münferit bir kanun şeklinde de
ğil, Ceza Kanunu arasına alınması suretiyle 
tedvini ciheti mevzuubahis oldu. Biz, böyle bir 
kanunun Ceza Kanunu arasına konmasını hu
kuk kaidelerine mugayir bulduk. Çünkü, bili
yorsunuz, Ceza Kanunu, doğrudan doğruya 
gayrişahsi bir kanundur. Omda hiçbir şahsın 
ismi mevzuubahis olamaz. Binaenaleyh Ceza 
Kanununda yer almasından ziyade ayrı bir ka
nun olarak tedvini lâzımdır. Bu mevzuda ko
nuşurken, hislerle konuşur gibi, biraz da mev
zua geniş edebiyat karıştırarak, Atatürk'ün 
ruhundan ilham alarak, Atatürk 'ün ruhuyla 
konuşur gibi konuşmak değil, hâdiselerin ışı
ğı altında bu millet efkârı umumiyesine tercü
man olarak konuşulması lâzsmgelir... 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Meclise 
s^ygı göstermek lâzımdır. 

BAŞKAN — Cevdet Soydan arkadaşımdan 
rica ediyorum, Bakanın sözünü kesmesinler. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎOĞLU (Devamla) — Bu bakımdan her üç 
noktai nazarın da isabetli olmadığını, bilâkis 
bu kanunun ruhunda memleketin selâmeti ve 
emniyeti bakımından mühim bir kuvvet mün
demiç olduğunu arzetmek isterim. 

Atatürk yaşamış olsaydı Bu kanunu huzu
runuza getiremezdik. Yirminci asrın ortasın
dan çıkıp bu memlekete en geniş medeniyet ve 
inkişaf yolunu veren Atatürk'ün inkılâplarına 
ve rejimine vâki olacak tecavüzleri durdurmak 
mevzuundayız. 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 
(Konya) — Muhterem arkadaşlar, ben esasa 
girmeden evvel yanlış olmasını temenni -ettiğim 
bir şeye işaret edeceğim. 

Arkadaşımız Bedi Enüstün'le birlikte git
tik, beraber yazıldık. Bugün hayretle gördüm 
ki, aramızda arkadaşımız Mustafa Ekinci var
dır. Nasıl olsa sıra bana gelecektir diye sükût 
ettim. Bunun bir zühul olduğunu kabul etmek 
istiyorum. Sayın Başkanımız alâkadarları ikaz 
etsinler, bir daha böyle bir yanlışlık olmasın. 

BAŞKAN — Söz istiyen arkadaşların isim
lerini daha müzakere başlamadan evvel okudum. 
Bu arkadaşların bâzıları iki gün evvel, (bâzıları 
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da dün Genel Sekretere müracaat ederek isimle
rini yazdırmışlardır. Her hangi bir yanlışlık 
olmaması için de biraz evvel okudum. Daha ev
vel söz istemişseniz 

ABDÜRRAHMAN.FAHRÎ AĞAOLU (De
vamla) — Bu sözüm Başkanlığa ait değildir. Ge
nel Sekretere yazdırdık. Tabiî Başkanlık muha
tap değildir. Bunu tavzih ediyorum. Hata ge
nel Sekretere aittir. 

BAŞKAN — O halde devam buyrun. 
MUSTAFA EKÎNCl (Diyarbakır) — Ben 

üç gün evvel Başkanvekili Sayın Fikri Apay
dın 'a ismimi yazdırmıştım. 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 
(Devamla) — Biz de 7 gün evvel yazdırdık. 
(Gülüşmeler). Şimdi esasa geçiyorum: 

Muhterem arkadaşlar; demokrasilerde ceza 
kanunu insan ana hak ve hürriyetlerinin ve de
mokrasinin teminatıdır. Bu sebeple hürriyet 
ve insan haklarına vâki tecavüzlerin cezaları 
ağırdır. Takibat doğrudan doğruya yapılır» 

Vatandaşlar için de ne gibi fiillerin ve ih
mallerin suç olduğunu anlamak çok kolaydır. 
Ceza mevzuatı karışık değil, basittir. Suç sa
yısı azdır. Hükümet memurlarının şu veya bu 
bahanelerle vatandaşların hürriyetlerine tecavüz 
etmelerine imkân verilmez. Halk arasında ifti
ra ve tezvirlere meydan verecek mücerret hare
ketler suç olarak kabul edilmez. Bunları suç 
sayıp memurların müdahalesi ile halkı taciz et
mekten veya tezviratla halkı birbirine düşür
mekten ve ahlâksızlığa sevketmekten ise bu mü
samahalardan doğacak zararlara katlanmak, ce
miyet için daha faydalı görülüyor. Zamanla ve 
terbiyevi vasıtalarla bu müsamahanın mahzurla
rı büsbütün önlenir. Vatandaşların bütün hür
riyetleri de Anayasanın tarif ve tahdidi içinde 
her türlü idari ve cezai müdahale ve tedbirler
den masun tutulup. 

Muhterem arkadaşlar, bizde durum bunun 
tamamen aksinedir. Ceza Kanunumuz karışık
tır, Faşist bir memleketten aynen alınmıştır. 
Suç sayısı çoktur. Bu, kâfi gelmiyorhıuş gibi, 
pek çok hâkimleri, avukatları âciz bırakacak, 
temyiz hâkimlerini dahi şaşırtacak kadar karı
şık bir haldedir. Biz Hükümetten bekliyorduk 
ki, bütün ceza kanunlarını birleştirecek, haki
ki demokrasilerde olduğu gibi, mükemmel bir 
ceza kanunu getirsin. Görüyoruz ki, Hükümet 

böyle yapmamıştır, aksine bir takım ilâvelerle, 
tadillerle, demokrasiyi iyi adamlarla ilerletmek 
değil, geriletme yolunda, totaliter rejimi de
vam ettirmek üzere olan kanun lâyihaları geti
riyor. (Alkışlar). 

Arkadaşlar, basit bâzı zabıta vakalarına ol
duğundan fazla ehemmiyet veya siyasi bir mâ
na vermek demokrasiye uygun değildir, yan
lış ve zararlı tedbirlerdir. 

Müzakere mevzuu olan bu tasarı bu sebep 
ile antidemokratik olduğu gibi biraz evvel Ada
let Bakanı arkadaşımız bu kanunun antidemok
ratik olduğunu anlıyamıyorum dediler tekrar 
ediyorum, cezai mevzularda hususi bir kanun 
bizatihi antidemokratiktir, keza tezvire meydan 
veren bir kanun da antidemokratiktir. 

Bundan başka umumiyet prensibi vardır ki, 
Adalet Bakanı arkadaşımız haklı olarak ceza 
kanunun gayrişahsi olduğunu söylemek su
retiyle bu prensibi ifade etmiştir. O halde bu 
tasarı şahsi olmak bakımından da antidemokra
tiktir. 

Bu kanun tezvirata yol açacaktır. (Bravo 
şeşleri) Matbuatta işlenecek suçlar için söyliye-
eeğim bir şey yok, çünkü muharrir düşünerek 
yazar. Eğer bir hata işlemişse, eğer fena bir 
kasdı varsa bilirkişiler tetkik eder. Fakat halk 
içinde bir konuşma esnasında her hangi bir tah
rik ile düşmanca tertiplerle yapılacak hataları 
takdirinize arzediyorum. Dört senelik mücadele 
lı ay atımızda Cumhurbaşkanına, Büyük Millet 
Meclisine, Hükümetin mânevi şahsiyetine haka
ret isnadiyle kongremizdeki samimî, asla hakaret 
ve tecavüz olmıyan tenkidlerimizin nasıl tahrif 
edilip birçok arkadaşların çok defa mahkemelere 
gittiğini hatırlıyorsunuz. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı ile biz rah
metli Atatürk'ün yolundan iki sebeple ayrılı
yoruz. 

Birisi şudur: Büyük nutuk önümdedir. Cum
huriyetin ilânından sonra İstanbul'da birkaç 
gaiete müstesna olmak üzere diğer gazeteler 
Cumhuriyetin ilânını katiyen iyi karşılamamış-
lar> onu bunu Atatürk Büyük Nutkunda acı acı 
söylemiş ve hikâyesini yapmıştır. Bunların ba 
şında Vatan Gazetesi vardır, Tanin Gazetesi 
vardır. Atatürk'ün nutkundan bunu misalle
riyle okuyabilirim, fakat çok söz almış arkadaş
lar var, okumıyacağım. (Şahsiyata girme sesleri) 
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Ben şahsiyat yapmıyorum, müdahale etme

yin rica ederim. 
Bize iftira ederek bu memjlekette irtica var

dır diyenlerin asıl kendileri mürtecidir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Dün nasıl Cumhuriyetin ilânında Cumhu
riyeti önlemek için garazkâr yazılar yazmışlarsa 
bugün de demokrasiyi önlemeye, demokrasi in
kılâbının muvaffakiyetine mâni olmıya çalışı
yorlar. Bunu anlatmak için size 9 ayjık hare
ketlerimiz üzerindeki neşriyatlarını hatırlama
nızı rica ederim. Bu işte Hükümet de yanıl
mıştır. Hükümet nasıl yanıltılmıştır1? Demok
rasi yolunda attığımız adımları nasıl karşılamış
lardır, yine aynı şeyleri o vakit Cumhuriyetin 
ilânında .da bunu yapmışlardı. İşte misali; Nu
tuktan aynen birkaç satır okuyacağım: 

«Cumhuriyetin ilânı bütün milletçe mucibi 
sürür oldu. Her tarafta parlak tezahürat ile 
ilânı şadümani edildi. Yalnız İstanbul'da iki 
üç gazete ve yalnız İstanbul'da toplanan bâzı 
zevat milletin umumi ve samimî olan süruruna 
iştirakte tereddüt etti» endişeye düştü; Cumhu
riyetin ilânına delâlet edenler tenkide başladı. 
Bu gazeteler başta Vatan ve Tanin gazeteleri ol
mak üzere birkaç gazetedir. 

İşte bir misali: (Gazete isimlerini yazıyor 
mu sesleri) Yazıyor efendim, yazıyor. (Gülüş
meler) (Devam sesleri) Bir misal okuyacağım; 
(Tanin »Başmuharriri Hilâfet hakkındaki nok-
tai nazar ve mütalâasını şu satırlarla tesbit edi
yordu ; «Hilâfet bizden giderse 5 - 10 milyonluk 
Türk Devletinin islâm içinde ehemmiyeti kal-
mıyacağını, Avrupa siyaseti nazarında da en 
küçük ve kıymetsiz bir Hükümet mevkiine düşe
ceğimizi anlıyabilmek için büyük bir dirayete 
lüzum yoktur.» Her Türk hilâfete dört elle sa
rılmak mecburiyetindedir.») 

Yazı burada bitiyor, bunu Tanin maşmuhar-
riri yazıyor. (Gürültüler.) Şu kadarını da oku
yacağım; («İstanbul'da Vatan, Tanin Tevhidi 
Efkâr, Son Telgraf, Adana'da Abdülkadir 
Kemali Bey tarafından çıkarılan (Toksöz) ga
zeteleriyle birleştiler, bütün gazetelerle aleyhi
mize bir anonim taarruza gçtiler, memlekette 
umumi bir teşeddüdü efkâr hâsıl ettiler.» 
. Bu kadarla kesiyorum. Uzatmak istemiyo

rum. Doğru bulmuyorum. 
Arkadaşlar, demiştim ki, biz bu tasarı ile 

! rahmetli Atatük'ün yolundan iki sebeple ay
rılıyoruz. 

Birincisi, nasıl ki, Cumhuriyetin ilânı üze
rine İstanbul matbuatının mühim bir kısmı 
Cumhuriyeti ilân «denleri şaşırtıcı, birçok hak
sız hücumlar yapmışlardır. Fakat Atatürk on
ların hepsini ezdi. Bugünün icabı elbette bu de
ğildir; bugünün icabı hürriyettir Bugünde de
mokrasi inkılâbımızı durdurmak için çalışıyor
lar. Atatürk onlara uymamıştı. Biz bu tasarı ile 
onların arzularına uyarak Atatürk'ün yolundan 
ayrılmış oluyoruz. 

İkincisi, Atatürk sağlığında elbette ki Dev
let Reisi olarak, Reisicumhur olarak birçok 
yerlerde teeavüzkâr sözlere mâruz kaldı, tabiî 
yüzüne karşı değil, arkasından. Yapanın takib-

I edilebilmesi için izin verilmesi İâzımdı. Bunla
rın hiçbiri için izin verdirmedi. Böyle şeyler ol
maz, varit değildir dedi. Israr ettiler. Şöyle 
şöyle olmuştur dediler. O da bu şartlar içinde 
ben de olsam böyle söylerim dedi. 

Biz bu tasarı ile bu yolda Atatürk' ten ayrı
lıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarının hazırlan
ması üzerine çirkin tecavüzlerin azaldığı veya 
durduğu iddia edilmektedir. Bunun mânası te
cavüzlerin böyle bir kanunun çıkarılmasını is-
tiyenler tarafından tertip edildiğidir, bunu hâ
diseler. göstermektedir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Demek ki, demokrasimizi baltalamak istiy-en 
silsile halinde bir tertip vardır. Bu tasarı Mec
lise sevkedilir edilmez durmuştur, tasarının gel
mesiyle. Bu işleri yapanlar cahil kimseler ve sa
ire olsaydı bu tasarı mâni olmazdı. Çünkü cahil 
adam idam cezasını mucip suçlar da ' işliyor ve 
kanun mâni olmuyor. Kaldı ki, kanun daha 
Meclisten çıkmadı. Onun için benim kanaatim, 
tabiî Türkiye dahilindeki hâdiseleri adlî ve si
yasi bakımdan tetkik ederek arzediyorum; 
bunlar mürettep vakalardır. Bu tertibi yapan
ların gayesi; demokrasi inkilâbımızı baltala
maktır. Bu kanun fena, yanlış bir başlangıç 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin mucip 
sebepleri arasında bugünkü müeyyidelerin kâ
fi olmadığı ve tecavüzlerin Cumhuriyet ve inki-
lâplar rejimine tevcih edilmiş bulunduğu zikre
dilmektedir. Bu mesele hakkında fazla sözü 
lüzumsuz buluyorum, çünkü benden evvel söz 
söyliyen arkadaşlar bu noktalara temas etmiş-
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İerdir. Ben de onların fikirlerine iştirak ediyo- I 
rum. Bu meyanda ufak bir misal vermek istiyo
rum, Hangi sanık mahkemeye gelmişte meselâ 
heykel kırmanın cezası olarak 3 aydan 30 aya ka
dar ceza görmüş. Bu ceza kâfi gelmemiştir. De
mek ki müeyyidelerin kâfi gelmemesi iddiası 
da asla varit değildir, 

Arkadaşlar; Osmanlı hanedanının ilk za- 1 
manlardâ halk için işliyen âdil ve güzel idare
si bozulduktan sonra Anadolu senelerce Osman
lı hanedanına karşı zıt hareket etmiştir. Millet 
Türk olarak da, müslüman olarak da Cumhuri- ] 
yet rejiminin aşığıdır. Fakat Millet içinde bir- I 
kaç mecnun, meczup, hain insanlar bulunamaz 
mı? Hiç şüphesiz' bulunabilir. Burada asıl hain
lerden korkmalı hem tertip eder yaparlar ve 
yaptırırlar, sonra da masum vatandaşlara isnat 
ederler. Ben bundan korkuyorum. Ben bunun 
için bu tasarıya muhalif kalıyorum, bu tasarı
nın reddini istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümeti bu yanlış 
yola sevkeden âmil nedir? Hükümet samimîdir, 
Hükümetin samimiyetini kabul ediyorum. Ka
nuni Sultan Süleyman'ı, yetişmiş oğlu ordunun, 
milletin göz bebeği olan Sultan Mustafa'yı öl
dürecek kadar dalâlete düşüren hareket ne 
idi? Kanuni Sultan Süleyman elbette samimî 
bir hisle yani vatanı düşünerek oğlunu öldürt
müştü, fitne çıkmasın diye öldürtmüştü. Halbu
ki böyle bir şey yoktu. Demek ki Hükümeti 
yanlışlığa düşüren kuvvetler vardır. Bu kuv
vetler ancak Cumhuriyetin ilânı üzerine başlı-
yan neşriyat gibi tertipli şeylerdir. Dokuz ay
lık neşriyat takip edilirse bunu açıkça görmek 
mümkündür arkadaşlar. 

Sözlerime son verirken mahiyeti itibariyle 
çok mühim olan bu kanunun millet ve memle
kete selâmet ve saadet getirmesini dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Başbakan Yardımcısmm-
dır. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, huzurunuza arkadaşımız 
Fahri Ağaoğlu'nun bir cümlesindeki mânayı 
tavzih etmesini kendisinden rica etmek maksa-
diyle çıktım. Filhakika sözlerinin sonuna doğ
ru Hükümetin samimiyetinden bahsettiler. On
dan evvel şöyle bir cümle kullandılar. Kullan- j 

ıyşn o : X 
dığı cümle iltibasa meydan verir mahiyette ol
duğu için bir kere tavzih etmelerini Hükümet 
naitıma rica ediyorum. Bu cümle şudur: 

«Bütün bu hâdiseler demokratik inkilâbımı-
za bir suikast olmak üzere tertip edilmişlerdir. 
Âdeta denilebilir ki bu tasarıyı hazırlıyanlar, 
bulları tertip etmişler» dedi. (Hayır, öyle şey 
yok sesleri) Çok güzel, böyle bir cümlenin üze
rinde hepinizin gösterdiği bu reaksiyon, benim 
yüreğimde doğmuş olan hükümet namına arka
daşımdan tavzihini rica etmiş olduğum iltibas 
ve şui tefehhümü ortadan kaldırmış bulunmak
tadır. Mesele budur, arkadaşlar. (Alkışlar) 

[KÂMÎL BORAN (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlar; peşinen arzedeyim ki, Atatürk aley
hinde işlenen suçlar hakkındaki kanun tasarısı 
üzeHnde münhasıran şahsi görüş ve düşünüşle
rimi açıklamak üzere söz aldım. Adalet Komis
yonundaki müzakereler sonunda, bu tasarıya 
muhalif kalanlardan birisi de benim. Muhalif 
kalışımın sebebini kısaca arzedeceğim : Arka
daşlarım; Cumhuriyetin henüz 27 nci yılında ve 
Atatürk'ün ölümünden ancak T2 yıl geçtikten 
sonra Cumhuriyet Hükümetinin böyle bir ka
nun tasarısı getirmek lüzumunu hissetmesi ve 
Atatürk'ün mânevi varlığını ve maddi hâtırala
rını tecavüzlerden korumak hususunda, ağır 
ceza, müeyyideleri koymaktan başka bir çare 
bulaşmamak mevkiinde kalması beni son dere
ce üzmüş ve müteessir etmiştir. Uzun meslek 
hayâtımda edindiğim tecrübeler ve suç ve ceza 
mevzuunda bugüne kadar yapılmış olan tetkik 
ve araştırmalar şunu göstermektedir, ki suçla
rın önlenmesinde ağır ceza müeyyidelerinin ro
lü njispeten tâli derecede kalmaktadır, asıl mü
essir ve verimli vasıta suçu işlemeye sevke
den âmil ve sebeplerin araştırılması ve bunla
rın izalesine çalışılmasmdadır. Bugüne kadar 
Cumhuriyet Hükümetlerinden hiçbiri böy
le bir kanun tasarısı getirmek zaru
ret ve ihtiyacını hissetmemiştir. De
mek: ki, mevcut umumi müeyyideler; son za
manlara kadar maksada ve maslahata kifayet 
edecek bir mahiyet arzetmiştir. Eğer bugün 
Atatürk'ün mânevi varlığına ve maddi hatırala
rına ! müteveccih tecavüzler, nazarı dikkati cel-
bedciek bir dereceyi bulmuşsa - ki böyle bir ka
nun tasarısının şevki bunu göstermektedir - se
bebi, müeyyidesizlikte yahut müeyyidelerin ki
fayetsizliğinde değildir. Birinci sebep, demok-
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rasi ve hürriyete, yanlış mâna veren veya verdi- I 
ren nihniyettedir. 

Arkadaşlarım; Yüksek Heyetinizin malûmu
dur ki, hakiki ve cihanşümul mânasında demok
rasi ve hürriyet; nizamsızlığa, kargaşalığa, bir 
memleketin mukaddes bildiği şeylere tecavüze 
vesile teşkil etmez. Türk Milletinin kahir bir 
ekseriyeti de bunu müdrik ve buna kanidir. Ku- I 
sur hepimizdedir. Hürriyet ve demokrasinin 
hakiki ve cihanşümul mânasını milletimiz ara
sında yaymak ve yerleştirmek hususunda üzeri
mize düşenjleri vaktinde y,e Jâyjkiyle yapamadık. 

Sevgi ve telkin yoliyle yp sabırla ye sürekli I 
bir mesai ile bu mevzuda esaslı muvaffakiyet- | 
ler kaydetmemiz mümkün ve mukadder iken 
şimdi kestirme, fakat kısır, çorak bir yolla, 
yani ceza tehdidi yoliyle bu neticeyi almaya 
teşebbüs ediyoruz. 

Arkadaşlarım, yüksek huzurunuzda tekrar
lamayı zait buluyorum. Ceza tehdidi ve ceza
landırma, hiçbir zaman şefkatli ve dirayetli 
telkin ve tenvirin yerini tutamaz. Eğer bugün 
Türk Vatanında Atatürk 'ü sevmiyenler, Ata
türk 'ün bugünkü Türkiye'yi yaratan inkılâpla
rını benimsemiyenler varsa, Meclis ve Hükümet 
elele vermeli, ceza tehdidiyle değil, kafal«ra ve 
gönüllere hitabederek bu gibilere Atatürk'ü 
sevdirmeye ve inkılâplarını benimsetmiye sây-
etmelidir. Aksi halde bundan yıllarca sonra 
da göreceğimiz manzara maalesef bugünkün
den farklı olmıyacak, o zamanın meclisleri ye
ni yeni müeyyideler düşünmek zorunda kala
caklardır. 

İkinci sebep, bu mevzularda Hükümetin ve 
Hükümet emrindeki mesul organların takındık
ları mütereddit, kararsız ve azimsiz vaziyette
dir. 

Hükümet, icabeden titizlik ve hassasiyeti 
vaktinde göstermiş ve mesul organlarını, kanu
ni vazifelerini ifa hususunda hareket ve teyak
kuza sevketmiş olmasaydı bugün Büyük Mec
lis huzuruna, hattâ tereddütsüz ilâve edeyim. 
dünya ve tarih huzuruna böyle bir tasariyle 
gelmek ihtiyacını hissetmiyecekti. 

Muhalefetimin ikinci sebebi de şudur.- Ata- 1 
türk sağolsaydı hiç şüphe etmiyorum ki, kendi 
şahsi varlığından veya hâtıralarından daha çok 
ve daha evvel büyük inkılâplarını tecavüzler
den korunması arzusunu izhar buyuracaktı. 

1951 a : 1 
Tasarı metnini dikkatle tetkik; ettim. Ağır 

ceza müayyideleriyle korunmak istenen şeyler, 
sadece Atatürk'ün resim, heykel, büstleri, ken
disini temsil eden diğer eşya ve mânevi varlı
ğıdır. Atatürk'ün inkılâplarını, mânevi varlı
ğından ayrı gören, Atatürk'ün bu memlekete 
bıraktığı eserlerden, şahsi resim ve heykelleri
ni daha rüçhanlı kabul eden bir düşünce tarzını 
benimseyemiyorum. 

Arkadaşlarım, tasarıda bir seneden beş se
neye kadar, bir buçuk seneden 7,5 seneye ka
dar, iki seneden 10 seneye kadar ağır hapis ce
zası vardır. Şimdi de müsamahanıza sığınarak 
Atatürk'ün büyük inkılâplarından birkaçını ko
ruyacak cezaları, yüksek huzurunuzda saya
yım : Şapka inkılâbına aykırı hareket edenlerin 
cezası bir günden 3 aya kadar hafif hapis veya 
bir miktar para cezasıdır. Türk harfleri inkılâ
bına tecavüz edenlerin cezası da aynıdır. Me
deni Kanun inkılâbını haleldar edenler, mese
lâ aralarında evlenme akdi olmadığı halde ev
lenmenin dinî merasimini yaptıranlar iki aydan 
altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Bu misalleri daha çoğaltabilirim. Fakat daha 
fazla vaktinizi almamak ve sabrınızı suiistimal 
etmemek için burada kesiyorum. 

Tasarının gerekçesinde Hükümet, Atatürk'
ün hâtırasına ve varlığına vâki tecavüzlerin bil
vasıta Cumhuriyete ve inkılâplar rejimine tev
cih edilmiş bir mahiyet ifade ettiğini belirttiği 
ve bu tez gerekçenin esasını teşkil ettiği halde, 
inkılâplar rejimi, her türlü tecavüzden masun-
muş gibi, hiç ele alınmamıştır. Eğer Hükümet, 
samimî olarak Atatürk'ün mânevi varlığı ve 
maddî hâtıraları ile birlikte inkılâplarını da 
tecavüzlerden korumak azminde ve bu koruma
nın ağır ceza müeyyideleri ile sağlanabileceği 
kanaatinde ise meseleyi bir kül olarak yani in
kılâpların korunması ile Atatürk'ün mânevi var
lığı ve maddî hâtıralarının korunmasını birlik
te ele alması, ona göre bir tasarı hazırlayıp ge
tirmesi icabederdi. Bu zaviyeden bakılınca, ta
sarının kifayetsizliği ve tasarı metni ile gerek
çesi ve Hükümet beyanları arasındaki tenakuz
lar derhal göze ,çarpar. 

Yukardan beri arz ve izah ettiğim sebepler
den dolayı tasarının Hükümetçe yeniden ele 
alınması uygun olacağı düşüncesindeyim. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclisinizin mü
zakere edilmekte bulunan kanun tasarısına bü
yük ehemmiyet verdiği görülmektedir. Efkârı 
umumiye de aynı ehemmiyeti vermiş bulunuyor. 
Binaenaleyh Hükümet olarak sık sık huzurunuza 
bâzı arkadaşlarınızın söylediği cümlelerden ne 
kastetdiklerini sormak için çıkarsak biz meselenin. 
ehemmiyetiyle mütenasip bir hareket yaptığımızı, 
kabul etmenizi rica ederim. 

Kâmil Boran arkadaşım diyorlar ki, Hükümet 
eğer vaktinde basiretli hareket edip tedbir alma
sını bilse idi böyle bir tasarı ile karşılaşmazdık; 
ben de kendilerinden soruyorum: 

Tasavvur ettikleri tedbirler, basiretli hareket
ler nelerdir?. Yüksek huzurunuzda bir muhasebe 
yapmak icabederse, cesaretle söyliyebilirim ki, 
Atatürk'ün şahsiyetine yapılan çeşitli hakaretlere 
devrimizin savcıları devirlerinin savcılarından 
çok daha fazla hassas davranmaktadırlar. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

BALKAN — Sinan Tekelioğlu. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Dünkü ve bugünkü savcılar arasında hiçbir fark 
olmadığını efkârı umumiye huzurunda arzetmo-
yi bir vazife bilmekteyim. 

BAŞKAN — Cevap verecekseniz kürsüye bu
yurun. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Arkadaşlarım, ben de dün hâkim olarak icrayı ka-
/.a ediyordum. Bunu Samet Ağaoğlu'na açıkça ve 
bütün efkârı umumiye önünde söylemek isterim 
ki, dünkü ve bugünkü savcılar arasında hiçbir 
fark yoktur, bunu iyi bilsinler. (Sağdan bravo 
sesleri, alkışlar). 

DEVLET BAKANI V « BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) -^ 
Muhterem arkadaşlar; kendilerinden yine birşey 
soracağım. (Gürültüler). Biliyorum milletvekilin
den sual sorulmaz, müsaade buyurun, kürsüde is
tediğiniz gibi konuşuyrosunuz, ben mesul bir in
san olarak soruyorum ki bu sözünüzün mânası ne
dir?. Bunu da buraya gelip tavzih etmek mecburi
yetindesiniz. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlarım; bugünkü demokrasiyi 
bu hale getiren milletle beraber bugünkü hâkim 
ve yargıçlarımızdır.Kanunları tatbik eden dün
kü ve bugünkü hâkimlerimiz ve savcılarımızdır. 

195a 0 : 1 
Arkadaşımız dünkü savcılardan şüphe ediyorlar
sa arzedeyim ki, değişen birşey yoktur. (Gürültü
ler)). Dünkü ve bugünkü hâkimlerimiz arasında 
ve Vicdanlarında değişen hiçbir fark yoktur, bu
nu )iyi bilsinler. 

[Tedbir hususunda Hükümet son zamanlarda 
aldjğı tedbirlerle ilk tedbirleri bir mi sayıyorlar?. 
Son1 tedbirden sonra tek bir hâdise kay it edilme-
miajtir. 

^AŞKAN — Söz Başbakanındır. 
pAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul)) — Muhterem arkadaşlar, Atatürk'ün mâ-
nevji şahsiyetine veya mânevi şahsiyetini temsil 
ede^ı eserlerine yapılan tecavüzlere; son zaman
larca Hükümetin almış olduğu tedbirlerden zi-
yadje, belki böyle bir kanunun tedvinine teşeb
büs} edilmiş olmasının şayi olması mâni olmuş
tur] Şurasını arzedeyim ki, arkadaşlar, Kâmil 
Boran arkadaşımızın Hükümetin daha önce ted
birde kusur ettiğini ifade etmekle mesnetsiz bir 
iddfada bulunmuş olduğunu ifade etmeliyim. Bu 
mesjnetsiz iddianın ispatı kendilerince mümkün 
olmjamıştır. 

JVIEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — Va
kıa! av gösteriyor. 

0JTŞKAN — Müsaade Buyurun.. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Devam

la)!— Eğer tedbirde kusur tâbirinden kasdolu-
nan1 mâna Atatürk eserlerine vâki olacak teca
vüzleri kâfi derecede şiddetle karşılamamak 
veyja teşvik edici bir tavır ve eda takınmaksa, 
kendilerine derhal söyliyeyim ki bu hatayı ken-
dilejri irtikâp etmişlerdir. (Soldan şiddetli ve 
sürfekli alkışlar) 

ölümünün hemen akabinde paralardan, pul
lardan Atatürk'ün resimlerini sildirenler onlar-
d.np.| (Soldan alkışlar) 

jArkadaşlai", kendi reislerinin resimlerini ha
vi plan pulları beş sene daha tükedemiyeceği-
miz) adedte bastırmış olanlar yine onlardır. (Sol
dan! şiddetli alkışlar) 

£İNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, şu dakikaya kadar kürsüye gelenler 
aracında tasarı lehinde konuşan kimse olmadığı 
için|, bendeniz de esasen aleyhinde konuşacağım
dan) dolayı, Türk Milletinin 14 Mayıstaki inkılâ
bın) tebrik ederek sözüme başlıyorum. 

jSaym arkadaşlar, Türk Milletinin en buh
randı zamanlarında onu elinden tutarak, kaval 
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tüfekleriyle düşman karşısına dikerek, bugün- ] 
kii hürriyet ve istiklâlini ona veren Atatürk 
hakkında bu millet içinde aleyhte oİaıi, zanne
derim ki> çok az adam vardır. Fakat bu vaziyet 
kanunî müeyyidelere müstenit değildir. Türk 
Milletinin vicdanı onu sevmeye, onu takdir et
meye kendisini mecbur etmiştir. 

Sayın arkadaşlar, bendeniz bu kanun Mecli
se gelir gelmez bu kanunun Türk Milletine yük
leteceği ağırlığı derhal takdir ettim, 

30 seneden beri B. M. Meclisinin çıkarmış ol
duğu kanunlar içerisinde buna benzer tek bir 
kanun daha vardır ki, o da Takriri Sükûn Ka
nunudur. Aşağı yukarı bu kanun da hemen onun 
aynıdır. Atatürk'e karşı, Atatürk'ün eserlerine 
karşı yapılacak her hangi bir tecavüzü... 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Onunla bunun 
hiçbir alâkası yok.. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Müsa
ade buyurun Paşam, gelir, burada söylersiniz. 
Türk milletinden almış olduğum cebimde dolu 
kâğıtlarla buraya gelmiş bulunuyorum. Binaen
aleyh Türk milletinin bir milletvekili sıfatiyle bu 
kanunun reddi için elimizden geldiği kadar ça
lışacağım. Bu millet asla ve hiçbir zaman Ata
türk'ün mânevi şahsiyetine hürmetten ayrılmış 
değildir. Bu, âdeta Türk Milletine bir iftiradır. 
Türk milleti hiçbir zaman Atatürk'ün inkılâp
larına karşı koymak sevdasında değildir ve koy-
mıyacaktır. Acaba Atatürk, o zaman bu inkılâp
ları nasıl yapmıştır? Atatürk, en tehlikeli za
manlarda, dinî hırafatı bu milletin başında iken 
yapmış olduğu inkılâpları sessiz sadasız yapmış
tır. Acaba Türk milleti başından, hilâfeti atar mı | 
idi! İşte Atatürk inkılâbı onu bir saatte hudut ha- I 
ricine çıkardı. Binaenaleyh o zaman yapılmış 
olan kanunlar kâfi gelmiyor mu ki bu kanunu 
getirerek Türk milletinin huzur ve sükûnu ihlâl 
ediyoruz. Biz eski insanlar, bu kanunun verece
ği ıstırapları duyarak evlerimizde rahat ve huzur 
görmiyoruz. Çünki öyle olacak ki, evde karı ko
ca kavga etsek, karı bize düşman olsa, iki şahit 
bularak müddeiumumiye gidecektir. 

FİRUZ KESİM (Samsun) — Bunun onunla 
alâkası yoktur. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Bu ka
nunu okumamışsın. Biz görüyoruz, neler oluyor, 
neler. (Olanı söyle sesleri). Olanı görürsünüz, 
söyliyeyim... Neler olduğunu anlatacağım. Bir 
silsilei kelâmım vardır, rica ederim onu takip 
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edeyim, ondan sonra istediğiniz yola geleyim. 
Bu kânun Anayasaya aykırıdır. Anayasaya 

aykırı olan, kainin ilk komisyona geldiği vakit 
komisyon müzakere etmek hakkını haiz olmadı
ğını, kendisi için kanun yapmak istediği Ata
türk'ün kurduğu ilk Meclis tarafından yapıl
mış bir kanunu, Atatürk inkılâplarını koruyalım 
derken neden Anayasanın hukukunu kayırmak 
istemiyorum Eğer yaparsak yarın başka bir ka
nun, öbür gün başka bir kanun ve daha öbür-
gün diğer bir kanun, neticede ne olur acaba. 
İşte onun için Anayasaya aykırı olan bu kanu
nu bu Mecliste müzakere etmek, Anayasanın 
ruhuna aykırıdır. Esasen ilk komisyondan bu
raya kadar gelişi, müzakere edilişi, ilk komis
yondan bir iki rey fazlasiyle buraya gelişi da
hi hatadır. Kanuna aykırıdır. Antidemokratik 
değildir diyorlar evet, Antidemokratik kanun
ların başında bu gelir. Çünkü bu kanun bir de
fa hüriyeti kelâmı tamamiyle selbedecektir. 
Meselâ yarın üniversitede inkilâp dersleri oku
tan bir hoca Atatürk'ün mevcut olan nutkunun 
haricinde bir şey söylerse hocayı mesul mu ede
ceğiz? Çünkü Atatürk'ün eseridir. Tarihe esas 
olmuş bir nutuktur. Binaenaleyh bu gibi tehli
keli kanunlarla memleketin hürriyetini boğmak 
hiçbir kimsenin elinde değildir. Hiç kimsenin 
hakkı değildir. Ben çok iyi biliyorum ki 14 Ma
yısın kahraman Meclisi bu kanunu reddecek-
tir, Türk Milleti bunun reddi lehimledir. Bina
enaleyh bunu kabul edersek, demin arkadaşları
mızın sorduğu suale cevap vereceğim, arkadaş
lar memlekette muhtelif partiler vardır. Muh
telif karakter ve seciyede insanlar vardır. Şim
di bile birçok iftiralardan mahkemeye sevkedi-
len insanlar vardır. Bunlardan birisi de benim. 
Binaenaleyh kendi şahsım mevzuubahis olacağı 
için bunu söylemek istemem. Adalet Bakanı 
sorsun ve mahkemeden öğrensin. Binaenaleyh 
böyle birçok insanları mahkeme huzuruna çı
karmak vaziyeti vâki olacaktır, böyle bir kanun 
kabul edildiği takdrde. Acaba kim rahat ve 
huzur içinde bir arkadaşiyle konuşabilecektir? 
Meselâ o konuştuğun adam, Atatürk'e küfür 
etti derse ne olacaktır? Sonra şunu da düşün
memiz lâzımdır: Atatürk'ün resmi olan bir ga
zeteyi alsak ve kazara o gazeteye helva sarsak, 
vay sen Atatürk'ün resmi olan bir gazeteye 
helva sardın diye mahkemeye mi verileceğiz? 
(Dikkatli ol sesleri) 



Beh mecİnır değilim esaret altında yayama* 
ya; 

Binâeiiaİeyh biraz dikkatli olmak mecburi
yetindeyiz. Biz buraya Türk Milİefiiiiiı verdiği 
reyle ve -önün istediğini yerihe getirmek için 
geldik. Dikkatli olalım' diyorlar, her hareketi
mizde dikkatli Oİafcağız, hâttâ o kadar dikkatli 
olacağız ki yatakta bile. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, 20 milyon insan bugün bizden 
kîttih kuvvetiyle bu kanunu reddetmemizi isti
yor. İrade ve karâr sızihdii'.-

BASKİN — Söz tiâşbakâıimdır. 
BAŞBAKAN AJİNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; Evvelâ küçük bir 
lâtife ile söze başlıyacağım. Çok sevdiğimiz ar
kadaşımız Sinan Tekelioğlu, memleketşümul bir 
pilebisit yapmış, 20 milyon Türk'ün arzusunu 
tesbit ederek huzurunuzda bu şekilde konuşmuş
tur. Bunu bir lâtife olarak kasdedip geçtikten 
sonra dedikleri gibi bu kanun sureti katîyede 
ne bir takriri sükûn kanunudur, ne de vicdan
la rij tenkid hürriyetini, fikir hürriyetini baskı 
altıiıck bulunduran bir kanundur. Bundan ka
tiyen emin olsunlar, Kendilerini müsterih kıl
mak için arzediyorunı, 

Şimdi neden böyle değil? izah edeyim: Böyle 
bir kanun çıkarsa, gece yatakta ihtiyatlı olmak 
lüzumunu hissedeceklermiş. Çünkü iki şahitle in
sanı müddeiumumiye tevdi ederlermiş. Bu su
retle mahkemelere sevkedilen vatandaşları mut
laka mahkûm ettirmek mümkün müdür? Soru
yorum arkadaşlar, iftira yajlnız Atatürk hak
kında mı yapılır? Hırsızlık etti diye iftira ya
pılmaz mı, adam öldürdü diye iftira yapılmaz 
mı? Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mânevi-
yesine hakaret etmek kanunen suç değil midir? 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisinin şahsi
yeti mâneviyesine hakaret etmek kanunen ya
saktır, ceza müeyyidesi altındadır. Aynı şekilde 
bir başka kanun Atatürk'ün eserlerine, kendi
sine hakaret etmek yasaktır, diyor. Eğer iftira 
ve tezvir yapılacak olursa Büyük Millet Mecli
sinin şahsiyeti mâneviyesi aleyhinde sözler sar-
fetti veya hakaret etti diye iftira yapılabileceği 
gibi ötekine de yapılabilir. 

Sonra arkadaşlar, biraz evvel dediğim gibi 
bizim mahkemelerimiz iftiralar üzerine mi hü
küm verirler? İftira elbette mahkemede iftira 
şeklinde sabit olur. 

Şimdi Türk Milletinin olgunluğuna hepiniz 
gibi inanan bir insan olarak huzurunuzda konu
şuyorum, Büyük eserlerin bir heyeti içtimaiye-
uin malı olması icabeder. Muvaffakiyetlerin 
heyeti içtimaiyeye mal edilmesi lüzumuna sizler 
gibi inanan bir insanım. 

Atatürk ne yaptı? Hepimiz burada sevdiği
mizden, saydığımızdan bahsettik, büyük eserler 
yaptı, dedik. Bunda hepimiz beraberiz, mütte
fikiz. Buna rağmen aramızdan ayrılmış, hakkın 
rahmetine kavuşmuş bir insanın, bir Türk büyü
ğünün mâruz kalmakta olduğu hakaretleri ön
lemek ve bunun memlekette yarattığı teşevvüşü, 
fikirlerde yaptığı, vicdanlarda yaptığı huzursuz
luğu önlemek için tedbir almak mevzuubahis 
olunca hayır diyoruz. Kanuna hacet yok, neden! 
Sevgi viedanlardaymış. 

Arkadaşlar; vicdanlarda yer tutan, sevgi ka
zanan, hürmet kazanan eserlerin, mefhumların, 
mevcutların muhafazası, kanun vâzıı için bir 
vazife teşkil eder. Âmme vicdanı için de dini 
muhterem tutmuyor musunuz! Milliyeti muhte
rem tutmuyor musunuz? Eğer dediğimiz gibi 
Atatürk'ün hatıraları, eserleri, başarıları bu 
memleket için büyük bir kıymet ifade ediyorsa 
ve onlara taaruz vâki olduğu takdirde millî vic
dan bundan muztarip oluyorsa onu bu gibi taa-
ruzlardan masun kılmak icabeder. 

Arkadaşlar, biz; tenkid hürriyetini kaldırmı
yoruz. Tenkid hürriyeti ne demektir? Ben kendi
siyle beraber tenkid edeceğim. Atatürk'ü bu 
memleketin kurtulması hareketinde başta bulu
nan bir zat olarak mütalâa etmek başka, de
mokratik inkılâpları tahakkuk ettirmiş midir, 
ettirmemiş midir zaviyesinden mütalâa etmek 
başkadır. Mevzuda buraya geldiğimiz zaman bu
nun tenkidini bizzat bizler yapmışızdır ve bu 
tenkidi yapmakta devam edeceğiz. Bu, Atatük'ün 
tarihte şaşaa ile daima parlıyacak olan hüviye
tini asla küsufa uğratmaz. Onu biz bir demok
ratik inkılâbın muvaffakiyetli bir başarıcısı ola
rak mütalâa etmek mevkiinde olmıyacağız. Onun 
eserlerinden bugünün zihniyetine uymıyanlarmı 
kabul etmemekte, tenkid etmekte elbette devam 
edeceğiz. Bizim maksadımız tenkid hürriyetini, 
vicdan hürriyetini, fikir hürriyetini takyit et
mek değil, tahkir ve terzil hürriyetini kaldır
maktır. Biz bunu istiyoruz. (Soldan bravo ses
leri, alkışlar). 

Atatürk demokratik inkılâbı tahakkuk ettir-
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memiştir, yarıda bırakmıştır, dediğim zaman, be
nim takibe uğrayacağım, benim gibi konuşan, 
üniversitede ders veren profesörlerin bu kanun 
çıktıktan sonra takibedileceğini bir hukukçu ola
rak ispat etmek lâzımdır. Aksi takdirde bu kanu
nun reddi için yapılanın demagoji olduğuna 
hüküm etmemek ieabeder. Böyle bir şey yoktur 
arkadaşlar. Tenkid hürriyetini kaldırmıyoruz, 
hakaret ve terzil hürriyetini ortadan kaldır
mak istiyoruz. 

Ondan sonra, farklı muamele olmazmış, dedi
ler. 

Arkadaşlar, dikkat buyurunuz, farklı muame
le yokmuş. Bundan bir saat evvel Atatürk'ün is
mi zikredildiği zaman bütün vatandaşlardan 
ayrı bir muamele ve ayrı bir duygunun tesiri 
altında hareket eden Türk Milletinin iradesini 
temsil eden bizzat Büyük Meclisiniz olmuştur. 

Arkadaşlar burada, hangi zatın ismi zikre
dilir de Büyük Meclisiniz ayağa kalkar, farklı 
muamele olmazmış da, niçin böyle yaptınız? 
Sonra şahsa mahsus kanun olmaz, deniyor. Ne ile 
ispat ederler? Başka memleketlerde yokmuş? 
Bunu nereden biliyorlar? Anayasanın imtiyaz 
ve fark tanımıyan maddesinin; bir ölünün hâ
tırasını hakaret ve tezyiften kurtarmak için; 
böyle bir mâna takmadığını açıkça söyliyebili-
rim, aksini düşünenler noktai nazarlarını ispat 
etsinler. 

Sonra kişi denildiği zaman, hukukçu arka
daşım, «Bu tâbir ölülere raci değildir» diriler 
içindir. Bunun aksini ispat etmek için telif 
hakkının 30 sene mahfuz bulunacağından bah
settiler. 

O, kanunun tedvin ve tesbiti için konmuş 
hükmi bir ifadedir. Kişi sonra mı vefat ediyor, 
veya vefatından 30 sene sonra mı bunu böyle 
kabul ediyorlar? Bir an için düşünelim, kim 
muztarip olacak, kim zarardide olacaktır, bu 
kanunun çıkmasından hangi fert, hangi zümre? 
Zatî hürriyet mi? Anayasa mı? Sureti katiyede. 
Ortaya konulan maddenin bu mevzu ile asla 
alâkası yoktur. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Size öyle geliyor. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Zümre yaratacakmışız, tefrikler ya
ratacakmışız. Medeni Kanunumuzda hüküm 
varmış, o hüküm ne imiş? vârisi takip edermiş. 

Bizim gibi fanilerin vârisleri, belki bizlere ya
pılacak tariz ve hakaretleri takip edebilirler, 
fakat Atatürk'ün, ensale hâkim olmuş olan bir 
insanın, mazide ve gelecekte nesillere hâkim 
olmuş ve olacak bir insanın elbette icraatını ya
parken çiğnediği, zarardide ettiği birçok menfa
at zümreleri olacaktır. Bunların bütün memle
ket sathında bulunabilecek bu insanların yapa
cağı hakaretleri sadece tek başına kalmış hem
şiresinin takibine bırakmak asla doğru değildir. 
Atatürk mânevi şahsiyet olarak aramızda ya
şamaktadır, onun için Selim'den, Fatih'den bah
seden yok. Fatih'in heykeline dokunulmuş, Se
lim'in mezarına taarruz edilmiş, böyle bir şey 
yok. Fakat şu hâdise gösteriyor ki Türk büyük
lerinin hepsini bir araya getirmek suretiyle 
seyyanen bir muamele takip etmek neticesini 
eldo etmek gayretleri beyhudedir. Çünkü Fatih, 
Selim bugün için aktüel bir mevzu değildirler. Bir 
Fatih meselesi yoktur, bir Selim meselesi yoktur, 
bir Namık Kemal meselesi yoktur. Ama biliyo
ruz ki bugün bir Atatürk meselesi vardır. On
lar için reel bir vaziyet olsaydı onlar hakkında-
da yüksek heyetiniz tedbir almakta gecikmezdi. 

Atatürk'ün yaptığı hamle 150 seneden beri 
devam eden inkilâp hareketlerinin safhasından 
ibaretmiş. öylede olsa bu Atatürk'ün eserini kü
çültür mü? Atatürk 'ü Millî Mücadelede Türk 
Milletinin birinci adamı olarak Türk Milletinin 
kurtuluş dâvasında, kurtuluş mücadelesinde bü
tün millî gayretleri hedefe tevcih etmek cesa
retini, kuvvetini ve vatanperverliğini nefsinde 
cenıetnıiş bir adam olarak hepimiz onu tevkir-
deıı geri kalmamaktayız. Esaslı bir tezat içinde 
olduklarını görüyorum muhterem arkadaşlarımı. 
Biı* taraftan onun eşsizliğini ve büyük hizmet
lerini ifade ederken diğer taraftan böyle bir ka
nuna lüzum yoktur, diyorlar. Sebep; şahsa ka
nun çıkmazmış. İmtiyaz yaratırmış; sebep Ana
yasa Kanununa aykırı imiş. Bu sebeplerin hiç
birisi bence sabit olmuş değildir. Ve şahsan be
ni ikna etmiş değildir. Ondan sonra, tekrar ede
yim, ne fikir ne şahıs ve ne de tenkid hürriye
tini sureti katiyede alâkadar eden bir mevzu 
değildir. Hakaretleri önlemek için yapılmış bir 
kanundur. Buna niçin lüzum gördük? Arzede-
yim: Kırşehir 'de bir heykelin burnuna çekiç vu
ruluyor, İstanbul Kırşehir'e akın ediyor. Filân 
yerde gene bir heykelin bir tarafı kırılıyor. Bü
tün gazeteler bunu mevzu olarak ele alıyor. Fa-
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lan yerde, filân yerde heykele bir yafta yapışıyor, I 
bütün gazetelerin ayakta olması için haklı bir mev
zu. Bu memleketin mânevi cephesini yıpratmak is-
tiyenler elbette vardır. Bu yolla yıpratmak için 
birçok fedakârlıklara da gayet tabiî katlanabi
lirle?. 

Tasavvur ediniz ki tenha bir mahalde şu ve
ya bu köyde gecenin yarısında kimsenin bulu-'I 
namıyacağı bir sırada bir heykele bu yolda vâ
ki olacak bir tecavüz ile memleketi heyecana 
sevkedip bu hey açanı istismar etmek istiyenler 
daima bulunabilir. Millet hayatında bu daima 
olabilir. Ama dikkat edilecek olursa, burada 
kendileri de ifade ettiler, bu nazik zamanda bu
yurdular, bilhassa Hükümet kuvvetinden kay
betti, düşecektir gibi söylentiler çıkarılıp Hü
kümet kuvvetinden şüphe hissi uyandırılmak is- I 
tendiği bir zamanda bu hâdiselerin tekerrür et
miş olması dikkatinizden kaçmamıştır. Dünya
nın hangi şartlar içinde yaşadığını biliyorsunuz 
arkadaşlar; bir gecede elli tane heykele hücum 
edebilmek ve memlekette fevkalâde bir hal var
dır manzarasını uyandırmak ve memleketi baş- I 
tabaşa heyecana sevketmek zor bir şey değildir. 
Bütün bunları vaktinde hesap etmek ve kanuni 
tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. I 

Sonra artadaşlar, Hükümet tedbir aldı, 
almadı, diye daha şimdiden bu kürsüde konuşu
luyor. Bu memleketin sathına serpiştirilmiş 
olan heykeller taarruza uğradığı takdirde bu
nun günahı niçin Hükümete teveccüh etmiş ol
sun? Bizi itham ederek konuşan Kâmil Boran 
arkadaşımız, vaktiyle tedbir almakta kusur 
edildi de onun için böyle oldu dediler. Demek 
ki siyaseti, Hükümetin siyasetini yıkmak için 
aleyhte bir delil olarak kullanmak kasdı da mev
cuttur. Bundan istifade etmek istiyenler ola
caktır. Türk milleti bunu istemiyormuş da de
nildi, bunların hiç birisi varit değildir. 

Çok sevdiğim Sinan Tekelioğlu arkadaşımız 
kanunu dikkatle okumamışlar zannediyorum. 
Kanun hakareti, tehzili Önlüyor, tenkidi de
ğil. Bu tenkidi hep beraber yapacağız. Ata
türk inkilâbı yapmadı mı? Yaptı, bu inkılâbın 
temeli olan demokratik inkilâbı başardı mı? Ba-
şarmadı. Yaptığı inkılâp hazırlayıcıdır. Demok
ratik inkilâfom istihsalinde Türk milletine ha
zırlayıcı bir inkilâp yapmıştır. Bu tarzda ten
kidi serin kanlılıkla, Objektif görüşle yapmak
ta devam edeceğiz. Bizi yolumuzdan alıkoya- | 
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cak, bir hüküm, demokrasimizi zedeliyecek bir 
şey bu kanun içinde mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlar; teşevvüşleri önlemek 
için Atatürk heykellerini Hükümete bir hücum 
vasıtası olmaktan çıkarmanız çok yerinde olur 
kanaati ile kürsüyü terkediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN •— Aziz Uras buyurun. 
SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sıra 

bendedir, şahsım mevzuubahis oldu. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SINAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Sayın 

arkadaşlar, ben hiçbir zaman Sayın Adnan 
Menderes'e karşı çıkarak onu tenkit etmek iste
mem. Çünkü Adnan Menderes demokrasinin 
ilk Başbakanıdır. Ona yardım etmek hepimizin 
borcudur. Türk milleti bizi seçerken demokrasi 
yolunda yürüyen Hükümetimize yardım etmemi
zi de emretmiştir. Bu öyle bir vaziyet doğurdu 
ki, ben Adnan Menderes'e değil, tabiî tasarıyı 
Adalet Bakanı getirdiği için Adalet Bakanına 
söylüyorum. (Gülüşmeler). Adnan Menderes'e 
hücum edersem vicdanen muazzep olurum. 0-
nun için nazik Başbakanın bana latife olarak 
söylediklerine cevap vereceğim. 

Bendeniz Seyhan Milletvekiliyim. Anayasa 
diyor ki, bir milletvekili kendi dairei inti'habi-
yesinin değil bütün Türkiye'nin milletvekilidir, 
diyor. Ne yapalım, a Başbakanım ben Anaya
saya uyarak Türk milleti namına konuştum. (Gü
lüşmeler). Bana gelen mektuplar da öyle diyor, 
sen bizim namımıza söyle, diyor ben de söylü
yorum. 

Sonra buyurdular ki, Büyük Millet Meclisi
nin şahsiyeti mâneviyesine hakaret edenler hak
kında kanunda ceza var, Atatürk hakkında yok. 
Tabiî Atatürk bir şahıstır, bir Türktür. Her 
Türk için kanunda madde musarrahtır. Fakat 
öteki bütün Türk milletini temsil eden bir var
lık olduğu içindir ki, kanunda Büyük Millet Mec
lisine vaki olan hakaret için madde vardır. (Kâ
fi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Tekelioğlu, şahsınıza ait olanı 
tasrih ettiniz, cevap verdiniz, müsaade buyu
run da söz sırası gelen arkadaşlarımız konuşsun
lar. 

Yalnız Refik Şevket înce usul hakkında söz 
istediler, Avni Doğan *dan sonra kendisine söz 
vereceğim. 

Buyurun Avni Doğan. 



AVNI DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar- I 
kadaşlar; C. H. P. Grupunun noktai nazarını 
arzetmek için söz almış bulunuyorum. 

REFÎK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Usul 
hakkında buradan söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun (85) nci 
madde sarihtir, grup namına söz istiyenıler sıra
ya tâbi değildir, diye âmir hüküm vardır. 

AVNI DOĞAN (Devamla) *— Sözüme başla-
madan evvel küçük bir istidrat yapmak lüzumu
nu duydum. Bilhassa Sayın Başbakanla, Sayın 
Yardımcısı Sametağaoğlu gibi iki mahir siyaset • 
adamının kelimelerden istifade ederek bahsi ha
kiki mecrasından çıkarmasına razı değiliz, bu 
bahis her türlü parti tabiyelerinin üstünde tu
tulacak bir bahis olmalıdır. Müsaade buyursun
lar, bunaldıkça sık sık tekrar ettikleri ve maziye 
ve C. Halk Partisine hücum yapmak suretiyle 
sıyrılmak oyunları artık demode olmuştur. 

ŞEVKET MOC AN-(Tekirdağ) —Başlamadı 
ki, demode olsun. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Muhterem ar-
kadaşlar, teklifi Meclise sevkeden Hükümet bu 
^anunun lüzum ve zarureti üzerinde mucip se
bep olarak şu kanaatleri ileriye sürmektedir: 

1. Memleketin kurtarıcısı olan Atatürk, | 
^Cumhuriyetin ve inkılâplar rejiminin sembolü 
«olması hasebiyle hâtırasına, eserlerine ve onu 
İfade eden varlıklara vâki olacak tecavüzler, 
-bilvasıta cumhuriyete ve inkılâplar rejimine tev
cih edilmiş bir mahiyet ifade eder. 

2. Bunlara karşı işlenen ve âmme vicdanın-
•da derin akisler yaratmakta olan suçların failleri 
'hakkında, mevzuatımız hususi hüküm ve müey
yideleri ihtiva etmemekte ve Cumhuriyet savcı-
Uarının resen takibata girişmelerine müsait bu-
ılunmamaktadır.. 

3. Türk Ceza Kanununun 480 ve 482 nci 
maddelerinde zikrcfturıa.n cezalar, miktar ve ma
hiyet itibariyle Atatürk'ün mânevi varlığına 
tecavüz edenler hakkında âmme vicdanını tat
min edecek bir yeterlikte değildir. 

Hükümetin gerekçesinde ileri sürülen ve bu mu
cip sebeplere ilâve alarak Sayın Başbakan Adnan 
Menderes Adalet Komisyonunda verdiği tamam-
Menderes Adajlet Komisyonunda verdiği tamam
layıcı izahatta ise «bu kanun teklifi ile istihdaf 
edilen gayenin, memlekette huzursuzluk havası 
yaratmak istiyenlere karşı bu hareketlerinin | 
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ceza müeyyidesi altında bulunduğunu ihtar et
mek ve yurt içindeki inzibat ve asayiş işlerine 
karşı gösterilecek hassasiyetle vatandaş hak ve 
hürriyetini emniyet altına almak olduğu» beyan 
edilmiştir. Çoğunjlukla tasarının kabulüne ka
rar veren Adalet Komisyonumuz, bu mucip se
bepleri daha şümullü bir görüş zaviyesinden mü
talâa ederek aşağıdaki kanaatleri izhar etmek
tedir: 

A) Son zamanlarda - tâbir komisyonundur -
Atatürk'e karşı yapılan neşriyat ve bunların 
tahriki ile büstlerine yer yer vâki olan tertipli 
tecavüzler onun şahsına değil, fakat Türk inki-
lâp ve terakki hareketlerine karşıdır. 

B) Bu tasarı, Atatürk'ün fâni şahsiyetini 
tarihî tenkid hudutları haricine çıkartmaz; daha 
ziyade lâyiklik prensibiyle kemale eren terakki 
gidişini korumaya yarar. 

C) Atatürk'ün heykellerine vâki tecavüz
ler, artık fâni hayata karışmış olan bir şahsı 
tahkire matuf olmayıp, onun eserlerini hedef 
tutmuş ve bu suretle vâki tecavüzler Cumhuri
yet rejimine, fikir ve hürriyetine, aziz Türk va
taniyle onun Kemalist Rejim ve İnkılâplarına 
çevrilmiştir. İşte muhterem arkadaşlarım, ge
rek Hükümet ve gerek Adalet Komisyonumu
zun ısrarla üzerinde durdukları mucip sebepler 
ve izhar ettikleri ciddî endişeler yukardan be* 
ri arzettiğim hususlardır. 

Hakikaten, son aylarda sık, sık tekerrür 
eden ve âmme vicdanında derin ıstıraplar yara
tan bu tecavüzlerin vasfı galibi, Türk inkilâbı-
nm tasfiye ettiği eski müessese kalıntılarının 
küstahça bir tezahürü halinde kendini göster
mektedir. Bundan Türk Milleti münezzehtir. 
îleri Türk matbuatiyle münevver memleket ço
cuklarının zaman, zaman izhar ettikleri haklı 
şikâyetleri ve heyecanları tatmin etmek ve mil
lî bünyemizi geriliğe sürüklemek istiyenlerin 
hamlelerini söküp atmak için ciddî tedbirler al
manın bir zaruret olduğunda şüphe yoktur. 

Büyük Türk Milletinin binlerce yıllık şeref
li mazisinden süzüle süzüle gelen millî dehanın 
liyakatli bir temsilcisi olan Atatürk 'ü ve onun 
inkılâplarını her türlü tecavüzden korumak bi
zim için millî bir vazifedir. Bu dâvayı her tür
lü siyaset ve parti tabyelerinin üstünde mukad
des bir vecibe olarak göz önünde tutmak ise 
hepimize düşen bir borçtur. 

Ancak huzurunuza getirilen kanun lâyihası, 
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gerek Hükümet ve gerek Adalet Komisyonun
ca hazırlanmış olan gerekçelere uygun bir me
tin olmaktan çok uzaktır. Bu gerekçelerde hey
kel ve büstlere yapılan taarruzların hedefi, 
Türk Cumhuriyeti ve Türk inkilâbı olduğu sa
rahatle kaydedildiği halde hazırlanan metinde, 
asıl hedef metnin dışında bırakılmış ve sadece 
taş veya tunçtan yapılmış büst ve heykellerin 
korunması gözönünde tutulmuştur. 

Asıl hedefi bırakıp şekli muhafazaya yarı-
yacak olan bu metnin maksada hadim bir hale 
konmasını ve gerekçelerde belirtilen kanaat 
ve zaruretlere uygun bir şekle sokulmasını mut
lak bii' zaruret olarak görmekteyiz. Âmme vic
danının ve memleket çocuklarının bizden bek
lediği budur. Atatürk'ün münevver memleket 
çocuklarına emanet ettiği mukaddes miras da 
budur. (Sağdan bravo sesleri) 

Yukarda arzettiğimiz veçhile tasarının, isti
nat ettiği mucip sebeplere ve izhar olunan ka
naatlere uygun bir metin hazırlanmak üzere 
Adalet Komisyonuna iadesini teklif eden öner
gemizi Yüksek Başkanlığa sunacağım. Eğer bu 
önergemiz tasvibinize mazhar olursa asıl gaye
ye ulaşılmış olacaktır. Bu meyanda muasır 
hukuk tekniğine uygun olarak bâzı kayıtların 
da metne ilâvesini ve bilhassa yargıca geniş 
takdir salâhiyeti bırakılmasını lüzumlu görü
rüz. 

Takdir Yüksek Meclisindir. 
BAŞKAN — İçtüzüğün 85 nci maddesini 

okuyacağım. (Sarihtir sesleri) (Söz isteme ve 
yazılma sırasına göre verilir. Kamutay isterse, 
görüşülen meseleler için yana, veya karşı yahut 
üzerine, nöbetleşe söz söylenilmek kararlaşır. 
Başkan, söz alanların adlarını sırasiyle Kamu
taya bildirir.) 

Şimdi saat 3 ten beri devam eden görüşme
lerimizde 8 arkadaş konuşabildi. Söz almış 27 
arkadaş daha vardır. Bundan sonra konuşacak 
arkadaşlar lehte, aleyhte, üzerine olmak üzere 
lütfen açıklasınlar. Ona göre tensip buyurursa
nız bu suretle konuşmalarımıza devam edelim. 
(Muvafık sesleri) 

Şimdi daha 27 arkadaşımız var. 85. madde
nin sarih hükmüne göre onları böylece tasnif 
ederiz ve ona göre konuşurlar. 

Şimdi söz Başbakanındır. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Biraz evvel konuşurken bir müşkül va-
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I ziyetten sıyrılmak için Halk Partisine hücum 

etmek yolunu ihtiyar etmiş değildim. Bu nokta
nın tevazzuhu için çok kısa bir an için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. Hatırlıyacaksmız, Kâ
mil Boran arkadaşımız kanunun müzakeresi es
nasında Hükümetin vaktinde îâzımgelen tedbir
leri almamış olduğunu ifade etmek suretiyle 
bilâkis Hükümeti hiç de icabetmediği bir za
manda bir hücuma mâruz bıraktı. Bu hücuma 
karşı müdafaa da bulunmak veya hücumdan 
kendimizi korumak maksadiyle ben dedim ki; 
biz bütün bu hâdiseleri artıracak ne teşvikte bu
lunduk, ne tedbirsizlikte bulunduk. Eğer böyle 

birşey bahis mevzuu etmek icabederse bu kendi za
manlarında yapılmıştır dedim. Takdir edersiniz 
ki; bu sözlerim sadece müdafaadan ibaret idi. 
Müdafaa mekiinde olan insanları taarruz eder 
gibi göstermek taktiği ise şimdi değil, asırlar
dan; beri demodedir. Bu yoldan gitmemelerini ken
dilerinden rica ederim (Soldan alkışlar). 

Kanunun hükümleriyle esbabı mueibesi birbi
rine uymuyormuş. Esbabı mucibenin yazılmasın
da zühul veya hata olabilir. Hükümlerin ifade 
ettiği mânada mütalâa etmek icabeder. , 

Tasarının metinleri şayanı müzakere ise mad
delerin müzakeresi yapılır ve esbabı mucibede 
değişmesi Îâzımgelen noktalar varsa onlar da 
ayrıca düşünülür. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki, 
inkıljâplar için hiçbir tedbir alınmadı, inkılâp
lar için, alınacak tedbirler onları da ihtiva eder. 

I inkılâplar hakkında tedbir alınması, yani inkı
lâbı bir noktada perçinlemek. Fakat bu inkılâ
bın ruhuna muhaliftir. Demek istiyorlar ki, bu 
heyeti içtimaiye, Türk milleti bir muayyen nok
taya gelecek bu muayyen noktada yapılmış ve
ya söylenmiş olanlar nâs haline getirecek, artık 
bunların üzerinde konuşulmıyaeaktır. Nâslar gibi 
hükümler koyacağız; işte inkılâpçılık ruhuna mu
halif! olan budur. Şimdi geriye gitmemek için 
biz taş, toprak dedikleri heykeller ve heykelcik-
lerdei mânasını bulan ileri hareketi toptan gör
mekteyiz. Ve bu tecavüzü bir geriye gitmenin 
alâmeti olarak mütalâa ediyoruz. Aksi takdirde 
bu heykeller neyi ifade ediyor? Korunması Îâ
zımgelen inkılâpların tadadına, tasrihine gide
cek eflursak kimsenin kimse ile mutabakat hali
ne geflmesine imkân yoktur. Bizden muhali, iste
mesinler. Bu, zahirde kabul ediyor görünmek fa
kat işi çıkmaza sokmaktan başka birşey değildir. 
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Bilhassa bu noktaya dikkat nazarlarını çekerim 1 
arkadaşlar. 

Biz Atatürk'ün inkılâplarını, yaptıklarını, 
yapmadıklarını konuşabiliriz, tek parti tek şef 
vecizesi versa, tatbikatta varsa elbette bunları 
müdafaa etmekte kendileri ile berabe değiliz. 
Biz kayıtsız, şartsız ne varsa onların hepsini mü
dafaa etmek değil... Fakat hepiniz bilirsiniz ki, 
Atatürk müspet, menfi, ileri, geri bütün haya
tının muhasebesi yapıldıktan sonra büyük adam
dır, ileri adamdır, memleketi kurtaran adam
dır ve ileri gören prensiplerinin galip vasfı
nın ekseriyeti kahiresıi bu memleketin nef'ine o-
lan prensiplerdir ve bunlar onun şahsında, şah
siyetinde, hüviyetinde teşahJhus eder. Biz bu 
noktadan hareket ederek haykellere tecavüzü ge
riye doğru bir haraketin .sembolü olarak kabul ve 
mütalâa ettik, bundan kimse bir şey kaybetmi-
yecektir. Bundan inkılâp kuvvet bulur, eğer be
nim gibi anlıyorlarsa. Mamafih kendilerine te
şekkür etmeyi bir vazife addetmekteyim. Kanu
nun teklifinde bizimle ittifak etmektedir, yal
nız, kaydi ihtirazimi kısaca işaret edeyim, bun
da mutabık olmakla beraber bu mutabakatı tat
bikat mevkiine koydurmıyacak müşkülâtı da be
raber ifade etmiş oldular. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Refik Şevket ince usul hakkın
da konuşacaktınız, buyurun. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Efen
dim, nizamnamenin bir maddesinde diyor ki : 
«Muhtelif mütalâalarda bulunacaiklara, eski tâ
birle, leh ve aleyhinde söz söyliyecek olanlara 
heyet karar vermezse bu tertip dahilinde söz 
verilir.» Riyaset Makamına böyle bir teklif ol
madığından dolayı müracaat sırasına göre söz 
veriyorlar. Tabiatiyle hem lehinde, hem aley
hinde fikir toplamaya medar olması, hem de 
nizamnameye uygun olmak üzere teklif ediyo
rum. Heyet karar versin, sırasiyle bir lehte, 
bir aleyhte konuşulsun veya lehte olanlar veya 
aleyhte olanlar konuşsun. Bu suretle heyetin 
kararına tevfikan hareket edersek yerinde olur. I 

BAŞKAN —• Efendim, müsaade buyurur
sanız daha evvel Refik Şevket Ince'nin teklifle
rini Yüksek Heyetinize arzetmiştim. Şimdi re
yinize arzedeceğim. Yani daha 24 - 25 arkada
şımız söz almıştır. Eğer tasvip buyıırulursa 
- şüphesiz dilediğiniz müddetçe müzakere devam 
edecektir - bu söz alan arkadaşlarımız lehte, 
aleyhte ve üzerinde konuşacaklardır. Bu söz j 
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alan arkadaşlarımızın bu tertip üzere konuş
maları münasip midir, değil midir? Münasip 
görenler lütfen işaret buyursunlar... Şimdiye 
kadar devam ettiğimiz gibi müzakereye devam 
edilmesini istiyenler lütfen işaret buyursunlar... 
Şimdi isimlerini okuyarak tesbit edeceğim arka
daşların lehte, aleyhte ve üzerinde olarak mü
talâalarını açıklamaları kabul edilmiştir. (Anla
şılmadı sesleri). Divanca böyle görülmüştür. 

CEVDET SOYDAN(Ankara) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Efendim, 

evvelce söz almış arkadaşlar hakkında bir karar 
vermiş oluyorsunuz. Aynı mevzu etrafında bu 
konuşmalardan mülhem olarak sonradan söz is-
tiyenleri, bu kararın takyit etmemesi lüzumunu 
arzediyorum. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; bir küçük nokta
ya dikkatinizi çekmek isterim. Şimdiye kadar 
konuşan arkadaşların hiçbirisi tasarının lehinde 
bulunmadı. Bundan sonra da, anlaşılıyor ki, bir 
sıra takiben aleyhte olarak devam edecek ve 
lehte olanlara asla sıra gelmiyecek. Bunun ifade 
ettiği mâna şudur arkadaşlar; daha önceden konu
şulmuş ve aleyhte olanlar söz almakta istical 
etmek suretiyle böyle bir netice hâsıl olmuş 
demek oluyoı-. (Gürültüler) Böyledir desenez de 
demeseniz de netice buraya varıyor. 

Şu noktaya da dikkatinizi rica ederim. Eğer 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hep 
aleyhte devam edeceksek, ki aynı şeylerin tek
rarında bir zarurt yoktur, o halde bu kanun 
Meclisimizin, ademi tasvibi ile karşılaşmış de
mektir. (Hayır hayır sesleri) 

Müsaade ederseniz arkadaşlar, alınmış bir 
karara itiraz etmek için değil, (Karar, nöhet-
leşe konuşmak hakkındadır sesleri) dikkatinizi 
bir noktaya çekmek için bu kürsüye gelmiş 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Şimdi isimleri okuyorum. 
Abdürrahman Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) —• Efendim, benim bir değiştirgem var. 
Kanunun neticesine göre nazara alınacak şe
kilde yazılmıştır. Esasen de sıram geldiğine gö-
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re lehte veya aleyhte konuşmamın hususiyeti 
yoktur. 

BAŞKAN — Heyeti Umumiye karar verdi. 
Ben de bu karar üzerine soruyorum. 

ABDÜRRAHMAN BOYAClGİLLER (Zon
g u l d a k ) — Hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır). 
YUSUF ZİYAOĞLU (Diyarbakır) — Aleyh

te. 
BAŞKAN — Abbas Çetin (Kars). 
ABBAS ÇETtN (Kars) — Vazgeçtim, konuş-

mıyacağım. 
BAŞKAN — Süreyya Endik (Çanakkale). 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) —Aleyhte. 
BAŞKAN — Kâzim Arar (Çankırı). 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Enver Karan (Erzurum). 
ENVER KARAN (Erzurum) — Lehte. (Gü

lüşmeler) . 
BAŞKAN — Fürüzan Tekil (istanbul). 
PÜRÜZ AN TEKİL (Itanbul) — Lehte. 
BAŞKAN — Behzat Bilgin (izmir). 
BEHZAT BÎLGİN (izmir) — Lehte. 
BAŞKAN — Ferit Alpiskender (Diyarbakır). 
FERİT ALPİSKENDER (Diyarbakır^ — 

Aleyhte. 
BAŞKAN — Muhlis Tümay (Manisa). 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Lehte. 
BAŞKAN — Nurettin Ertürk (Sivas). 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Said Bilgiç (İsparta). 
SAlD BİLGİÇ (İsparta) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Bahadır Dülger (Erzurum). 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Üzerin

de. (Gülüşmeler). 
BAŞKAN — Ali Fahri işeri (Balıkesir). 
ALI FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Aleyhte. 
BAŞKAN — izzet Akçal (Rize). (Yok sesle

ri) . 
BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp (Siird). 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Hüseyin Ülkü (Niğde). 
HÜSEYİN ÜLKÜ (Niğle) — Lehte. 
BAŞKAN — Hüseyin Ortakcıoğlu (Çorum). 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Refik Şevket İnce (Manisa). 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Lehte. 
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\ BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu (Seyhan). 
— Devam edecek. 
BAŞKAN — Rifat Taşkın (Kastamonu). 

! RIFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Lehte. 
: BAŞKAN — Necdet İncekara (İzmir). 
: NECDET İNCEKARA (izmir) — Üzerinde. 
\ BAŞKAN — Arif Hikmet Pamukoğlu (Gire-

sutı). 
— Devam edecek. 

i Arkadaşlar, şimdiye kadar aleyhte konuşul
duğu için, müsaadenizle lehte konuşacaklardan 
bağlıyacağız. 

i Söz Enver Karan'm. 
i ENVER KARAN (Erzurum) - . Arkadaşlar; 

Millî Mücadelenin kahramanı ve Türk Milleti
nizi kurtarıcısı Atatürk'ün mânevi varlığına, ve 
middi hatıralarına malûm şekilde girişilen iğ-
rehç tecavüzü hareketleriyle. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun dağılmayın 
buj arkadaştan sonra ara vereceğim. Devam edin. 

; ENVER KARAN (Devamla) — Hareketleriy
le ıcahil halkı teşvik ve genç, aydın zümreyi de 
hürriyet gaygusu ile ayaklandırmak, memleket
te ! infial, anarşi ve huzursuzluk yaratmak isti-
yeln eşhasa karşı Hükümet tarafından bir ka
rnen teklifi yapılmaktadır. Bazı kimseler hâdi
selerin ehemmiyet ve müstaceliyetinden ve Ata
türk 'ü vasıta olarak kullanıp bununla inkilâba 
f ip r ve vicdan hürriyetine ve binnetice genç 
Hükümetimize hücum edilmek maksadından vel
hâsıl bütün olup bitenlerden bihaber imişler gibi 
yeisiz bulunduğuna kani olduğum çeşitli fikir
leri ve maksat ve gayeden uzak mücerret hu
kuk prensip ve nazariyeleri serdetmekte olduk
larını görmekteyiz. 

Hükümet her halde Atatürk'e karşı fazla 
bij* gayretkeşlik ve taasup fikri ile değil, fiili-
yajta intikal eden sakim ve garazkârane politika 
tecavüzlerini önlemek ve Türk hudutlarını kur
taran ve milleti medeniyete kavuşturan Ata
türk 'ün hatıra ve şerefini muhafaza eylemek 
içijn ceza müeyyidelerine lüzum görmüştür esa-
sep. bu tasarı ile hiçbir hürriyet tahdit edilmiş 
dejğildir. Arzettiğim bu sistemli ve insicamlı ça-
lışjma mütecasirleri tek maksatları Atatürk'ün 
şajısi ve maddi hatıralarına tecavüzden ziyade 
Türk rejim ve inkılâbını yıkmaya ve bu suretle 
memlekette huzursuzluk ve asayişsizlik ihdas et
meye matuftur. Arkadaşlar; söylendiği gibi bay-
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rak nasıl bir alelade bez değil ise Atatürk' te 
Anayasanın 69 ncu maddesinde yazılı şahıs ve 
kişi değildir. Atatürk; inkılâbı, rejimi ve Cum
huriyetiyle kıyas kabul etmez ebedi bir Türk 
senbulü, bir Türk timsalidir. Dünyanın başka 
bir yerinde böyle bir kanun olup olmadığını bil
mem. Bildiğim birşey varsa hiçbir mem
lekette de kisve kanunu, şapka, kanunu 
ve tekkeler kanunu yoktur. Demek ki 
kanunun şekil ve hududunu hukuk felsefesi 
değil memleket ihtiyacı tâyin eder, öyle olmasa 
idi komünist propogandası yapmak, partisini 
kurmak ve saltanata taraftar olmak ve dini si
yasete âlet etmek gibi fiiller de ceza tahdidi al
tına alınamaz idi. Vakıa Türk Ceza Kanununun 
488 nci maddesi bu gibi hallerde usul, furu ve 
bâzı sihri akrabaya dâva hakkı veriyorsa da 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır, isimlerini 
bildirdiğim arkadaşlardan sonra Selim Ragıp 
Emeç (Bursa) lehte, Hüseyin Ortakcıoğlu (Ço
rum) aleyhte konuşacaklarından isimlerini kay
dettirdiler. Şamdi isimlerini kaydettiren arka
daşları tasnif sırasiyle okuyorum: 

Enver Karan, Füruzan Tekil, Yusuf Kâmil 
Aktuğ, Selim Ragıp Emeç, Süreyya Endik, Nu
rettin Ertük, Ali Fahri İşeri, Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu. 

Şimdi lehte konuşacak olan Füruzan Tekil 
(İstanbul) a söz veriyorum. 

FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) — Pek muh
terem arkadaşlarım; bu çok ehemmiyetli mev
zu üzerinde gerek Komisyonda ve gerek bugün 
Umumi Heyette yapılan konuşmalar hâdise 
üzerine bir hayli ışık tutmuş bulunmaktadır. 
Bendeniz, bâzı hususlar bilinse dahi bunları kı
saca bir kere daha tebarüz ettirmek ve bâzı 
ilâveler yapmak düşüncesiyle söz almış bulunu
yorum. 

bizim bu hakkı müdafaayı fâni bir kız kardeşe 
bırakamıyacağımız tabiîdir. 480 ve 482 nci mad
delerde yazılı faillere verilecek ceza miktar ve 
mahiyeti itibariyle münkesir Türk kalblerini 
tatmin ve teskin eder yeterliği haiz olmadığı 
gibi 516 nci maddenin 3 ncü bendi de verilen 
kanun tasarısı ile hiçbir suretle alâkası olmıyan 
maddi değerlere ait bulunmaktadır. İşte arzetti-
ğim sebepler dolayısiyle sunulan kanunun Yük
sek Meclisçe kabulü suretiyle Atatürk'e olan 
minnettarlık borcumuzu ifa etmiş ve binnetice-
de inkılâbı, demokrasiyi ve memleket asayiş ve 
huzurunu temin eylemiş olacağız. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — 20 dakika sonra tekrar toplan

mak üzere toplantıya ara veriyorum. 
Kapanma saati : 19,05 

Arkadaşlar, Atatürk'ün varlığını iki hü
viyetiyle anlamak icabeder kanaatindeyim. Bir 
hüviyeti Atatürk'ün halaskar Atatürk olması, 
bir diğer hüviyeti, Atatürk'ün inkılâpçı Ata
türk olmasıdır. Bunu mutlak surette ayırmak 
ve şu kanunu müzakere ederken hukuki mües
sesenin icaplarına bu suretle uymak icabeder. 

Arkadaşlar, Halaskar Atatürk bu milletin 
hâtırasında en büyük minnet ve şükran hisle
riyle yaşamaktadır, elbette ki yaşıyaeaktır., 

Bâzı arkadaşların hukuki icapları göz önün
de tutmak suretiyle düşündükleri olsa olsa ha
laskar Atatürk'tür. Yani yaşamış, milleti kurtar
mış, hasta adamı iyi etmiş, milletin gözündeki ka
ra gözlüğü çıkarmış onu ışığa kavuşturmuş ha
laskar Atatürk'tür. Bir de inkılâpçı Atatürk var 
ki, arkadaşlar, o ölmüş değildir. Fani değildir, 
o cemiyetin içine girmiştir. Bugünkü hâdiseler 
içinde hâlâ yaşamaktadır ve daha yaşıyaeaktır. 
Devrini henüz ikmal etmiş- değildir. İnkılâpçı 
Atatürk'ün eserleri malûm. Fakat itiraf etmemiz 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 19,85 

BAŞKAN — Refik Koraltan 

KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

— 66~ 



lâzımdır ki, bu inkılâplar henüz fonksiyonunu 
tamamlamış değildir. Yani tarihin kaydettiği 
Atatürk devri, Atatürk'ün fâni hayata gözlerini 
yumalı 12 seneden fazla bir zaman olduğu halde, 
inkılâpçı Atatürk devri henüz kapanmış değildir, 
bu devir ikmal edilmiş değildir. Bir tekâmül ve 
inkişafın seyiri içinde bulunuyoruz. Bunu bir 
hakikat olarak görmek lâzımdır.Hatırlatmak is
terim ki, idealist olarak bu memleketi pembe 
ufuklara doğru götürmek isterken, bir idealistin 
evvelâ iyi bir realist olması lâzım geldiğini de 
unutmamalıyız. Bu takdirdedir ki, hedefimize 
doğru giderken sarsılmaz, engellere takılmaz ve 
ancak bu suretle emelimize ulaşırız. 

Arkadaşlar, inkılâpçı Atatürk devrini ikmal 
edebilmek için her şeyden evvel maarif sistemi
mizin tam olarak yerleşmesini, beklemek iktiza 
eder. itiraf edelim ki, maarif dâvamızın bütün 
basamaklarını henüz çıkmış değiliz. Daha yapa
cak pek çok işlerimiz vardır. Atatürk inkılâpla
rında temel dâva, memleket inşasını yobazın elin
den, mollanın elinden kurtarmaktır. (Gürültü
ler, sadede sesleri). 

Arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımızın daralta; 
daralta işi pek küçük çapta görmelerine rağmen 
hâdise maalesef bir hayli geniş mahiyet arzet-
mektedir. Onun için, hemen saded dışına çıktı
ğımı iddia etmemek icabeder. Bugün hâlâ ha
kiki bir din anlayışına memleket insanını gö
türmek lüzumunu duyuyoruz ve o yolda çalışı
yoruz. 

Atatürk inkılâpları temel dâvasını bu yolda 
görmüşlerdir. Memleket insanını din esnafının 
elinden kurtarmak üzere bu inkılâplar teessüs 
•etmiştir. 

Şimdi heykeli kıran adamın elbette vatanda
şı hakiki din yolundan alıp din esnafının yolu
na götürmek istediği bir bedahettir. (Öyle bir 
sev yok ses). 

Muhterem arkadaşlar; sözüme başlamadan 
önce arzettiğinı gibi bu hâdise üzerinde lehte 
ve aleyhte mütekâsif taraflar vardır, lehte ko
nuşan da aleyhte konuşan da muhteremdir, el
bette... 

Fakat aleyhte düşünen arkadaşlar, kendi dü
şüncelerini söyledikleri, aykırı konuştukları va
kit lehte konuşanlara karşı biraz daha imsak 
etmeleri biraz daha hassas olmaları, biraz daha 
şuur ve serin kanlılıklarını muhafaza, etmeleri 

lâzımdır kanaatindeyim. Onun için çok rica ede
rim, bu mevzuda mümkün olduğu kadar bir 
birimizi serin kanlı dinliydim. 

Bu inkılâplar henüz devrini ikmal etmemiş
ken, memlekette açılan yeni bir çığırdan, söz ve 
yazı hürriyeti çığırından faydalanarak inkılâ-
b'iı banisi ve sembolü olan Atatürk'e tecavüz et
meğe kalkmak, onu istihkar etmeğe kalkmak el
bette doğru değildir. Bu, inkılâplara karşı ta-
arruü etmek demektir. Bu yapılırken görüyoruz 
ki bir takım yobazlar rol almışlardır. Bunların 
dini. demagoji ile alâkadar göstermeleri elbette 
yerinde olur. Bu yıkıcı hamleyi yapmak isti-
yenler muhakkak ki bu memleket insanını şim
diye kadar katettiği mesafenin üzerindeki ayak 
izlerinin üzerine döndürmek istemektedirler. 
Bunun yanında bu duyguyu istismar etmek is-
tiyen bir düşman ideolojisinin de bulunduğunu 
elbette tesbit etmiş bulunmak iktiza eder. El
bette bu memlekette iki ayrı telâkkinin çarpış
ması suretiyle bir kargaşalık husulünü bekli
ydiler bulunduğunu tesbit etmiş bulunmak ik
tiza eder. 

Arkadaşlar; bütün bunları göz önünde tu
tar ve dâvayı bütün genişliği ile kucaklıyacak 
olursak, Anayasanın kişiye imtiyaz tanımamak 
yolundaki hükmüne aykırı bir kanunun müza
keresi içinde olmadığınıızı anlarız. 

Öğretim sistemimizi tanı bir garanti haline 
getirinceye kadar inkılâp umdeleri üzerinde ve 
onun sembolü olan Atatürk'ü temsil eden her 
şey üzerini1 kanat açmaya mecburuz arkadaşlar. 
Bugün bu. memlekette bir Şapka Kanunu var
dır, bugün bu memlekette bir Harf Kanunu 
vardır. Bunları şayet- arkadaşlarımız, muhale
fet eden arkadaşlarımız hukuki icapların kar
şısına .çıkaracak olurlarsa, başka memleketle
rin anlayışlarına iutibak ettirmek isterlerse el
bette bunlar da hukuki icaplara aykırı düşecek
tir. Memlekette bir realite vardır, bir zaruret 
vardır. Bu zaruretin icabı olarak bu kanunlar 
ayakta durmaktadır. Bâzı arkadaşlar buyuru
yorlar ki; inkılâpları koruyan, bilcümle inkı
lâpları koruyan bir kanun kâfidir. Bununla 
iktifa edelim ve Atatürk'ün eserlerine, heykeli
ne, mânevi şahsiyetine tecavüz edilirse bunu da 
Medenî Kanunun icaplarına bırakalım. 

Arkadaşlar; şayet sadece inkılâpları koru
yacak olursak, Atatürk Kanununu bugün bu
rada kabul etmiyecek olursak işte o inkılâplara 



saldıramıyan insanlar tek açık kapı olarak bu
nu bulacaklar ve Atatürk'ün her türlü eserleri
ne saldırma yoluna gideceklerdir, itiraf etmek 
gerektir ki, kültür sistemimizi henüz tam ola
rak yerleştirmemiş bulunduğumuz şu sıralarda 
vatandaşlar içinde masum vicdanlı, çabuk al-
danabilecek insanlar da yok değildir. Bunları 
yetiştirinceye kadar, yetiştirme yolunda tam 
bir garanti tesis edinceye kadar elbette kanu
ni müeyyidelerle bu inkılâp müessesesini koru
yacağız arkadaşlar. 

Bir arkadaş, bir kıymetli arkadaş esasen 
dedi, hâkim, ©ezayı kendiliğinden teşdit eder. 

Hayır arkadaşlar, hâkim elindeki kanunun 
metninden ve ifadesinden ayrılmak suretiyle, 
kendi düşüncesine sadık kalmak suretiyle her 
hangi bir cezayı teşdit etmek imkânına malik 
değildir. Bu olduğu takdirde hâkime imtiyaz 
tanımış oluruz. 

Bizim istediğimiz şudur: Hâkim metne sa
dıktır. Hâkim kanunun ifadesine sadıktır, onun
la mukayyettir. Pakat Büyük Millet Meclisi, 
kanun yapan Büyük Millet Meclisi realitelerle 
mukayyettir, zaruretlerle mukayyettir ve o za
ruretler ve realiteler karşısında kanun çıkar
mak yetkisine maliktir. Binaenaleyh Atatürk'
ün hâtırasına ve heykellerine olacak tecavüzler 
karşısında hâkimin kendi duygusunu ve telâk
kisini kâfi görmiyelim. Onu kanunun metni ve 
ifadesi karşısında bitaraf bir unsur olarak te
lâkki edelim ve biz ne yapmak icabederse bura
da onu yapalım. 

Unutmamak lâzımdır ki, belki de şu anda, 
bir septik ifade ile söyliyeyim, emin olmaya im
kân yoktur, bu kanunun reddedilmesini bekli-
yenler vardır, belki de reddedilmesini istismar 
edecekler vardır. (Gürültüler). 

Bunun reddini masum düşüncelerle bekli-
yenler olduğu gibi fena düşüncelerle bekliyen-
ler de vardır, (öyle şey yok sesleri, gürültüler). 

Bendeniz şuna kaaniim ki, memlekette bir tef
rika yaratmak istiyen, bu memlekette telâkki
leri birbirleriyle çarpıştırmak istiyen, bu mem
lekette bir içtimai fırtına kopmasını bekliyen 
bir idioloji vardır. Ve pusudadır. Bunun karşı
sında daima müteyakkız olmayı bir zaruret ola
rak, bir korunma zarureti olarak görmek mec
buriyetinde bulunuyoruz arkadaşlar. 

Şimdiye kadar niçin bu yol istismar edilme
miştir? Burada şunu da kabul etmek zarureti 

vardır ki ; bu düşman idioloji bu memlekette 
hürriyet savaşına atılmış olan Demokrat Parti
nin muvaffak olmasını hiçbir zaman istememiş
tir. Elbette o zaman bunu istismar etmek istemi-
yeceklerdi. Bugün Demokrat Partinin muvaffak 
olmamasını istiyen ve onu binbir türlü sinsi ve 
tertipli hareketlerle aciz içinde göstermek isti-
yenler yine onlardır, arkadaşlar. Buna, böyle 
bir şey yoktur diyen arkadaşların bahtiyarlık 
ve nikbinlik haleti içine katılmak isterdim. Fa
kat maalesef ben böyle görmüyorum. Bu kanunu 
kabul etmek zarureti maalesef vardır. Maalesef 
diyorum çünkü bende böyle bir kanuna ihtiyaç 
olmamasını isterdim. Evet maalesef bu kanunu 
kabul, zarureti vardır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGlLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar, evvelâ şunu 
belirtmek mecburiyetindeyim ki Sayın Başba
kan, bir sıra ve tertipten bahsettiler ve aleyhte 
konuşanların bu tertibi yaptığını dolayısiyle 
burada belirttiler. Buna üzüldüm. Gördünüz ki 
bu tertipte lehte konuşanlar da, aleyhte konu
şanlar da oldu. Aleyhte konuşanlar çok oldu ise 
o arkadaşlara bu şekilde hitap etmelerine, şah
sım namına üzüldüm. 

TARIK GÜRERK (izmir) — Siz üzerinde 
konuşacaktınız. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGlLLER (De
vamla) — Üzerinde konuşacağım yalnız müsaa
de buyurun buna da temas edeyim. 

Bu arada 61 lerden, kırmızı oylardan, beyaz 
oylardan da burada bahsettiler; bunların da bir 
mânası var. Buraya da iki nokta koyuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ben işin prensibinde-
yim. Şahıs için kanun çıkaramayız çünki Anaya
saya muhalif olur. Eğer memleketimizde Türk 
büyüklerini korumak istiyorsak bendeniz bir de
ğiştirge teklif ettim. Burada ölü Türk Büyük
lerini Koruma Kanunu ismini vermek suretiyle 
kanunun bu mahiyeti almasını teklif ediyorum. 
Benim konuşmam bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Bahadır Dülger (Erzurum) 
Üzerinde konuşacak. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arka
daşlar, toplu halde bir meseleyi müzakere etmek 
salâhiyetinde bullnan her kurul için bir vazife 
mefhumu vardır. Bir toplulukta bir meselenin 
müzakeresi mevzuubahis olduğu zaman her şey-
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den evvel bu vazife mefhumu üzerinde durulması 
iktiza eder. Eğer topluluk konuşulacak konuyu 
kendi vazifesi ve salâhiyeti içinde görürse onun 
hakkında konuşur, bir karara varır ve bu karar 
kanuni seyrini takip ederse ben şimdiye kadar 
cereyan eden müzakerelerde şu kanaate vardım 
ki, Atatürk'ün Mânevi Varlığını Koruma Kanu
nunun müzakere edilmesi meselesi mevzuübahis 
olduğu zaman Büyük Millet Meclisi için Anayasa 
muvacehesinde bir vazife mevzuu bütün açıklığı 
ile ortaya çıkıyor. Bendeniz hasta bulunduğum 
için Adalet Komisyonunun toplantılarına işti
rak etmedim. Fakat Adalet Komisyonunun yaz
mış olduğu raporun okunmasından, burada kür
süye gelerek muhtelif noktai nazarlar ifade etmiş 
olan arkadaşlarımızın sözlerinden şunu anladım 
ki; Atatürk'ü Koruma Kanunu Adalet Komis
yonunda bahis mevzuu olduğu zaman anayasa
nın 69 ram maddesi birçok hatipler tarafından 
ileriye sürülmüştür. Buna şahsi anlayışlarla bir 
takım cevaplar verilmiştir. Bu cevaplarda 69 
ncu maddenin «kişi» tâbirinden ne anlaşıldığı
nın tefsir edilmesi gibi bir koku da sezilmekte
dir. Nitekim Sayın Adalet Bakanı ve Sayın Baş
bakan kürsüye çıkıp da bu meselenin bir Ana
yasa meselesi olup olmadığım mütalâa ettikleri 
zaman şahsi düşünceleriyle Anayasanın 69 ncu 
maddesini bir nevi tefsir mevzuu yaptılar. 

Arkadaşlar, bir kanunun müzakeresi mev
zuübahis olduğu zaman her şeyden evvel Ana
yasa vaziyeti bakımından bir tahalüf olursa ve 
böyle bir tereddüt gerek komisyon gerek Mecliste 
ifade edilirse, teamül odur ki ana mevzu bıra
kılır ve en evvelâ bu Anayasaya tehalüf meselesi 
halledilir. Bu kürsüden Anayasaya muhalif mi
dir, değil midir?. Meselesinin kısaca müzakeresine 
geçmek asla mevzuübahis olamaz. Eğer böyle bir 
şey mevzuübahis olsaydı Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonunun hikmeti vücudu kalmaz
dı arkadaşlar. (Bravo sesleri) Mademki gerek 
komisyonda gerekse Meclisin şu konuşmalarında 
kürsüden esas itibariyle böyle bir kanunun sev-
kedilmesinin Anayasaya muhalif olduğu defaatle 
ifade edilmiştir, her şeyden evvel Büyük Millet 
Meclisinin bu nokta üzerinde durması iktiza 
eder. Çünkü Anayasa gibi fevkalâde mühim, bu 
Devetin hayatının temeli ve Atatürk'ün inkılâp
larının züptesini ifade eden bir mefhum üzerinde 
titizlikle durmıyan bir Meclis, Devletimizin ku
rucusu olan Atatürk'ün şahsiyetini tâyin konu

sunda bir tereddüt geçiriyor demektir. Hor şeV-
den evvel bizim korumakla mükellef olduğumun 
ve bu kürsüde namus üzerine söz veripde koru
makla mükellef olduğumuz şey, Anayasadır. B :-
naen aleyh, böyle bir kanun çıkarılır mı?. Çıka
rılmaz mı?. Şu mu, bu mu hususunda şimdilik 
hiçbir fikir dermeyan etmiyeceğim. Elbette benim 
de söyliyecek bâzı şeylerim vardır. Herşeyden ev
vel ortaya atılmış olan tasarının Anayasa ile mu
tabakatı var mıdır?. Yok mudur?. Anayasamız, 
her şeyden muhterem olan Anayasamızın esas
ları çiğneniyor mu, Çiğnenmiyor mu?. Bu ihti
lâfı gönlümüzden, kafamızdan, ve vicdanımızdan 
atmak mecburiyetindeyiz. Onun için kanun hak-
knda bir karara varmadan evvel kanunun Ana
yasa Komisyonuna havale edilmesini ve her şey
den evvel zihinlerimizde beliren ihtilaflı noktai 
nazarı bertaraf etmek ve ondan sonra kanunun 
tümü üzerindeki müzakerelere geçmenin doğru 
olacağı kanaatini izhar ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Yusuf Azizoğlu Diyarbakır, 
aleyhte konuşacak. 

YUSUF AZtZOĞLU (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlar; bugün Büyük M&clisin hu-
zuruııa tetkik ve, kararlara bağlanmak üzere 
sunulan (Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar 
hakkında Kanun tasarısı) mevzuu üzerinde üç. 
beş kelimeyle tasarı aleyhinde olan noktai na
zarımı ifadeden kendimi alamıyorum. 

Arkadaşlarım, Türk tarihinin kara günle
rinde vehleyi ulâda akıl ve mantığın kavrıya-
ııııyacağı bir görüş ve fırlayışla Türk Milleti
nin kaderini bir anda değiştirerek onu tekrar 
dünya milletleri arasına getiren eşsiz kahraman 
Atatürk'ün bu milletin ebedî minnet ve şükran
larına hak kazandığını kabul etmiyen kimse 
yoktur. 

Türk Milletinin maşerî vicdanından dalga
lar halinde taşan bu takdir ve hayranlık duy
guları yavaş yavaş bütün bir insanlığın malı 
olarak şeref tacı ile tarihin engin sinesine tev
di edilmiş bulunmaktadır. 

Hal böyle iken son aylar içinde münferit 
hâdiseler halinde olsa dahi bâzı yerlerde hey
kel ve büstlere tecavüz suretiyle Atatürk'ün 
mânevi şahsiyetine birkaç hücum yapılmış ol
duğu da bir vakıadır. Bu vakıaların tesiri, 
gençliğin ve Atatürk'ü müfrit derecede seven
lerin baskısı altında kalan Hükümet de bir ted-



bir bulduğu iddiası üe Meclisin huzuruna böy
le bir kanun tasarısiyle çıkmış bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, bir hukukçu değilim. Dünyanın 
başka cemiyetlerinde de tedvin edilmiş böyle 
bir kanun var mıdır bilmiyorum ? 

Fakat mantık ve izan bana şunu gösteriyor-
ki : Böyle bir kanun her şeyden evvel hukuk 
mefhumunu, hukuk prensiplerini, fikir ve vic
dan hürriyetini zedeler mahiyette'dir. 

Üç yaşından itibaren Atatürk devri havası
nı teneffüs etmiş, feyiz ve terbiyesini bu at
mosferden almış genç bir arkadaşınız olarak 
ben de Atatürk'ün bir takdirkârıyım. Fakat 
taparcasına değil, mantık ve itidal hudutları 
içinde bir takdir. 

P»U itibarla Atatürk'ün de bütün düstur ve 
görüşleri, karar ve hareketleri kanaatimce yüz
de yüz hatadan salim ve her türlü tenkid ve ıs
lah ihtiyacından münezzeh değildir. 

Bütün üstünlük ve müstesnalığma rağmen 
nihayet fâni bir insan olan Atatürk'ü de lâyuh-
tilik imkânsızlıkları içinde mütalâa etmek mec-
buryetindeyiz. 

Atatürk'ü üç safhada mütalâa edebiliriz: 
1. Millî Mücadele Kahramanı, Cumhuriye

tin kurucusu Atatürk. 
2. İçtimai düşünüşler, inanışlar ve hare

ketler sahibi Atatürk. 
3. Devrinde yüzde yüz duruma hâkim ve 

kaadir idareci Atatürk. 
Onu birinci safhasında takdir etmiyen, ona 

sonsuz hayranlık ve minnettarlık duymıyan bir 
Türk vatandaşının bulunduğunu asla kabul et
miyorum. 

Fakat ikinci ve üçüncü safhasında, ona ta
parcasına inananlara rağmen, bu milletin ina
nışları, âdetleri ve ananeleriyle bağdaşamıyan 
bâzı hattıhareketleri bulunduğunu söylemek 
realitenin bir icabıdır. Hele idare bakımından, 
demokratik bir zihniyetle o devri ideal olarak 
kabul etmek imkânsızdır. 

inkılâplarına ve eserlerine gelince : Bunların 
içinde hakikaten millete maılolmuş, en ufak bir 
sarsıntı ihtimali olmıyanları ekseriyettedir. Me
selâ Cumhuriyetin ilânı, Saltanatın ilgası, yeni 
harflarm kabulü gibi. 

Fakat bütün bunlara rağmen iyiyi ve kö
tüyü kül halinde Atatürk'ün eseridir, diye kim
senin kimseye zorla kabul ettirmeye, hakkı-yok
tur. 

Ve bu hal demokratik anlayışla asla kabili 
telif değildir.' îyiye iyi, kötüye kötü, diyebil
mek insan olmanın haysiyeti, fikir hürriyetinin 
en büyük bir nimetidir. Filhakika şekli zahiride 
tasarıda böyle bir mâna ve böyle bir ruh bulun
madığı iddia edilebilir. Fakat onun tatbikatı 
vatandaşlar için devamlı bir huzursuzluk ve 
üzüntü kaynağı olacaktır. 

Atatürk gibi emsalsiz bir kahraman için da
hi o^sa bir şahsı istihdaf eden böyle bir kanun 
ancak bir orta çağ zihniyetinin, totaliter rejimin 
kanunu olabilir. Fakat bu memlekette her türlü 
suni kayıtlardan azade, bir fikir ve vicdan hür
riyeti ve demokratik bir hava getirmek gibi ta
rihî bir vazife yüklenmiş ve bu yoldan asla ay
rılmamak mecburiyetinde bulunan 9 ncu Büyük 
Millet Meclisinin bir kanunu olamaz. Eğer biz 
bu kanunu kabul edersek, Allah bu milletin ba
şına öyle bir hüsran getirmesin, bir gün tekrar 
Halk Partisi bu memlekette iktidara gelirse, 
(Sağdan gürültüler, inşaallah seçimle geleceğiz, 
objektif konuşalım sesleri) Objektif konuşuyo
rum. Evet Halk Partisi iktidara gelirse bugün 
günahkâr bir insan olarak tanıdığımız inönü için 
de aynı mahiyette bir kanun teklifi getirilmiye-
ceğini bana kimse temin edemez. Böyle bir va
kıa karşısında prensip itibariyle itiraz için bir 
esbabı mucibe serdedecek vaziyette olabilir misi
niz? Kanaatimce bu kanun kötü ellerde Ata
türk'ün yüksek şahsiyetini âlet edenilerin vatan
daşları huzursuzluk içinde sürüklemek, bir baskı 
âleti olmak ve âmme vicdanını rencide etmekten 
başka amelî bir fayda ve mâna doğuramaz. 

Atatürk'ü takdir edenlerin, hayranı olanla
rın, başka görüş ve anlayış sahibi olanlar üze
rinde baskı yaparak fikirlerini kanun zoriyle 
kabul ettirmeleri ise hiçbir zaman tecviz edile
mez. 

Hiç şüphe etmiyorum ki, böyle bir tedbir 
ve karar her şeyden ve herkesten evvel o bü
yük adamın ruhunu tazip edecektir. Çünkü bu 
kanunla biz bilerek veya bilmiyerek, fakat mut
laka yersiz ve haksız olarak şunu demek isti
yoruz ki, bu memlekette Atatürk 'ün mânevi 
varlığını ve onun eserlerini ayakta tutmak için 
artık zor kullanmaktan başka çare kalmamıştır. 
Bunun mânası budur. Bu itibarla böyle bir 
hattı hareketi tarih ve gelecek nesiller hoş gör-
miyecek ve affetmiyeceklerdir. Politik bâzı 
emellerle, D. P. nin Atatürk'e karşı saygısını, 



inkılâplara bağlılığını gençliğin nazarında şüp
heli göstermek ve onu böyle antidemokratik ve 
hukukun ana prensiplerine aykırı bir tedbire 
götürmek gibi kötü niyetlerle provoke birkaç 
hâdise karşısında kendimizi cereyana kaptıra
rak böyle bir kanun yoluna gidersek korkunç 
bir hata işlemiş oluruz. 

Yalnız Atatürk değil, MuKammet gibi, îsa 
gibi, Musa gibi büyük Peygamberler asırlardır 
sadece şahısların değil, büyük kütlelerin inkâr 
ve husumetine mâruz kalmışlardır. Fakat bu
na rağmen dimdik ayaktadırlar,. 

Bir milletin kökü asırlara dayanan mües
ses içtimai nizamında derin tahavvüller yapmış 
Atatürk gibi bir şahsiyetin tenkide ve hattâ hü
cum ve husumete mâruz kalması içtinabı gayri-
kabil bir hâdisedir. 

Bırakın efendiler, Atatürk'e de, onun eser 
ve inkılâplarına da lâyık olduğu sevgi ve say
gıyı âmme vicdanı takdir etsin. Bu öyle bir dâ
vadır ki, hâkimi ancak ve ancak asil Türk Mil
letinin vicdanı olabilir. Bu Büyük Milletin ak
lıselim, kadirşinaslık ve ruh asaletinden daha 
âdil, daha lâyık ve daha müessir bir kanun mad
desi olamaz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Süreyya*Endik (Çanakkale). 
SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, son zamanlarda Atatürk'ün 
heykellerinden ve bütslerinden bâzılarına yapıl
mış olduğu ileri sürülen tecavüzlerden dolayı 
Hükümetin hazırladığı kanun teklifinin Adalet 
Komisyonundaki bir kısım müzakerelerini ta
kip ettim. Hemen şunu belirteyim ki, bütün 
kadrosu ile aşağı yukarı Komisyona gelmiş olan 
Hükümeti büyük bir telâş içinde, hattâ arka
daşlar, evham içinde gördüm, «arkadaşlar, de
ğil Atatürk'ün, ölmüş olup da kendisini mü
dafaa imkânından mahrum kalmış olan her in
sanın aleyhinde konuşmak, onun hâtırasına 
hürmetsizlik etmek, mezmum bir fiildir. Ayıp
tır, günahtır ve bir kelime ile; ahlâksızlıktır. 
Bunda milletçe beraberiz. Ancak arkadaşlar, 
Hükümetin bu kanun üzerinde ısrar etmesine 
bir türlü mâna verememiş bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlar, Büyük Meclis kanun tek
lifinin nereden geldiğine bakmaz. Bu teklifin 
ne mâna ifade ettiğini ve hangi zaruret ve ih
tiyaca cevap verdiğini göz önünde tutar ve bu 
itibarladır ki biz, - demin bâzı vaziyetler ol-

I duğu için bunu tasrih etmek zorundayım - Hü
kümet tarafından gelmiş bulunan bir kanun 
teklifine rüçhaniyet tanımıyoruz arkadaşlar. Bu 
bakımdan Hükümetten gelmiş olmasına rağmen 
bu kanunu da enine, boyuna ve derinliğine in
celemeye ve vicdani bir kanaate vardıktan son
ra kararımızı vermeye mecburuz. îşte onun için 
hepimiz teker teker söz aldık. (Aksini iddia 
eden yok sesleri). 

Sayın arkadaşlar, kanunu gerekçesi ile bir
likte, yani kül halinde göz önüne alacak olur
sak, Hükümet hem Atatürk sevgisi, hem de in
kılâplarımızı korumak endişesine düşmüştür. 
Yani bu memlekette hem Atatürk sevgisi tehli
kede, hem de inkılâplarımız. 

Arkadaşlar; müsaade buyurursanız bunları 
birer birer ve kısaca ele alayım: Bu memlekette 
Atatürk'ü sevmiyenlerin ekseriyette olduğunu 
iddia etmek haksızlıktır. Hükümete soruyorum, 
!bu kanaate nereden varmışlardır? 

Sayın Başbakan Adnan Menderes, zannedi
yorum Aydın'da, söylediği bir nutukta: Heykel 
ve büstlere tecavüzün, tertilbli foir m e r t a tara
fından idare edilmekte olduğunu beyan ettiler. 
Buna göre bu heykellere tecavüz edenler ve et
tirenler Hükümet tarafından malûm demektir. 
Bu itibarla arkadaşlar, Adnan Menderes Hükü
meti bize böyle bir kanun teklifiyle geleceğine, 
bu habis ruhlu adamların listesiyle gelmiş olsay
dı daha isabetli bir i§ yapmış olurdu. (Sağdan 
alkışlar}. 

İnkılâplarım tehlikede olduğu meselesine ge
lince; arkadaşlar, millet fes mi giymek istiyor, 
millet arap harflerine mi dönmek istiyor, mil
let kadınlarına hürmet mi etmiyor, millet eli
ne balta alarak fabrikalara hücum mu ediyor? 
Arkadaşlar, millete irtica damgasını vurmak 
için, en hafif tabiriyle, bu milleti anlamamış ol
mak lâzımdır. (Sağdan bravo sesleri). Haki
kat şudur ki; ne Atatürk sevgisi tehlikededir, 
ne de inkılâplarımız tehlikededir. Ancak mem
leketin huzuru belki de tehlikededir. Bu huzu* 
ru bozmak istiyenler de Hükümetçe malûm oldu
ğun®, göre, elimizdeki cezai müeyyideler bun
ları tepelemeğe kâfi olduğuna göre, Hükümeti 
vazifeye davet ediyoruz. Sayın arkadaşlar, sö
zümü bitirirken, bu kanunu kabul edersek ne 
kazancımız olacaktır, kabul etmezsek ne kârı
mız olacaktır? Bir lânza da onu canlandırmak 
istiyorum. Bu kanunu kabul etmekte istifademiz 
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yoktur. Belki hukukçu arkadaşlarımızın öne 
sürdükleri gibi, hukuk esaslarını zedelemiş ola
cağız. Kabul etmezsek, Türk milletine, dolayı-
siyle vurmak istediğimiz mürteci damgasının 
önüne geçeceğiz. Atatürk'ü bu kanunla sevdir
mek gibi bir hafiflikten kendimizi kurtarmış 
olacağız. Binaenaleyh ben bu kanunun Yüksek 
Mecliste kabul edilmemesini temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Söz lehte konuşacak olan Beh-
zat Bilgin'indir. 

BEHZAT BtLGÎN (tzmir) — Muhterem ar
kadaşlar, öyle sanıyorum ki, bir nokta üzerin
de tam bir ittifak vardır. Atatürk'ün tahkir 
veya tezyif edenlerin cezasız kalmasına razı ola
bilecek bir fert tasavvur edilemez. Atatürk bir 
vatan kurtarıcısı olarak tarihte misli olmıyan 
bir şahsiyettir. Türk milleti müstakil ve mede
ni bir hayata bugün sahip oluşunu büyük ölçü
de ona borçludur. Siyasi bir şahsiyet olarak 
Atatürk üzerinde görüşlerin Ibir derece ayrıl
ması mümkündür. Ancak vatan kurtarıcısı ve 
istiklâl banisi olarak onu sevmiyen, sevmiyecek 
ve her an rahhıetle ânmııyacak 'bir Türk hatıra 
gelemez. Milletin bu engin sevgisi, onun aziz 
hâtırasını; (başkaca korunmak i'htliyaemdan va
reste kılan kâfi bir teminattı. Buna; şimdi, bir 
kanun teminatı da ilâve edilmek isteniyor. Her 
şeyden evvel buna bir lüzum ve zaruret olup ol
madığını öğrenmek ihtiyacını duyuyoruz. Za
ruret diyorum, arkadaşlar çünkü aksi halde 
böyle bir kanunun mevzuatımıza katılması, iti
raf ederim ki, bana giran gilecektir. Atatürk 
adının kendiliğinden hürmet telkin etmek ve 
sevgi yaratmak kudreti zerrece zayıflamış mıdır 
ki, böyle bir kanuna ihtiyaç duyalım? Benim 
hatırıma ilk önce gelen düşünce bu olmuş ve 
bu düşünce - bende - bir tereddüt doğurmuştur. 
Çünkü hakikatte Atatürk sevgisinin bu memle
kette asla azalmadığını ve azalmasına imkân ol
madığını biliyorum. O halde değişen nedir? 
Arkadaşlar, millî vicdanı rencide eden, sızlatan 
bâzı hâdiseler iki ay evveline kadar kısa bir 
müddet içinde birbirini takip etmiştir. Bunlar 
münferit hâdiseler olmakla beraber bir merkez
den emirle idare ediliyormuş gibi Atatürk'ün 
büstlerine tevcih edilmiş ve demokratik rejimi
mize karşı bir propaganda mevzuu olarak bazı
larınca ele alınmıştır. O kadarki mevcudiyeti 
iddia edilen bir Atatürk düşmanlığına karşı 
Hükümet tedbir almamakla, almak istememek-

>. ıwoı u : z 
| 1G itham olunmuş bu gibi isnatlar - belki de -

şuursuz dimağlarda bir teşvik tesiri bile yarata-
bilmiştir. Halbuki aynı mahiyette hâdiselerin 
14 Mayıstan önce de tek tük vukubulduğuııu 
geçen hafta İçişleri Bakanımızın bir sözlü soru
ya verdiği cevaptan öğrenmiş bulunuyoruz. Yal
nız şu var ki bunları ve bâzı neşriyatı kendi dar, 
hattâ meçhul, kalabilecek çevrelerinden alıp 
memlekette bir Atatürk düşmanlığının mevcu-

I diyetine delil olarak yaymak, afişe etmek ve 
geniş bir propaganda mevzuu yapmak o vakit 
muhalefette olanların hatırlarından geçmiyordu. 
Demek oluyor ki arkadaşlar değişen hâdiseler 
değildir, onları mütalâa şeklidir. Ve kim ne der
se desin hakikat şudur ki Türkiye'de Atatürk 
sevgisi umumidir, her zaman umumi olacaktır. 
Atatürk düşmanlığı diye halka, halkın bir kıs
mına mal edilebilecek bir meyil, bir hareket 
yoktur ve olmıyacaktır. Bu umumi sevgi dışın-

I daki hâdiseler ferdi ve patalojik hâdiselerdir. 
Bunlar memleket şümul bir mahiyette gösteril
diği ve izam edildiği andan itibaren bir huzur
suzluk havası kolayca yaratılabilir. Ve sistemli 
bir propaganda ile bir an için yapılmış olan da 
budur. 

Muhterem arkadaşlar, hâdise böyle olunca, 
huzurunuza hiç gelmemesini evvelce temenni et
tiğim bu kanun - bir kerre geldikten sonra -
artık hissi bir platformda kalmaya kendimde 
hak bulamıyorum. Çünki şimdi artık bu kanu
nun reddedilmesi veya geri çevrilmesi, demin 
işaret ettiğim fikirleri bulandırıcı isnatlara ha-
kikatımsı bir mahiyet vermek gibi müessif ve 
realiteye aykırı bir netice doğurmaz mı? Biz 
milletin yüksek sevgisine vicdanımızla, kalbine 
güvendiğimiz için böyle bir kanunu lüzumsuz 

I görebiliriz. Maalesef tecrübe ile öğrenmiş bulu
nuyoruz ki bâzıları bunu başka türlü anlıyacak-
lav, ve başka türlü anlatacaklardır. 

Bunun için hissi mülâhazaları bir kenara bı
rakarak objektif bir görüşe dönüyorum. 

Milletin umumi nefretini, hattâ galeyanını 
davet eden müessif hâdiseler, tertip ve tahrik 
eseri de olsa, bu mahiyette suçların işlenebilece
ğini, yalnız işlenmekle de kalmayıp, milletin 
huzuruna karşı istismar olunabileceğini göster-
miştiv. öyle ise, sorarım arkadaşlar: 

Ceza Kanunumuzun hükümleri bunu karşıla
maya kâfi midir? Bu gibi suçlar karşısında, yal-

I nız 488 nci madde delâleti ile yani merhumun 
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kız kardeşi veya veresesi tarafından hakaret dâ
vası açılmasını mı bekliyeceğiz? Ve zaten böyle 
bir suçtan müteessir olacak yalnız 488 nci mad
denin dâva hakkı verdiği kimseler midir? 

Bunun böyle olmadığı meydanda. Bu noktada 
kimsenin iştibahı yoktur. Atatürk'ün hâtırasına 
gösterilecek saygısızlık onun ölümden kurtardığı 
Türk milletinin en derin sevgisine saygısızlıktır. 

O halde? 
O halde, önümzdeki mesele Atatrk'ün muh

terem hemşiresini veya ondan sonra aynı hakkı 
kullanabilecek olanları teessürden Korumak, şe
ref ve haysiyetlerinde kanunun himayesi altında 
bulundurmak gayesini, yani 488 nci maddenin 
ruhunu hudutsuz derecede aşmakta, doğrudan 
doğruya Türk milletini vatan sevgisi kadar aziz 
bir sevgisinde taarruz ve tecavüzden masun bu
lundurmak, bu kutsal hissinin bilâperva rencide 
edilemiyeceği kanaat ve huzuruna kavuşturmak 
dâvası halini almaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; kanunun, kanaatim
ce tek hukuki mesnedi ve gerekçesi olabilecek 
olan bu mülâhazadan sonra, ona tevcih edilen iki 
nevi itiraz üzerinde durmak zaruretini hissedi
yorum. 

Birincisi muhalefetten, muhtelif yazılarında 
gelen bir prensip itirazıdır ve şöylece hulâsa edi
lebilir : 

Hükümetin gerekçesi Atatürk'ün hâtırasını, 
Cumhuriyetin ve inkılâplar rejiminin sembolü 
olması hasebiyle korumak zaruretini ifade ettiği
ne göre,. bu kanunun aynı zamanda Atatürk in
kılâplarını koruyucu bir kanun olması iktiza 
eder. 

Muhalefetin böyle bir iddia ile Hükümeti ve 
vâzıı kanun olan muhterem heyetinizi nerelere 
kadar sürüklemek istediği kolayca takdir edilir. 
«Atatürk İnkılâpları» tâbiri içine her kesin, ken
di görüşüne göre her şeyi sokabileceği bir geniş
liktedir. Fakat, Atatürk hayatta olmadığına gö
re kimse çıkıp da onun vazettiği prensiplerin hu
dut ve şümulünü onun adına tâyin salâhiyetini 
haiz değildir. Şu halde biz Atatürk inkılâpların
dan değil ancak Türk inkılâbından ve eğer tâ
biri şümtillendirmek istiyorsak millete mal olmuş 
inkılâplardan bahsedebiliriz. Bunlar ise esasen 
kanunun teminatı altındadır. Cumhuriyet kanu
nun teminatı altındadır. Vicdan hürriyeti demek 
olan lâyiklik kanunun teminatı altındadır. De-

I mokrasiden başka bir mânası olmıyan halkçılık 
kanunun teminatı altındadır. Nihayet medeni ce
miyet hayatının medeni kanunumuzda yer bu
lan bütün icapları da kanunun teminatı altında
dır. Amma bütün bunlar başka türlü de anlaşı
labilir. Uzun zaman tek parti cumhuriyet diye, 
vicdanlar üzerindeki tazyik lâyısizim diye şef 
sistemi demokrasi diye iktisadi istibdadın bir 
şekli olan aşırı devletçilik bilmem ne diye ka
mufle edilmedi mi? Ve şimdi Atatürk'ün adına 
hürmet bahanesi ile yine bunların veya bunlara 
benzer şeylerin korunması, yine hürriyetlerin 
tahdidi istenirse bizim vereceğimiz bir tek cevap 
kalır: Hayır. 

Arkadaşlarım, diğer bir itiraz da demokrasi
nin kendi saflarından yükseldi. Bu kanunun aley
hinde bulunan Adalet Komisyonu üyelerinin ko
misyon raporunda zikredilen görüşleridir. Buna 
göre: 

«Velev ki Atatürk dahi olsa bir şahsı koru
mak için böyle bir kanun çıkarmak hukuk pren
siplerine aykırıdır. Böyle bir zaruret duyulu
yorsa isim zikretmeden Türk Ceza Kanununun 
bu hususa mütedair cezai müeyyidelerinin ağır
laştırılması mümkündür. 

Bu mütalâadaki incelik ve hassasiyet gözümüz
den kaçmıyor. Öyle anlaşılıyor ki, bu arkadaşla
rımız zaruretin mevcut olup olmadığını, tâli bir 
mesele olarak, münakaşa dışı bırakıyorlar. Ve 
muhakkaktır ki, bidayette arz ve işaret ettiğim 
veçhile böyle bir zaruretin doğmamış olması he
pimizin temennilerine en uygun düşerdi. Çünkü 
Atatürk'ün maddeten ve manen kurtardığı bu 
vatanda, velev birkaç soysuza ve üç beş akılsı
za karşı bile olsa, onun mukaddes hâtırasını 
korumak için bir kanun yapmak zaruretine düş
mek hepimize giran gelir. İsterdik ki buna lü
zum olmasın. İsterdik ki bu lüzumu gösterecek 
hiçbir hâdise asla çıkmasın. 

'Fakat arkadaşlar, hâdiseler - üç beş de olsa -
maalesef çıkmış ve muayyen bir maksatla üze
rinde ısrarla durulmuştur, ve realist olarak ka
bul mecburiyetindeyiz ki, üç defa, beş defa 
olan yine de olabilir. İşte - hislerimze hoş gel
memekle beraber - bu kanuna zaruret duyulma
sı sadece bu realitenin neticesidir. 

Şimdi ikinci noktaya geçelim: 
«Velev ki Atatürk dahi olsa, bir şahsı koru

mak için kanun çıkarmak hukuk prensiplerine 
i aykırıdır» deniyor. 
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Evet, eğer mesele bir şahsa bir imtiyaz ver-
mekse hiç şüphesiz öyledir. 

Kanunun ferde değil, umuma şâmil olması 
lâzımdır. Bunu hiçbir zaman inkâr etmeye im
kân ve ihtimal yoktur. Kanun, ne ceza verir
ken, ne himaye ederken ferdi fertten ayırmaz. 
Bu bakımdan fert için kanun yapılamıyacağı, 
hiçbir ferde - velev Atatürk bile olsa -, Türkiye 
Cumhuriyetinin kanunları ile hususi imtiyazlı 
bir himaye bahşedilemiyeceği muhakkaktır. 

Fakat arkadaşlar çok rica ederim yanılmı-
yalım. Biz bu kanunla Atatürk'ü mü korumak 
istiyoruz? Bunu düşünmek bile abes olur. Ata
türk, bu fâni dünyadan göçmüş, ebediyete in
tikal etmiştir. Madde olmaktan çıkmıştır. 

Onun fâni vücudu - kendi güzel tabiriyle -
toprak olmuştur. O vücudun bizden bir mezar
dan başka isteği kalmamıştır,. Ruhu ise kudre
timizin yetmediği, hiçbir zaman erişemiyeceği 
bir âlemdedir. Ona kim ne fenalık yapmaya kaa-
dirdir ki; bizim tarafımızdan «korunmaya» ih
tiyacı olsun. 

Hayır arkadaşlar, hayır.. 
Bizim korumak istediğimiz şey ebedî huzu

ra zaten kavuşmuş olan Atatürk değil, onun 
sevgisi ile dolu olan Türk Millî vicdanının hu
zurudur. İşlenen suçlar da ancak bu millî vic
dana karşı işlenmiş, onu rencide etmiştir. Ka
nunun başlığını değiştirmek bu suitefehhümün 
ortadan kalkması için yeter. 

Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkında 
bir kanun değildir, bu.. Millî vicdana karşı iş- J 
nen suçlar hakkında bir kanundur. Bu suçların 
davacısı da bu sebeple, hiçbir zaman şu veya 
bu fâni değil, yalnız ve yalnız varlığında ebedî 
ve sevgisinde ebedî olan Türk Milletidir. 

Muhterem arkadaşlarım; eğer Atatürk sağ 
olsaydı da bütün resmî unvan ve sıfatlardan te-
cerrüt ederek bir ferdi millet gibi hâlâ aramız
da yaşasaydı, ve o vakit böyle br kanun yapıl
saydı, o bir şahsı korumaya matuf, tecviz edil-
miyecek bir kanun olurdu. Çünkü milletin en 
sevgilisini bile - vatandaş olarak - hususi bir 
kanunun imtiyazı altına koymak kanun mefhu
muna muhalif olabilir. Ama o ölmüştür ve bu 
kanunun hedefi, artık onu siyanet etmek değil, 
millî vicdanın mukaddesat duygusunu siyanet 
etmektir. Tıpkı bayrağı korumak gibi, Türk
lüğü korumak gibi ve vatanı korumak gibi.. 

Arkadaşlar, bu kanunun zaruretini ve aynı 

zamanda hukukiyetini tecessüm ettirmek için, 
öyle farzediniz ki ikinci maddesinde yazılı hal 
ve şart, kanun mevcut olmadığı halde, tekev
vün etmiş bulunsun. Yani, umumi bir yerde bir 
şahıs çıkıp herkesin önünde Atatürk'e sövüyor, 
hakaret ediyor. O vakit ne olur, tasavvur bu
yurursunuz. Orada bulunan ve kalbleri Ata
türk'e minnetle çarpan Türk babaları, anaları, 
delikanlıları ve kızları: «Bekliyelim de hemşi
resi dâva açsın» mı derler, yoksa o küstah müte
cavizi orada cezalandırırlar mı?. 

Arkadaşlar, meşhur Linç Kanunu yazılı bir 
kanun değildir, ve hiç şüphesiz medeni de de
ğildir. Ama, muayyen hal ve şartlar içinde hâkim 
amansız olarak işliyebilir. Çünkü O, kanunun boş 
bırakttığı hususlarda âmme vicdanının kanunu 
olur. Çünkü âmme vicdanı istikametinde hare
ket edecek vatandaşları doğrudan doğruya hare
ket ve mukabele lüzumundan müstağni kılacaK 
bir kanun yoksa ve yapılmamışsa bizzarure onun 
yerini tutar. 

Leon Duguit - Droit Constitutionnel - adlı ese
rinde insanı ve teknik hukuk kaidelerinin, yani 
kanunların mesnedini normatif hukuk kaidelerin
de; âmme vicdanında yerleşmiş hukuki prensip-
lerede arar ve şöyle der : 

«Hukuki norm ancak şu mânâyı âmiranedir 
ki, bir topluluğun âzası olan bütün şahısları za
ruri olarak bağlıyan sosyal statüdür. İçtimai ha
yatın devamının şartı esasisidir. Fert bu kaideyi şu
urunda az çok müphem bir şekilde duyar. Fakat 
ne kadar iptidai olursa olsun bilir, anlar veya hiç 
olmazsa sezer ki, bu kaideye uymıyacak olursa 
bütün heyeti içtimaiye kül halinde kendisine kar
şı mukabelede bulunacaktır. Bu haysiyetle nor
mun yürürlüğünü doğrudan doğruya veya bilva
sıta temin için kaideler tesis olunabilir. İşte bun
lar da inşai veya teknik hukuk kaideleridir». 

Arkadaşlar; 
Tasvibinize arzolunan kanun da bu inşai ve

ya teknik hukuk kaidelerinden birinin tecellisi-
dir. Bunun dayandığı hukuki norm veya prensip 
Türk milletinin vicdanında yerleşmiş bulunan 
mukaddesat^, hürmet duygusudur. Atatürk 'ün 
hâtırası bu mukaddesatın içinde yer almıştır. "Ve 
kanaatimce kanunun bütün mesnedi budur. 

Yine Duguit'den bir cümle nakledeceğim. Di
yor ki : «İnşai hukuk kaideleri (yani kanunlar) 
ancak tatbikim istihdaf ettikleri bir hukuki nor
ma (âmme vicdanında yaşayan bir hukuk pren-
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sibine); bağlandıkları takdirde ve bağlandıkları 
nispette âmir ve mücbir olabilirken. Her hangi 
bir inşai kaidenin mücbir olabilmesi için onun 
arkasında tatbikini ve saygı görmesini temino 
matuf bulunduğu bir hukuk normunun bulunma
sı elzemdir». 

Tasvibinize sunulan kanunda da esas itibariyle 
bu karakter yani âmme vicdanına mâkes olmak 
hususiyeti vardır. Bu bir şahıs kanunu değildir. 
Bir şahsı korumaya matuf bir kanun hiç değildir. 
Sadece millî mukaddesata saygı gösterilmesini 
amir bulunan hukuki normun bir ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kanunun tümü üzerindeki görüşlerim bundan 

ibarettir. Onun yukarda arzına çalıştığım gaye
den ileri gitmemesi, müphem olmaması ve yanlış 
tatbikata sebebiyet vermemesi icabeder. Bu iti
barla maddelerini lüzumsuz bâzı ilâvelerden kur
tararak tavzih etmek lâzım gelecektir. Ancak, 
daha fazla zamanınızı almış olmamak için bu hu
sustaki fikrimi maddelerin müzakeresine talik 
ediyorum. 

Millî duygunun en temiz kaynağından doğan 
bu kanunu kabul edebiliriz. Temenni edelim ki, 
tatbikine lüzum olmasın. Kanunun asıl gayesi 
zaten budur. Ve kuvvetle memuldur ki, böyle ola
caktır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Adalet Komis-

8. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fah
ri Ağaoğlu'nun, Ankara Keçiören gazinosuna 
içkili olarak ruhsat verilmemesi sebebine, An
kara'da açûacak içkili yerlerin bir haritaya gö
re tahdit edildiğinin doğru olup olmadığına ve 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun tadilinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna İçiş
leri Bakanı Halil özyörük'ün yazılı cevabı 
(6/259) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara İçişleri Bakam tarafın

dan yazılı olarak cevap verilmesini#dilerim. 
16 . IV . 1951 

Konya 
Abdürrahnuan Fahri Ağaoğlu 

1. Ankara'da Keçiören'de yıllardan beri iç
kili olarak ruhsatı verilmiş bir gazino bulundu-

I yonu Sözcüsü söz istedi, müzakerenin yeterliği 
hakkında da takrir verilmiştir. Eğer tensip 
ederseniz bir yemek tatili yapalım, saat 9 da 
tekrar toplanalım. (Devam edelim sesleri, saat 
dokuza geliyor sesleri) Saat 10 da toplanalım. 
(Pazartesiye sesleri) Bu hususta Hükümetin 
noktai nazarını dinlemek istiyoruz. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bizim için bir mesele yok, Heyeti Umu
miye nasıl karar verirse. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi yemek tatili 
| yapıp saat 10 da müzakereye devam etmek, bir 
I de şimdi devam etmek var. Fakat şimdi burada 

bulunanları saydık, 180 - 190 arkadaş bulunu
yor. Belki bâzı arkadaşlar yemeye gitmişlerdir, 
konuşmaya başladığımız zaman 300 den fazla 
arkadaş hazır bulunuyordu. Arzu ederseniz de
vam edelim, bir, ikincisi; yemek tatili yapalım 
ve saat 10 da devam edelim, üçüncüsü; Pazar
tesi günü müzakereye devanı edelim. (Pazarte
siye bırakalım sesleri) 

Yemekten sonra devamı kabul edenler, yani 
saat onda. (Pazartesi günü sesleri). 

Pazartesi günü devamı arzu edenler ellerini 
kaldırsın... Etmiyensler... Pazartesi günü saat 
on beşte müzakereye başlamak üzere Celseyi ka
patıyorum. 

I Kapanma saati : 20,43 

mm> • • 

ğu ve bu gazinoya bu kere aylardan beri ruhsat 
verilmemiş olduğu haber alınmıştır. 

Bu haber doğru mudur, doğru ise sebebi ne
dir? 

Yıllardan beri ruhsatı verilmiş bir yer için 
bu sefer aksine hareket kanun ve nizamların 
tatbikmda, şahıslara göre değişen keyfî bir ha
reket sayılmaz mı ve Anayasa hükümlerine de 
muhalif değil midir? 

2. Ankara'da açılacak içkili yerlerin İçiş
leri Bakanlığınca yapılmış bir haritaya göre 
tahdit edildiği de söylenilmektedir. Hakikaten 
böyle bir harita var mıdır ? 

Böyle bir harita varsa Polis Vazife ve Sa
lâhiyet Kanununun 7 nci ve Nizamnamesinin 
8 nci maddelerine muhalif değil midir? 

3, Birçok hükümleri ve hususiyle 7 nci 
maddesi ile zabıt ve müsadereye ve evlerin ve 
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ticarethanelerin kapatılmasına taallûk eden hü
kümleri Anayasaya muhalif ve antidemokra
tik bir kanun olan ve esasen başka bir kanunu 
ilga suretiyle değil sırf totaliter bir rejimin 
icaplarından olarak kabul edilmiş bulunan, Po
lis Vazife ve Salâhiyet Kanununun Anayasa 
hükümlerine ve demokrasi esaslarına göre tadili 
düşünülmekte midir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 2 Mayıs 1951 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 6 - B 

Dosya : 22112-3 
Numara : 25358 

Özeti : Keçiören Gazino
sunun durumu H. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
17 . IV . 1951 gün ve (Genel Kâtip, Kanun

lar Müdürlüğü) 6/259 - 1700 - 3597 sayılı yazı
ları karşılığıdır: 

Ankara Keçiöıen Gazinosuna içkili olarak 
ruhsat verilmemesi sebebine, Ankara'da açıla
cak içkili yerjerin bir haritaya göre tahdit edil
diğinin doğru olup olmadığına ve Polis Vazife 
ve Salâhiyet Kanununun tadilinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Konya Milletvekili Ab-
dürrahman Fahri Ağaoğlu tarafından verilen 
yazılı soru önergesine ait cevabın ilişik olarak 
sunulduğunu saygı ile arzederim. 

İçişleri Bakanı 
II. Özyörük 

Sayın Konya Milletvekili Abdürrahnıan 
Fahri Ağaoğlu tarafından verilen yazılı soru 
önergesinde: 

(1. Ankara'da Keçiören'de yıllardan beri 
içkili olarak ruhsatı verilmiş bir gazino bu
lunduğu ve bu gazinoya bu kere aylardan beri 
ruhsat verilmemiş olduğu haber alınmıştır. 

Bu haber doğru mudur, doğru ise sebebi ne
dir? 

Yıllardan beri ruhsatı verilmiş bir yer için 
bu sefer aksine hareket kanun ve nizamların 
tatbikında, şahıslara göre değişen kayfî bir ha
reket sayılmaz mı ve Anayasa hükümlerine de 
muhalif değil midir? i 

2. Ankara'da açılacak içkili yerlerin İçiş
leri Bakanlığınca yapılmış bir haritaya göve j 
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| tahdit edildiği de söylenmektedir. Hakikaten 

böyle bir harita Yarınıdır? 
Böyle bir harita varsa Polis Vazife ve Sa

lâhiyet Kanununun 7 nci ve Nizamnamesinin 8 
nci maddelerine muhalif değil midir ? 

3. Birçok hükümleri ve hususiyle 7 nci 
maddesi ile zabıt ve müsadereye ve evlerin ve 
ticarethanelerin kapatılmasına taallûk eden 
hükümleri Anayasaya muhalif ve antidemokra
tik bir kanun olan ve esasen başka bir kanu-

I nu ilga suretiyle değil sırf totaliter bir rejimin 
icaplarından olarak kabul edilmiş bulunan, Po
lis Vazife ve Salâhiyet Kanununun Anayasa hü-

I kümlerine ve demokrasi esaslarına göre tadili 
I düşünülmekte midir?) 

1. Ankara'da Keçiören otobüs durağı kar
şısındaki Keçiören Bucağı Halkodasma ait olan 

1 binanın, 1939 tarihinde içkili gazino olarak iş
letilmesine izin verilmiş, o tarihten itibaren 

I menedildiği zamana kadar birçok müstecirler 
tarafından da idare edilmiştir. Bu gazinonun 
kapalı bulunduğu zamanda içkili olarak işle
tilmesi için 21 Aralık 1950 tarihli dilekçe ile 
Kâmil Ünver isminde bir şahıs Vilâyete müra
caatla ruhsat istemiş ise de, 21 Mayıs 1949 gün 
ve 7212 sayılı Pesmî Gazete ile neşredilmiş bu
lunan yönetmelik hükümlerine göre Vilâyetçe 
tanzim edilen kroki ile tesbit edilen açık ka
dehle içki satılmasına müsaade edilecek olan 

I bölge dışında kaldığından dolayı bu ruhsat 
I verilmemiştir. Filhakika aynı gazinonun bir ev-
I velki müsteciri bulunan Muzaffer Necini Tan-
I doğan adında bir şahsa 16 . V I . 1949 tarihinde 
I vâki müracaatı üzerine bira satması için Vilâ

yetçe ruhsat verilmişse de, bilâhara devir mü
nasebetiyle bu yerin bölge dışında kaldığı gö
rülerek verilen ruhsat 2 1 . X I I . 1950 tarihinde 
iptal edilmek suretiyle yönetmelik hükümleri 
yerine getirilmiştir. 

Bu izahata göre içki ruhsatı verilmesi hu
susunda yönetmelik hükümlerine -göre hareket 
edilmesi icabetmektedir.. 17 . V I . 1949 da izin 
verilmesi sebebi hakkında bir bilgimiz yoktur. 

2. Açık kadehle içki satılmasına müsaade 
edilecek bölgelerin tesbit edilmesi hükümlerini 
ihtiva eden yönetmelik, 2559 sayılı Polis Vazife 
se Salâhiyeti Kanununun 7. nci maddesine (Otel, 

1 gazino, kahve, içki yerleri, bar, tiyatro, sinema, 
hamam ve plaj gibi umuma mahsus istirahat ve 

I eğlence yerlerinin açılması önce polisin tahkiki 
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üzerine o yerin en büyük mülkiye âmirinin vere
ceği izne bağlıdır. 

îzin alınmadan acılan bu gibi yerler polis ta- J 
rafından kapatılır.) Umumi Hıfzissihha Kamı- j 
numın 166, 178 nci, (M. 166 - 12 yaşından aşağı-
çocukların yanlarında ebeveynleri veya velileri 
olduğu halde dâhi meyhanelere girmesi ve 18 ya
şından aşağı gençlere her nevi ispirtolu içki ve
rilmesi veya satılması memnudur.) 

M. 178 — (Her nevi sanat müesseseleri ve 
maden ocakları ve inşaat yerleri dâhilinde veya 
yakınında ispirtolu meşrubat satılması veya umu
mi evler açılması memnudur.), 1580 sayılı Be
lediye Kanunun 15. maddesinin 3. fıkrasına 
(Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, ta
ranıp temizlenmesine, eğlenmesine mahsus lokan
ta. birahane, gazino, kahvehane, kıraatane, mey
hane, han, otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, dan-
zig ve emsali yerlerin ve bu mahallerde satılan 
ve kullanılan şeylerin temizliğine, sıhhiliğine, ve 
sağlamlığına dikkat etmek ve kanun ve talimat
name mucibince bu gibi yerlerin işletilmeleri için 
gece ve gündüz açık kalmalarına ve inzibati esba
ba nazaran zabıtaca verilecek ruhsat üzerine sı
nıflarına ve nunıaralai'iıuı güre bunlar için ruh
satname vermek ve acile, kapalı bulunacağı sam-
leri mahallî hükümetinin de muvafakatini aldık- | 
tan sonra tâyin eylemek, ücret tarifelerini tetkik 
ve tasdik etmek ve bu gibi yerlerde işçi çeviren 
ve çalışanların ehliyet ve sihhatleri müsait olup 
olmadığına göre işlemlerine izin vermek veya 
menetmek), ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İç
kiler İnhisarı Kanununun 19. (İspirto ve ispir
tolu içkiler satmak istiyenler İnhisarlar İdaresin
den ruhsat almıya mecburdurlar. 

Şarap ve bira satmak istiyenler, bir beyanna
me ile satış yerlerini İnhisarlar İdaresine bildi
rirler), 305 sayılı Tedrisatı İptidaiye Kanunu
nun 14. (Mektep binası dâhlinde misafirane, kah
vehane, gibi sakırdanın terbiyesine veya mektebin 
ahvali sihhiyesine tesir edecek daireler kuşat olu
namaz. 

İşbu memnuniyet mektebin yüz metre civarı r 
içinde caridir. Ancak ahvali hususiye ye zaruri- j 
yete meclisi idarei vilâyet bu bapta istisnaen 
müsadaatta bulunabilir.) Maddelerine müsteni
den tanzim edilmiş bulunmaktadır. | 
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Adı geçen yönetmeliğin birinci maddesine gö

re, kadehle içki satılacak yerlerin bulunacakları 
bölgelerin en büyük" mülkiye amirliğinin baş
kanlığında mahallin en büyük zabıta âmirinin 
ve Tekel, sağlık müdürleriyle belediye ve' tica
ret odasından gönderilecek birer temsilciden 
müteşekkil bir komisyon tarafından tesbit edil
mesi ve bu komisyon tarafından tanzim edile
cek bir krokide bu bölgelerin gösterilmesi ica-
betmektedir. 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyeti Kanu
nunun 7. maddesine göre gazino ve içkili yer
ler gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence 
yerlerinin açılması en büyük mülkiye âmirinin 
vereceği izne bağlı bulunduğundan açık kadeh
le içki satılmasına müsaade edilecek, bölgelerin 
emniyet ve asayiş bakımından tesbit ve tahdit 

•edilmiş bulunması, bu kanunun 7. ve nizamna
mesinin 8. (Otel, gazino, kahve, içki yerleri, 
bar, tiyatro, sinema, hamam ve plaj gibi umu
ma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin açıl
ması önce polisin tahkiki üzerine o yerin en bü
yük mülkiye Amirinin vereceği izne bağlıdır. 
I*ıı kabil yerleri açacak olanların istida ile vıı-
kııbıılacak müracaatları üzerine istida sahibi 
ve vaısa şerikleri hakkımla tahkikat icra olun
makla beraber parmak izi defterine de müraca
at olunduktan ve gerek zabıtaca, gerek beledi
yece mahallinde yapılması mümkün olan tah
kikat birlikte yapılarak zabıtaca inzibat bakı
mından mahzur olmadığı gösterildiği takdirde 
belediye kanunu mucibince belediyece yapıl
ması lâzım gel en muamele tekemmül ettirildik
ten sonra en büyük mülkiye memurundan izin 
alınarak belediyece ruhsat resminin istîfasiyle 
ruhsala bağlanır. 

fzin alınmadan açılan bu gibi yerler polis ta
rafından kapatılır. 

Bu kabil yerlerde çalışan kapıcı, bekçi, ve 
garson gibi kimselerden sıhhat ve ehliyet şart
ları aranılacağı gibi bunlar inzibati bakımın
dan zabıtanın murakabesine tabidirler.) Mad
delerine aykırı bir mahiyet taşımamaktadır, 

3. Bakanlığımızı ilgilendiren kanunlar ara
sında antidemokratik mahiyet taşıyan hüküm
leri muhtevi kanunlar üzerinde tetkikat yapıl
maktadır. 

< € > *... 

T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 142 
Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun tasarısı ve Adalet 

Komisyonu raporu (1/167) 

T.C. 
Başbakanlık 29. III. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 * 1943, 6/1129 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Atatürk aleyhinde işlenen suçla* hakkında Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunun 26. I I I . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
, - . ' • ; Â. Menderes 

GEREKÇE " " """""T ^ 

Millî Mücadelenin kahramanı ve memleketin kurtarıcısı Atatürk, Cumhuriyetin ve inkılâplar 
rejiminin sembolü olması hasebiyle hâtırasına, eserlerine ve onu ifade eden varlıklara vâki olacak 
tecavüzler, bilvasıta cumhuriyete ve inkılâplar rejimine tevcih edilmiş bir mahiyet ifade edeceğinden. 

Bunlara karşı işlenen ve âmme efkârında derin akisler yaratmakta olan suçların failleri hakkın
da mevzuatımız hususi hüküm ve müeyyideleri ihtiva etmemekte ve cumhuriyet savcılarının re'sen 
takibata girişmelerine müsait bulunmamaktadır. Her ne kadar Türk Ceza Kanununun 488 nci 
maddesinde, ölmüş bir adamın hâtırasına hakaret vâki olduğu takdirde ölenin karısı veya usul ve 
füruu veya kardeş ve kız kardeşleri ve usul ve füruu derecesinde sihri akrabası ve doğrudan doğ
ruya veresesi bulunan kimseler tarafından dâva açılabileceği yazılı bulunmakta ise de bu gibi hal
lerde kanunun 480 ve 482 nci maddelerine göre faillere verilecek ceza, miktar ve mahiyet itibariyle 
Atatürk'ün mânevi varlığına tecavüz edenler hakkında vicdani âmmeyi tatmin edecek yeterlikte 
görülmediğinden bu tasarının hazırlanmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Tasarının birinci maddesi, Atatürk'ün mânevi varlığını tahkir, tezyif edenlerle bu mânevi var
lığa her ne suretle olursa olsun tecavüzde bulunanların, bu suçların âmme efkârında yarattığı ak-
sülâmellerle mütenasip bir ceza müeyyidesine çarptırılmasını hedef tutan hükümleri ihtiva etmekte
dir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, resim, heykel, büst gibi Atatürk'ü temsil eden eşyayı veya Atatürk 
hakkındaki sair eserleri hakaret kasdiyle kıran, 'bozan, kirleten veya buna benzer tecavüzlerde bulu
nanlar hakkında aynı cezanın uygulanacağı tesbit olunmuş, üçüncü fıkrada da bu nevi cürümleri 
işlemeye başkalarını teşvik ve tahrik edenlerin asıl fail gibi ceza görecekleri esasa kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi, birinci madde de yazılan suçların esbabı müşeddidesini ihtiva etmek
tedir. Filhakika suçların iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak işlenmesindeki yahut 
umumi yerlerde veya umuma açık mahallerde alenen suç işliyenlerin fiil ve hareketlerindeki ağır
lık nazarı dikkate alınarak bu gibi hallerde ceza yarı nispetinde artırılmıştır. Birinci maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı suçların zor kullanılarak işlenmesi veya bu maksatla cebir istimaline teşeb
büs edilmesi halleri de cezayı artırıcı bir sebep olarak maddenin ikinci fıkrasına ilâve olunmuştur. 
Âmmenin teessür ve heyecanını mucip olan bu suçların matbuat vasıtasiyle işlenmesi tesir ve netice-
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lerinin şümullendirilnıesini icap ettirdiği nazan dikkate alınarak bu cihet de cezayı artıran bir se
bep olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesinde, bu kanunda yazılı suçlardan dolayı cumhuriyet savcılarının re'sen 
takibat icrasiyle mükellef bulundukları ifade edilmiş ve bu suretle bu suçların mirasçıların müraca
at ve şikâyetlerine lüzum kalmadan derhal takibine girişilebilmesine imkân verilmiştir. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde milletçe hissedilen büyük bir ihtiyaç tatmin edilmiş olacaktır. 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/167 
Karar No. 31 

24 . IV ! 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında' 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ye Bakanlar 
Kurulunun 26 . İTİ . 1951 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulmasına karar verilen ka
nun tasarısı komisyonumuza havale edilmekle 
Adalet Bakanı ve Ceza îşleri Uumum Müdürü 
hazır olduğu halde incelendi. 

Hükümetten alman tamamlayıcı izahattan 
ve gerekçenin tetkikmdaıı sonra tasarının: 

(Millî Mücadelenin kahramanı) ve memle
ketin kurtarıcısı Atatürk Cumhuriyetin ve 
inkılâplar rejiminin sembolü olması hasebiyle 
hâtırasına, eserlerine ve onu ifade eden var
lıklara vâki olacak tecavüzler, bilvasıta Cum
huriyete ve inkılâplar rejimine tevcih edilmiş 
bir mahiyet ifade edeceğinden, bunlara karşı iş
lenen ve âmme efkârında derin akisler yarat
makta olan suçların failleri hakkında mevzuatı
mız hususi hüküm ve müeyyideleri ihtiva etme
mekte ve Cumhuriyet savcı!arman re'sen taki
bata girişmelerine müsait bulunma makatadır. 
Her ne kadar Türk Ceza Kanununun 488 nci 
maddesinde ölmüş bir adamın hâtırasına ha
karet vâki olduğu takdirde ölenin karısı veya 
usul ve füruu veya kardeş ve kız kardeşleri 
ve usul ve furu dereceslinde sihrî akrabası ve 
doğrudan doğruya veresesi bulunan kimseler 
tarafından dâva açılabileceği yazılı bulunmakta 
ise de bu gibi hallerde kanunun 480 ve 482 nci 
maddelerine göre faillere verilecek ceza, mik
tar ve mahiyet itibariyle Atatürk'ün mânevi 
varlığına tecavüz edenler hakkında vicdanı 
âmmeyi tatmin edecek yeterlikte görülmediğin

den bu tasarının hazırlanmasına lüzum hâsıl 
olmuşur. 

Tasarının birinci maddesi, Atatürk'ün mâ
nevi varlığını tahkir, tezyif edenlerle bu mânevi 
varlığa her ne suretle olursa olsun tecavüzde 
bulunanların, bu suçların âmme efkârında ya
rattığı aksülamellerle mütenasip bir ceza müey
yidesine çarptırılmasını hedef tutan hükümleri 
ihtiva etmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, resim, heykel, 
büst gibi Atatürk'ü temsil eden eşyayı veya Ata
türk hakkındaki sair eserleri hakaret kasdiyle 
kıran, bozan, kirleten veya buna benzer tecavüz
lerde bulunanlar hakkında aynı cezanın uygula
nacağı tesbit olunmuş, üçüncü fıkrada da bu nevi 
cürümleri işlemeye başkalarını teşvik ve tahrik 
edenlerin asıl fail gibi ceza görecekleri esası ka
bul edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi birinci maddede 
yazılı suçların esbabı müşeddidesini ihtiva et
mektedir. Filhakika suçların iki veya daha 
fazla kimseler tarafından toplu olarak işlenme-
sindeki yahut umumi yerlerde veya umuma açık 
mahallerde alenen suç işliyenlerin fiil ve ha
reketlerindeki ağırlık nazarı dikkate alınarak 
bu gibi hallerde ceza yarı nispetinde artırıl
mıştır. 

•Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı 
suçların zor kullanılarak işlenilmesi veya bu 
maksatla cebir istimaline teşebbüs edilmesi hal
leri de cezayı artırıcı bir sebep olarak maddenin 
ikinci fıkrasına ilâve olunmuştur. 

Âmmenin teessür ve heyecanını mucip olan 
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bu suçların matbuat vasıtasiyle işlenmesi tesir 
ve neticelerinin şümullendirilmesini icabettirdiği 
nazarı dikkate alınarak bu cihet de cezayı artı
ran bir sebep olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesinde bu kanunda 
yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılarının 
re'sen takibat icrası ile mükellef bulundukları 
ifade edilmiş ve bu suretle bu suçların mirasçı
ların müracaat ve şikâyetlerine lüzum kalmadan 
derhal takibe girişilebümesine imkân verilmiştir. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde milletçe his
sedilen büyük bir ihtiyaç tatmin edilmiş olacak
ta.) 

Mülâhazalariyle Yüksek Meclise arzedildiği 
müşahede edilmiştir. 

Komisyonda icra edilen uzun tartışmalar so
nunda, tasarının lehinde konuşan üyeler; 

Büyüklere hayatlarında saygı göstermenin 
öldükten sonra da hayırla yadetmenin millî ah
lâk ve terbiyemizin en iyi vasıflarından oldu
ğunu ; 

Türklüğe ve millî tarihe hizmet etmiş şah
siyetleri daima saygı ve şükranla anmanın Türk 
Milletinin ahlâkında bir anane haline geldiğini; 

Birinci Cihan Harbinden sonra Türk vatanı
nı istilâdan kurtaran ve yok edilmek istenen 
Türk Milletine istiklâlini temin eden Atatürk'
ün sağlığında bile milletçe derin bir şükran ve 
saygı ile sevildiğini; 

Tarihin kara günlerinde milleti esir ve vata
nı teslim etmeye hazır bulunan saltanatı devir
mek gibi en büyük bir medeni cesareti gösteren, 
(larp medeniyetine uymak için bütün medeni 
milletlerin seviyesine çıkılmasını sağlıyacak en 
cezri tedbirleri alan Atatürk'e kurtarıcı vasfı
nın verildiğini; 

Bu büyük kurtarıcının bütün karar ve ira
delerini hayranı olduğu büyük Türk Milletinin 
engin ruh ve yüksek vicdanından aldığını; 

Atatürk'ün Türk Milletinin ulvi mefkure 
ve inançları yolundaki bütün mücadelelerinde 
daima beraber ve önde olduğunu; 

Her Türk'ün bildiğini; 
Son zamanlarda Atatürk'e karşı yapılan 

neşriyatın ve bunların tahriki ile büstlerine 
yer yer vâki olan tertipli tecavüzlerin onun şah
sına değil fakat Türk inkılâp ve terakki hare
ketlerine karşı olduğunu; 

Kanunun fâni bir şahsiyeti, tarihî tenkid 
hududu haricine çıkarmayı istihdaf etmediğini, 

tarafsız tetkiklere ve hükümlere set çekmediğini 
Lâyiklik prensibi ile kemale eren terakki 

gidişini koruyacağını; 
Rejim dâvalarının etrafında sarsılmaz bir 

millî tesanüt vücuda getireceğini; 
Tasarının güttüğü hedefin Atatürk'ün salı

sına müteveccih bir gayretkeşlik veya bir taas
sup eseri olmadığını; 

Atatürk'ün heykellerine vâki tecavüzlerin 
artık fâni hayata karışmış bir şahsiyeti tahkire 
matuf olmayıp onun eserlerini hedef tuttuğunu; 

Mütecavizleri harekete getiren kuvvetlerin 
şahsî bir düşmanlığın tesiri ile yapılmadığını, 
bunların inkılâplara, teceddütlere müteveccih 
bulunmasında şüphe caiz olmadığı; 

Cumhuriyet rejimine, Cumhuriyet fikir ve 
hürriyetine, vicdan serbestliğine açıkça söveme-
diklerinden ve hücuma cesaret edemediklerinden 
dolayıdır ki o büyük insanın manevî varlığına 
taarruz ettiklerini; 

Onun şahsına tecavüz eden dillerin, heykel
lerine, büstlerine kalkan ellerin ifade ettiği mâ
na, doğrudan doğruya Türk milletinin hürriyet
lerine ve aziz Türk vatanına ve onun Kemalist 
Rejim ve inkılâbına çevrilmiş olduğunun katî 
olarak bilinmesi lâzımgeldiğiııi; 

Atatürk'ün fâni âleme karışan millî bir sem
bol olduğunu, bugünkü Türkiye'nin tek halas
kar bir timsali bulunduğunu; 

Türk bayrağına bir bez parçası nazariyle 
bakılmanın imkânı olmadığına göre bir milletin 
sembolü, vatanın timsali olan Büyük bir şahsi
yetin heykel, büst ve resimlerine de lâalettayin 
bir kimsenin heykel ve büstü ile müsavi tutma
nın doğru olamıyacağmı; 

Ahlâksızlara, kötülük yapanlara suçlarının 
nevi ve vasfına göre dünyanın her memleketin
de ayrı ayrı cezalar tertip edildiğini; 

İleri sürerek kanunun kabulünü istemişler
dir. 

Kanunun aleyhinde bulunan üyeler ise, Ata
türk'ün büyük hizmetlerini takdir ettiklerini 
şahsına karşı derin bir sevgi ve saygı besledik
lerini, ancak, velevki Atatürk dahi olsa bir şah
sı korumak için böyle bir kanun çıkarmanın 
hukuk prensiplerine aykırı olacağını, böyle bir 
zaruret duyuluyorsa isim zikretmeden Türk Ceza 
Kanununun bu hususa mütedair maddelerinin 
cezai müeyyidelerinin ağırlaştırılması suretiyle 
değiştirilebileceğini, ve Ceza Kanunundaki 516 
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îlcj maddenin 3 ncü bendinde yazılı âbide ve 
anıtları koruma hakkındaki hükümlerin bu 
maksadı temin edebileceğini; 

îleri sürerek kanunun tümünün reddini is
temişlerdir, 

Neticede kanunun tümü reye konmuş ve ye
di redde karşı dokuz oy ile kabule şayan oldu
ğuna karar verilmiştir. 

Bundan sonra maddelerin müzakeresine ge
çilmiş ve Hükümet teklifinin aynen kabulü mu
vafık görülmüştür. 

Kamutayın yüce tasvibine ivedilik ve yeğ
likle görüşülmek talepleriyle arzına ve Yüksek 
Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Çoruh 
M. CHiney 

Başkan 
Ankara 

O. T. îltekin 
Kâtip 

Balıkesir 
V. Asena 

" ^ • • • • ^ | Ü ^ ; ; ; T . ; 

Balıkesir 
Komisyon kararına 

muhalifim 
M. Erkuyumcu 

Bu Rapor Sözcüsü 
Ankara 

ff. §. tnce 

Ankara 
Komisyon kararına 

muhalifim 
O. Ş. Çiçekdağ 

Çankırı 
€. Boynuk 

Çorum 
Komisyon kararına 

muhalifim 
B. Ortakctoğhı 

tstanbul 
A. Moshos 

Kars 
Komisyon kararma 

muhalifim 
A* Çetin 
Seyhan 

8. Serçe 

w/wn 

Erzurum 
E< Karan 

Kars 
Komisyon kararma 

muhalifim 
L. Aküzütn 

Kütahya 
Komisyon kararına 

muhalifim 
S. S. Nasuhoğlu 

Yozgad 
N. Ü. Alcıh 

Mardin 
Prensipte mutabık değilim. Muhalefetimin 
sebepleri rapordan fazla yer tutacak kadar 
geniş ve utfun olduğu için bunları Yüksek Ka
mutayda arzetmeyi daha uygun buldum. Bu
raya sadece muhalif kaldığımı kaydetmekle 

iktifa ediyorum. 
M. K, Boran 
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Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkında 
Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Atatürk'ün mânevi varlığını 
tahkir veya tezyif yahut her ne suretle olursa 
olsun bu varlığa tecavüz edenler bir seneden beş 
seneye kadar ağır hapis eezasiyle cezalandırılır. 

Resim, heykel, büst gibi Atatürk'ü temsil 
eden eşyayı veya Atatürk hakkındaki sair eser
leri tahkir veya tezyif maksadiyle bozan, kıran, 
kirleten veya her ne suretle olursa olsun bunlara 
tecavüzde bulunanlar hakkında da aynı ceza ve
rilir. 

Yukarıki fıkralarda yazılı suçları işlemeye 
başkalarını teşvik ve tahrik edenler asıl fail gibi 
cezalandırılır. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı suçlar; 
iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu 
olarak veya umumi veya umuma açık mahaller
de alenen yahut basm vasıtasiyle işlenirse hük-
molunaeak ceza yarı nispetinde artırılır. 

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı 
suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle 
işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir 
misli artırılır. 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı suçlardan 
dolayı* cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat 

yapılır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BaşfaaJkan Devlet Balkanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

R. Nasuhioğlu 
Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 

H. Köymen H. Özyörük 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

F. Köprülü H. Polatkan 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

T. ileri K. Zeytinoğlu 
Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

Muhlis Ete Dr. E. 11. Üstündağ 
G. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

R. Salim Burçak N. ökmen 
Uulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 

S. Kurtbek N. Özsan 
işletmeler Bakanı 

Hakkı Gedik 
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