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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci Oturum
Niğde Milletvekili Necip Bilge 'nin, Birleşik
Amerika Devletleri Senatosunca Batı Avrupa
Savunma Plânlarına iştirake davetimiz husu
sunda alınan kararın hukuki değeri ile şümu
lünün açıklanmasına;
Trabzon Milletvekili Cemal Reşit Eyüboğlu'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 olma
dığına, şimdiye kadar gerek teberru yolu ile
ve gerekse yabancı kaynaklardan toplanan ve
bu işler için sarf olunan paraların miktarına;
Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin,
süt, yoğurt, peynir ve sütten mamul bilûmum
gıda maddelerine dair olan sözlü soruları, ilgili
Bakanlar hazır bulunmadıklarından, gelecek
Birleşime bırakıldı;
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyaeıgiller'in, İstanbul'da yeniden ihdas edilen iki
noterliğe ve buraya terfian tâyine müstahak
noter bulunup bulunmadığına, geliri yüksek
noterliklere Eylül 1938 tarihinden beri kimlerin
tâyin edildiklerine dair sorusuna, Adalet Ba
kanı cevap verdi.
Mardin Milletvekili Cevdet öztürk'ün, Su
riye 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 geti
rilmesine dair sorusuna, Başbakan Yardımcısı
ile İç ve Dışişleri Bakanları cevap verdiler;
Gazianteb Milletvekili Süleyman Kuranel'in,
yurdun imar ve kalkınması için ne gibi tedbir-

lir alındığına, ne gibi plân ve programların
hazırlandığına, bâzı Bakanlık fen heyetleriyle
^lge müdürlerinden tasarruf yapılması, bamdırlık müdürlerinin ıslahı ve Artırma, Ek
şitme ve İhale Kanununun değiştirilmesi için
nfe düşünüldüğüne dair sorusu, ilgili Bakan
oturumda hazır bulunmadığından, gelecek Bir
leşime bırakıldı.
i Gazianteb Milletvekili Süleyman Kuranelj'in, il merkezlerinin kaçında Hükümet Ko
nağı bulunduğuna ve Gazianteb'e 1952 yılında
Hjükümet Konağı yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusuna, Maliye Bakanı
c4vap verdi.
j Atatürk Kanunu tasarısının görüşülmesine
başlamadan önce Atatürk'e ve onun inkılâp
larına bağlılık duygularının ifadesi maksadiyle
B}iyük Millet Meclisinin saygı duruşuna davet
oljunması hakkındaki önerge kabul olundu ve
ayakta üç dakika saygı duruşunda bulunuldu.
1 Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki
K|anun tasarısının tümü üzerinde görüşüldü.
| Birleşime ara verildi.
İkinci Oturum
\ Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki
K^nun tasarısının tümünün görüşülmesine de
vanı olundu.
{ 7 . V . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
fçel Milletvekili
R. Komitan

Kâtip
Kayseri Milletvekili
/. Kirazoğlu

2. — HAVALE EDİLEN
Teklif
1. — Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakeıoğlu
ve iki arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 515
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun teklifi (2/219) (Adalet Komisyonuna);
Raporlar
2. — 1944 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Genel
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış-

Kâtip
İstanbul Milletvekili
F. Tekil

KÂĞITLAR

tav Başkanlığı tezkeresiyle 1944 yılı Kesinhesabı
hajkkmda Kanun tasarısı ve sayıştay Komisyonu
rakoru (3/142, 1/43) (Gündeme);
13. — Edebiyat ve sanat eserlerini koruma için
kujrulan Berne Birliğine katılmak hususunda
Hükümete yetki verilmesine dair kanun tasarısı
ve | Dışişleri, Millî Eğitim ve Adalet Komisyonla
rı Raporları (1/94) (Gündeme).

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Refik Koraltan (İçel)
KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Nazlı Tlabar (İstanbul)
<•»

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturum

açılmıştır.

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI
1. — Erzurum Milletvekili Enver Karan'ın,
Nüfus Kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine
dair olan kanun teklifinin geri verilmesi hak
kında önergesi (4/137)
Yüksek Başkanlığa
Nüfus Kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra

ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair
kanun teklifimin geri verilmesini rica ederim.
Erzurum
Dr. Enver Karan
BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz.

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Atatürk aleyhine işlenen suçlar hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/167)
BAŞKAN — Müzakere usulü hakkında bir
takrir var, okutuyorum.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Atatürk hakkındaki kanun tasarısının bugün
müzakere ve intaç edilebilmesi için sözlü soru
lardan evvel gündemin birinci maddesine alına
rak ilk önce bu kanunun müzakeresine başlan
masını teklif ederim.
Afyon
Emekli General
Ali İhsan Sâbis
BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Yüksek tas
vibinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir.
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Usul
hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) —
Muhterem arkadaşlar, şimdi kabul ettiğiniz tak
rir yalnız Atatürk Kanununun sorulardan evvel
görüşülmesine dairdir, Malûmunuz olduğu veç-

-
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hile İçtüzüğün 78 nci maddesi gündemin terti
bini elimizdeki gündemdeki sıraya göre yapmış
tır. Fakat ihtiyaç ve zaruretler karşısında Yük
sek Meclise bu sırayı değiştirmek yetkisini tanı
mıştır. Buna dayanarak geçen celse bendeniz
bir takrirle kanunların sorulardan evvel görü
şülmesini rica ettim ve beni tasvip ettiniz. Gö
rüyorsunuz ki, bugünkü gündemde 6 soru ve
18 kanun teklif ve tasarısı vardır. Bugüne ka
dar kanun teklif ve tasarıları komisyonlardan
Umumi Heyete gelmediği için biz gündemdeki
sıraya göre önce soruları görüşüyorduk. Fakat
şimdi görüyoruz ki komisyonlar yavaş yavaş ka
nun teklif ve tasarılarını umumi heyete arzetmeye başladı. Bu vaziyet karşısında, bugünkü
zaruret ve ihtiyaca göre 78 nci maddenin bu sa
lâhiyetine dayanılarak gündemi, bir birleşim
için değil, toplantı sonuna kadar şu şekilde ter
tiplemek için bir takrir veriyorum. Takrir, so
rulardan evvel kanun teklif ve tasarılarının gö
rüşülmesini tazammun etmektedir. Tasvibinizi
rica ederim. Çünkü hayati ehemmiyeti olan
kanun tasarılarının memleketin hayır ve nefine
olarak sorulardan evvel görüşülmesi lâzımdır.
BAŞKAN — Arkadaşımızın izahatını dinle
diniz, bir de takriri vardır. Şimdi müzakere-

-
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sine başlamayı tasvip ettiğiniz kanunun muza- 1 iradesiyle yarattığı Cumhuriyeti nesilden nesile
payidar kılmak için Hükümetin getirdiği, encü
keresi sonunda tekrar reyinize arzedeceğim.
menimizin de tasvip eylediği bu tasarıyı huzu
HAMDI ORHON (Trabzon) — Söz istiyo
runuza getirmiş bulunuyoruz.
rum, usul hakkında konuşacağım.
Atatürk'ün kimliğini burada kemaliyle izah
Muhterem arkadaşlar, Mehmet Daim Bey
edersek artık onun yarattığı eserleri koruma
arkadaşımızın teklifi, soruların bundan sonra
nın
bir borç olduğunu derhal kabulde tereddüt
gündemin ikinci kısmına, kanun teklif ve tasa
etmeyiz.
rılarının ise evvele alınmasını mütazammındır.
Arkadaşlar bugün, taştan mamul Atatürk'e,
Soru, müessesesi gerek muhalefette, gerekse
tunçtan masnu Atatürk'e el kaldırmak, etten ve
iktidarda bulunan milletvekili arkadaşlarımızın
kemikten Atatürk'e suikast etmekten daha az
murakabe yoludur. Bu yolu sona bırakmak de
bir suç değildir. (Oooo! sesleri)
mek, kanun tasarı ve tekliflerini daima öne al
Muhterem arkadaşlar, biz sizleri sükûnetle
mak suretiyle onu ihmal etmek demektir.
dinledik ve hayret nidası çıkarmadık.
Keyfiyeti dikkatinize arzederim.
BAŞKAN — Arkadaşlar, Cuma günü tasarı
BAŞKAN — Efendim, esasen arkadaşımız
hakkındaki müzakereler iyi bir hava içinde ve
İçtüzüğün 78 nci maddesini okudu. Yüksek He
sükûnetle devam etti. Lütfen bugün de aynı sü
yetiniz, icabettiği zaman şu veya bu şekilde
kûneti gösteriniz.
gündemi değiştirmek hakkını yine İçtüzüğün o
ADALET KOMİSYONU ADINA HÂMİD
hükmüne göre haizdir.
ŞEVKET İNCE (Devamla) — 1918 Mütareke
Zaten teklifi reyinize koymadan evvel bu
sinin sim siyah günlerinde Türkiye'de, vatan
mülâhazayı Yüksek Heyetinize arzetmeyi düşün
sız bir toprak, topraksız bir vatan vardı. Bu
müştüm. Reye koyacağım zaman arkadaşımızın
hal, Türklüğümüz için iki yokluk ifade ediyor
teklifi ile beraber aynı noktaıi nazarı beyan ede
du. Bu iki «yok» tan bir vatan yaratan, Mustafa
ceğim.
Kemal'di, işte bugün bâzı nadanlar o Mustafa
Şimdi knunun müzakeresine devam edeceğiz.
Kemal'in heykelim yıkıyorlar. Türk vatanında
Geçen Cum günü son dakikada Adalet Ko
tek bir âbide vardır ki, ona zaman bile dokuna
misyonu sözcüsü söz istemişti. Vakit geçmiş,
maz. Yani onu zaman denen kahir kuvvet bile
ekseriyet de kalmamıştı. Bugüne talik ettik.
aşmdıramaz. Bu âbide Mustafa Kemal'in hey
Zaten sözcü her vakit söz istemek hakkını haiz
kelidir. Bu heykelin yıkılmasına 13 asır bile
dir. Sözü Adalet Komisyonu sözcüsüne bırakı
yetmezken, onu 13 yıl sonra bâzı eller yıkmaya
yorum.
kalkıyorlar.
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAMİD
Birinci Dünya Harbi nihayete erdiği gün,
ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muhterem arka
Türk vatanı bir türlü değil, beş türlü değil, hat
daşlarım, birçok hususları ihtiva eden ve esas
tâ on türlü yoktu. Toprağımız, tarihsiz ve coğlı noktalarda tevakkufu icabettiren bu mühim
rafyasız kalmıştır. Şüphe yok ki siz, bu elîm
tasan üzerinde istedim ki bir sözcü olarak yazı
maceraları ya görenlerden veya işitenlerdensiile huzurunuza çıkayım. Çünki nihayet yazı, te
nizdir.
fekküre, teenniye, dikkate davet eden bir şey
Benim burada yaptığım şey, sadece o acı
dir. Bu şeyden kendimi kurtarmıyayım dedim.
hâtıraları hafızalarınızda canlandırmaktan iba
Bu itibarla leh ve aleyhte heyeti celilenize mâ
rettir.
ruzât veren arkadaşlarımı yazı ile karşılıyacaArkadaşlar ilk Umumi Harbden sonra, Türk
ğım.
Milleti bir ahali yığmı manzarası gösteriyordu.
Muhterem arkadaşlarım, sözüme Atatürk'ün
Ve bu manzara bizim için kıyametin kopması
1926 senesinde söylediği büyük bir vecize ile
demekti. Tam bu sırada Tanrı bir adam yarat
başlıyacağım:
tı. Ve bu adam o kıyamet içinde milletin başına
Atatürk: «Benim naçiz vücudum bir gün el
geçerek yıllarca savaştı, ve nihayet bize müs
bet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriye
takil bir vatan, şerefli bir bayrak ihda etti,
ti ilelebet payidar kalacaktır.» Demişti.
evet, kıymet ve kutsiyeti zedelenen ay yıldızlı
İste arkadaşlar; bizler de Atatürk'ün millet I millî alâmetimizi şanlı bir bayrak haline koydu

— 80

B : 73

7 . 5 . 1951

ve tarihimiz; cesur, hamiyetli ve derin hamlele- I
riyle yeniden devam etmeye başladı.
Arkadaşlar, bu vaziyetleri yaratan, bu neti
celere bizi kavuşturan kurtarıcı adamın adı:
Mstafa Kemal'di.
îşte aziz arkadaşlarım; bâzı kırılası eller
bugün, bu Mustafa Kemal'in heykelini yıkıyor
lar.
Biliyorsonuz ki ilk Cihan Harbinde yüz bin
lerce düşman askeri ve iki büyük devletin filo
ları, aziz vatanımızı yıkmaya ve batırmaya kâ
fi gelmemişti. Fakat onu kurtarmaya bir tek
adam kifayet etti. Bu adam Mustafa Kemal'di.
îşte bugün, bu Mustafa Kemal'in heykelini yı
kıyorlar.
Arkadaşlar; Avrupa'nın ve Amerika'nın bi
le hâtırasına hürmet duyduğu bizim büyük bir
ölümüz vardır: O ölünün adı da Mustafa Ke
mal'dir. îşte bugün o Mustafa Kemal'in heyke
lini yıkıyorlar. Bu lâyemut ölümüz hakkında
büyük bir İngiliz diplomatı olan Hor Belişa 21
Nisan 1951 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki
beyanatında bakınız ne diyor:
«İngiltere'de hemen herkes, büyük Ata
türk'ün başarıları hakkında geniş malûmata
sahiptir.
Atatürk'ün gerek şahsi, gerek inkilâplariyle asrımıza yaptığı tesiri müdrikiz. Britanya
halen birçok güçlüklerle karşı karşıyadır. Bun
ları hal için Atatürk zihniyetinin tatbiki gerek
mektedir. Mamafih bizim de Çörçil gibi büyük
bir Devlet adamımız vardır» îşte Atatürk ça
pında bir adama ihtiyaçları olduğunu söyliyen
diplomatın bu sözleri, içinde yaşadığımız hava
yı saadeti bize veren muazzam varlığın değeri
ni tamamiyle ihata edemiyenlerimize ne güzel
ve ne ibret verici bir misal teşkil etmektedir.
Arkadaşlar; milletin yakın ve uzak tarihin
de birçok savaş ve siyaset kahramanları bulu- I
nan bir milletin yani Alman Milletinin nasılsa
başına geçen ve gökten inme bir semavi hüküm
dar tavrını takman, adına and içilen, ilâh tas
lağı ve iktidar şımarığı bir devlet reisi bile, j
- kendi milletinde bol örnekler varken - istik
lâl meşki olarak bizden bir Türk'ü seçmişti, bu
Türk de: Mustafa Kemal'di, Atatürk'tü.
îşte bugün kendi milletinin bahtsız birkaç
ferdi o büyük vatan çocuğuna kendi heykelini
çok görmeye başladı.
Atatürk'e, onun maneviyatına, onun heyke- |

0:1

line tecavüzü yasak edici bir kanun çıkarmak
lüzumiyle karşılaşmamız, filhakika bizim için
acı bir kaderdir. Fakat vâki olan tecavüzler ve
bundan sonra da vukuagelebileceğini tahmin
ettiğimiz taarruzlar, bu lüzumun yarattığı acı
dan daha beterdir. Bu acıya katlanmamaya, bu
hastalığı kuvvetli bir zehirle tedavi etmeye
mecburuz. Bizler değil arkadaşlar; fakat bu zehiri, kanuni bir zaruret haline koyanlar hicap
duysunlar.
Arkadaşlar, bilirsiniz ki kanunların da tehzip ve temdin meziyetleri vardır. Bilhassa ceza
tehdidi altındaki temdin ve tehzipler, hemen
her yerde müspet neticelerini gördüğümüz eser
lerdir. Zamanında İstiklâl Mahkemeleri Kanun
ları bize bunun en parlak misalini vermiş bu
lunmaktadır.
Arkadaşlar; Atatürk'ün heykellerini yapan
ların çoğu, yabancı sanatkârlardır. Biz Türk
olarak, (Bunları niçin ecnebi elleri yapıyor?)
diye ıstırap duyarken bugün o büyük Türkün
heykelini, bir haftada 12 defa ayrı ayrı 10 Tür
kün eli yıkıyor. Bu yıkıntıların yarattığı ıstı
raba Türk milletinin mânevi varlğı ve Türk
milletinin münevverleri asla katlanamaz katlan«uyacaktır da. Haklı dâvaların; haklı ıstırap
ların sebeplerini kanunla önlemezsek, hususi
infiallerin ve irticaî düşüncelerin muhakemesiz
ve şuursuz tezahürlerine imkân vermiş oluruz.
«Şahıs için kanun yapmak doğru değildir» diyen
bâzı arkadaşlarıma hatırlatmak isterim ki, Ata
türk bir şahıs değil, fanî âleme kavuşmuş lâkin
her dakika yanımızda yaşıyan ebedî ve mânevi
bir ruhu inkılâptır. Biz, bu inkılâp ruhunun
bizim için, vatanımız için yarattığı Kemalist re
jimi nesilden nesle ayakta tutmaya ve yaşatıp
yükseltmeye mecburuz.
Atatürk'ün I eykeline yapılan taarruz, onun
büstüne sıçratılan taaffün, her hangi bir ölüye
karşı yapılmış nu'ddi bir tecavüz telâkki oluna
maz. O taarruzda derin, korkunç bir kasıt var
dır. Atatürk rejimini yıkmak kastı. İçinde yaşa
dığımız Kemalist ıejimini biz, ırzımızı, ayali
mizi korur gibi muhafazaya memuruz. İşte bu
nun içindir ki, arkadaşlarım genç, ihtiyar demiyerek fakat uyanık birer Türk çocuğu olarak
Atatürk'ün ruhu azizini kalblerimizde olduğu
kadar meydanlarımızda da ebediyen yaşatacağız.
Çünkü her çağda ve her millette devlet kuran
lar o milletin ömrü boyunca bir saygı hâlesi

— 81—

B : 73

7.1 .1951

O :1

içinde yaşatılmaya .layıktırlar. Atatürk'ün bi I n üşürken tahammül ettik.
zim için yalnız yeni bir devlet kuran adanı değil,
2. — 153 sayılı Atatürk'e Gazi unvanının tev
eski takat çok güzel bir ifade ile söyliyeyim sa
cihine dair olan Kanun,
dece müeeddidi büııyanı devlet değil bundan
"3. — 1596 sayılı Mustafa Kemal Köprüsü
fazla olarak, bir milletin kaderine yeni bir veçhe
hakkındaki Kanun,
veren, seri halindeki inkılâplariyle medeniyet
4. — 2307 numaralı Medeni Kanunun mahfuz
dünyası içinde mensup olduğu milleti ayakta
hisse hakkındaki hükmünün Atatürk hakkında
tutan ve ona şeref kazandıran bir varlıktır.
cari olaınıyacağı hakkındaki Kanun,
Onun adına, onun haysiyetine, onun şerefine,
5. — 2622 numaralı Atatürk soyadının başkaonun inkılâplarına bütün Türk milleti vâristir.
I lan tarafından almamıyacağma dair Kanun,
Türk Cumhuriyeti yaşadığı müddetçe kanun6. — 4677 sayılı Atatürk'e Anıd - Kabir in
lariyle ve ananeleşen yasalariyle onun büyük adı
şasına
dair Kanun,
nı daima muhafaza edecektir. Türk milletinin
Görülüyor ki, bugünkü Anayasamızın, yüinanı adına Atatürk, her nesil için en büyük te
minat olacaktır. Sağduyumuzun bize borç halin | rürlükte bulunduğu zamanlar içinde bu kanun
de telkin ettiği bu gerçek, bir milletin ahdi ha
lar çıkmıştır. Biz, şahıs için değil, - eünki Ata
linde kanunla da vesikalandırılmalıdır. İçimiz
türk artık (şahıs) değildir, fâni hayata veda
den bir tek nankörün bile bozmasına tahammül
etmiş sadece büyük mânevi bir varlıktır - biz,
edemiyeceğimiz bu büyük saygı, Türkiye Büyük
onu tahkir ve tezyif ve onun hakkında yapılan
Millet Meclisinin bir şükran borcu olarak kanuni
eserleri tahrip ve telvis edenler hakkında ka
bir hüviyete bürünmelidir.
nun yapıyoruz.
Evet arkadaşlar, bu eşsiz vatan çocuğunu
Atatürk'ün heykeline, resim ve büstlerine
Türk milleti sevgi ve saygı aylası içinde yaşat
tecavüzün mânası açıktır; tecavüzün yegâne he
ma! ı, ona kasti hakaretle velev ima tarikiyle bi
defi: Atatürk'ün millet] eştirdiği milletimize.
le olsa, dil ve el uzatanları, kuvvetini, milletin
asrileştirdiği memleketimize ve onun tekâmülü
ihtiram duygusundan alan böyle bir kanunla ce
ne ve terakkisine taarruzdur. Bu taarruzlar, bil
zalandırın alıdır.
hassa büyük Doğu, Sebilülreşat, Orhon gibi ga
zetelerin neşriyatından gıda almaktadır. Bu ta
Muhterem arkadaşlarım, teneffüs ettiğimiz
sarının kanun halini almasını tasvip etmiyen
bu müstesna hürriyet havasını, milletçe ona borç
arkadaşlar, Anayasanın 69 ncu maddesindeki
lu olduğumuzu unutmamak nimetşinaslığını gös
(kişi) tâbirine dayanmakta ve şahıs için kanun
termek bu millete has hasletleri erdendir. Atatürk
çıkarmanın bu maddeye muhalif olacağını söy
bize bir vatan verdi, biz onun mânevi evlâtları
lemektedirler.
olarak ondan hususi bir kanunu nasıl esirgeyebi
liriz? Arkadaşlar, Atatürk'ü ve eserlerini inkâr
Biliyorsunuz ki arkadaşlar, 4695 sayılı. Ana
etmek 1918 mütarekesinin kapkara günlerini bil
yasanın 104 ncü maddesi, 491 sayılı Teşkilâtı
memek veya beğenmektir.
Esasiye Kanununun Türkçeleştirilmiş olduğunu
Biliyorsunuz ki, arkadaşlar, Kemalist rejim, I ve fakat mâna ve kavramda bir değişiklik yapılmillileşme ve muasırlaşma düsturlarına dayanır. j madiğini söylemektedir. O halde (kişi) tâbirinin
mukabili olan (fert) kelimesi üzerinde biraz
Bu düsturların muhafazası için sarsılmaz bir
duralım ve eski metni burada beraberce okuya
millî dayanışma temin edecek olan böyle bir ka
lım:
nunu behemehal çıkartmalıyız.
Şahıs için kanun çıkarılamaz diyen arkadaş
69 ncu madde : «Türkler, kanun nazarında
lara kısaca şu maddî ve vakıavi eserleri tetkik
müsavi ve bilaistisna kanuna riayetle mükellef
etmelerini rica edeceğim.
tirler. Her türlü zümre, sınıf, aile ve fert imti
1. — 144 No. lı Atatürk'e Başkumandanlık tev yazları mülga ve memnudur.»
cihine dair olan Kanun (Tarihini söyle sesleri).
frörüyorsunuz ki arkadaşlar, her Türk, ka
SINAN TEKELÎOttLU (Seyhan) — Tarihi
nun, nazarında müsavidir. Ve her Türk kanuna
ni. söyle.
riayete mecburdur. Ve Türkiye'de her türlü
zümre, sınıf ve aile ve fert imtiyazı memnudur.
HÂMÎT ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Her
Bu ne demektir? Pek acık bir mâna taşıyan ve
zaman münakaşa edersin, sözümü kesme, sen ko-
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sadece yaşıyanlar arasında imtiyaz tanmııyan
bu madde hükmüne (ölüleri) de katmak nasıl
mümkün olur? Hukukan böyle bir itiraza kıy
met vermeye biz imkân bulamıyoruz, ölüler ara
sında bir imtiyaz varsa, o, ancak kalblerden ge
len ihtiramlarla ifade olunur ve bu ihtiramlar
bazan Atatürk'e yapıldığı gibi anıt-kabir, büst,
heykel yapmakla mânalandırılır ve yaşatılır.
Ölümü günü radyoları susan, üç gün evvel yap
tığımız gibi mânevi huzurunda 3 dakika say
gı sükûtu gösterilen, diplomatların ziyaretle
rinde kabrine çedenkler konan, mezarı için bu
Meclisçe 30 milyon lira sarfı kabul edilen Atatürk - Salâhattin Adil Paşanın tavsifi veçhile sadece bir (Paşa) değil, bir mirliva Mustafa Ke
mal Paşa değil, lâkin kadir bilen memleket ço
cuklarının Atasıdır ve bu milletin müncisi ve
Türklüğü çağdaş milletler mertebesine yükselt
mek azmiyle inkilâplar yaratan cesur, hamleli
bir babasıdır.
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BAŞKAN — Rica ederim efendim; müda
i hale etmeyiniz.
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Türk
milletine hakarettir bu. Nasıl konuşuyorsunuz?
Bu millet böyle şey yapmaz efendim..
HÂMİT ŞEVKET İNCE (Devamla) — Biz
sizi dinledik yahu, biraz da sen bizi dinle!
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Ben
millete hakaret etmedim.
İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) —
Bunu nasıl söylüyorsunuz Hâmit Bey?
MUAMMER OBUZ (Konya) — Böyle dü
| şünce olmaz, Türk milletini küçümsiyemezsiniz.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Muammer
Bey (Gürültüler).
HÂMİT ŞEVKET İNCE (Devamla) — Bu
I nun neresi dokundu size? Muammer Bey, sana
soruyorum, neresi dokunuyor, ka^lk cevap ver.
OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) —
Ben cevap vereceğim.

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Bu
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — İşi, his- |
siyatı tahrik şekline dökme, müdafaanı yap..
I millete hakarettir, böyle şey olamaz. (Şiddetjli
gürültüler)
HÂMÎT ŞEVKET ÎNCE (Devamla) —
HÂMİT ŞEVKET İNCE (Devamla) — Ol
Onun için bu kanunla biz, Atatürk'ün mânevi
du, oldu. (Gürültüler, masalara vurmalar)
mamelekini ve Türk münevverlerine emanet et
BAŞKAN — Müsaade buyurun!...
tiği Cumhuriyeti vasiyeti mucibince korumak is
temekteyiz.
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Ata
türk bu miUetin varlığıdır.
Muhterem arkadaşlar, hayalinizde acı ve çok
acı olacağına inandığım bir vakıa yaratmak isti- I
HÂMİT ŞEVKET İNCE (Devamla) — İşte
yorum. Bir gün sabahleyin kalkınca Samsun'da
bu düşüncelerin tesiri altındadır ki, bu tasarı
ki, Ankara'daki, İzmir'deki ve memleketin dört
düzenlenmiş ve kamu haklarının koruyucusu
bucağındaki Atatürk Heykellerinin parça par
olan savcılarımıza Atatürk'ü temsil eden eser
ça edildiğini, onların kirletildiğini gazetenizde
lere hakaret ve tezyif kasdiyle el ve dil uzatan
okur veya yine bir gün Anaf artalar caddesindeki ı ları takip hakkı verilmiştir. Bu tasarı millî
Zafer Âbidesinin Mehmetçik ve Zeynepleriyle I vicdanın ve münevver duyguların mustarip bir
birilikte yerlere serildiğini seyrederseniz nasıl bir
sayhasıdır. Bunu, memleket selâmeti namına
duygu altında kalırsınız? Yürekleriniz ta derin
kabul etmenizi Adalet Komisyonu hesabına rica
den yaralanmaz, bu memleketin Kemalist rejimi
ederim.
hakkında büyük endişelere kapılmaz mısınız?
BAŞKAN — Müsaade buyurun, sözünüz bit
Ve kendi kendinize demez inisiniz ki; yahu, ma
ti mif.
ziye mi dönüyoruz, karanlıklara mı davet olu
HÂMİT ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Bu
nuyoruz?
aksülamel gösteren arkadaşlardan çok rica ede
AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Bu I rim, kendi vicdanlarına tesir eden yerler varsa
nasıl söz? Türk Milleti bunu yapmaz millete ha
onu lütfen izah etsinler. Hamdi arkadaşımız ye
karet ediyorsunuz.
rinden bağırıyorlar. Adalet Bakanı bundan on
MUAMMER OBUZ (Konya) — Nasıl söz- I gün evvel, Atatürk'ün heykellerine 67 taarruz
olmuş, bunların 52 si 14 Mayıstan evvel, geri ka
ler? Siz şahsan mı konuşuyorsunuz? Kanunu mu
lanı
14 Mayıstan sonradır, dediler. Adalet Baka
müdafaa ediyorsunuz? Millet bunu nasıl yapar,
millete güven iniyorsunuz?
| nının bu istatistiğe dayanan sözlerine karşı neden
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6 gün bağırmadılar da şimdi beni böyle karşılı I len bir hassasiyetle karşılaşıyoruz. 2 9 . 3 . 1 9 5 İ
yorlar!
tarihinde Büyük Meclise sunulan ve müzakere
BALKAN — Efendim; aleyhte konuşan ar
etmekte bulunduğumuz kanun taasrısı hazırlan
kadaşlardan sonra geçen celsede lehte konuşan
mış bulunuyor.
arkadaşlarımızdan Behzat Bilgin söylemiş idi, on
4. Hükümetin bu teşebbüsü üzerine Ata
dan sonra lehte konuşacak olan Muhlis Tümay'türk'e karşı memleketin seçilmiş gibi muhtelif
dır. Kendileri buradalar mı efendim.
köşe ve bucağında başlıyan her nevi tecavüz ha
reketleri birden durmuş ve sinmiş bulunuyor.
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Burdayım.
BAŞKAN — Buyurun.
Muhterem arkadaşlarım; burada mukadder
bir sual vardır. Bu tecavüz hareketlerini kim
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muhterem
ler yapmışlardır ve niçin yapılmıştır. Hepi
milletvekili arkadaşlarım, Atatürk aleyhine işle
miz biliyoruz Medeni Kanunla aile hayatımızda
nen suçlar hakkında Hükümet tarafından hazır
ve kadın hakları üzerinde, Türk harfleri üze
lanan kanun tasarısı üzerinde, bugünle iki gün
rinde ölçü, tartı, sene ve hafta tatili, giyime
dür Büyük Mecliste leh ve aleyhte görüşme
ait şapka, bütün muaşeret hayatımızda milletçe
ler cereyan etmektedir.
ve devletçe yürüyüş istikametimizde, dünya iş
Eğer Büyük Meclisin ekseriyetinin kanunun
lerini dinimizden ayırma, nihayet cumhuriyet,
çıkması aleyhinde konuşan arkadaşların reyinde
demokrasi yolunda, enine boyuna ve derinliğine
olduklarını tahmin edebilseydim; bu yolda konuş
esaslı inkılâplar geçirdik. Bu inkılâpların ha
mayı sizleri sıkan bir külfet sayar ve susmayı
zırlanış kökleri, ne kadar yakmda olursa olsun,
tercih ederdim.
bunların azimle tahakkuka ve fiile çıkarılmasın
Müsaadenizle kanun tasarısı, Büyük Mecliste
da bir öncü olarak, bir önder olarak baş rol
konuşulanları; ve ileriye sürülen fikirleri nazarda
muhakkak
ki Atatütk'ün irihisarmdadır.
tutarak bir iki nokta üzerinde duracağım.
Muhterem arkadaşlarım; dünyanın neresin
1. Bundan birkaç gün evvel, bir arkadaşın
de, hangi inkılâp hareket ve prensipleri; halkın
sorusu münasebetiyle Sayın tçişleri Bakanımız
bütün tabaka ve fertleri arasında aynı telâkki
beyan ettiler ki, ölümünden 14 Mayıs 1950 tarihi
ve yumuşaklıkla karşılanmıştır.
ne kadar (12) senelik bir zaman içinde Atatürk'
ün, mânevi şahsiyetine (51), fotoğrafına (12),
Sonra; insanların, eskiye ve alışılana karşı
heykel ve büstlerine (4) ki ceman (67) ve 14
duydukları bağlılık zaıf ve karakterini inkâr
Mayıs 1950 tarihinden son zamanlara kadar, kı
mümkün müdür?
sa bir zaman içinde büst ve heykellerine (9),
Eğer böyle olmasaydı her inkılâp ve yeniliğin
mânevi şahsiyetine (5), fotoğrafına (1) ki ce
memlekette tutunması için tarih sayfalarına,
man (15) tecavüz hâdisesi tetfbit edilmiştir.
kardeş kanlarının dökülmesine lüzum kalır mıy
dı?
Bundan an'lıaşıhnalkt'adır kü, bu müessif te
Her camia ve millet içinde inkılâpların yer
cavüz hâdilaesli yurdum köşe 'bucağına serpişti
lerine yerleşinceye ve şuura maledilerek millî
rilmiş haldedir.
kıymet haline gelinceye kadar, uyandıracakları
Vaka olarak son zaman içinde, bilhassa Hü
aksülâmelleri tamamen bertaraf etmeye imkân
kümetin değişmesi gibi buhran arzedebilen bir
bulunamadığı anlaşılmakadır.
zamanda, birbirini takip etmiştir. Şekli, ha
Elbetteki bizim içtimai muhitimizde de bu
tırlanması insana ıstırap verecek derecede elim
mukavemet hareketlerini beklemek zaruri olur
dir.
du. Bizim inkılâplarımızın memlekette yerleş2. Bu tecavüz hareketleri karşısında gençli
|
tirilmesi zamanında ve onun hareket ve heyecanğin, halkın, matbuatımızın dile getirdikleri
nefret hisleri izhar edilmiş, yer yer protestolar i lan arasında ve o günün siyasi şartları içinde bu
aksülâm eller tamamiyle satha çıkamamıştır.
ve mitingler tertiplenmiş, millî bir galeyan mi
Tek tük hâdiseler şeklinde, dar ve küçük mu
sali halinde Atatürk sevgisinde birleşilerek teca
hitlerde; bu nevi tezahürlerin bakiyelerini, mem
vüzlerin ret ve tel'ininde söz ve kalp birliği edil
lekette esmeye başlıyan hürriyet havası içinde bu
miştir.
gün görüp teşhis de hata olmıyacağı kanaatinde
3. Memleket sahnesinde beliren bu yepyeni
yim.
hâdiseler üzerinde Hükümet taarfından gösteri-
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O halde Kırşehir'de Ata'nm heykelinin çene
sine, burnuna tevcih edilen darbede, bu aksülâmelin ruhunu, Atatürk'e karşı yapılan tecavüz
lerde; Atatürk ve onun getirdiği eserlere karşı
düşmanca hislerin tezahürlerini görmekte ve teşhisde isabet vardır. Hattâ yoktur diyebiliriz.
O halde inkılâbın getirdiği kıymetlere karşı
düşmanlık hisleri, Atatürk'ün heykel ve büstleri
ne, mânevi varlığına tecavüzle iftihar ediliyor.
Burada tecavüz muvaffak olursa, ondan son
ra hakiki hedefe, inkılâplara tecavüz sırası gel
miş olacaktır. Bu mütalâa ile ifade etmek lâzım
dır ki, mevzuubahis tecavüzler ve hakaretler, bi
rer meczup hareketi değildir. Bu hareketlerin,
memleketin muhtelif köşe ve bucağına dağılmış
bulunması ve sonra karşı hareket ve galeyanlar
ve Hükümetin teşebbüsü karşısında, birden dur
ması; bu hareketlerin bir plân içinde ve karan
lık maksatlı bir mihrak tarafından idare edildi
ğine delâlet etmektedir. Hâdisenin böyle cereyanı
karşısında, işi mühimsememek değil, çok ehem
miyetle nazara almak lâzımdır.
Muhterem arkadaşlar, anlamış bulunuyoruz ki,
Atatürk'e karşı milletçe duyulan sevgi ve saygı
ve bunun hâtırasına karşı yapılan maksatlı ve
plânlı tecavüzler ve bu tecavüzlerin uyandırdığı
galeyan olarak tavsif edebileceğimiz mitinkler ve
hareketler karşısında Hükümet Atatürk aleyhin
de işlenen suçlar hakkındaki Kanunu hazırlıyarak
böylece, bu hâdiselerin tedbirlerini almayı düşün
mektedir.
Arkadaşlarım kanaatimce Hükümet; bu teklif
ve teşebbüsle yüksek huzurunuza gelmekte haklı
dır ve isabetlidir.
Kanunun tekniği ve Anayasa hükümleri, ve
hukuk prensipleri bakımından kanun teklifinin
kabulünde hata var mıdır 1
Hepimiz biliriz ki, kanunlar; cemiyet nizam
ve kaideleri, konma sebeplerini, cemiyetin zaru
retleri ve menfaatlerinden alırlar.
Atatürk, memleket kurtarış hareketlerinde ön
cü olarak Türk inkılâp ve Cumhuriyetinin kuru
luşunda önder olarak müstesna bir tarihî şahsi
yete sahiptir, ölümü ile tabutunun arkasından
dökülen göz yaşları ve memleket dışı âlemde
uyandırdığı devamlı alâka hiçbir fâniye nasip ol
mamıştır, sanırım.
Bu sevgi* ve saygı, millî bir sevgi ve saygı ha
linde hâlâ da devam etmektedir. İki gün evvel
milletin mümessili olarak, B. M. Meclisinin gös

termiş bulunduğu müstesna sevgi ve saygı teza
hürü; bunun son misallerinden sayılmak lâzım
dır.
İnkılâplarımızın etrafını saran bu sevgi hale
sine tecavüzü içimizde tasvip eden bulunabilir
mi?.
Fakat ne garip, tezatlı ve hazin bir tecellidir
ki, onu sevip ve saydıklarını Meclis huzurunda
açıklıyanlar; onun büst ve heykellerine hakaret
edenler karşısında hareketsiz kalmayı tercih yo
lundadırlar. (öyle şey yok sesleri).
Atatürk ve Gazi Mustafa Kemal Paşa, çoktan
fâni hayatla alâkasını kesmiş bulunuyor. Kuru
cu ve inkılâpçı Atatürk hayatta iken insan ola
rak fena denebilen ve inkılâpçı olarak noksan gö
rülebilen hareketler yapmış olabilir. Fakat ölümiyle tasfiye görmüş ve Türkiye'mize getirdiği
ileri hayat prensiplerine ve inanışlarına bürün
müş olarak bir sembol halinde içimizde yaşamak
tadır. Ve yaşıyacaktır da. ölümün Ötesinde hu
sumete yer ve yol verilmemelidir.
Arkadaşlar; fert olarak sevdiğimize sevgi,
saydığımıza saygı gösterilmesini isteriz. Sevdik
lerimizi kendimize saklamak isteriz. Bu hislere
hürmet edilmemesi ve tecavüzde bulunulması,
günlük hayatta; kavgaların, adam öldürülmesi
nin sebeplerini teşkil etmiyor mu? Milletçe gös
terilen bu sevgiye* tecavüz edilmemesini istemek
te niçin antidemokratik bir temayül bulunsun.
Aatatürk hâtıralarına karşı vâki tecavüzleri
önleyici müeyyideleri kabulde; kanaatimce hem
içtimai zaruret ve hem de fayda vardır.
Bâzı arkadaşlar bu zarureti kabul ederken bu
nun müeyyidesinin Ceza Kanunumuzun hakaret,
ve nâsı ızrara ait maddeleriyle karşılanabilece
ğini ve o maddelerdeki cezaların artırılabileceğini
söylüyorlar.
Arkadaşlarım, takdir buyurursunuz ki, Ana
Ceza Kanunu olan Türk Ceza Kanununda, muay
yen suçların cezaları ancak muayyen ve umumi
sebepler altında arttırılabilir. Hakaret faslındaki cezanın, ve nâsı ızrar faslındaki cezanın artı
rılmasını gerektirecek içtimai bir sebep henüz
mevcut değildir.
Hâdiselerin hususiyeti, tedbirlerin de husu
siyetini zaruri kılar. Umumi Ceza Kanunumuza,
Atatürk'e mahsus bir maddenin ilavesidir ki
umumi ceza prensiplerini zedeler.
Nitekim, mülkiyet hukukuna bir tearuz ve
bir istisna teşkil eden bina sahiplerinin mülkle-
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rini kiraya vermekte ve kira bedelini takdirde j
Muhterem arkadaşlarım; bâzı arkadaşlar; ka
serbest bulunmıyacaklarma dair olan hüküm,
nunun şahıs adına çıkarılmasında hata vardır.
esas kanunda olan, Kanunu Medeni hükmüne ilâ
Türk büyüklerine hakaret ve tecavüzü şümulüne
ve edilmemiş Millî Korunma Kanununda bir
alan ı bir kanun çıkaralım diyorlar.
maddenin mevzuu olmuştur. Bunun gibi, Ata
Bu elimizde bulunan tasarıdan evvel acaba
türk'e tecavüz hâdiselerinin men'i keyfiyeti de;
hangimizin aklından Türk büyüklerine karşı iş
hususi bir kanunla müeyyide altına almakta ve
lenecek suçlar hakkında bir kanun teklifi geç
takibini; hâdisenin hususiyeti karşısında, âmme
miştir? Geçmemiştir. Çünkü buna lüzum yoktu,
davacısına vazife olarak vermekte isabet var
çünkü Türk büyüklerine karşı bir tecavüz vâki
dır, kanaatindeyim.
) değildi. Umumiyetle ceza kanunları hâdiselere
Arkadaşlar; kabul buyurursunuz, ceza hu
takaddüm etmez. Hâdiselerden çıkarılırlar. Bun
kuk ve mevzuatı kasıt mihveri etrafında döner.
dan bir ay evvql Türk Büyüklerine karşı
Mahiyeti ve şekli malûm olan Atatürk'ün büst
işlenen suçlar hakkında bir kanuna lüzum yok
ve heykellerine yapılan tecavüz; heykeli terkip
idiyse bugün de yoktur.
eden maddeye karşı zarar vermek maksadiyle
Atatürk'ün mânevi şahsiyetine, büst ve hey
yapılan bir hareket midir ki, nâsı ızrar faslmkellerine karşı tecavüz hâdiselerinin vukuu ve
daki 516 ncı maddeyi hâdiseye uygun görelim.
cemiyetçe, milletçe bunun istenmemesi sebebi
Atatürk'ün büst ve heykellerine yapılan malûm
dir ki, bu tasarının hazırlanış sebebi ve zarureti
tecavüzü, ıssız meydan yerlerindeki ağaçların
sayılmak lâzımdır.
tahribi ile bir kıymet ve ehemmiyette tutmaya,
Sonra, deniliyor ki; bu kanun çıkarılırsa
içtimai vicdan razı olur mu?
memlekette Atatürk sevgisinin kanun zoru ile
Muhterem arkadaşlar; kıymetler, ve telâk
ayakta tutulduğu yayılmış olur. Pekâlâ, (Türk
kileri. cemiyet içinde oldum olası izafidirler ve
büyüklerine karşı işlenen suçlar hakkında) diye
kademelidirler. Demokrasi; ne kadar yayılmış
kanunu bütün Türk Büyüklerini içine alacak
bulunursa bulunsun; bu kıymet derece ve ölçü
şümulle çıkarırsak acaba hiç vâki olmadığı hal
lerini bir seviyeye indiremez. Bu, eşyanın tabi
de; yok yere Türk milleti arasında, büyüklerine
atına ve hayatın seyrine uymaz. Demokrasi bir
karşı saygısızlık vardır ve tecavüzde bulunulu
düzlük olamaz. Atatürk'ü hemayarları içinde
yor, denilmesinden bihakkın endişe edilmek lâve kendi zamanında, aynı ölçü ile kıymetlendir
zımgelmez mi?
mekte de isabet yoktur zannederim.
Kanunların müspet vakıalara dayanması iç
Binaenaleyh, Atatürk'ü bir fert olarak düşü
timai
fayda ve zaruretlerden doğması lâzımdır.
nünce diğer fertlerden, içtimai kıymetler bakı
Bu tasarı üzerinde, tenkid hürriyetini kaldı
mından ayrılığı ve üstünlüğünü kabulde niçin
ran bir mâna sezinleyerek endişeler de izhar edil
antidemokratik bir zihniyet bulunsun.
mektedir. Düşünüş serbestliğine zencir vurul
Atatürk muhterem bir fâni olduğuna göre;
mak
istenildiği zamanlarda bile, tenkid ve be
bu kanunun kabulünde onun için tanınmış ve
ğenmemek hürriyeti önlenememiştir. Bizler, de
Anayasamızın Türk vatandaşı için kabul ettiği
mokrasi ve prensiplerinin yerleştirilmesi üzerin
hak eşitliğine aykırı bir imtiyaz vücuda getiril
de yürümekteyiz.
diğine, nereden ve hangi hukuki kıstaslarla hük
mediyoruz
Bu kanun; teklif eden Hükümet tarafından
da tasrih edildiği üzere ve başlığı itibariyle, sa
Hepimiz biliriz ki, hukuk esası ve prensip
dece Atatürk'ü tahkir ve tezlili önlemek maksa
leri ölülerle değil, dirilerle meşguldür. Huku
dını güden bir kanun olacaktır.
kun; ölüleri, kendi sahasına alması ancak ölü
nün dirilerle münasebeti sebebiyle ve bir mirasTenkit ve murakabeyi demokrasilerle ayrı
çılık alâkası ile olabilir.
düşülmeye imkân olabilir mi?
Elbetteki bizim olan şeyleri ve kıymetleri se
Bu bakımdan bu kanunun Anayasamızın 69
vip saydığımız kadar, onlar üzerinde tenkid ve
ncu maddesine aykırılığı mevzuubahis olamaz.
beğenanemek hakkımız da olacaktır.
Kanunun görüşüldüğü Adalet Komisyonu da
bu hususta bir şüpheye düşmediğini Büyük Mec
Kanunun maddelerini müzakereye sıra ge
lise sunduğu raporu ile göstermiş bulunuyor.
1 lince, hükümlerini her türlü şüpheden uzak ve

— 86^ —

B : 73

7.5 .1951

O :1

maksada elverişli olarak tertiplemeye birlikte I tatlı bir külfet bir fedakârlık karşılığı olduğu
çalışırız.
nu ifade etmez mi! Sağlığında Atatürk'ü yü
Zaruretler ye hakikatlere uyarak, bu kanu
rekten sevdiğimiz için değil midir ki, onun şef
nun çıkarılmasında zaruret gören bir arkadaşı
liğini kolaylıkla kabul ettik. Hürriyetimizden
nızım.
istiyerek neler feda etmedik? Onun ölümünden
Türk Milletinin hakiki mümessili olan Büyük
sonra bu hürriyetlerin geri alınması yolundaki
Meclis, bu kanunu kabul ederek, Atatürk ve
mücadelemiz hepimizin malûmudur. Bu mücade
onun inkılâplarına bağlı bulunan milletin hakiki
le 14 Mayısı meydana getirmişir.
tercüman ve mümessili sıfatiyjle, Atatürk sev
Atatürk'ü bütün dünya diktatörlerinden ayı
gisi ve inkılâplarının zorla değil, millî irade,
ran hususiyet halkımızın ona kendi rızasiyle
millî arzu ile memlekette yaşamakta bulundu
bağlı olduğundan değil midir? Bir Hitler'den,
ğuna en katî delilini vermiş bulunacaktır.
bir Mussolini'den, bir Stalin'den farkı burada
Kanunun kabul buyrulmasını hürmetlerimle
dır. Onun için Ata bir diktatör değildir demi
rica ederim (Alkışlar).
yorlar mı? ölümünde onun cenazesini yağmur
BAŞKAN — Bu tasarının görüşülmesinde
altında İstanbul'dan Ankara'ya kadar takibesöz alanlardan söz sırası gelenler, Necdet înceden milyonlarca vatandaş, ve dünyanın her ta
kara ve Halide Edib Adıvar'dır. Buyurun Nec
rafından koşup gelen filolar, askerler, heyetler
det Incekara söz sizindir.
yalnız bir saygı gösterisi mi yapıyorlardı? Ha
yır arkadaşlar, o cenazenin arkasında yürüyen
NECDET ÎNCEKARA (izmir) — Muhterem
ve onun arkasında günlerce göz yaşı döken her
arkadaşlar; söz almak niyetinde değildim. Be
dinden,
her ırktan her milletten, her yaştan küni konuşmaya teşvik eden muhterem arkadaşım
Sinan Tekelioğlu'nun bu kanunun münakaşala l çük büyük herkes derin ve içten gelen bir sev
gi taşıyordu. Ata'yi bütün dünyaya sevdiren
rı sırasında bir sözü olmuştur. Atatürk kanunu
onun dehası kadar onun ruh asaleti, onun in
konuşulurken Atatürk sevgisinin muhtelif teza
sanlığı idi. Milletini çok sevdiği halde başka
hürlerine şahit olduk. Bunu birçok kıymetli ha
milletlere hiç düşmanlık beslemiyordu. Tabiatiplerimiz kamına muhalif olmalarına rağmen
tiyle gönül karşılıklı olduğu için dünya da onu
dillendirdiler. Bu arada Sinan Tekelioğlu arka
sevmesini bildi ve biliyor.
daşımız Atanın fotoğrafını havi bir gazeteye
helva sararım, suç sayılacak, dediler. Bendeniz
Evvelâ bir misal vereyim: Karabük'te otu
de oturduğum yerden onu seven biraz daha dik
ran bir İngiliz mühendisinin evine gittim. Oda
katli olur, dedim. Buna şiddetle itiraz ettiler.
nın duvarında Atatürk'ün büyük çapta bir fo
Ben hür yaşamak istiyorum, korku altında yaşa
toğrafı, altında bir sehpa ve onun üzerinde de
yamam, dediler.
bir cam kutu vardı. Dikkat nazarımı çekti, ku
Halbuki kanun vatandaşı böyle bir tazyik
tunun içinde bir ipekli mendil bulunuyordu.
altına almak hedefini gütmemekte ve böyle bir
Merak ettim ve sordum, cam kutu içindeki bu
mahiyet taşımamaktadır. Eğer burada bir hür
ipekli mendilin mânası nedir, dedim. Bana de
riyet tahdidi varsa o da Atatürk'e sövme yolu
di ki:
ile âmme vicdanını rencide etme ve bu suretle
Şu gördüğünüz cam kutuyu her sabah açar
memlekette huzursuzluk yaratma hürriyetidir.
ve içindeki şu ipekli mendille bu fotoğrafın, Ata
Muhterem arkadaşlar, ferdî hürriyetlerin
türk'ün fotoğraf mm tozlarını kendi elimle sile
tahdidi, içtimai hürriyetlerin temini bakımın
rim.
dan zaruri olduğu en basit içtimai kaidelerden
İşte arkadaşlar, onu dışardan sevenler böyle
biridir. Gayet bedihidir ki, hudutsuz hürriyete
seviyor. İçeride herkesten fazla seven bizlerin
âşık olanlar kendilerinden başka kimseyi seve
daha da dikkatli olması ieaJbetmez mi? Benim
mezler. Çünkü sevgi hürriyeti tahdit eder. Me
sözümün başındaki arkadaşça; dikkatli olmalı
selâ evine çok düşkün bir baba istediği zaman
yız, şeklindeki ifadem bu mânayı taşımaktadır.
gezip eğlenme hürriyetinden mahrum kalır. Bü
Devam eden Atatürk sevgisinin yanı başında
yük sevgiler uğrunda icabında nelere katlanıl
ona karşı bir düşmanlık yaratılmak istenilmiştir.
maz ? Tecrübeli arkadaşım bunu pek iyi bilirler.
Bu maksatla onun hâtıralarına tecavüzler terGülü seven dikenine katlanır sözü her sevginin I tip edilmiştir. Bunların münferit antipati te-
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d^n geldiği kadar dışardan da gelmiş olabilir.
zahürleri olduğuna inanmak güçtür. Bunların
îş|te bugün bu hareketlere mâni olmak, inkılâp
daha ziyade inkılâplara müteveccih olması ihti
larımızın olduğu gibi memleketimizin asayişi
mali kuvvetlidir ve bu sebeple Hükümet böyle
nin, emniyetinin korunması zarureti ile bu ka
bir kanun getirmek lüzumunu duymuştur.
ndın
huzurunuza gelmiştir ve gerekçede, yukar
Ben Sinan Tekelioğlu arkadaşımın, Ata
da
arzettiğim
şekilde ifadesini bulmuştur. Ge
türk'ü, en az her birimiz kadar sevdiğini zan
rekçedeki ifadede şahıs mevzuubahis değildir
nediyorum. Olsa olsa kendilerinin endişeleri
k | Anayasanın 69 neu maddesi mevzuubahis
kanunun tatbikatında totaliter bir zihniyetin hâ
edilebilsin. Birçok muhalif arkadaşlar, meseleyi
kim olup bunu istismar etmesi şeklindedir. En
b i noktadan mütalâa etmişler günün zaruret
az Atatürk'ü bizim kadar sevdiğini zannediyo
v^ ihtiyaçlarını nazarı itibara almamışlardır.
rum. Endişeleri olsa olsa kendi anlayışına göre
: Gerek Kâmil Boran arkadaşımız gerekse
kanun tatbikatında totaliter bir zihniyet içinde
mfuhalefet partisi sözcüsü arkadaşımız bu kanu
bunu istismar şeklindedir. Eğer kanun mad
nen Atatürk'ün inkılâplarını değil de onun eşdeleri arasında bu gibi hükümlere tesadüf edi
y i ve mânevi varlığını korumakta olduğuna
lirse burada icabeden tedbirler alınır. Bâzı ar
işjaret ettiler ve misal olarak da şapka inkılâ
kadaşlarımız da bu kanunu bir nevi takriri sü
bına aykırı hareket edenlerin cezasının 3 ay ha
kûn kanunu ile bir tutmaları bence hatalı bir
pis olduğu halde Atatürk büstüne hakaret
görüştür. Çünkü bu mahiyette bir kanunun bu
edenlerin 7,5 sene ağır hapis olduğunu söyledi
günkü demokrat Meclisten çıkmasına imkân yok
ler. Fakat unutuyorlar ki yahut bilmemezliktur. Artık takriri sükûn kanunu şeklinde, ka
tejn geliyorlar ki Atatürk'ün mânevi varlığına
nun getiren hükümetler bu çatı altında barına
k^sıt edenler inkılâpların heyeti umumiyesinin
mazlar, hattâ partiler bile. Millî irade, buna
kökünü kazımak istiyenlerdir. Şapka ise bu inmüsaade etmez. Bu bedahet karşısında Hükü
kjlâplar serisinin nihayet bir cüzüdür. Atatürk 'metimizin böyle bir yola tevessül ettiğini düşün
e (hakareti yalnız onun şahsına hakaret telâkki
mek hatanın hatasıdır. Hem korkulacak şeyler
ektikleri
müddetçe bu nevi hatalardan kurtulakanunlar değil, zihniyettir. Tehlike zihniyette
mjazlar.
dir. Bugün demokrasi havası içinde çalışırken
nasıl mevcut olan antidemokratik kanunlar kul
] Yine Kâmil Boran arkadaşımız uzun uzadılanılmaz hale gelmiş ise, yarın maazallah millî
y i ceza hukuku nazariyelerinden bahsetmekte
iradeye karşı koyarak bir totaliter rejim kuru
dirler. Bir hukukçu değilim ama, bütün tarih
lacak olursa, o zaman da bugünün demokratik
b^yunea ve halen lehinde ve aleyhinde müna
kanunları rafa kaldırılarak antidemokratik ka
kaşaların devam ettiği nazariyelere bir milletin
nunlar getirmek güç olmıyacaktır.
alayiş ve emniyet terk edilemez. (Soldan: Brav([)
sesleri) Bu ancak nazari bir Hükümet sür
Hitler iktidara demokratik bir rejimle geldi,
mek olur.
fakat bir diktatör olarak icrayı saltanat etti ve
bu zihniyetle kanunlar çıkarttı. Bugünkü Hü
i Ve yine Kâmil Boran arkadaşımız' Atatürk
kümet hakkında 22 Mayıstan beri devam eden
mjânevi şahsiyetini, sevgi ve telkin yoliyle sa
icraatından sonra böyle bir şey tevehhüm etmek,
bırla çalışarak korumayı temin etmeliyiz, ceza
endişeler izhar etmek bence yersizdir.
ya başvurmak kısır ve çorak bir yoldur; diyorBu kanun hüviyetini hukuk nazariyelerinden
lajr. Ve Hükümetimizi tedbirsizlikle itham edi
değil, günün realitesinden almaktadır. Bu ka- . yorlar. Tedbirsizlikle itham ettikleri Hükümenuna muhalif olarak konuşan arkadaşları yanıl
tej bu tavsiyeler ciddî telâkki edilemez. 12 yıl
tan husus da budur. Bu realite nedir, izah ede
dır Atatürk sevgisini aşındırma gayretlerinin
yim:
b$zı kimselerde meydana getirdiği haleti ruhiy^yi bu tavsiyelerle önlemek mümkün olsa bi
Bugün Atatürk'e, mânevi varlığına yapılan
le] bugün Türkiye'mizin bütünlüğünü, parçala
tecavüzler mahiyeti itibariyle onu sevmek, sev
nmak hedefini güden, memleket çocuklarını Ata*
memekle ilgili değildir. Hedef, Atatürk inkılâp
tifrk'çü ve Atatürk düşmanı diye iki hizbe ayır
larıdır. Hedef, memleketin asayişini bozmaktır,
maya matuf hareketleri önlemeye asla yeter
hedef geriye dönmek için zeminin ne kadar mü
değildir.
sait olduğunu yoklamaktır. Bu tahrikat, içer-
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Bu kânun Atatürk'ü biz e zorla sevdirmek,
Atatürk'ün mânevi şahsiyetini korumak gayesni gütmemekte ve Atatürk'e mevhum bir bü
yüklük izafe etmeye çalışmamaktadır. Bu ka
nunu bu şekilde anlamış olan kıymetli arkadaş
larım elbette bambaşka neticelere varmışlardır.
Görüş ayrılığı bundan mütevellittir, fikirlerin
deki hareket noktaları nazarı dikkate alındığı
takdirde kendileri tamamen haklıdırlar. Fakat
mantıklarını istinat ettirdikleri rıoktai hareket
yanlıştır.
Tekrar edeyim; bu kamın inkılâpların mu
hafazası, memleketin asayişi ve emniyetini ve
bütünlüğünü tehlikeye düşürecek mahiyetteki
hareketlerin önlenmesi gayesini
gütmektedir.
Bu noktadan hareket ettikleri takdirde bütün
muhalif arkadaşlarımın kolaylıkla hükümetin
noktai nazarına iştirak edebileceklerini umuyo
rum .
Sözümü bitirmeden evvel bundan evvelki
oturumda bir arkadaşımın bir sözüne temas
ederek konuşmama son vermek istiyorum
Bir arkadaşım, bu kanunu antidemokratik
telâkki ederken Allah saklasın. Halk Partisi
iktidara gelirse diye ilâve ettiler. Muhterem ar
kadaşlarım, bugün meşruiyetini kabul ettiğimiz
bir partinin bugünkü rejim içinde her zaman ik
tidara gelmesi mümkündür. Bundan tevahhuş
etmemek icabeder. Halk Partisi de bir gün ik
tidara gelebilir, Millet Partisi de. Ve biz de bir
gün kayıp edebiliriz. Biz milletimizi memnun
edecek derecede çalışmazsak partimizin başarı
yollarını tıkıyacak şekilde aramızdaki tesanüt
bozulacak olursa kayıp edebiliriz. Bütün bunlar
demokratik rejimin icaplarıdır. En iyi güreşen
kazanır. Allah Halk Partisinin iktidara gelme
sinden korusun değil de Allah bizi, hükümeti
mizi çalışmalarında muvaffak etsin, Demokrat
Partiyi muvaffakiyetsizlikten torusun.
Mâruzâtım bu kadardır. (Alkışlar)
BAŞKAN — Halide Edip Adıvar.
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Benim
sıramdu.
BAŞKAN — Söz sıranız yaklaşıyor.
HALÎDE EDÎP ADIVAR (îzmir) — Muh
terem Milletvekilleri; bir yıla yakındır ki...
BAŞKAN — Lütfen mikrofona yaklaşınız.
HALİDE EDÎP ADIVAR (Devamla) — İşi
temiyor musunuz arkadaşlar? (İşitiyoruz ses
leri).
i
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Arkadaşlar, bir yıla yakındır ki, seçim bölge
lerinden aldığımız salâhiyet ve mesuliyete daya
narak hepimiz fert millet ve memleket hakları
nın murakıbı sıfatiyle burada teşriî vazifemizi
yapmağa elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. İti
raf edelim ki, Meclisin bu son günlerde olduğu
gibi ateşli ve heyecanlı günler geçirdiğini gör
medik. Bunun bir misali olarak, aziz arkadaşlar
ancak Saltanatın ilgası günlerinde İstiklâl mü
cadelesi sonunda o zamanki Mecliste, evlerde ve
her yerde cereyan eden ateşli, samimî ve içten
gelen münakaşalar gösterilebilir. Niçindi o günkü
heyesan? Her halde son günlerini yaşıyan, son
nefesini vermekte olan Saltanat için değildi;
Hakimiyeti Milliye denilen ve mânevi yüklerin
en ağırı olan yükü yükletecek omuzu aramak bu
heyecanı artırıyordu. (Alkışlar). Bunun tesbiti
için uğraşıldığı ve nihayet «Hakimiyet Milletin
dir» sözü ile Atatürk'ün tesbit ettiği bu husus
inşaallâh, bütün zaman için olacaaktır. Bunu
takip eden yılları bir inkılâp ve milleti demok
rasiye hazırlama yılları diye tarif ediyoruz. Ta
rihi devirlerin muhasebesini yine tarih yapar,
işte bunun için bu hazırlama, bu milleti yetiştir
me ve hakimiyeti taşıyacak omuzlara kuvvet ve
recek çalışma devri üzerinde duracak değilim.
Nihayet 1946 da, kısmen demokrasiye mensup
hakiki medeni milletlerin galebesi, kısmen de ha
kimiyetin asıl sahibi olan milletin yetişkinliği bi
zi demokrasi denilen yola sevk etmştir. Arkadaş
lar, demokrasi demir bir leblebidir, dişleri par
ça parça eder, yutması müşküldür, müşkül olmak
ta devam edecektir, ve bu hal her memlekette
devam etmektedir. îşte bugün bizi derin heyeca
na atan mevu, o demir leblebiyi midemizde, yani
mânevi varlığımızda hazmetmek için yaptığımız
mücadeleden ileri gelmektedir. Ve bu şerefli
müşkül safhayı idare etmek partili veya partisiz,
kim ne olursa olsun, bütün hakiki demokratların
vazifesidir.
Bugünkü heyecanda bir rejimin ilgası, yani
Saltanatın şuradan buraya devri gibi bir mese
le yoktur. Bugünkü geçirdiğimiz heyesan, sırf
zihniyet buhranıdır. Biz bugün en fazla hislere
mağlup olmadan, milletin istikbalini ve selâme
tini düşünerek karar vermek mecburiyetindeyiz.
Bizi böyle bir vaziyete ne sokmuştur?
Son günlerde Adalet Komisyonunda müzakere
edildikten sonra huzurunuza getirilen bu kanun
tasarısı, bu iç buhranı, samimî ve istikbal için
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hayırlı telâkki'ettiğimiz bu heyecanı doğurmuş- 1 let; Garp medeniyetini benimsememiş bir millet
yetiştiremezdi. Binaenaleyh bu milleti Atatürk
tur. Ve bu heyecan, yani bu tasarıyı getirmeye
yoktan varetmiş değildir, Atatürk bu milletin
sebep olan da Cumhuriyetin banisi olan Ata
evlâdıdır. (Bravo sesleri).
türk'e, çirkin ve hepimize çok kötü gelen iğrenç
tecavüzler olmuştur. Bu tecavüzleri, emin olun
Size bir küçük hâdiseyi müsaade ederseniz
arkadaşlar, (her sınıf halk arasında dolaşan biv
söyliyeyim: İzmit'te İstiklâl Harbinin sonunda
vatandaş olarak söylüyorum) beş, on mütecaviz
bütün memleket heyecan içinde bulunduğu bir
müstesna millet arasında takdir eden hiç kimse
zamanda ve herkes Atatürk'ün önünde eğildiği
olmamıştır. (Bravo sesleri ve alkışlar.)
bir zamanda iyi hatırlıyorum, ihtiyar bir köy
lü, çarıklariyle geldi; boyu Atatürk kadar ve
İşte bundan dolayı faillerinin süratle kamın
belki de uzundu, siyah sakallı idi, Allah sen
çerçevesi içinde en yüksek cezaya çarptırılmasını
den
razı olsun evlâdım, dedi. Bir taraftan girdi
Hükümetten temenni ve hattâ talep ediyoruz.
öbür
taraftan hiçbir mukabele beklemeden çı
Bunların birçok saikleri ve etrafında söylenen
kıp
gitti.
dedikodular vardlr. îki tanesini zikredeceğim :
İşte Atatürk'ü bu millet, bu milletin ekseri
1. Hükümeti zayıf telâkki ettiklerinden doğ
yeti
bu kadar kendisine maletınişti. (Bravo ses
muştur.
leri).
2. Hükümetin irticaa karşı müsamaha gös
Şimdi asıl tasarının zihniyetine, demir leb
terdiği - ki, bu kanaat daha kuvvetli görünüyor lebinin mânevi midemizde yaptığı acılıklara ge
dedikodusu ortada dolaşıyor.
liyorum. Tasarıyı getirenlere göre bu tecavüz
Bunlar doğru olamaz. Hükümet ve matbuat
ler sırf inkılâplara tecavüzdür.
meseleyi ele.alır almaz bütün bunlara nihayet ve
Fakat yine bâzı arkadaşlarımız diyorlar ki,
rildiğini gördük. Tekrar rica ediyoruz bütün mü
bunlar Anayasaya malolmuş inkılâplardır, Ana
tecavizleri Hükümet teker teker takip etsin, lcayasanın ahkâmı içindedir. Binaenaleyh bunlar
bederse istikbalde Atatürk heykellerine yapılacak
için ayrı kanun yapmaya lüzum yoktur. Mama
tecavüzlere mâni olmak için (Bu tecavüzler ister
fih bunları her iki taraf da Anayasaya, mem
softalık olsun, isterse yabancı ajanların teşvikiy
leketin vahdetine, ilerleyişine tevcih edilmiş en
le yapılsın) bunların oyunlarına mâni olmak için
geller ve korkuluklar diye telâkki eder. Fakat
icabederse Hükümet her Atatürk heykelinin ya
birbirleriyle bu noktada hemfikir olan iki tara
nma iki tane muhafız diksin.
fın arasında bir görüş farkı da vardır. Bu fark
Bu noktada tasarıyı getirenlerin esas fikri ile
meselenin kendisinde değil, bunu önlemek, bu
hepimiz hemfikiriz, herkesin kanaati bu merkez
na karşı alınacak tedbirin şeklindedir. Bir
dedir. Fakat bunun için yeniden bir kanun yap
taraf Anayasamızın ahkâmına giren inkılâp
mak, Atatürk'ü tarihten önceki, Asuriler, Basil
ların muhafazası ve vikayesi için Ceza Kanu
lilerin yaptığı gibi Allahlaştırılmış, putlaştırılniış
nunda kâfi müeyyide vardır, diyor. Bunlar
insanlar arasına koymak istiyen bir kanunla gel
kâfidir, diyor. Diğer taraf hiçbir müeyyide
mek aleyhinde düşünen ve buna taraftar olm ,yan
yokmuş gibi on sene hapis, ağır hapis cezasın't
arkadaşlarınız vardır.
kadar varan hükümler teklif
etmektedirler.
Maamafih
on
sene
olduğu
için
değil,
yirmi se
Çünkü hepimiz ve dünya Atatürk'ü 20 ııci
ne olduğu için değil, tasarıda ifade edilmek
asırda Türk milletinin yetiştirdiği en büyük şa
istenen şeyin hiç vazıh olmaması, hepimizi he
hıs olarak tanımıştır. XX ııci asırda diyorum ve
yecana, tereddüde ve şüpheye düşürmektedir.
Muhterem Hâmit Şevket arkadaşımızın dediği gi
Çünkü inkılâpları koruyan açık bir ifade yok
bi, yanmış, kül. olmuş, bitmiş bir millet değil....
tur.
(Bravo sesleri, alkışlar).
Asırlardan beri büyük insanlar, büyük re
Müsaade ederseniz bu inkılâplara Cumhu
jimler yetiştirmiş bir millet en nihayet yirminci
riyet inkılâbı, Türk Milletinin inkılâpları diye
asırda bizim devrimizde Atatürk'ü yetiştirmiş
yim. Gerçi bunun son safhasını ve en yüksek
tir.
I şeklini Atatürk vermiştir. Fakat Atatürk de
Aziz arkadaşlar; biliniz ki Şarkın hiçbir ta
bu memleketin evlâdıdır, inkılâplar da bu mil
rafında Atatürk*ü geri kalmış Şarklı bir mil- | letin inkılâbıdır.
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İşte bu tasarıyı getirenler bu inkılâplara taaruz, noktası üzerinde durmıyarak, daha fazla
bunu heykele hücum, şu suretle, bu suretle Ata
türk mefhumuna karşı gelmiş insanlara karşı bir
kanun gibi gösteriyorlar.
• Birinci Tarafa göre Geza Kanunundaki hük
mü bir tarafa koyarak sadece heykel kırmak veya
Cumhuriyetin banisi Atatürk'e dil uzatmak gibi
bir saygısızlığın önüne geçmek için yeni bir ka
nun yapmayı bir Şark zihniyetinin mahsulü di
ye telâkki ederim. (Sağdan bravo sesleri) Yani,
daha evvel de dediğim gibi; kablettarih put hali
ne gelen ve bugün yerlerinde yeller esen eski sal
tanatlar devrinde şahsı ilâhileştirmek ve onlara
adeta bir put gibi tapmak zihniyetinin tekrar
hortlaması yine bu gibi geliyor. Muteriz olan ar
kadaşları komisyonda ve burada dinledikten son
ra, sanıyorum ki, Atatürk'e bütün varlıklariyle
bağlı olan insanlar da buna aleyhtar görünüyor
lar.
Yani Atatürk'ü âdeta bir put haline sokmak, in
kılâpları bir nevi müstahase haline getirmektir,
diyecekler ve bu tenkid hürriyetine mâni olacak
bizim ileriye doğru gitme hareketimize de engel
olacaktır.
Gerçi bu tenkit meselesinde Muhterem Baş
bakan son celsede bu varit değildir, tenkid her za
man hürdür, herkes istediği gibi tenkid edebilir
dediler. Buna karşı da bâzı aksülâmeller oldu.
Hepimiz Sayın Başbakanın sözünde duracağına
ve söylediğine kalben inandığına emin bulunu
yoruz. Fakat aziz arkadaşlar, insanlar ve bilhas
sa iktidar fânidir, elden ele geçer. Nasıl şahıs ge
lir, nasıl iktidar gelir, ne şekilde kanunlar çıka
rır?. Bunları bilmek imkânı yoktur. Ve bu arka
daşlara göre bu tasarıya rey vermek, demokrasi
zihniyetinin ölümü demektir. (Sağdan, bravo ses
leri).
Aziz arkadaşlar, inanıyorum ki, inkilâplarımızm bâzılarının bünyemize ve ihtiyacımıza ve
dünya şartlarına göre icabettiği zaman tâdil edil
mesi elzemdir ve zaruridir. Fakat, dikkat buyu
runuz bâzıları diyorum, bunlar içinde lâyiklik,
Medeni Kanun gibi iki tanesi bilhassa Atatürk'
ün şekil verdiği fakat Türk'ün kendisine malettiği, uzun yıllar bunun zeminini hazırladığı iki in
kılâp vardır ki, bunları değiştiremeyiz. Tâdil et
mek icabederse uzun düşünmek, teenni ile hare
ket etmek mecburiyetindeyiz.
Artık dini Devletten ayırmak bütün mede-
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ı ııi dünya için bir zarurettir. Bunu da softa olan
vatandaşlarıma söylüyorum; ki ancak bu suret
le dini muhafaza edebilirler. Ve bilhassa hepi
mizin, tarihimizde dini siyasete alet etmekten
doğan kötülükleri, çektiğimiz mihnetleri, döktü*
ğümüz kanları hatırlarımıza getirerek, bundan
ayrı düşünmek imkânı olmadığını hatırlamamız
icabeder. Fakat aziz arkadaşlar; lâyiklik mef
humu tamamen anlaşılmış değildir. Şimdilik.
bunun üzerinde durmak çok uzun olur; zamanı
ı nızı almak istemem. Fakat bu lâyiklik: mefhumu
nasıl bir reaksiyon uyandırmışsa maalesef din
sizlik softalığı zihniyetini de ortaya atmıştır.
(Bravo sesleri) Bunların her ikisi de bir biri ka
dar muzırdır. Bunların ikisinden de çekinmek
lâzımdır. Hangisi lâyikliğe muhaliftir, hangisi
sırf hususi şahsi vicdan meselesidir? Bunu ayırt
etmek lâzımdır.
Medeni Kanuna gelince: Bu kanunun mimi
ni dahi değiştirdiğimiz gün en aşağı demiyeceğim, çünkü aşağı fena bir kelimedir, en geri
aşiret memleketi haline gireriz, (öyle şey yok
sesleri) Tabiî böyle bir arzu mevcuttur demiyo
ruz. Fakat buna doğru gitmek çok tehlikeli
olur.
Aziz arkadaşlar, ben burada kadınları mü
dafaa için kürsüye gelmiş değilim. Bu kürsüye
bütün memleketi müdafaa için gelmiş olduğum
için size derim ki hariçte dâhilde medeniyetin
birinci ve en canlı cüz'ü aile olduğu için bu me
deni kanunun hiçbir tarafına dokunmak imkâ
nı yoktur. (Gürültüler) Biliniz ki arkadaşlar,
erkek poligamdır. (Gülüşmeler) ve Poligam ol
makta devam etmekte olduğuna dair size iki
hikâye anlatmak isterim. Yani başka memleke
tin erkekleri sizden başka bir şey değildir. Fa
kat hepsi kaanidir ki, aile denilen şeyi., (mev
zua geçiniz sesleri, gürültüler)
BAŞKAN — Hanımefendi lütfen mikrofona
yaklaşınız.
HALİDE EDİP ADIVAR (Devamla) — Du
yulmuyor mu efendim?
Emin olun arkadaşlar, Amerika'ya ait iki
küçük hâtıra anlatmak isterken Amerika bizim
için ne düşünür ne düşünmez diye bir mülâha
za hatırıma gelmez. Biz medeni ve yüksek bir
insan olmak için çalışıyoruz, Amerika bizim için
ne düşünürse düşünsün. Yalnız Amerika'da so
ruyorlar, siz bolşevikliğe taraftar mısınız, iki
| evliliğe taraftar mısınız? Bıtnu gazeteci iki genç
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arkadaşa sormuşlar, o zaman onlar hayır de
mişler bizim iki kadın değil bir kadın alacak
bile paramız yok, hattâ ikimiz bir kadın alıp
geçinmeyi bile düşünecek haldeyiz. (Gülüşme
ler)
BAŞKAN — Hanımefendi lütfen sadet dâ
hilinde konuşunuz rica ederim.
Hanımefendi lütfen sadet dâhilinde konuşa
lım.
HALİDE EDÎB ADIVAR
(Devamla) —
İkinci hâtıradan vaz geçiyorum, tşte bütün
bunları söylerken olanca varlığımızla bizi eski,
köhne bir Zihniyete götürecek yollardan her za
mandan fazla kaçınmak zaruretinde olduğumuzu
kastediyorum. Bunun içindir ki, aziz arkadaş
larım, ben hissimle, heyecanımla bu tasarının,
hattâ şiddetle geçmesini istemekle beraber, sü
kûn ve mantıkla, memleketin istikbali, fikir
hürriyeti gibi birçok şeyler düşünürken, hayır
diyorum.
Müsaade ederseniz, çok uzun konuştum, af
fı nızı rica ederim, burada konuşanlardan anlı
yorum ki, mesele üçe ayrılıyor; bir taraf tasa
rının kabulünü istiyor, bir taraf bunun reddi
ni istiyor. Ben burada ne kabul ve ne de red
dini istiyeceğim. (Ne olacak sesleri?) İstediği
mi söyliveceğim. Bu kanun olduğu gibi Komis
yona iade edilip yeni baştan müzakeresini, daha
fazla teenni, daha dramatik pathetiqııe variyet
lere düşmeden sükûn ile üzerine karar almamız
lâzım geldiğine inanıyorum. (Alkışlar).
BAŞKAN — Kâzım Arar, Çankırı.
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlarım; konuşmama başlamadan önce ge
çen celsede Sayın Başbakan Adnan Menderes,
aleyhte konuşan arkadaşlarımız hakkında küçük
bir ikazda bulundular. Bunu üzüntüsünün hâ
lâ tesiri altındayım. Hiçbir zaman Büyük Mec
lisin üyelerine bu nevi bir tertip mahsulü dü
şünce izafe edeceğine asla inanmıyorum, her
halde bir sürcü lisan olacak, fakat bizi bu kür
süden tatmin ederlerse kendilerine
minnettar
kalacağım.
Muhterem arkadaşlar, «Üzkürü mevtâküm
bil hayır» Türk milletinin ananesi ölüler hak
kında konuşmak bahsinde, onları sadece hayır
la anmaya müsaittir. Bugün Yüksek Huzuru
nuza getirilen kanun tasarısı münasebetiyle rah
metli Mustafa Kemal'in ruhunu tâzip ediyorsak
bunun vebali bize ait değildir. Yalnız Millî Mü-
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I cadelenin değil, asırlar boyu şanlı zaferlerini
altın [varaklarla yazdıran memleketin kurtarıcısı
Büyük Türk Milletinin başında piştarlık yapan
Büyük Kumandan Gazi Mustafa Kemal'in ben
de mânevi huzurunda saygı ile eğilirim. Onun
mümtaz şahsiyetine hürmetkar olmıyan Devlete,
memlekete yaptığı büyük hizmetlerin takdirkârı
bulunmıyan tek insan tasavvur etmiyorum.
Bir Alman atasözü vardır. Hakikat çıplaıklığı sever.
Atatürk'ün kapatılacak, gizlenecek, söylen
mesinden tevakki edilecek bir taarfı mı vardır
ki milletin ve matbuatın ağzını kapatalım. Hem
Öyle ki, o büyük adamın devrinde bile kavuşa
madığımız demokrasi inkılâbının 'tahakkukun
dan sonra Demokrat Parti iktidarının Büyük
Meclisi, onun muzaffer mümessilleri siz millet
vekilleri tarafından memleketin kurtarıcısı ol
duğu kadar hürriyetin de yaratıcısı büyük ve
aziz Türk milletinin ağzına 14 Mayıs armağanı
olarak bir kilit mi takalım?
İnkılâplar hürriyetle, fakat tam ve mutlak
mânada hürriyet olan yerlerde hür insanlar taI rafından korunur. FTür doğmuş ve fakat hürriyetsiz yaşamış, hattâ bu hürriyetsizlikte az
ç.ok hissesi olan rahmetlinin bu hareketinden
I bahsederken sesimizin titremesine asla müsaade
edemeyiz.
I
Tasarının esbabı mucibe lâyihasında bu ka
nunun vicdanı âmmeyi tatmin edeceği birkaç de
fa tekrarlanmıştır. Bu memlekette vicdanı âm
me, vakıaları olduğu gibi söylemiyenlerde kal
mış ise sayısı pek mahdut olan bir avuç insan
da varsın tatmin edilmesin.
Muhterem arkadaşlar; böyle bir kanunu ben
I şahsan Büyük A ta'ya hürmetsizlik sayıyorum..
Bu kanunun mânası Türk milleti sana saygısız
lık göstermeye başladı, amma biz bunu kanunla
önledik. Umumi efkârı susturduk, demek olmaz
I mı?
Diğer arkadaşlarımızın belirttiği gibi bu teklif
Anayasaya aykırıdır. Atatürk'ün en büyük eseri
olan Anayasayı ihlâldir. Son zamanlarda Atatürkj'ün heykellerine vâki tecavüzlerin henüz
mahiyeti tam manasiyle anlaşılmamıştır. Sene
lerden beri o büyük ölüye hürmet eden Türk mil
leti içinde ananesine, uygun olmıyan millî ter
biyesine uygun olmıyan böyle menfur ve mahi
yeti her yönden meşkûk olan bu çirkin hâdiseleI rin derin tetkika tâbi tutulması icabeder. Bir
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Arkadaşlar; bilirsiniz ki, Adnan Menderes
bundan evvel tek partiye ve tek parti sistemine
karşı bayrak açmış bir şehsiyettir. Siyasi hayata
muhalif bir partiye girmekle atılmış; Serbest
Cumhuriyet fırkasının Aydın Başkanlığı ile işe
başlamıştır. Çıraklığını Serbest Cumhuriyet par
tisinde tamamlayan Adnan Menderes, kalfalığını
Halk Partisinde yapmış, ustalığını Demokrat
Parti'de bulmuştur. (Bravo sesleri, alkışlar).
Adnan Menderes, düne kadar Demokrat Par
tinin Türk milletine tercüman olan fikirlerini
yayan bir sözcüsü idi. Bazan öyle sevgi ve say
gı telkin ediyordu ki, bu milletin kükremiş bir
imanı haMni alıyordu. Adnan Menderes, 14 Ma
yıs Türk mahrekinin çizdiği yoldan yürüdüğü
müddetçe bu milletin sevgilisi olarak kalacaktır.
Fakat bu kürsüden 64 lerden,, 61 lerden... (Bra
vo sesleri, alkışlar) bahsederse o zaman Adnan
Menderes bu müstesna ve yüksek kıymetini her
halde kayıp etmiş olur. Çok sevgili Adnan Men
deres'in,, kükremiş bir imanla, 14 Mayısın mah
reki üzerinde yürümesini, kendisini daima mil
lete vermesi ve milletin nabzını tutması çok ye
rinde olur. Aksi takdirde kendini harcamış olur.
Bu kürsüde Atatürk Kanunu dolayısiyle ko
nuşmamı yaparken zannediyorum ki Yüksek Mec
lisin hislerine tercüman olacağım. (Soldan bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar).
BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Cemal
Kıpçak üzerinde konuşacaktır.
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar; Atatürk, Türk gençliğine inkı
lâbını emanet etti. Dolayısiyle Atatürk'ün mâ
nevi varlığı içinde onun büyük isminin anıldığı
şu topluluk bünyesinde, inkılâbını emanet ettiği
gençlikten bir fert olarak büyük heyecan duy
mamağa imkân tasavvur edemiyorum. Onun inkı
lâplarını, onun mânevi varlığımı onun kıymetle
rini muhafaza etmek için lüzum görülen her ted
biri almak, alman tedbirlerin yanında bulunma
ğı bizim emaneti muhafaza etmek borcumuz te
lâkki ediyorum. Ancak beri taraftan milletvekili
olarak Anayasaya sadık kalma vaziyeti vardır.
Rey vereceğiz. Bir arkadaşımız diyor ki, Anaya
saya muhaliftir. Mevzu Anayasa Komisyonun
da tetkik ve müzakere edilmemiştir. Hakikaten
muhalif midir, muvafık mıdır; biz hukukçu de
ğiliz, mevzuu hukuki formüller içinde tetkik
ve mütalâa edemiyoruz. İtimat ettiğimiz kıy
metli hukukçu arkadaşlara soruyoruz, bir kısmı
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muhaliftir, bir kısmı değildir diyorlar. Bu niha
yet mantıkla halledilecek bir mevzu da değil
dir. Bütün gönlümüzle, bütün arzumuzla bütün
varlığımızla iştirak ettiğimiz halde bu kanuna
müspet rey vermekte tereddüt içinde kalıyo
ruz.
Binaenaleyh bir takrir veriyorum, mevzu
Anayasa Komisyonunda incelenerek bir karara
bağlansın, bu Anayasaya muhalif değildir den
sin, biz de tereddütten kurtulalım, reyimizi ona
göre verelim. Buna benzer başka kanunlar da
Meclise gelebilecektir. Eğer Anayasaya muha
lif .ise çare yoktur, aleyhte rey vermek mecbu
riyetindeyiz.
Binaenaleyh, Komisyonun etraflı
olarak
mevzuu inceleyip bir karar vermesi lâzımdır.
Eğer Komisyona gitmiyecekse buna burada
Meclis karar vererek, ittifakla veya ekseriyetle
karar vererek, Anayasaya aykırı olmadığı hu
susunu belirtmeli ve biz de yeminimizin dışın
da kalarak reyimizi verebilmeliyiz. Aksi takdir
de müstenkif kalmak mecburiyetini elim bir şe
kilde hissedeceğiz.
BAŞKAN — Efendim lehte söz alan Niğde
Milletvekili Hüseyin Ülkü, buyurun.
HÜSEYİN ÜLKÜ (Niğde) — Çok muhterem
arkadaşlarım; bütün milletimizin ve büyük Mec
lisin sevgi ve saygısına mazhar olan aziz Ata
türk'ün inkılâp ve eserlerini koruyucu ve şah
siyeti mâneviyesinc vâki olacak tecavüz hare
ketlerini önleyici hükümleri ihtiva eden kanun
tasarısı müzakere edilirken, sizler kadar Ata
türk'ün hayranı olan ben de birkaç kelime ile
mâruzâtta bulunmaktan kendimi alamadım.
Aziz arkadaşlarım; tasarının leh ve aleyhin
de benden evvel konuşan arkadaşlarımın hiçbi
risi büyük Ata'nm, milletimizin o büyük evlâ
dının şahsı hakkında aleyhinde konuşmamışlardır. Hepsi onun büyük hizmetlerini şükranla
yâdetinişlerdir. Neden yâdetmesinler ki o büyük
adam. o eşsiz Atatürk bu vatanı düşman istilâ
sından kurtarmış bu milleti düştüğü girdaptan
çıkarmıştı.'. Bu kurtarıcı vasfını ondan nezetmek, onu küçük görmek, onu alelade kimseler
arasında saymak aklı başında hiçbir vatandaşın
kârı değildir. Zira bu kurtarıcılık pek iyi bildi
ğini/ ve takdir ettiğimiz gibi en güç ve en ağır
vo en gayrimüsait şartlar altında yapılmıştır.
Bu kurtulun;, gün'erine takaddüm eden zamanla
rın acı hâtıralarını ben yaşta ve benden büyük
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yaşta olanlar yakinen bilirler, daha küçükler J bir kanun tasarısı hakkında bâzı arkadaşlar
la neden ayrılıyoruz ?
okumuş ve duymuşlardır.
t'asarı aleyhinde bulunan arkadaşlarımızın
Hemen hemen bütün vatan yer yeı- işgal edil
en
l^aşta serdettikleri itirazlardan birisi, Ata
miş, milletin benliği elinden alınmış vatanda
türk'e
hususi bir imtiyaz vermemek, ona husu
ümitsizlik ve aciz hüküm sürüyordu. Mandadan
si bir hak tanımamaktır.
istimdat edenler âdeta en büyük vatanperver
Şiz Atatürk'e ne hususi bir imtiyaz verme
telâkki ediliyordu. Millet ne yapacağını şaşır
ye
uğraşıyoruz,
ne de ona yeniden bir hak ta
mış bir halde iken Atatürk milletin kanında
nıyacağız.
Bizim
düşündüğümüz ve müdafaa
meknuz hasleti herkesten, ama herkesten iyi
ettiğimiz
nokta
onun
daima ve ilelebet içimiz
takdir ederek ve bu haslete güvenerek her şeyi
de sasıyacak olan şahsiyeti mâneviyesini, mil
göze almış vatanı kurtarmaya koşmuş ve bildi
letin, ve tarihin ona verdiği büyük mevkii, bü
ğiniz gibi de çok şükür muvaffak olmuştur.
tün eserlerini ve büyük inkılâplarını yaşatmak,
işte Büyük Türk Milleti bu fedakârlığından
idame ettirmek ve her türlü tahkir ve tecavüz
dolayı ona, o aziz evlâdına kurtarıcı vasfını ver
den korumaktan ileri geçmiyen bir tezdir. Bu,
miştir.
bizim o büyük ölünün hâtırasına karşı bir min
Bunun yanında yapıcı ve inkılâpçı ruhiyle
net ve vicdan borcumuzdur. Esasen bu millet
Atatürk eserlerini itmam etmeye gayret ederek
ona, lâyık olduğu mevkii vermekle, onu güzi
bu milleti lâyık olduğu seviyeye yükseltmeye
deler arasında saymakla kendi büyüklüğünden
ve medeni milletler arasındaki mevkiini aldır
hiç birşey kaybetmez. Bilâkis kıymeti artar.
maya mesai sarfetmiş bu yolda da millete reh
Keşkji senelerin, asırların yetiştireceği Atatürk
berlik etmiş on sene gibi az bir zamanda baş
çapında büyük adamlar bu milletin bağrından
döndürücü ve biri diğerinden ehemmiyetçe geri
sık sıik yetişse..
kalmıyan ve bu milletin ruhuna uygun inkılâp
Mİuhterem arkadaşlar; pek iyi takdir eder
lar yapmış ve demokrasinin esasını hazırlamış
siniz ki, büyük dediğimiz insanlar; kâşifler.
tır. Ve her sene yeni bir inkılâp yaparak âdeta
muhteriler, âlimler, büyük dehalar öyle meb
Millî Mücadele senelerinden sonra da inkılâp
zul yetişen kimseler değildir. Bunlar, azlığı v<>
senelerini yaşatmıştır. Bütün bu noktalarda ta
yaptıkları işlerin büyüklüğü . dolayısiyle kıy
biî bütün arkadaşlarla mutabık bulunuyoruz.
met kazanır, tarih sayfalarında yer alırlar.
Büyük Atatürk'ün bütün hayatı boyunca
Milletler bunlar için zamanına göre onların
kurtarıcı, yapıcı, inkılâpçı hizmetleriyle bu mil
kadirlerini yükseltmek ve eserlerini yaşatmak
lete asırlarca unutamıyacak eserler bırakarak
için türbe, anıt, kitabe, sütun, heykel, büst v. s.
ve bütün dünya milletlerine bizi yüksek vasıf
gibi âbideler yaparak bunlarla onların hâtı
larımızla tanıtmaya çalışarak maalesef pek genç
ralarımı ihya ederler ve bunları büyük bir ti
denilecek bir yaşta ve milletin kendisinden daha
tizlikle muhafaza ederler. îşt'e biz de bütün
pek çok büyük hizmetler beklediği, kendisine
milletimizin sevgilisi, inkılâplarımızın senbolü
doyamadığı bir zamanda her fâni gibi o da ebe
olan, daima da öyle kalacağına kaani olduğum
diyete ebedî istirahatgâhma kavuştu. Kavuştu
Atatürk'ümüzün heykeline, resmine, büstüne
ama onun ufulü bütün vatanda olduğu.gibi bü : saygı i ve eserlerini korumak vazifesini yapmak
tün dünyada da büyük ve unutulmaz acı ile i istiyotuz ve bunu isterken Atatürk'e hiçbir za
karşılandı.
I man £enibir imtiyaz, yeni bir hak vermiş olmu
yoruz] Yalnız günün birinde vatanın muhtelif
Bildiğiniz ve gördüğünüz gibi dünyada pek
köşeleHnde bilindiği gibi Atatürk'ün heykeli,
az fâniye nasip olacak bir ihtifal yapıldı. Bü
resmi,; büstü, taarruza uğruyor. Heykeller kıtün büyük ve küçük devletler mümessiller gön
rılıyoç, resimler yırtılıyor, büstler çamura atı
derdi. Bizzat mağlup ettiği ordunun kumanda
lıyor
$a bunu ehemmiyetsiz bir zabıta vakası
nı mareşal Halkevi balkonundan o büyük ölüyü
gibi telâkki etmek icabettiğini söylemek isti
tazim ve ihtiramla selâmladı. Bunları hepimiz
yorlar.
biliyoruz ve mânalarını takdir ediyoruz. O
îşte arkadaşlar, bizim tasarı aleyhinde bu
halde bu kadar takdir, sevgi ve saygı ile kar
lunan
arkadaşlarla ayrıldığımız nokta burasışıladığımız Atatürk'ün mânevi şahsiyetine ait |
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dır. Biz bunları, az da olsa, muvakkat bir za
man için de olsa tecviz edemeyiz. Onların ha
reketini ehemmiyetsiz telâkki edemeyiz. Biz;
Atatürk'ün büstlerini, resimlerini, heykellerini
gözümüz gibi muhafaza etmeyi canımız kadar
aziz bilmeyi ve onu korumayı çok üstün vazi
felerden sayarız.
Bunu yapanların adedi isterse az olsun, is
terse meczup, sarhoş kimseler olsun veya ister
âdi politikacı olsun
ne olursa olsun onların
hareketlerini katiyen müsamaha ile karşılıyamayız. Bilâkis nefretle, istikrahla görür ve
onları şiddetli cezalarla tecziye etmeyi vazife
biliriz ve bunu yapmakla o büyük adama olan
vazifemizi yapmakla kalmamış aynı zamanda
onun eserlerine olan koruyucu vazifemizi de
yapmış oluruz.
Muhterem arkadaşlar, eğer cezai müeyyi
deler kâfi olsa idi ve bu saydığımız vazifeleri
yapabilseydi, tabiîdir ki, yeni bir kanuna hacet
kalmazdı. Fakat Kanun tasarısı aleyhinde ko
nuşan arkadaşlarımın da bildikleri gibi bu dâ
vaların takibini Atatürk'ün hemşirelerine bı
rakmak ve dedikleri gibi ona yardım edecek feda
kâr avukat arkadaşlara terketmek kâfi değil
dir. Kaldı ki, Atatürk'ün hemşiresi de nihayet
bir fanidir, öldüğü takdirde
avukatların
takip salâhiyetleri de olmıyacağma göre kanu
nun kifayetsizliği kendiliğinden meydana çıkar.
Halbuki bütün mağdurlara, tecavüze uğrıyajılara yardım için en salahiyetli elin savcıların
eli olduğuna ve onların salâhiyetlerinin en kuv
vetli bir zıman.temin ettiğine göre bu işi sav
cıya vermekte ne mahzur, ne zarar ve ne gibi
bir imtiyaz tasavvur edilebilir? Son olarak üze
rinde hakikaten hepimizin titizlikle durmak ve
şiddetle müdafaa etmek istediğimiz nokta Ana
yasaya ayrın olup olmaması meselesidir. <Huhukçu bir arkadaşınız değilim. Hakikaten Ana
yasamız her şeyin üzerindedir. Ona herkes gibi
bendeniz de riayetkarım ve riayetkar olmaya
mecburum. Ama kendilerinin ilmine hürmet ettiğim, hukuk... bilgilerine güvendiğim ve adliye
cihazında en yüksek mevkileri ihraz etmiş olan
arkadaşlarımdan öğrendiğime göre bu tasarı
Anayasaya aykırı olmadığıdır. Şu hale göre de
tasarının kanuniyet kespetmesi demokrasi dâ
vasının zedelenmesine değil, bilâkis dâvamızın
yürümesine, mazimize hürmet edilmesine yalnız
Türkiye'mizde milletimizin sevgisine değil, me-
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deni cihanda hürmet kazanmış tarihe mal olmuş
I milletimizin büyük evlâdı Atatürk'ün mânevi
şahsiyetine ve onun eserlerine bağlılığımızı ye
rine getirmeyi, borcumuzu edeyi temin edeceği
kanaatiyle tasarının kabulünü rica eder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Refik Şevket înce.
REFİK ŞEVKET iNEC (Manisa) — Aziz
arkadaşlar, Atatürk sağ olsaydı gözleriyle gö
recekti; fakat mâneviyatiyle de görmektedir ki,
bu millet hakka taallûk eden meselelerde namü
tenahi hassasiyete sahiptir; kendisini o kadar
sevdiği halde bile her hangi imtiyazı ifade eder,
bir mesele mevzuubahs olunca dahi haklı ola
rak hâkimiyeti milliyenin icabını yapmaktan
•içtinap etmez. Zaten Atatürk'ün en büyük me
ziyeti de hâkimiyeti milliye dâvasında bin bir
tehlikeye göz yumarak kendi içinden gelen
vicdanı milliyeye tercüman olarak çalışması onu
muvaffak etmiştir ve muvaffakiyeti cesaretinin
[ ve millete itimadının eseridir.
I
Arkadaşlar, bir hakikati bir defa daha tekI rar etmekten zevk duyarız ki, hiçbirimiz buraI da söz söylerken ve Atatürk'e karşı hürmet
I gösterirken bu milletin vicdanından gelen sa
mimî sese tercüman olmak faziletinden uzak
laşmış değiliz ve asla bu, varit değildir.
Atatürk'ün methiyesini yapan bizler, Ata
türk'e minnet ifade eden bizler müşterek bir
kanaatin seli altında bulunuyoruz.
işte arkadaşlar, bütün milletin kalbinde yer
ettiğinden dolayıdır ki, Atatürk ismi anıldığı
zaman nasıl içimizden bir hürmet duygusu ge
liyorsa, Atatürk tahkir olunduğu zaman da bir
ıstırap duygusu kendiliğinden gelir. Sevilen
şeylere, mabutlara, ana babalara, millete, evlâ
da taarruz vukubulduğu zaman nasıl hususi bir
| teessür ve fazla bir tahassüs ne kadar tabiî ve
müşterek ise; Atatürk'e karşı da vukubulan haI karette de ayni hisler tabiî ve müşterektir. Ata
türk 'e kör diyen bir adamın sözü ve kastı şenii
| altında, bu söz hakikat dahi olsa, bunun vicda
ni millîde menfi bir tesir yaptığını inkâr ede
| cek zannederim tek Türk bulunmaz. Zaten ha
I karetler hakikati de ifade etse kanunen sarfedilme hakkını iktisap etmez. Yani kanunen
memnu değildir demek mutlaka
yapılmasına
cevaz verilmiştir, mânasını tazammun etmez ve
affınıza mağruren arzediyorum, bu kânun üze
| rinde menfi ve müspet konuşan arkadaşların
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mücadelesinden doğan neticeyi o kadar telâsı
mucip görmüyorum. Bir âmme hukuku vardır.
Âmme hukuku ne demektir: Bu, âmmenin niza
mını, âmmenin emniyet ve selâmetini ihtiva
eden hukuktur. Vukuu halinde, bir kişiye kar
şı yapılmış olsa bile bütün âmme vicdanının,
âmme menfaatinin haleldar olduğu zamanki
tepkiyi hâsıl eder. Adam öldürmek, Erzurum'
un her hangi bir köyünde vukua gelse dahi işi
tilir işitilmez vicdanı âmmede menfi
tesirini
yapar. Vicdanı âmmede menfi tesir yapan hâdi
seler meyanma bu Atatürk se\gisini yerleştir
meye mecburuz ve öyledir. Arkadaşlar temas
ettikleri için ben o fasla ait olan şeyi tekrar
etmiyeceğim. .
Arkadaşlar, bence bu dâvanın can noktası
nı Atatürk'e karşı bu kadar müşterek bir vic
dan tesis edecek kadar yüksek bir mevki sahi
bi iken falan köyde, falan kazada, falan vilâ
yette, falan yerde vukubulaıı hakaretleri, fa
lan mecmua ile yapılan her hangi bir hakaret
suçun mutlaka Atatürk'ün hemşiresine miras
çılarına bırakmaya vicdanı âmme razı mıdır?
Ben, Refik Şevket,, iddia ediyorum ki, hiçbir
zaman Makbule hanımdan geri kalan kardeşi de
ğilim. Ben iddia ediyorum ki, Atatürk'ün evlâ
dıyım, iddia ediyorum ki, mirasçısıyım. Binaen
aleyh memlekete ettiği hizmetlerin muhassalası
olarak bana gelen vicdanî bir borcun tesiri al
tında kendime mal ettiğim bu adam hakkında
bir dâva ikamesi, bütün kendisinin mirasçısı olan
vatandaşlara şâmil olsun. Bütün vatandaşlar ta
rafından sevildiğine ve hakaret gördüğü zaman
bütün vatandaşlar vicdanında müşterek teessür
uyandıracağına göre vicdanı âmme namına vic
danı âmmenin mümessili olan savcılık, harekete
gelsin. Binaenaleyh mirasçıların keyfi ile hâkim
harekete gelmesin. İşte ben bu dâvayı bu nokta
dan görüyorum.
Arkadaşlar, tensip buyurursanız, hepinizin
bildiği basit hakikatları tekrarlamıyalım, haka
ret suçları eşhasa karşıdır, şikâyete bağlıdır.
Fakat kazara bir devlet memuruna, bir jandar
maya, bir polis neferine, bir hâkim veya bir
heyeti resmiyeye karşı oldu mu savcı. harekete
gelir, bir. Reisi Devlete karşı oldu mu savcı ha
rekete gelir. Meclise karşı olunca savcı harekete
gelir, bakanlara karşı olunca savcı harekete ge
lir... Şimdi' soruyorum arkadaşlar; Atatürk'e
karşı vukubulan bir taarruz bir jandarma nefe-
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vijıe iş görürken hakaret yapan bir adamın fii
limden daha mı az teessür vericidir ki, Atatürk'e
hakaret yapıldıktan sonra şikâyet arzuhali ve
rilsin de jandarmaya polis neferine, mübaşire,
hâkime veya savcıya hakaret ettiğinden dolayı
kânunlar harekete geçsin? (Bravo sesleri, alkışlap) Benim anladığım budur arkadaşlar.
I Ferit Bey arkadaşım sert beyanatı arasında,
isterse savcı takibat yapsın dediler. Ben onun
('.'kirlerine iştirak ediyorum. Dâvayı bir defa
bu şekilde ele alınca Atatürk'ün sövülmesine
vijedanı âmmei müştereke teessür izhar ettiğine
g(jre, tabiî bunun neticesi savcılığın harekete
gelmesi olmalıdır. Biz bunu böyle yaparsak
cvjvelâ Türk terbiyesine, saniyen Türk faziletine
salisen Türk nimetşinaslığına ve netice itibariyle
Türk hukukuna hürmet ve saygı göstermiş olu
ruz.
Şimdi meseleyi şu şekilde bir neticeye yani
vicdanı müştereki âmmenin teessürüne tercüman
olan savcılar tarafından takibata geçileceğine
bağladıktan ve her vatandaşa bu hususta âmme
cLıvası tahrik etmek salâhiyetini kabul ettikten
norıra böyle bir kanun yapılabilir mi keyfiyetine
intikal edelim. Hukukçu arkadaşlarımın aflarını
rica ediyorum, bu kanun, Atatürk'e has bir ka
rnen değildir, Atatürk'e taarruz edenler hak
kı jıda bir kanundur. (Soldan: Gürültüler) Al
lah allan sesleri) Müsaade buyurun. Arkadaşla
rımdan, şimdiye kadar sabit bir şekilde vâsıl
oldukları kanaate muhalif bir mütalâa dermeyan
ötmemin aksi tesirini görüyorum. Diyorum ki;
Atatürk'e taarruz edenler hakkındadır bu kanun.
Yİksa Atatürk'e mahsus bir kanun değildir.
Şijndi müsaadenizle demin söylediğim sözü aynen
aliyim. Hakaret, tezvir ve tecavüz mahiyetleri
itibariyle aynıdır .Ancak şahıslara karşı olursa ce
zası şudur, memurlara karşı olursa cezası şudur,
Dtvlet Başkanına karşı olursa cezası şudur deniyojr, şimdi biz buna ilâve ediyoruz, Atatürk'e
karşı olursa cezası şudur. Mahiyeti bundan iba
rettir arkadaşlar. Binaenaleyh noktai nazarıma
m «halef et eden arkadaşlardan çok rica ederim,
isi bu kadar basit bir şekle irca ettikten sonra
bir niza mevzuu da kalmaz. Bu takdirde Ata
türk'e hakaret edenler hakkında ayrı ceza koyu
yoruz. Reisi Devlete hakaret edenler için hususi
ıun mu yaptık, hâkimlere şovenler için hâlere imtiyaz vererek ayrı bir kanun mu yapHâkimlere söğenler için,' hâkimlere imtiyaz
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zamanlar yurdun muhtelif bölgelerinde esrarı- I birinci maddesini de okumak isterim: Arkadaş
lar kanunun ismi: Atatür aleyhinde işlenen suç
engiz yangınlar başlamıştı. Failleri hâlâ malûm
lar hakkında kanun tasarısı.
değildir. Saym Adalet Bakanı Atatürk'ün hey
Görüyorsunuz ki bir fert olan Atatürk hak
kellerine ve şahsına vâki tecavüzlerden bahsetti- I
kında hususi bir hüküm getiren bir kanunla
ler, bunların hepsinin faili bulunmuş mudur,
karşı karşıya bulunmaktayız. Şimdi müsaade
kimlerdir.
nizle birinci maddeyi okuyacağım:
Eğer failleri meçhulse mevcut mevzuatın ki
«Madde 1. — Atatürk'ün mânevi varlığını
fayet edip etmediğini de öğrenmek isteriz.
tahkir
veya tezyif yahut her ne suretle olursa
Arkadaşlar, Atatürk'ün inkılâbı ve eserleri
olsun
bu
varlığa tecavüz edenler bir seneden
hakkında mevzuatımızda kâfi derecede müeyyide
beş
seneye
kadar ağır hapis cezasiyle cezalandı
vardır. Eğer kâfi gelmiyorsa artıralım, fakat
rılır.
şahıslar hakkında kanun çıkarmıyalım. Böyle bir
Resim, heykel, büst gibi Atatürk'ü temsil
usulü biz ihdas etmiyelim.
eden
eşyayı veya Atatürk hakkındaki sair eser
Her menedilen husus daha ziyade aleyhtar
leri
tahkir
veya tezyif maksadiyle bozan, kıran.
toplar. Bence bu kanun Atatürk'ün lehinde de
kirleten
veya
her ne suretle olursa olsun bunla
ğil bilâkis aleyhinde netice verir.
ra tecavüzde bulunanlar hakkında da ayni ce
Tasarının reddine ben de taraftarım.
za verilir.»
F E R Î T ALPlSKENDER
(Diyarbakır) —
Şimdi bu noktaya, yani «veya her ne suret
Muhterem arkadaşlar Adalet Bakanlığının yük
sek tetkik ve tasvibinize sunmuş olduğu Atatürk | le olursa olsun bunlara tecavüzde bulunanlar
Kanunu hakkında reylerimizi kullanırken,"gerek | hakkında ayni ceza verilir» diyor.
Arkadaşlar; görüyorsunuz ki, büst, heykel
vicdanlarımıza, gerek seçmenlerimize karşı açık |
bir alınla çıkmak ve reylerimizdeki isabeti her I değil, sair eserleri diyor.
halde temin etmek için üzerinde duracağımız j
Halk Partisi de Atatürk'ün sair eserleridir.
muayyen noktalar vardır. Bence bilhassa üç nok- | Atatürk'ün nutku da Atatürk'ün sair eserleri
ta üzerinde durmalıyız ve üç noktayı rüyeten j dir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) Atatürk'ün
bu kanunu tetkik etmeliyiz.
ı Türk dili hakkındaki görüşü de Atatürk'ün sa
Birincisi: bu kanun Anayasaya aykırı mıdır, I ir eseridir. Atatürk'ün Türk müzğinin alacağı
şekil üzerindeki görüşü de yine Atatürk'ün sa
yoksa ona uygun mudur?
İkincisi: bu kanun 14 Mayıs Büyük Türk in- | ir eserleri cümlesine girer. Buraya bir nokta bı
raktıktan sonra Anayasanın maddesine geçelim.
kıl âbına uygun mudur, değil midir?
Çünkü müdafaa durumunda kalmış bulunuyo
Üçüncüsü: bu kanun Atatürk'ün bu memle- i
ruz arkadaşlar.
kette kurulmasını arzu ettiği düşünceye uygun
Anayasanın elimizdeki metni, biliyorsunuz
mudur?
ı
birçok
uydurma kelimelerle hakiki mânasını
Yani onun ruhuna uyuyor mu, uymuyor mu? i
kaybetmiştir,
asıl metinden okuyorum :
Bu üç bakımdan kanunu tetkik etmemiz icabeder. j
69 ncu madde:
Aksi takdirde yalnız seçmenlerimize, vicdanları
«Gerek intihabat] n tecdidine karar verilme
mıza karşı değil, tarihe karşı da mahcup olarak
bu sakafm altından çıkmış oluruz. (Bravo ses- I si, gerek Devrenin sonuna gelmesi sebebiyle
leri).
j Meclisin yeniden intihabı*halinde sabık Meclis
tarafından henüz kabul edilmemiş, yahut yal
Muhterem Başvekil, bu kanun Anayasaya ay
nız birinci müzakeresi icra edilmiş olan, veya
kırı değildir, dediler ve bu suretle, ya bu hususta
konuşan arkadaşlarımızı iyi dinlemediler, yahut I reye konup da ekseriyete iktiran etmediği için
da kendileri bu kanunun Anayasaya uygun oldu- j ikinci defa reye konması lâzımgelen bütün ka
nun lâyiha ve teklifleri yeni Meclis için hüküm
ğunu ispat edemediler. Bilhassa bu kanunun
süzdür.
Anayasaya uygun olmadığı ispat edilmedikçe bu
Bu gibi vesaik Hükümetin, yeni encümenle
kanunun reddini istiyenler, ancak demagoji yap
rin veyahut 10 mebusun talebi üzerine Riyaset
mıştır, buyurdular.
Bu itibarla evvelâ kanunun ismini sonra da ! tarafından encümenlere verilir.
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Encümenler bu vesaiki aynen veya tadilen
kabul edebilir.»
Görüyorsunuz ki bir fert için hususi bir ka
nun gelir. Fert, bâzı arkadaşların, Adliye Ve
kili ve diğer lehte konuşan arkadaşların dedik
leri gibi Atatürk ölmüştür, fert değildir, kişi
dir dediler. Bir insan hayatta fert olduğu gibi
öldükten sonra cemiyet olamaz. (Alkışlar) Fer
din hak ve menfaatları mahkemelerde mirasçı
ları tarafından temsil olunur. Onun için Ata
türk biı- fert olduğu için (ben cemiyetim) de
memiştir. Atatürk'ten zaten bu beklenmez. Ata
türk kendini daima bu milletin bir ferdi ola
rak telâkki etmiştir. Atatürk'ün büyüklüğün
den birisi de budur. Bir de müsaadenizle, ama
yüksek affınıza güvenerek müdafaa mevkiinde
kaldığım için (103 ncü maddeyi) okuyayım:
«Teşkilâtı Esasiye Kanununun hiçbir mad
desi hiçbir sebep ve bahane ile ihmal ve tadil
olunamaz. Hiçbir kanun Teşklâtı Esasiye Kanu
nuna m ün afi olamaz.»
69 ncu madde sarahat ve kuvveti karşısın
da bir şahıs için imtiyaz yaratmak mümkün de
ğildir. Bu itibarla Atatürk'ün şahsına münha
sır bir kanun çıkarmak da 103 ncü maddenin
hükmüne muhaliftir.
Arkadaşlar; ben Anayasa diliyle konuşuyo
rum. Demokrat Parti ata bindiği zaman elinde
taşıdığı bayrakla, en mühim bir madde olan,
Anayasaya aykırı hareketleri ortadan kaldır
maktı. Biz bugün iktidar mevkiine gelmekle
bundan asla dönmüş değiliz.
Arkadaşlar, Anayasanın okuduğum bu mad
delerine göre bir fert için hususi bir kanun çı
karmak, kanun üstü bir hareket olur. Bunu
zannediyorum ki tamamiyle siz de görmüş, an
lamış oluyorsunuz. Bu hususta kıymetli zamani arınızı işgal etmek istemiyorum.
Atatürk'ün aleyhinde işlenen suçlar hakkın
daki bu hususi kanun teklifi 14 Mayıs inkılâbı
na aykırıdır.
Hatırlarsınız, eski iktidar daima memleket
te vâki olan iktisadi ve içtimai hâdiseleri an
cak ve ancak kanun yolu ile önlemek isterdi.
Fakat takdir buyurursunuz ki ister iktisadi, is
ter içtimai bir hâdiseyi önlemek yalnız kanun
la olmaz. Zira kanun içtimai hâdiselerin âmille
ri üzerine değil, neticeleri üzerine tesir eder.
Vaktiyle Amerika'da içki mernnuiyeti kanunla
takyit edilmişti. Fakat Demokrat Parti iktidara
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jI geldiği zaman, Amerika'da bu tezin aksini ileri
sürdü, içki düşmanlığını nesillere kanunlarla
değil, içtimai terbiye ile, uzun, fakat esaslı bir
şekilde telkin etmeliyiz, diye bilhassa kanunlar
la bu gibi hâdiseleri önlemek yolundan vazgeç
mişti.
Zaten eski iktidarın en büyük hatalarından
biri 27 senenin mühim bir kısmının boş geçmesi,
her hâdisenin mutlak kanunla önlenmesi kana
atinden ileri gelmiştir. Aynı zamanda kanunlar
yıldırım süratiyle çıkarılırdı, ne profesörlere
anketler açılır, ne Hükümete mensup matbuat
vasıtasyle efkârı umumiyenin nabzını yoklar,
no de bunlara kıymet verirdi. Doğrudan doğru
ya birkaç kişinin kafasından çıkan düşünceler
derhal kanunlaşırdı, tşte bu tedbirler, yarım
tedbirlerdi. Halbuki 14 Mayıs büyük inkilâbı
bilhassa yarım tedbirleri tasfiye eden bir de
virdi.
Arkadaşlar, 14 Mayıs inkilâbı 14 Mayısta
başlamış ve bitmiş bir inkilâp değildir. 14 Mayıs
1789 dan başlar. 3 ncü Selim tahta çıktığı za
man, emanetin ehline verilmesini, en başta yazmiştı. Emanet, iktidar ehli ise milletti. Bu inki
lâp muvaffak olamadı ise bunun sebebi birtakım
şahsi ve zümre menfaatlarma âlet edilmesindedir. Tanzimatta Mustafa Reşit Paşa ne şekilde
iç başına gelmiş, niçin muvaffak olamamıştır1?
Sebep aynıdır. Hattâ birinci ve ikinci Meşru
tiyet devirlerinde aynı şekilde baltalandı, şahıs
ve zümre hâkimiyetleri yüzünden baltalandı.
Nihayet Cumhuriyet devrinde, kimse iddia ede
mez ki, tam bir demokratik idare kurulmuştur,
Cumhuriyet devrinde bir takım ileri ve geri ha
reketler olmuştur. Bu hareketler nihayet bir
zümre hâkimiyeti ve bir şahıs hâkimiyeti hajI linde idi. 14 Mayıs işte bu şahıs ve zümre hâ| kimiyetine nihayet veren bir inkılâptır. Onun
için 14 Mayıs inkılâbı millî ve içtimai zaruret
lerin sarsılmaz bir ifadesidir.
Arkadaşlar, 14 Mayıs inkılâbı, tarihimizin
en şerefli sahifelerinden biridir. 1950 nin geç
miş asırlara bir seslenişidir. 14 Mayıs inkılâbı,
mâkulün gayrimâkule, hakkın şerre galebe çal
ması, millî hâkimiyetin tecellisi ve Türk mil
letinin şahlanışıdır. Bu itibarla 9 ncu Büyük
Millet Meclisi ıslahatçı meclis olarak toplanmış| tır. 9 ncu Büyük Millet Meclisinin hiçbir fert
için imtiyaz ve hiçbir şeye tahakküm tanımama
I sı lâzımdır. 9 ncu Büyük Millet Meclisi kanun-
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zaruretin bir ifadesi ola I

l a n umumi ihtiyacın,
rak ele alır.
Arkadaşlar, Muhterem Başbakan dedi ki;
fertler için fark gösteriyorsunuz, fertlere mil
yonlarca meblâğ sarfı ile mezar yapıyorsunuz,
Atatürk'e şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsu
nuz. Bu mezarın yapılması ve Atatürk için lâ
yık olduğu ve kalbden gelen bir sevgi tezahürü
dışında olarak umumi menfaatin aleyhinde ola
rak ve buna rağmen alınmış olan tedbirler ara
sında Demokrat Partinin tasvip ettiği tedbirler
değildir. Eğer eski iktidar 12 milyonu Atatürk'
ün ruhunu muazzep ederek toprağa gömmemiş
olsa idi, bu Meclis, 14 Mayıs inkılâbının yarat
tığı bu Meclis, Atatürk'ün mübarek ruhunu
şadetmek için onun ruhuna, arzusuna uygun bir
mezar, bir merkat yapardı. (Bravo sesleri).
Arkadaşlar, kıymetli zamanlarınızı israf etmiyeyim.
Üçüncü nokta olarak, bu kanunu tasvip mi
edelim, ret mi edelim? Üzerinde duracağımız
nokta Atatürk'ün bu memlekette teessüsünü is
tediği rejime, zihniyete uygun olup olmadığını
aramak idi. Müsaade ederseniz eskiden bir iki
misal ile arzedeyim:
Atatürk ikinci Meclis açılırken, birisi An
kara'dan, ikincisi de İstanbul'dan milletvekili
seçilmişti. O zaman bir arkadaş Atatürk'e aşırı
sevgisinden dolayı olacak ki, Atatürk kanun
üstüdür, her iki intihap dairesinden de millet
vekili seçilebilir, demişti.
Bu fikri ne o zamanki Meclis ve ne de Ata
türk kabul etmişti. Atatürk bundan hiç hoşlan
madı. Eğer Atatürk kanun üstü bir insan oldu
ğunu kabul etmiş olsaydı o vakit her iki intihap,
dairesinden kendisinin Büyük Millet Meclisinde
etmsil edilmesini isterdi.
Arkadaşlar,- öyle Türk büyükleri vardır ki,
kendileri fâni hayattan ayrıldıktan sonra dahi
onların mânevi varlıkları daima aramızda ve içimizdedir. Bugün Atatürk'ün
mübarek ruhu
da bizlerle beraberdir. * Kendisi hayatta olsaydı,
muhakkak kendi şahsının ye eserlerinin yarata
cağı sevgi ve saygı kudretinin, cezai müeyyide
lerin siperleri altında saklanmasına tahammül
edemezdi ve onların aziz ruhu da buna asla ta
hammül edemez.
Arkadaşlar, Atatürk kanununu getirenleri,
mutlaka kötü bir zihniyetin mümessili olarak
tavsif etmiş olmuyorum.
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Arkadaşlar, her kanaat ve içtihada hürmet
ettiğimiz gibi buna da hürmet ederiz. Muhak
kak ki, Atatürk'ün heykellerini, büstlerini ve
onun bu memlekete hediye ettiği büyük eserle
rini tezyif edenlere karşı cezai müeyyidelerle
önüne geçilmesi karşısında âcil bir ihtiyaç duy
muşlar, fakat esaslı tetkiklere girişmeden bu âcil
ihtiyaçla kanun yoluna baş vurmuşlardır. Atatürk vefat etmeden evvel yanındakileri çağırmış
ve demişti ki, «Tarih benim için hiç olmazsa
üç satır yazacaktır, iki satırının lehimde oldu
ğunu bilyorum; üçüncüsünün lehte olduğunu
kabul etmiyorum.»
Arkadaşlar; bu, demokrat bir ruhun ifadesidir. Hiçbir eser tenkidden vareste değildir. Çünkü hiçbir şahıs lâyuhti değildir. Bunu iddia
edenler ancak papalardır.
Arkadaşlar; Atatürk'ün bugün düşmanları
varmış, Atatürk'e aşırı sağcı ve solcular saldırıyorlarmış, bâzı gazeteler, mecmualar Ata
türk'ün hüviyetine, şahsına hücum ederler. Bu,
muhakkak ki, âmme vicdanını müteessir eden bir
hâdisedir. Bu hâdise karşısında müteessir olmıyacak bir tek Türk vatandaşı dahi tasavvur ede
meyiz. Fakat bu gibi madrabaz insanlar da şüp
hesiz ki, samimî bir kanaatle hareket etmemekte
dirler, Böylece şahs'yetleri hedef tutmak ancak
kendi idealine güvenemiyen insanların hare dır.
Fakat her zehirin panzehiri yine kendi cinsin
den olur. Bu gibi mecmualara karşı bilhassa sa
lahiyetli makamların ve şahsiyetlerin yazacak
ları makalelerle, Türk milletinin maneviyatı iti
bariyle ölüleri hayırla anan bir millet olduğunu
ifade etmeleri yerindedir. Bu mevzuu gazetele
ri için bir sürüm mevzuu yapmak istiyen birkaç
sefil de bu şekilde hareket edemez. Onun için ka
nuni müeyyideler koymak, cezai tedbirler almak
tan kaçınmak lâz mdır. Yalnız inkilâpları koru
mak ve Atatürk'ün şahsiyetini bir fert olarak
himaye etmeyi düşündüğümüz zaman şüphesiz bu
hususta haklıyız. Atatürk'ün bir fert olarak hey
kellerini ve bütslerini, haysiyet ve şerefini her
türlü tecavüzden korumak icabetmektedir. Fakat
bugünkü hukuku ceza mevzuatımızda, Ceza Ka
nununda lıeykelerin tecavüzden masuniyeti hak
kında hükümer vardır.
Fertler ölmüş olsa bile hâtıralarına karşı
sövme ve hakaretten dolayı cezalar vardır. Biz
bu cezaları icabederse şiddetlendirelim. Ata'nm
bir mirasçısı olan Atatürk'ün hemşiresinin dâva

-95-

B : 73

7 . 5 1951

açmak hakkı bulunmasına rağmen müddeiumu
milere de dâva açmak hakkını verelim.
Müsaadenizle bir nokta üzerinde daha durmak
istiyorum : O da bilhassa bu Meclisin serbest ça
lışması ve kendi hür idaresini tecelli ettirmek için
çok samimî ve içten gelen çalışmaları karşısında
bir kısmı matbuatın takındığı nahoş neşriyattır.
Buna ilişmek istiyorum.
Arkadaşlar, bu memlekette....
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Adını söyle
(hangi gazete sesleri)
F E R İ D ALPlSKENDER (Devamla) — Bu
memlekette yalnız bizim neslimiz değil, geçmiş ne
sillerin de hasretini çektiği bir Meclis kurulmuş
tur. Bütün memleket meselelerinin en hür ve en
yeni bir şekilde ifade edilmesi zaruridir. Nitekim
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Anayasa, bir milletvekilinin Meclis kürsüsünde
her | türlü sözü söyliyebileceğini ve bunun için de
hiç bir takibata mâruz kalmıyaeağmı yazdığı hal
de, bâzı matbuat... (Adını söyle, bu gazete hangi
gazetedir?. Sesesleri)
F E R Î D ALPlSKENDER (Devamla) — Bu
gazete arkadaşlar, Zafer Gazetesidir. Bizi böyle
bir;baskı altına alması doğru değildir. (Soldan,
kahrolsun sesleri). (Gürültüler) (Ayak patırtıla
rı).
F E R İ D ALPlSKENDER (Devamla) — Ar
kadaşlar müsaade buyurun....
"BAŞKAN — (Perid Alpiskender'e hitaben)
sonra söylersiniz. Oturuma 15 dakika için ara
veriyorum.
Kapanma saati : 16,50
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İKÎNOÎ

OTURUM

Açılma saati : 17,15
BAŞKAN — Refik Koraltan
KÂTİPLER : Fünızan Tekil (İstanbul),

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Söz, Ferit
Alpiskender 'indir, sözlerini tamamlıyacaklardır. Buyurunuz.
FERİT ALPlSKENDER (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, demin, Atatürk Kanununun
Mecliste müzakeresi esnasında matbuatın aldı
ğı vaziyeti izah ederken isim söylemeden bir ga
zete üzerinde durmuş bulunuyordum. Fakat ek
seriyetiniz bu gazetenin ismini söylememi arzu
etti. Size olan hürmetim icabı, bu arzunuzun
dışına çıkamadım, gazetenin ismini verdim. Za
ten ismini vermekte, vermemekte birdir, çün
kü hepiniz hangi gazeteyi kastettiğimi biliyor
dunuz.
Arkadaşlar, ben, matbuatı memlekette üçün
cü kuvvet olarak şerefli, itibarlı ve demokrasi
yi yerleştirmek için daima hürmet edilecek bir
kuvvet olarak kabul ederim. Bu sözleri söyle
diğim zaman sizlerin de aynı kanaatte olduğu
nuza eminim. (Bravo sesleri, alkışlar), ister
Zafer Gazetesi, ister her hangi bir gazete olsun,
bu Meclise hürmet etmesini bilmelidir. (Bravo

Nazlı Tlabar (İstanbul)

sekleri, alkışlar). Bu Mecliste milletin hakiki
ve tek mümessili olan sizler fikirlerinizi açıkla
malısınız. O zaman bu milletin arzularını kim
nazara alacaktır? Matbuatın eski gidişleri bı
rakması lâzımdır. (Alkışlar). Matbuat 14 Mayıg inkılâbının ışığı altında yürüdüğü zaman bu
milletin dili ve kulağı olacaktır. (Bravo seslerij alkışlar). Bunun aksine hareket eden gaze
teler kendilerini bir şahsa veya zümreye satmış
olabilirler. (Bravo sesleri, alkışlar). Bu sözleritni söylerken Zafer arkadaşımı hırpalamak is
temiyorum. Ben yalnız tenkid ediyorum. 14
Mjayıstan evvel birçok hizmetlerde bulunmuş
tur. Kötü yollara sapmamalıdır. Büyük Millet
Mjeclisi kürsüsünden bütün Meclise tarziye ver
mesi onun için en centilmence bir hareket ola
caktır. (Bravo sesleri, alkışlar).
Arkadaşlar; müsaade buyurursanız sözümü
tamamlayayım.
Arkadaşlar; üzerinde durmak istediğim nok
1
ta ardan birisi de, çok muhterem ve mümtaz Baş
vekilimizin sözleridir.
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veren kanun mu yaptık? Hayır. Ne hâkimlere,
ne memurlara, ne Eeisi Devlete, ne Meclise ve ne
de Heyeti Vekileye hakarette bulunanlar için hu
susi kanun yapmadığımızı söyleyip dururken,
Atatürk'e taarruz edenlerin cezasını tâyin ve tesbit ederken niçin bunu Atatürk'e mahsus bir ka
nun diye telâkki ediyoruz! Asla, asla! Çok rica
ederim, meselenin mahiyeti bundan ibarettir. İm
tiyaz yoktur, imtiyaz varsa Reisi Devletin de var
dır (0 başka sesleri).
BAŞKAN — Sükûneti muhafaza edelim.
REFÎK ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Var
sa Meclise de imtiyaz vardır, varsa Bakanlara da
imtiyaz vardır... Fakat hiç birisinde imtiyaz yok
tur. Doğrudan doğruya suçu irtikâp edenlerin
sıfatlarına göre, mağdurun vaziyetine göre ceza
tâyininden ibaret bir vaizyet içerisindeyiz.
Şimdi arkadaşlar; ben de kabul edeyim ki,
kanunun içerisinde, metninde bizleri olduğu gibi,
hâkimleri dahi aşağı yukarı endişeye düşürecek
mutlak ibareler vardır. Ben, şahsan mutlak iba
relerden çok içtinap eden bir arkadaşınızım. Bu
Mecliste çalıştığım müddetçe daima sarih olunulmasma ve bilhassa ceza bahislerinde fazla tak
dire gidilmemesine çalışmış bir arkadaşınızım.
Atatürk'ün eserlerine vaki tecavüzlerde ceza
verilmesi prensibi kabul edilirse, ondan sonra
kanunun mutlak ibareleri ve cezanın azlığı çok
luğu üzerinde durulabilir, tadil edilebilir; fakat
prensibinin kabul edilmesi lâzımdır. Tenkid hak
kının tehlikede olması karşısında gösterilen has
sasiyet çok şükranı muciptir. Bugün hâkimle
rimizi matbuat tarafından vukubulan hakaret
dâvalarında hakikaten tenkid hakkına çok hür
metkar görünmekle iftihar ediyoruz. Bâzı nok
taları tehlikeye düşürecek bir kayıt bulunmasını
hiçbirimiz tecviz edemeyiz. Bendenize eğer bu
kanun bizi o tehlikeye düşürecek ahkâmı haizse
metinden onları çıkarmak lâzımdır.
C. H. Partisinin sözcüsü olan Avni Doğan
arkdaşınfız, prensip itibariyle Atatürk'ün hey
kellerine, büstlerine vukuîbulacak hareketlerin
suç mevzuu edilmesini kabul ettikleri, ancak de
ğiştirilmek üzere Komisyon'a havalesini teklif
ettiler. (Sağdan, «öyle değil» sesleri). Evet,
erbabı mucibeye göre tanzim edilmek Üzere ko
misyona verilmesini istediler. Bu meselenin bu
nun için komisyona gönderilip gönderilmemesi
takdirinize ait bir şeydir. Prensip kabul edil
dikten sonra bir usul meseteei için komisyona

gönderip göndermemek, arzettiğim gibi, He
yeti Muhteremenin takdirine aittir.
Bence kanun arzettiğim şekil ve mahiyette
dir, asla endişeyi mucip değildir ve hututu
umumiyesi itibariyle vicdanı umumiyemizin se
sinin bir ifadesidir. Binaenaleyh maddelerde
gerekli görülecek tadil yapılmak suretiyle bu ka
nunun kabul edilmesinde memleket namına fay
da mülâhaza ettiğimi arzederim arkadaşlar. (Al
kışlar).
BAŞKAN — Söz Nurettin Ertürk'ündür,
aleyhte konuşacaktır.
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Aziz ve
muhterem arkadaşlar; Atatürk aleyhine işlenen
suçlar hakkında ayrı bir kanun tedvin etmenin
lüzum ve adamiîüzumu 'hakkında çok kıymetli
fikirler dinledik. Meclis olarak ittifak ettiği
miz bir nokta var, bu büyük adamın mânevi
şahsiyetine, heykellerine, büst ve resimlerine
karşı yapılan tecavüzleri nefretle karşılamamızdır.
Kurduğu cumhuriyeti ve yarattığı inkılâpla
rı müdafaa edeceğimize daha mektep sıralarında
iken yemin etmiştik. Bundan dönmedik, dönmiyeceğiz.
Tasarının aleyhinde konuşanlar da en az le
hinde konuşanlar kadar Ata'yi severler. Bende
niz de zaferle birlikte bâzı gazetelerin hücumu
na mâruz kalmak ve kara listelerine girmek teh
likesi pahasına da olsa tasarının aleyhinde konu
şarak Ata'nın kaleminden çıkan ve en büyük
eseri olan Anayasayı müdafaa edeceğim. Bun
dan dolayı betbaht bir şahsiyetin duyacağı aza
bı değil fakat, vazifesini yapmış bir insanın
göünül ferahlığını hissedeceğim. Atatürk'ün
eserleri, inkılâpları ve yüce şahsiyeti ileri sü
rerek tasarının müdafaası hatalı bir yoldur.
Kanun yapmak salâhiyetini elinde bulundu
ran bu Büyük Meclis istediği zaman ve istediği
şekilde bir kanun yapamaz. Kanunların da ka
nuna uygun olarak yapılması lâzımdır.
Biz 69. ve 103. ncü maddelerin sarahati kar
şısında bu taasrıyı Anayasaya aykırı görüyoruz.
Bir kısım arkadaşlar da mutabık görüyorlar.
Her iki görüşün de kendiisne has ve kuvvetli
metnetleri vardır, ihtilâf hukuki anlayışlarda
olduğundan leh ve aleyhte konuşanların birbir
lerine tarize hakları yoktur.
Müzakere tabiî seyrini takibederek Anaya
sanın 69 ncu maddesinin anlayışına ve daha açık
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bir tâbirle tefsirine müncer olmuştur.
Anayasanın tefsiri de Büyük Meclisin vazi
fe ve salâhiyeti dahilindedir. Ancak, bir ka
nunun tefsiri için evvelâ ihtisas komisyonunda
müzakere edilmesi ve bir rapora bağlanması da
şarttır.
Arkadaşlar, lisanımızda sağ kişi, ölü kişi
tâbirleri kullanılmaktadır. Aramızdan ayrılıp
ebediyete kavuşan Atatürk de ölü kişi olduğun
dan bunun aleyhine işlenen suçlardan dolayı hu
susi bir kanun tedvini Anayasanın 69 ncu mad
desine münafi olur kanaatindeyim.
Ceza hukukunda büyük bir otorke olduğun
da şüphem bulunmıyan sayın İçişleri Bakanı
nın Adalet Komisyonunda, hususi aftan bahse
derek şahıslar hakkında da kanun yapılabilece
ğini söylemesi bu tezin kolay müdafaa edilir
yeri olmadığını göstermiştir.
Adalet Komisyonu raporunda:
Büyüklere bayatında saygı göstermenin, öl
dükten sonra da hayırla yâdetmenin millî ah
lâk ve terbiyemizin en iyi vasıflarından olduğu,
Türklüğe ve millî tarihe hizmet etmiş şahsiyet
leri daima saygı ve şükranla anmanın Türk Mil
letinin ahlâkında bir anane haline geldiği, sağ
lığında derin bir şükran ve saygı ile sevildiği
(ve Hükümetin gerekçesinden daha ileri gidi
lerek) son zamanlarda Atatürk'e karşı yapılan
neşriyatın ve bunların tahriki ile büstlere yer
yer vâki olan tertipli tecavüzlerin şahsiyete de
ğil, fakat Türk inkılâp ve hareketlerine karşı
olduğu mucip sebep gösterilmiştir. Ceza Kanunumuzdaki mevcut hükümler inkılâplarımızı
korumaya kâfi gelmiyorsa ve bu hükümlerin
noksan tarafları varsa bunları tadil ve ıslah
etmek mümkündür. Yoksa ahlâk prensiplerini
kanuni müeyyidelerle tesis ve himaye etmek bu
Meclisin yaratacağı bir hukuk değildir. Ada
let Komisyonumuzun bu mucip sebebe dayanan
raporu gelecek nesillere iyi bir örnek olamıyacaktır.
Tasarının gerekmesi ve Adalet Komisyonu
nun ıbu raporu hukuki bir mesnede dayanamı
yor, her ikisi de hisse hitabediyor. Kanunların
mucip sebepleri, hattâ müzakereleri hisse hitabetmemelidir.
Dünyanın her devrinde ve her yerinde Ata
türk gibi, bir tarihin seyrini değiştiren, geri
fikirleri yıkarak büyük inkılâplar yapan şahıs
lara muarız çıkması kadar tabiî ne olabilir. Bu
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inkılâpları bütün bir millet isteyip de, Atatürk
yalnız kabul ve tatbik etmek mevkiinde kal
saydı elbette değeri bu kadar büyük olamazdı.
Ona karşı duyulan sevgi Ve saygının büyüklü
ğü, milletin büyük bir kısmının arzusu hilâfı
na bu inkılâpları yaratması idi. Bugün de bir
kaç soysuz, ihtiraslarını tatmin için bu menfur
tecavüzleri yapıyorsa durumu agrandisman et
meye lüzum yoktur.
Arkadaşlar; Hükümetin ısrarlı tekzibine
rağmen bir zamanlar memlekette irtica vardır,
Atatürk düşmanlığı baş göstermiştir diye, bir
sürü yaygara yapıldı. Biz de memleketin birçok
yerlerini gezip dolaşıyorduk, her sınıf insan
la temasa gelip görüyorduk ki; bu memlekette
ne irtica var, ne de Atatürk düşmanlığı var.
Görülen hâdiseler memlekette irticaın baş kal
dırdığı iddialarına mesnet olması için tertiplen
miş şaşkınlıklardan başka birşey değildi. Bu
nunla partiyi sarsmak ve milletin gözünden dü
şürmek istiyorlardı.
Şırası gelmişken şurasını da arzedeyim ki;
bu emellerine erişmek için, bâzı gafiller kırmı
zı oy verenleri birer donkişot sanarak pohpoh
lamaya başladılar. Bâzı akılsız dalkavuklar da
kırınızı oy verenleri vurgunculukla, Staviskiliklö tavsif ve tehdide kalktılar, yine bâzıları
da bu tasarı aleyhinde konuşanlara Atatürk
düşmanı damgasını vurmaya yeltendiler. .
Milletin hakiki iradesiyle bu mukaddes çatı
altında toplanan bizler ne pohpohlara kulak
verecek, ne de iftira ve tehditlere pabuç bıra
kacak adamlar değiliz. (Bravo sesleri alkışlar)
Halen her büst ve heykelin başına bir süngülü
nöbetçi dikilmediğine ve son zamanlarda da bu
gibi hâdiselerin vukubulmadığma göre duru
mu nasıl ve ne ile izah edeceğiz? Bu cidden
üzerjinde durmaya değer bir noktadır. Bu halin,
tasarının hazırlanmasından olduğunu
kabule
imkân göremiyorum. İktidarla muhalefetin ye
ni bir ruh ve anlayışla hareket etmelerinden
mi yoksa daha başka sebeplerden mi ileri gel
diği ^kestirilemiyor.
Antidemokratik kanunları ayırıp çıkarmak
gibi i çok mühim işler yaptığımız bir sırada yi
ne antidemokratik bir kanun tedvin etmek çok
hazindir. Ceza Kanununun 516 ncı maddesiyle
480 |ve mütaakıp maddelerindeki hükümler kâ
fi gcfrülmüyorsa bu maddeler hükümleri tevsi
ve cezalarının yalnız âzami hadleri yükseltil-
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mek suretiyle çare bulmak mümkündür. 516 ncı
maddede verese tarafından şikâyetname veril
mesine de lüzum yoktur, re'sen takibat yapıla
bilir.
Bir vatandaşa yazı ile sözle yapılan hakaret
veya bir vatandaşın resim, büst ve heykeline
vâki tecavüzle, Atatürk'e yapılan hakaret ve
tecavüzü bilgi, anlayış ve dirayetlerinden asla
şüphe edemiyeceğimiz Türk
hâkimlerine bı
rakmak yerinde olur. Kanunun tâyin ettiği as-.
gari hadle, âzami had arasında hâkim serbest
tir, hattâ mucip sebep dermeyanma lüzum his
setmeden yalnız takdiren tâbirini kullanmak
suretiyle maddedeki âzami haddi hükmedebilir.
Yargıtay içtihatları da bunu müeyyittir. Her
türlü iyi vâsıflarla mücehhez bulunan Türk hâ
kimleri cezaların âzami hadlerini hükmetmek
suretiyle bu boşluğu doldurmuş olurlar.
Muhterem arkadaşlar; Kâmil Boran arka
daşım, büstlere vâki tecavüzleri Hükümetin
tedbirsizliğine hamlederek işin içinden sıyrılaeaklarını zannediyor. İktidar ne kadar uyanık
ve tedbirli olursa olsun muhalefetin de iyi ni
yetle hareket etmesi lâzımdır. Demokrat Parti
nin muhalefeti zamanında bu menfur hâdiseler
olmuyor idiyse bu, kendilerinin iktidarları za
manındaki hükümetlerin tedbirli ve uyanık ha
reketlerinden ziyade o zamanki muhalefetin iyi
niyetinden ileri gelmiştir.
Sayın Avni Doğan'in grupları namına söy
lediği sözleri dinledik ve ince zekâsiyle politi
ka yapmaya kalktığını gördük.
Ata'nın mânevi varlığı, eserleri, inkılâpları
ve Anayasa bahis mevzuu olduğu zaman, bari
politika yapmıyalım. Memleketin yüksek menfatini evvelâ parti zaviyesinden görmiyelim.
Muhterem arkadaşlar,
Atatürk'ü seviyorsak ona sonsuz saygımız
varsa - ki şüphemiz yoktur - onun adını günlük
politikanın üstünde tutalım. Anayasaya aykırı
bir kanun çıkararak kötü bir çığır açıp Büyük
Ata'nın aziz ruhunu tazip etmiyelim.
Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sait Bilgiç
SAİT BlLGÎÇ (İsparta) — Muhterem arka
daşlar; Adalet Komisyonu raporunda şöyle bir
mütalâa mevcuttur: (Mütecavizleri harekete ge
tiren kuvvetler şahsi bir düşmanlığın tesiri ile
hareket etmemeketdirler. Hedef inkılâplar - te-
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ceddütlerdir. Türk Milletinin hürriyetlerine ve
Aziz Türk vatanına ve onun Kemalist rejim ve
inkılâbına kasdolunmaktadır)
Bu mütalâa ilmî olmaktan daha çok hissidir.
Zira şimdiye kadar Atatürk'ün heykellerine ve
büstlerine 12 tecavüz vakası tesbit edilmiş -ve
bunlardan ancak ikisinin faili meydana çıkarıl
mıştır. Bu faillerin de ne gibi bir saikle ve
maksatla hareket etmiş oldukları hususu meçhulümüzdür. Muharrik malûm değildir. Gaye
malûm değildir. İhtimaller üzerine hüküm bina
edilemiyeceği gibi kanun da vaz'edilemez. Faili
malûm hâdiselerden biri Kırşehir'deki tecavüz
hadisesidir. Gazeteler bu hâdisenin büstün bu
lunmakta olduğu mahalde bekçilik yapan bir
şahısla arası açık olan bir sarhoşun bekçiden
intikam alma gayesine matuf olduğunu ifade
ettiler. Bu haber yanlışsa hareket inkılâplara
aleyhtar bir zümrenin tahriki ve teşviki neticesi
jse Hükümet bu ciheti açıklamalı ve delillerini
Yüksek Heyetinize bildirmelidir. Tasarı Mec
lise getirilirken mevzuubahis hâdiselerden hiç.
olmazsa 3 ilâ 5 nin faili meydana çıkarılmış ol
malı ve bunların kasıtları mahkeme kararı ile
tebellür etmiş bulunmalı idi. Bugün ise ortada
tek fail vardır o da düşmanı olduğu bekçiden
intikam almak istiyen sarhoştur. Tasarının ko
misyondaki müzakerelerinde hazır bulunmuş
tum. Komisyon Sözcüsü Sayın Hâmit Şev
ket İnce orada mecmualardan bahsetmişlerdi.
Bu mecmualardan birisi Orkun'dur. Ben Orkun
Mecmuasının bir abonesi ve onunla yakın ilgisi
olan bir arkadaşınızım. O mecmuayı çıkaran
Adsız hakkında açılan bir dâvanın müdafaasını
üzerine alan Sayın Hâmit Şevket İnce aradan
birkaç gün geçtikten sonra tek parti devri için
de vâki bir işaret üzerine vekâlet vazifesini terketmişti.
Orkun mecmuasında Atatürk'ü hedef tutan
bir yazının çıktığını ben şahsan görmedim.
Eğer diğer mecmualarla, Necip Fazıl 'm Büyük
doğusunda varsa, bu memlekette yüzlerce mec
mua çıkmaktadır, bunlardan bir tekinden bir
çatlak ses çıkıyorsa bu antidemokratik bir ka
nunun vaz'ı için kâfi bir sebep olamaz. Komis
yon Sözcüsünün huzurunuza çıktığı zaman bâzı
mecmualerdan bahsetmiştir. Binaenaleyh, bu
noktaya temas etmek isterim. Bu memlekette
yüzlerce gazete ve mecmua çıkar. Hemen tama
mı büyük Atatürk'ün yüksek şahsiyetim, vic-
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dam âmmeye tercüman olarak güzel bir dille
tebarüz ettiriyorlar. Bu arada bâzı mecmualar
da başkaca görüş de olursa kıyamet mi kopar?
İzanına, idrakine, vicdanına ve kemaline güven
diğimiz büyük Türk Milleti en âdil hakemdir.
Gelenin keyfi için, geçmişe söğenlerin devrini
epeyce arkada bıraktığımıza kaniim. Fatih'lere,
Kanunilere, Yavuz'lara, büyük küçük adamları
mıza küfredilmiş fakat biz susmuşuzdur. Bu susuş
onların büyük kıymetlerinden, tarihî şahsiyetle
rinden birşey kaybettirmedi. Atatürk'de bunlar
kadar, basit şahısların taaruzuna dayanabilecek
kuvvette büyük bir tarihî şahsiyettir.
Bu tasarı kanuniyet iktisap ettiği takdirde
huzurun değil huzursuzluğun âmili olacaktır.
Bâzı masum insanların yeni yeni tertiplere
isnatlara mâruz kalacaklarını kahul isabetli olur.
Millet Demokrat Parti iktidarından cezai mü
eyyideler getiren kanunlar değil huzur ve iktisa
di refah getirecek teşebbüsler ve kanunlar bekle
mektedir; (Bravo sesleri).
Adalet Komisyonu raporunda (Kanun fâni bir
şahsiyeti tarihî tenkit hududu haricine çıkarma
yı istihdaf etmemekte, tarafsız tetkiklere ve hü
kümlere sed çekmemektedir) denilmektedir.
Tarihçi tarihe mal olmuş bir şahsiyetin beşe
ri zaaf 1 arJ, iptilâları üzerinde de durabilir.
Büyük Mustafa Kemal melek değildi, o da in
sandı, belki onun da bâzı beşeri zaafları vardı.
Tarihçi böyle bir nokta üzerinde duracak olursa
bu tasarıda tâyin edilen cezadan kendisini kurta
rabilecek midir?. Yine komisyon raporunda büste
tecavüz, Kemalist rejimine tecavüzdür, deniyor.
Komisyonun Kemalist rejim tâbirinden neyi an
ladığı da cidden sorulmaya değer. (Türkiye Dev
letinin şekli bir Cumhuriyettir). Biz onu biliyo
ruz. Bu cumhuriyetin de tek parti, tek şef ve ıs
marlama Meclis devrinin zihniyeti ile de kabili
telif olmadığı kanaatindeyiz. Rejimlerin şahıslara
izafesi faşistlere yaraşır.
Tasarı kanun halini aldığı zaman böyle bir
cümle sar'fedecek olursam cezadan kendimi kur
tarabilecek miyim?. Komisyon sözcüsü bunu da
izah etmelidir.
Hulâsa arkadaşlar, tasarının naçiz görüşüme
göre müdafaası hiçbir suretle kabil değildir. Ne
kalem sahibinin ne de tarihçinin dilini bağlamaya
hakkımız yoktur.
Arkadaşlar, bâzı arkadaşlarım temas ettiler,
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ben) de huzurunuzda bir noktaya temas etmek is
tiyorum. Halk Partisinin tek parti olarak ikti
darca bulunmuş olduğu bir devrede onların Ulus
Gaietesinde baş yazıyı yazan bir adamları vardı,
Faljih Rıfkı. Bu yazar Mecliste mühim meseleler
müzakere edilmekte olduğu bir sırada Ulus Ga
zetesinde yazdığı yazılarla şefin emrini empoze
edendi. O devri çoktan geçmiş bulunuyoruz. Eğer
Müjntaz Faik Fenik'te o yolu tekrarlamak isti
yorsa çok aldanırlar. (Soldan, bravo sesleri, alkışljftr).
^AŞKAN — Söz Rifat Taşkın (Kastamonu)
nurjdur.
|IÂMÎT ŞEVKET İNCE (Ankara) — Şah
sım mevzuubahis oldu. Söz istiyorum.
J3AŞKAN — Müsaade edin efendim, söz sırasi Rif at Beyindir.
p Î F A T TAŞKIN (Kastamonu) — Aziz ar
kadaşlar; Atatürk aleyhine işlenen suçlar hak
kındaki kanun tasarısı üzerine ben de kısaca
kentii görüşüme göre bâzı mâruzâtta bulunaeağımj
arkadaşlar, devletler millî bünyeye tevcih
edilin suikastlardan ziyade; siyasi teşekkül ve
taa^zuvları ağır c«za müeyyideleriyle himaye et
mişlerdir. Meselâ bizim Ceza Kanunumuzu ele
alalîm; Devletin şahsiyetine ve idaresi aleyhi
ne islenen fiil ve hareketler hakkında baplar,
fasıllar açılmış ve ağır cezalar konulmuş olmasına rağmen milletimizin biyolojik mevcudiyetine kültürel hayatiyetine ve içtimai, fikrî sa
halardaki yükselme hareketlerine karşı olan te
cavüz ve taarruzlar hakkında daha az ve daha
hafi£ hükümler konmuştur. Bu hal sade bize
mahpus bir noksan değildir. Hemen hemen her
devlJBtin ceza kanunları da aynı vaziyettedir.
Şunun sebebini şöyle izah edebiliriz: Yük
sek iehlike ve ağır hiyanet suretiyle tavsif ede
bileceğimiz hareketler yakın zamanlara kadar
fiiliyatta hep devletin siyasi, idarî, askerî teşekkjül ve taazzuvuna karşı tevcih edilmiş ve
millîj bünyeye karşı suikastlara nadiren tesa
düf Edilmiştir. Binaenaleyh içtimai tehlike hep
devlft mefhumu üzerinde düşünülmüştür. Fa
kat Bugün cephe genişlemiş, daha mühlik yol
lar iulunmuştur. Soğuk hanb ve propaganda
metoplariyle milletleri esasından ve özünden
çürüpnek, tahrip etmek usulleri icadedilmiştir.
Irtici ve taassup propagandalariyle mânevi in
| kişaf hamlelerini önlemek, fertler arasında tef-
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rikalar, zümreler yaratmak, sahte ve yalan
telkinlerle millî mukavemeti kırmak velhasıl
sevkı vicdanisiyle birbirine sokulan bir vahdet
arzeden insan topluluklarını içinden zehirliyerek cehalet karanlıkları içinde bırakarak tah
rip etmek, birbirine hasım zümreler yaratarak
kendi kendilerini mahv ve perişan etmek metodları en kesif şekilde faaliyet halindedir.
Bir milletin bünyesinde hukuki, siyasi, kül
türel hayatiyetin temellerini, siyasi taazzuv şe
killerinden tamamen müstakil olarak, onu vüeude getiren halk topluluğu teşkil eder. Dev
lete nazaran halk topluluğu daha kıdemlidir,
daha öncedir. Devletin bütün kuvvet memba lan halk topluluğudur. Bugünkü dünya şartla
rı halk topluluğunu, halk vahdetini, bu vasfı
itibariyle hukuki bakımdan ciddî surette hi
maye altına almak zaruretini ortaya çıkarmış
tır. Devletten ziyade millî bünyeye karşı ya
pılmakta olan çeşitli silikatların ne büyük bir
içtimai tehlike yarattığını gören ceza hukuku
bu mevzuu ehemmiyetle ele almış ve her devlet
bu bahis üzerinde ciddî etütlere ve yeni hü
kümler tesisine başlamıştır.
Aziz arkadaşlarım, Atatürk mefhumu ve
sile ve vasıta ittihaz olunarak son zamanlarda
yazılan yazılar ve yapılan çirkin hareketler, öl
müş bir adama karşı değil, hep millî bünyeye
tevcih olmuş bir cinayettir. Bu suçların gizli
ce, sinsi bir tarzda ve sistematik bir şekilde ya
pılmaları tarzından ve yapıldı,ğı zamanın tarzı
intihabından ve millî bünyemiz üzerinde bırak
tığı tesir ve neticelerden ıçok açık ve katî su
rette anladık ki, bu hareketlerin mânevi unsu
runu teşkil eden kasıt milletimizi hurafeler
içinde karanlıkta bırakmak, terakki ve inkaşaf
hamlelerini durdurmak, fertler arasında tefrikalar, husumetler yaratarak inkılâpları yıktır
mak gibi en şenî ve en mühlik suiniyetlerdir.
Arkadaşlar, tasvibinize sunulan kanun ta
sarısı millî bünyemizi bu cinayetlerden korumaik için Hükümetimiz tarafından zamanında
atılmış isabetli ve basiretli bir adımdır. Kanu
nun metninde Atatürk'ün mânevi varlığını ve
onu temsil eden her şeyi zikir ve tasrih etmek
de zaruridir. Çünkü son günlerde millî bünyeye
karşı baş gösteren hareketlerde Atatürk'ün is
mi ve büst ve sembolleri bir vasıta olarak kul
lanılmış ve bu vasıta ile bütün inkılâp ve yük
selme hamleleri kundaklanmak maksadı takibe-

Ö :2

J dikniş ve bu tarzda hareketle Ceza Kanunu
nun pençesine düşmemek için hukuki cihetten
dikkat ve itina ile bir açık kapı aranmış ve bu
lunmuştur.
Biliyoruz ki, son inkılâplarımızın her biri
Türk Ceza Kanununda az çok cezai müeyyide
lerle teker teker himaye altına alınmıştır. Nite
I kim doğrudan doğruya bu inkılâplara tevcih
edilen tecavüz ve taarruzlar dolayısiyle mahke
melerimizde birçok dâvalar görülmektedir. Fa
kat bu inkılâpları bir kül halinde nefsinde ve
sembollerinde cem ve temsil eden ve memleketi
mize karşı bütün cihanın sevgi ve hürmetlerini
celbeden Atatürk mefhumu vasıta ittihaz qlunarak inkilâplara karşı bu perde altında yapıla
cak taarruz ve tecavüzler Ceza Kanunumuzun
çerçevesi dışında kalmakta ve kanunda yazılı
olmadıkça hiçbir kimseye ceza verilemiyeceği de
şüphesiz bulunmaktadır.
Bu suikastlarla vic
danlarını ve ellerini kirletmiş olan insanlar ka
nunun bu boşluğundan istifade ve bütün inkılâp
lara kül halinde hücum yolunu bulmuşlar ve
millî bünyeye karşı olan asıl maksatlarını temin
için Atatürk mefhumunu vasıta ve bir siper ola
rak kullanmışlardır.
Binaenaleyh, Atatürk'ün ismi ve sembolleri
bu kanunla tesisi zaruri görülen suçun kanuni
unsurunu teşkil etmek zaruretindedir. Bu keli
meler kanunun metninde yazılmadıkça önüne
geçilmek istenilen suçun unsurlarını tesbit ve
tavsife imkân yoktur.
Keza, bu hareketleri, tasarı gerekçesinde gös^
terilen hukuki sebeplerle pozitif şekilde kanu
nun metninde tesbitine de lüzum yoktur. Tah
kir ve tezyif şeklindeki tezahürler kâfidir, bu
tezahürlerde güdülen kasıt mündemiçtir.
I
Milletler inkılâbı tarihinde bir vakıa ve bir
hârika teşkil eden Atatürk mefhumunu kişi
olarak tarif etmeye ve kişiye hâs olan hukuki
münasebetlerden bahsetmeye de bu kanunun ne
ruhu ne de maksadı müsait olmadığı gibi, Ata
türk üzerinde ilmî araştırmalar ve ilmî şekildeki
tenkidlerde tahkir, tezyif ve tahrip suretiyle yapılamıyacağından, kanunun tamamen maksadı
dışında kalmaktadır. Bu kanun bugünkü dünya
şartları karşısında gerek içeriden, gerek dışar
dan gelecek içtimai tehlikeyi Önlemek için âcil
bir ihtiyacatın, bir zaruretin ifadesidir. Zarar
ve zaruretin izalesi hukuki bir vecibedir. Millî
| menfaatlerimiz namına bu kanunun kabulü ka-
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naatimce zaruridir, fakat kanunun metni ve için
deki terimler üzerinde bilâhare kanunun madde
leri müzakere edilirken, ayrıca görüşülür
ve o metinlerde mahzurlar görüldüğü takdirde
değiştirilebilir. Binaenaleyh prensip itibariyle
kanun tasarısının küllünü kabulünü bendeniz de
heyeti muhteremenizden bilhassa rica ederim.
HAMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Efen
dim, Sait bey arkadaşımız sözleri arasında Ni
hal Atsız'm vekâletini alıp iki gün sonra istifa
ettiğimden bahsettiler ve fazla tafsilat ver
mediler ve bu beyaniyle benim şerefimi gölge
altında bıraktılar. Bu meseleyi izah edeyim :
Nihal Atsız'la, Bulgaristan hududunda öldürü
len Sabahaddin Ali arasında bir hakaret dâvası
vardı. Bana dediler ki : Milliyetçi, ateşin bir
genç olan bu adamın dâvasını senin gibi mil
liyetçilik yolunda tanılmış bir avukata vermek
istiyoruz, bunu al. Ben de : Memnuniyetle,
dedim ve vekâletini deruhde ettim, ilk celse
ye girdim. Karşımızdaki komünistti, dikine
komünistti, cesurdu, vekil bile tutmaktan müsn
tağni kalacak kadar idealist bir adamdı. Haki
katen şayanı nazar bir adamdı. Ertesi gün bir
komşum : Sen kimin müdafaasını yapıyorsun
biliyor musun? dedi. Biliyorum, Nihal Atsız'm,
dedim. Bana : Şunun saçma bak, rengine bak,
şu eserini okuduktan sonra göreeeksinki bu
adam müdafaa edilemez, çünkü bu adam ırk
çıdır, tamamen Hitlerizme tâbi bir adamdır,
dedi. Ben de o halde ver şu kitabı, bu gece
okuyayım dedim ve aldım, okudum. Kitabın
adı : (Sarhoşlar gecesi) Atatürk orada, o kitabda manen, maddeten öldürülüyor; okuyan
lar bilirler. Atatürk bütün hüviyetiyle tehzil
ediliyor, tahkir ediliyor. (Sarhoşlar gecesi)
kitabını okuduktan sonra ben, bu adamın ve
kâletini alamam dedim, ertesi gün usulen bir
mektupla kendisine bildirdim, ve : Benim dudaklarım sizi müdafaa edemez dedim, Vekâletini terkettim. Milliyetçi diye vekâletini aldı
ğım fakat Hitlerin peşinde, Hitlerizimci oldu
ğunu yani ırkçı olduğunu anlayınca kendisini
bıraktım.
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[ ederken dediler ki; ırkçıları bundan ayırın,
bunlar milliyetçi demektir, komünist değildir.
Biz bu teklifini müttefikan reddettik. Çünkü
arkadaşlar biz, ırkçılığın, bu ideolojinin ne ol
duğunu bilenlerdeniz. Onun memlekete getir
diği ve getireceği zararları bilenlerdeniz. Şimdi
anlıyorum ki Nihal Adsız arkadaşıdır.. Onun
için müdafaa ediyor.
BAŞKAN — Selim Ragıp Emeç.
SAİT BİLGİÇ (İsparta) — tamim geçti,
cevap vereceğim.
BAŞKAN — Siz konuşlunuz.
SAİT BİLGİÇ (İsparta) — Evet konuştum.
Fakat. Hâmil Şevket bey ismimi karıştırdı,
ırkçı dedi, cevap vereceğim. (Söylesin sesleri)
BAŞKAN — Buyurun.
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SAİT BÎLGÎÇ (İsparta) — Hitlerin pekin
de değildi.
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Mü
saade buyurun, arkadaşımın bu sözü bana birşey hatırlattı. Biz encümende 141 ve mütaakıp
o meşhur ve muazzam maddeleri müzakere j

SAİT BÎLGÎÇ (İsparta) — Arkadaşlar; Ce
za Kanunun tadili tasarısı komisyonda müzakere
edilirken, Hâmit Şevket Beyin dediği şekilde ırk
çıların bundan istisna edilmesini istedim vo es
babı mucibe olarak şunu söyledim: (Bu memle
kette hareket halini almış bir ırkçılık cereyanı
yoktur, bu memlekette bilâkis bâzı kimselerde
ekalliyet şuuru vardır, öldürülmesi lâzımgelen
şuur bu şuurdur. Yoksa hareket halini almış bir
ırkçılık yoktur dedim. Hâmit Şevket Bey bun
dan istidlal ediyor ve hükme varıyor, diyor ki:
Ben, ırkçımışım. Eğer Hâmit Şevket înce'nin an
ladığı ırkçılık bu ise evet ırkçıyım ve bununla
iftihar ediyorum.
BAŞKAN — Selim Ragıp Emeç!
SELÎM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Aziz arkadaşlarım, Adalet Komisyonunda hararetli mü
nakaşalara mevzu teşkil ettikten sonra geçen Cu
ma günkü celsede yüksek heyetinizce muhtelif
cepheden tetkik edilmiş olan «Atatürk aleyhine
işlenen suçlara ait kanun tasarısı» hakkında bir
çok kıymetli hatiplerden sonra söz almak ve ko
nuşmak bir cesarettir. Bunu müdrikim. Fakat
mevzuun büyük ehemmiyeti; bir milletvekili sıfatiyle bu husustaki kanaatlerimi benim de yük
sek heyetinize arzetmeme beni mecbur etmekte
dir. Huzurunuza bu maksatla ve müsamahanıza
sığınarak çıkmış bulunuyorum. Beni de, diğer
arkadaşlarım gibi, tahammülle dinlemenizi istir
ham ederim.
«Atatürk aleyhine işlenen suçlara ait kanun
tasarısının» hangi şartlar altında huzurunuza ge
tirildiğini biran için hatırlamak, böyle bir ka-
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nuna lüzum olup olmadığının cevabını da bera I ğını delillendirmenin müstahyel olduğuna da
işaret etmek yerindedir. Zira, Anayasanın 69
berinde taşır olduğu kanaatindeyim.
ncu maddesi Türk vatandaşları arasında eşit
14 Mayıs tarihinden evvelki hâdiselere bakıl
likten bahseder. Ben ve benim gibi düşünenlerdığı zaman, memleket bünyesini esaslı surette
ce
Atatürk'ün hâtırasını diğer
vatandaşlar
alâkadar eden prensip dâvalarının sadece nizamlı
için
imtiyazlı
bir
mevkie
yükseltmek
daiyesi
bir hürriyet rejiminin hasreti etrafında mihrâkbahismevzuu değildir. Fakat millî hudutları, bir
landığı görülür. Bu dâva halledilip de netice
avuç içinin dar sathını tanzir edecek kadar
istihsal olunduktan sonradır ki, ortaya, Türk in
mahdut
bir sahaya indirilmek istenmiş olan bu
kılâbını müteessir eden bir takım hareketler çık
memlekete
tabiî ve coğrafi sınırlarını temin et
maya başlamıştır.
mekle kalmıyarak, her çıktığı yere bir daha
Bir müddetten beri yüksek heyetinizi meşgul
dönmezliği prensibi ile mütemadiyen geri itil
eden kanun tasarısı, benim görüşüme göre, işte
miş olan şerefli ay yıldızlı bayrağı çekildiği yer
bu gibi hareketlerin bir aksülameli olarak huzu
lerden bir kısmına tekrar ve milletlerarası mezrunuza sevkedilmiştir. Her aksiyonun bir reak
mum bir kaide istisnası olarak, ulaştıran ve
siyon doğurması gibi, bu tasarı da, vukuuna işa
haysiyeti paymal edilmiş bir millete eski yüce
ret ettiğim hâdiselerin tabiî ve mantıki tepkisi
şerefini iade ettiren ve asker olarak benzeri na
ve mevlûdu olmuştur: Mamafih bu münasebetle
dir, mütefekkir olarak kıymeti gerçek, idareci
deniyor ki; bu tasarı antidemokratik bir hükmün
ve rehber olarak misli kolay gÖsterilemiyen bir
ifadesidir. Yine deniyor ki, böyle bir kanun isadamın kadrini sadece tebcil ve takdirden iba
dar etmek Anayasa hükümlerine ve bilhassa
rettir.
onun 69 ncu maddesinin muhtevasına aykırıdır.
Bu münasebetle bir Fatih veya Sinan için
ve nihayet iddia olunmaktadır ki, şahsa mahsus
böyle bir hükmün derpiş olunmıyarak bu im
kanun dünyanın hiçbir tarafında görülmüş şey
tiyazın münhasıran Atatürk için tanınmak is
lerden değildir.
tenmesi iddiası ise tamamen gayrivârittir. Çün
Aziz arkadaşlarım; bir kanunun antidemok
kü İstanbul Fatih'i için fetih sırasında, asker
ratik olup olmaması, onun, bir kitle veya zümre
lerini ne şu istikamet yerine bu istikametten
ye taaddi eder bir mahiyet taşımasiyle^mukayyet
sevketmekle fuzulen bir şu kadar insan haya
olmak icabeder.
tını heder etmiş olmak iddiası ileri sürülmek
Halbuki, bugün, bizi meşgul eden mevzu; bu
tedir, ne de dâhi teknisiyenin şu veya bu eser
millet ve memlekete inkârı hiçbir kimsenin ak
deki sanat noksanı iddiası, kütleler arasında
lından geçmiyen büyük ve ihyakâr hizmetler
bugün her hangi bir fikir kaynaşmasına sebep
ifa etmiş olan bir sembol adamın hâtırasını;
olmaktadır1?.
günlük politika hâdiselerinin yarattığı çeşitli
Buna mukabil en iptidai ihtiyacından, en
keşmekeşlerden uzak tutmak ve bu yüzden mü
yüksek kenıalâtına kadar Türk Milletnin, ihtemadi surette husule gelen cemiyet huzursuz
yaen tesis eden varlığı üzerinde ayrı ayrı emeği
luğuna artık bir son vermek gayesine matuftur.
geçen Atatürk'ün yaptıkları kadar yapmadık
Yaşıyan bir adama imtiyaz temin etmiyen;
ları da bugün bu millet içinde bir tefrika mev
rihlet etmiş bir kimsenin yakınlarına da hiçbir
zuu olarak türlü yönden çekiştirilip durmakta
fayda sağlamıyan ve sadece, bir taraftan umu
dır. Maksat bu haksız nizaa bir nihayet ver
mi sükûtu devam ettirirken milletçe sevilen
mekten ibaret olduğu için onu sevmek iddiasın
ve hizmetleri şükranla anılan fena bulmuş bir
da bulunanların kıskanç muhabbetleriyle ondan
dehaya da mânevi huzur vermekten başka bir
esirgedikleri huzur, heyecan, onun bu huzura
maksadı olmıyan bir kanun, nasıl olur da anti
kavuşmasına engel olan bâzı hukukçu arkadaş
demokratik addolunabilir? Bu cihet bilhassa
ların hiçbir ihtiyacı nazara almıyarak sadece
anlaşılması ve anlatılması güç bir meseledir.
metinlerin kuru ve ruhsuz müeddasına sadık
kalmak iddialarına kurban edilmemelidir. An
Demokratik esaslara münafi bulunuşunu
layış ve zaruretleri takdir adaletin üssülesasımantıkan ispat etmek mümkün olmıyan böyle
nı teşkil eder. Atatürk aleyhine işlenen suçlara
bir kanunun Anayasa hükümlerine ve bilhassa
onun 69 ncu maddesi muhtevasına da aykırılı- I mütadair olarak huzurunuza arzohinan kanun
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tasarisl kanaatimce böyle bir takdir ve aiılayı- I hatiplerden biri, Atatürk hakkında yazılan bâzı
hak tanır makale ve bentlere karışı mürailik
§111 ifadesidir.
damgasını yapıştırmakta tereddüt göstermedi.
Ayni anlayışa varmak, hükümetle birleşmek
bizden bir başkası demek olmıyan icra organı
Sayın arkadaşlarım; Mürailik; hayatta olan
mıza zaruretleri takdir etmek bakımından vazi
kudretli insanlara o insanlardan muhtemelen ge
fe kolaylığı sağliyacaktır. Bu imkanın kendisin
lebilecek en'anı ve ihsanlara intizaren (Tâbiri
den esirgenmemesi isabetli ve tabiî olmaz mıf?
mazur görünüz) bir kuyruk sallama hareketi
olarak vasıflandırılabilir.
Aziz arkadaşlarım;
Fena bulmuş Atatürk'ten bundan böyle hiç
Bu münasebetle işaret etmek gerektir ki, bir
bir
kimsenin bekliyebileceği bir habbe yoktur.
cemiyetin tarihi tekâmül seyri içinde, onu, ano
Binaenaleyh bu teşhis bence insafsız ve yer
nim bir hüviyet gibi mütalâa etmeye imkân
sizdir.
yoktur.
Hayatta iken ondan madde olarak çok şey
Biz istesek de, istemesek de bu milletin Os
ler almış olanların karşısında direnerek ondan
man'ları, Fatih'leri, Selim'leri, Yavuz'ları, Ka
bir zerre almamış olan ben ve benim gibilerin,
nuni Süleyman'ları gibi Atatürk'leri, Sinan'la
burada ve bilvesile bu hakikati belirtmem; bir
rı, Gazi Osman Paşaları ve Namık Kemal'leri
takım müdafaasız ve samimî kalem sahiplerinin
bulunacak ve bunların, fıtri olan kabiliyetleri
hakkına saygı göstermek bakımından da bir
minnetlerimizi davet edecek hizmetlerle bizleri
vazife idi. Bu ifadem ile o vazifemi yerine ge
her zaman yüz yüze getirecektir.
tirmiş oluyorum ve Atatürk'ün şahsını ve inkıNasılki asırlar boyunca banisinin ismini taşı
hlpkâr eserlerini şenaatlerden masun tutmanın
mak gururunu tatmış olan Osmanlı Devletine
başlıca imkânını temin edecek olan önümüzdeki
bundan hiçbir şerefsizlik duygusu gelmemişse
hukuk âbidesinin, her türlü dar mülâhazalardan
Türk Milletinin yardımına ona talihlin en makus
sıyrılarak, sadece kasdettiği hedefe ulaşmak ba
anında bir hızır gibi yetişen mümtaz evlâdı Ata
kımından kabulünü, sizlerden biri olarak arz ve
türk'ün hatırasına ve hizmetlerine karşı mânevi
istirham ediyorum. (Alkışlar) Ve aşikâr olan
bir kadirşinaslık eseri olarak yükselteceği kanun
takririnize iltica ediyorum.
âbidesi de, milletin, bu duygulu hareketinden do
BAŞKAN — Üzerinde konuşacak Lûtfi Toklayı, hukuk ve demokrasi cihanının nazarında as
oğlıı.
Kocaeli.
la gülünç yapmayacak, küçük düşürmiyecektir.
LÜTFt TOKOĞLÜ (Kocaeli) — Biz kanun
Sayın arkadaşlarım; bu dâvada, Atatürk'ü se
1 asarının üzerinde konuşacağız.
ven, hizmetlerini şükranla anmakla beraber on
İki celseden beri müzakere edilmekte olan
dan; anlaşılması güç. olmıyan mânevi huzura ka
mevzu
bir kanun tedvin 'etmekten ibarettir. O
vuşmak gibi tabiî bir hakkı, sulp bir hukuk pren
sebepten
dolayıdır ki, önce kanun tedvini için
sibinin dallandırıcı menşuruna tutup ona çetrefil
lüzumlu olan şartların nelerden ibaret olduğunu
bir mahiyet izafe ederek bu hakkı ondan uzak
kısaca arzetroek isteriz.
bulundurmak istiyen muhterem arkadaşlarla be
Buyuruldu ki, ve daima da buyurulur ki, ka
raber Atatürk'ün musaffa bir tesisi olmakla övü
nun içtimai zaruretlere bir cevap olmak üzere
nen ve bir parti olarak yalınız kendisini ona nistedvin edilir. O halde içtimai zaruretlerin mev
bete lâyik bulan C H . P , sinin zihniyetini bu dâ
cudiyeti nasıl takdir edilir
Şüphesiz içtimai
vada da anlamak güçtür. Daha doğrusu Büyülî
zaruretlerin bir kanun tedvinini icbar ettiği
Ata'yi yıllar boyunca tabiî istiratgâhmdan mah
hususunu takdir, muhakkak surette içtimai hâ
rum bırakmış olan bu zihniyetin, hiç, olmazsa
diseler le yakından yakma temas eden uzuvla
bugün bu vesile ile geçmişteki günahının kefare
rın
daha ziyade salâhiyeti içinde bulunan. Fa
tini ödemesi beklenirken, o vazifeyi yerine getir
kat kanunu tedvin etmek için lâzım olan bir de
mekten de çekinmesi, insan mantığının politika
usul köprüsü vardır. O halde bu usul köprüsü
zaviyesinden düşebileceği galâtm azameti hakkın
neden ibarettir ? Bu usul köprüsünün başında
da hayıflandırıcı bir ölçü vermiş oluyor ki, ne
İçtüzük hükümlerine göre önce komisyonlar ça
derece hüzün yaratsa kâfi sayılamaz.
lışması, ikinci olarak
Anayasaya uygunluğu
Sayın arkadaşlarım; bu Kanun tasarısının
bundan evvelki müzakere safhasında muhterem I veya aykırılığı mevzuu bahis 'edilir.

*
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Karşımızda bir mesele vardır. Kanunu ile
riye sürenler bir tez ortaya atmış bulunuyorlar,
kanunun aleyhinde konuşan arkadaşların da
bu teze* karşı bir antitezleri mevcut bulunmak
tadır. Tezle antitezi burada karşılaştırmak mec
buriyetindeyiz. Tasarıyı ileri atan Hükümet
mevzuu kanun tasarısının içtimai bir zaruretten
doğduğunu ileri sürmekte ve bu tasarının Ana
yasa hükümlerine mugayir bulunmadığını, bu
sebepten en büyük Türk'ün hakkını korumak
için bu kanunun kabul edilmesi iktiza edeceği
ni müdafaa etmektedir. En büyük Türk'e karşı
Türk Milletinin hürmeti baki kalmıştır, baki ka
lacaktır.
Antitezdeki mütalâaya göre ise: Bu kanun
Anayasa hükümlerine mugayirdir denilmektedir.
O halde mesele Anayasa meselesi olarak tetkik
edilmek lâzımdır. Böylece bu kanunda iki me
seleyi birbirinden ayırmak zorunda kalıyoruz.
Demek oluyor ki bu kanun hakkında reylerimizi kullanmadan önce usuli meselenin hal
ledilmesi. gerekmekte, Anayasa Komisyonundan
alınacak neticeye göre eğer bu kanuna Anayasa
mugayir değilse şüphesiz ki içtimai hayatla da
hi yakın alâkası olan Hükümetin buradaki gö
rüşünü desteklemek gerektir. (Gürültüler)
Müsaade buyurun. Arzedeyim. Bu kanun
prensip itibariyle yalnız Adalet Komisyonundan
geçmiştir. Komisyonda ve halen huzurunuzda
münakaşa edilen antitez de, bu kanun tesisinin
Anayasaya aykırı olduğu fikri sarih bir surette
reddedilemeıriiştir. Çünki bu husustaki fikri, bir
rapor halinde ancak Anayasa Komisyonu halledeblniek iktidarmdadır. Kanaatimce bu komis
yonun fikri alınmadıkça B. M. M. sinin bu hu
susta karar vermesi doğru olmaz. Nitekim iki
celsedir konuşma yapan muhterem arkadaşları
mızın çoğu, konuşmalarında kendilerinin hu
kukçu olmadığını ileri sürmekle bizim bu fik
rimizi, daha önceden teyit etmiş bulunmaktadır
lar.
Şu kısa arzımla heyeti muhteremenize bir
ihtisas dâvasiyle karşı karşıya bulunduğunuzu
beyan etmek isterim. Bu gibi ahvalde ise İçtü
züğümüzün hükmü, tasarının Anayasaya uygun
olup olmadığının hallini Anayasa Komisyonu
nun salâhiyetine terketmiş bulunmaktadır. Bu
sebeple müsaade buyurulursa daha evvelden
verilmiş olan, müzakerenin kifayetine dair, tak
rirler vardır, bunlar oya konsun, kabul edildik-
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I ten sonra yine tasarının Anayasa Komisyonuna
iadesi hakkında daha önce verilmiş olan takrir
ler oya konsun ve meselenin birinci safhası
böylece halledilmek suretiyle, mevzuu kısımlara
ayırmak suretiyle daha kolay ve esaslı bir su
retle tetkiki imkânını sağlamış oluruz.
ÜMRAN NAZİF YİĞİTER (Konya) — Muh
terem arkadaşlar, bendeniz de Atatürk aleyhin
de işlenen suçlar hakkında Yüksek Meclise gelen
kanun tasarısının üzerinde konuşmak istiyorum.
Bugüne kadar devam eden konuşmalar arasında
bizim neslimize manzumelerle, şarkılarla Ata
türk ve Atatürk'ün inkılâbını aşılamaya sava
j şanlar müstesna, hemen herkes söz almış ve yal
j nız o nesil insanları derin ve manidar bir sükûtla
I bu sahneyi seyredegelmiş bulunmaktadır.
j
Arkadaşlarım, tasarının elbette ki, bir zihni
yete karşı ve bir ihtiyaca istinaden Hükümet ta
rafından isdar edilmiş olduğunu, hazırlanıp arI zedilmiş olduğunu kabul etmek, mantıkî mülâ
hazaların icabıdır. Fakat bu tasarıya muhalif
I olarak ileri sürülen tezleri tetkik edecek olursak
bir anda bunlar hakkında Meclisin, bilhassa
bugünkü şimşekli havası içerisinde aksine veya
lehine bir karara varacak vaziyette değiliz. Bu
yuruyorlar ki bu tasarı Anayasanın 69 ncu mad
desine mugayirdir. Birçok hatip arkadaşlarımı
zın buyurdukları gibi bizim Anayasamızın 69
ncu maddesi Türkleri kanun nazarında müsavi
bulduğu ve her türlü zümre, fert ve aile imtiyaz
larının mülga olduğunu ifade eder. En basit hu
kuku esasiye kitabına müracaat eddildiği takdir
de bu hükmün elbette ki seneleree hükümran ol
muş derebeylik hukukuna bir nihayet arzusun
dan doğduğunu anlarız. Anayasa tedvin olunur
ken burada hizmet görmüş milletvekilleri, bir
gün ölmüş, ebediyete intikal etmiş bir kimsenin
imtiyazlı bir şahsm haline kalbine mâni olmak
için hüküm vaz'mı elbette ki düşünmemişlerdir.
69 ncu maddenin sarih ifadesindeki fert tâ
birini iki türlü anlamadan başka çare yoktur.
Bunun bir tanesi şahıs, diğeri, lûgavî mânasiyle
ferttir. Şahıs, hepinizin bildiği veçhile, bir takım
hak ve vecibelere sahip kimsedir. Binaenaleyh
ölmüş bir insanın şahıs mefhumu içerisinde mü
talâasına elbette ki ne kanuni ve ne de mantıki
imkân vardır.
Yine bu kanunun ısdarına muhalif olan arka
daşlarımız diyorlar ki biz tunç ve heykelleri ko
1 rumak için kanun mu ısdar edeceğiz? Devlet
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I talar vardır. Ceza kreteryoünları, sebep ve
âmiller üzerinde durulması icabeder. Bunlar
üzerinde söylenecek sözlerimiz vardır. Fakat
bendenizin dinlediğim hatiplerin ifadelerinden
anladığım şudur ki, esasta aşağı yukarı ittifa
ka yakın bir ekseriyet vardır. Binaenaleyh,
bendeniz bâzı arkadaşlarıma iltihak ederek,
prensibini tasvip ettiğim tasarının enine, boyu
na gerek Anayasa bakımından, gerek antide
mokratik olup olmadığı noktasından, iyi bir
tetkikten geçmesini teminen Anayasa Komis
yonuna havalesini istirham ederek sözlerime son
veriyorum.
BAŞKAN — Aleyhte, Ali Fahri îşeri (Balı
kesir).
ALÎ FAHRİ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar; böyle bir kanuna ben lüzum
görmüyorum. Çünkü fayda yerine zarar geti
recek, birçok masum vatandaşları belki zindan
larda .çürütecek. Bu Halk Partisi Hükümetleri
nin tuttuğu yol ve güttüğü siyasettir. Biz de
o yola doğru mu gidiyoruz? Bir, iki misal geti
reyim.
Biz muhalefette iken, Halk Partisi iktidar
da; iken Karacabey'de eşraftan Kırımlı zade Ce
mal bey inönü 'ye küfür etti diye senelerce ha
pishanelerde yattı, yine Bandırma'nm Edin
mek nahiyesinde Hafız Tahir efendi güya Ata
türk'e hakaret etti diye zindanlarda süründü.
Malhkûmiyeti var diye bu adam bugüne kadar
resjnen bir vazifeye de alınamıyor. Yine Ban
dırma'da Veysali isminde bir mecnun vardır,
o <Ia askerliği esnasında güya Atatürk'e küfür
etmiş diye ceza gördü. Zaten bu zavallı mec
nun, meczup askerliği esnasında silâhının nu
marasını belliyemiyen ve silâhının el kundağına
çakjı veya bıçakla kertik ve çentik yapmakla si
lâhlını bellemeye çalışan bir adamdır. Bu yüz
den de cezalı olarak bir sene fazladan askerlik
yaktırdılar. Bu adam sağdır. Mezarlıklarda
sabjahlara kadar ölü bekler. Perişan bir haldedir<
Bunun gibi yüzlerce belki binlerce, vatandaş
j ların hiç sebepsiz yere canları yakılmış, huzur
' lar^ bozulmuş hak ve hürriyetlerine tecavüz edil
j miştir. DaJha dün denecek kadar yakında olan
j Trajkya seyahatinde, Babaeski 'de bir vatandaş
; Sayan Bayar'a üzerine bardak atmak suretiyle
j tecavüzde bulunmadı mı? Büyük adamların düş
Kanunun hazırlanması ve tertibinde bâzı ha- ; manı da vardır, dostu da vardır. Fakat mil-

malına karşı ızrar kastiyle suç işliyenleri cezalandırmak için maddeler vardır. Arkadaşlar ben
öyle zannediyorum ki, bu teze karşı da denebi
lir ki, bu kanun hiçbir zaman tunç, alçı hey
kelleri, resimleri himaye etmek maksadiyle bu
raya getirilmiş değildir. Bu elbette ki daha baş
ka kutsi ve mânevi mânada olmalıdır. Heykeli
tahrip eden bir kimse acaba âmmeye mahsus,
umuma mahsus bir parkta bir çiçeği koparan
bir insan gibi mi hareket etmektedir? Elbette ki
kastı sadece bir heykeli tahrip değil, biııbir in
kılâbımızın sembolü olarak yaşıyan heykel vasıtasiyle bizzat eşsiz inkılâplara karşı tecavüz
dür. Binaenaleyh 516 ncı madde ile iktifa etmefk demek, bir sirkat suçu ile eve giren, hır
sızın mesken masuniyetini ihlâlden dolayı tec
ziye ettiğimiz halde, sirkatten dolayı serbest
bırakmak demektir. Yani, sadece Atatürk hey
kelini ızrardan dolayı bir kimseye 516 ncı "mad
de ile 3 gün veya 3 ay ceza verip de inkılâpla
ra karşı tahkir ve tezyife göz yumacak olursak
o zaman hakiki kastı cürmiyi tecziye etmiş ola
mayız.
Yine buyuruyorlar ki; bu kanun heyeti
umumiyesi itibariyle antidemokratiktir. Ben
ce, yine denilebilir ki, bu kanun antidemokra
tik bir hüviyet ve mahiyette değildir. Yukar
da arzettiğim mülâhazalar bunun bir delilidir.
Bir noktaya da temas edelim: Bundan bir haf
ta evvel Yüksek Meclisimizde kan gütme suç
larına dair olan kanun antidemokratik olarak
mülâhaza edilmiş ve kaldırılması ileri sürül
müştür. Fakat Yüksek Meclis bu kanun hak
kında ileri sürülenleri bugünün icaplarını na
zara alarak bu teklifi reddetmişti. Demek olu
yor ki; kısa bir zaman için dahi olsa bâzı za
ruretler, bâzı fedakârlıkları mubah kılmakta
dır. En nihayet sayın arkadaşlarım, bu işin
bir de sosyal tepki ve neticeleri mevzuubahistir. Bu kanun Yüksek Meclise gelmişir. Çok
kötü bir tesadüf eseri olarak Zafer Gazetesinin,
hakikaten hiçbirimiz tarafından tasvip edilemiyeeek bir neşriyatının yarattığı sinirli hava
içerisinde müsbet veya menfi bir karara vafılmanın güçlüğünü takdir ediyorum. Fakat fevrî bir kararla bu önemli mevzu üzerinde kamınun reddi şeklinde bir karar verilmesinin de
haricî tesirlerin ve zati hâdise bakımından doğru olmıyacağı kanaatindeyim.
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lete hizmet eden adamların dostları nihayetsiz
deöecek kadar çoktur. Peygamberler bile elle
rinde mucizeleri olduğu halde ne fenalıklar gör
düler ve ne kadar tecavüzlere uğradılar. Fakat
hak ve hakikat yolunda adalet ve insanlık yolun
da yürüdükleri için hem isimleri hem eserleri
dünya durdukça yaşamaktadır.
Fakat bâzı rejimler de yıkılmaya mahkûmdur.
Hitlftr rejimi, Mosolini rejimi ne oldu? Kendi
leri yıkılırken rejimleri de arkalarından yıkıl
mıştır.
Arkadaşlar, delilikle dâhilik birdir, birbi
rine pek yakındır. Eğer Hitler dâvasında mu
vaffak olsaydı bugün bir dâhi olacaktı, kaybe
dince de deli idi, akıllı adamın yapacağı iş de
ğildi, deniliyor. Evet delinin yaptığına değil
söylediği söze bak derler. Hitler de müttefik
lerin kayıtsız, şartsız tekliflerine karşı, Alman
ya yıkılırsa bugünkü Rusya'nın karşısına kim
çıkaeak, bunun hakkından kim gelecek? Al
manya yıkılacak fakat bütün dünyanın huzuru,
rahatı da bozulacak demişti. İşte bugün buna
şahit oluyoruz. Vaktiyle İttihat ve Terakki za
manında Talât * Paşalar ve Enver Paşalar az mı
çalıştılar? İstibdadı yıktılar, milleti hürriyete
kavuşturdular. Hattâ en büyük hizmet ve eser
lerinden birisi de Türk milletini devlet kapısına
değil serbest meslek sahibi yapmışlardır. Fakat
şansları yardun etmemiştir. Atatürk'ün hizme
ti çoktur. İnkâr edilemez. Onu Türk milleti
kadar düşmanları bile takdir ederler. Hizmeti
ne mukabil millet en büyük mevkii de kendisine
vermiştir. Hülâsa bu millet her şeyi onun uğ
runda feda etmişti. Bu geniş hudutsuz sevgi ve
itimada karşı Atatürk'ün kusurları yok mudur?
Bu inkîlâbı Atatürk tek başına mı yapmıştır.
Baı memleketi ve bu milleti tek başına mı kurtar
mıştır? Yoksa birçok ordu mensupları, yüksek
rütbeli ve küçük rütbeli mesai arkadaşlarının
bundan hisseleri, payları yok mudur? Bunların
da üstünde Türk milleti değil midir? Yalnız
kendisine maletmek mi lâzımdır? Onun eseri
onun hakiki heykeli bu milletin kalbinde yaşa
malıdır. Yoksa heykele tecavüz, büste tecavüz
diyerek bunları korumak maksadiyle kanun yap
mak hem kendimizi güldürmek, hem de Ata
türk'ün ruhunu daha ziyade tâzip etmektir. Va
tandaşların hak ve hürriyetlerine de tecavüz et
mektir. Mademki demokrasi idaresinde yaşıyo
ruz elbette söz hürriyeti, vicdan, din, ve yazı
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hürriyeti olacaktır. Bunları tahdit edemeyiz.
Bu heykeller olmasa idi bugün böyle bir kanun
la da karşılaşmıyacaktık. Zaten bunlara tecavüz
edenler akıllı, şuurlu adamlar değillerdir. Esasen
bunları yapanlar da hiç düşünmemişler midir,
bu millete tarih boyunca hizmet edenler, kralları
ayaklarına getirenler ve diz çöktürenler, kanu
nu icad'edenler, medeniyeti ve hakikati dünya
ya öğretenler, ahlâk ve fazilette dünyaya ör
nek olanlar, dünyanın üçte ikisine sahip olan
lar, karada gemi yüzdürenler, aşiretten impa
ratorluk kuranlar, ahlâkta, fazilette, adalette,
sehavette ve hamiyette eşi bulunmıyanlar, hattâ
dünyayı hükümdarlığına küçük gören bu hü
kümdarlar, bu kahramanlar ne için kendilerine
heykeller yapmamışlar ve yaptırmamışlardır.
İsteselerdi nelere kaadir değillerdi. Dünyanın
her tarafından haraç alırlardı. Millet parasının
bir kuruşuna dokunmadan istediklerini yapar
lardı. Fakat bu milleti taşlara, tunçlara, şahıs
lara taptırmamak için yapmadılar.
Bizim dinimiz tasarruf dinidir, israf dini de
ğildir.
Arkadaşlar *bu sabah kendi kendime bir he
sap yaptım. 63 vilâyetimiz var. 600 küsur kaza
mız ve aşağı yukarı 1800 küsur nahiyemiz var.
Geçen gün yağmurlu bir havada Bursa'dan
geliyordum. 23 Nisan bayramı günü. Âbidede
tam 37 tane çilek saydım. (Çelenk sesleri). Yal
nız heykeller ve çelenkler için bu 63 vilâyetteki
israfı hesap edelim, kâfi, başka birşey istemez.
Tam 37 heykel saydım. (Ne saydın sesleri). Sene
de 15 tane resmî gün kabul edilse her vilâyet
teki heykellere on tane çilek konsa... (neden çe
ldikten mi bahsediyorsun yoksa heykelden mi?
sesleri). Bir senede 15 resmî gün kabul edilse, bir
defasında; vilâyetini kazasını, nahiyesini hesap
ettim; bir resmî günde 10 tane çelenk konsa,
beherinin kıymeti de 10 lira olsa bir senede va
sati olarak 1 899 000 lira tutmaktadır bunlara
harcanan para. (Gülüşmeler, gürültüler).
BAŞKAN — Efendim, lütfen sadet dahilin
de konuşunuz.
ALİ F A H R Î ÎŞERÎ (Devamla) — Peki efen
dim. İsterseniz ineyim. (Devam sesleri).
BAŞKAN — Devam ediniz fakat sadet dahi
linde konuşunuz.
ALÎ F A H R Î ÎŞERÎ (Devamla) — Arka
daşlar, Mareşal'e az mı hakaret ettiler..? (Gürül
tüler).
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Arkadaşlar, bu çelenk masrafını zabta geçsin I setiirmiyeceği yolunda görüşe iştirak buyuruldiye soyuyorum. Bir senede 1 899 000 lira gidi
madı. Tekrar tekiden arzedeyim ki bütün dün
yor vasati olarak. Bu millete hizmet eden büyük
yaca müsellem hukuki bir esas olarak kanunadamlar hayatlarında mükâfatını ve saltanatını I lar realiteye uymadıkça sadece kâğıt üzerinde
sürmektedirler. Halbuki memleket perişan, millet
kalmaya mahkûmdurlar. Bu konuda konuşan
ıstırap içinde köylülerimiz yolsuz, çamur batak
her hatip, milletin Atatürk'ü sevdiğini, sevdi
içinde bakımsız, ihmal edilmiş iktisaden çökmüş,
ğini bu kürsüden ifade, kabul ve teyit etti.
yolu yok, hastanesi yok, mektebi yok, suyu yok,
Bealite bu olunca, kanuna neden lüzum gö
bunları düşünelim. Bu kanunun aleyhindeyim,
rülsün. Eğer realite bu değilse, milletin sevgi
reddini talep ederim.
sini birkaç maddelik kanunla cebren sağlamak
şıkkı
mı tensip Duyuruluyor? Böyle bir tasav
BAŞKAN — Arif Hikmet Pamukoğlu.
vur ekseriyetin arzu ve iradesine istinat eden
ARÎF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) —
demokrasi ile, demokrasi zihniyeti ile nasıl
Muhterem arkadaşlar, bahis mevzuu tasarı hak
bağdaşabilir?
Şahsan bütün varlığımızla, bü
kında ikinci bir defa söz söylemek mecburiyetin
tün
milletin
>
%
99, onda dokuz ekseriyetiyle
de olduğumdan yüksek huzurunuza çıkmış bu
Atatürk'ü
sevip
saydığına inanıp iman etmek
lunduğumdan özür dilerim. Cevaplandırmak
teyim.
mecburiyetinde bulunduğumuz bâzı noktalara
3. Hukukan fertler arasında farklı mua
temas edeceğimiz için affmızı dilerim.
mele yapılacağı hakkındaki naçiz görüşümün
Muhterem arkadaşlar; geçen Cuma günü
reddi sadedinde, farklı muamelenin yapılabile
mevzuu bahis tasarı hakkında naçizane arzetceğine misâl olarak büyük meclisin saygı du
miş olduğum mütalâaya cevap olarak öne sürü
ruşu öne sürüldü.
len birkeç noktayı aydınlatmak üzere tekrar
Muhterem arkadaşlar, Büyük Meclis üyele
yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
rinden her hangi birinin ebediyete intikali
1. B. M. Meclisine karşı vâki tecavüzler
hasebile aynı saygı duruşunda bulunulmuyor
hakkında kanuni hükümler mevcut oluyor da
mu Bu saygı aynı mahiyette bir kanunun vaz
neden Atatürk hakkmdakiler için mevcut olave tedvinini muhik kılabilir mi?
ımyormuş? Aradaki fark ne imiş acaba?
4. 69 ncu maddedeki Kişi kelimesinin canlı
Muhterem arkadaşlar; B. M. Meclisi hııkukimselere muzaf olduğu hakkındaki mütalâaya
kan, aynı gaye etrafında toplanıp, aynı gaye
iştirak edemediğimi misalle izaha çalışırken
için mücadeleye karar vermiş bulunan yirmi
serdettiğim fikrî hakların mehiyet ve şümul
milyon Türk'ten mürekkep milleti temsil et
leri ütibariyle iyice anlaşılmamış olduğunu
mektedir. Atatürk artık, halen maddi ve mâne
tahniin ediyorum.
vi mevcudiyeti eriyle, çoğunlukla umumi irade
Mesele şudur : Adalet Komisyonunda iddia
nin tecellisine bilfiil iştirak eden 20 milyonluk
edildi ki Kişi; canlılar için kullanılan bir keli
Türk milletinin çok aziz muhterem ve fakat
medir. Bu itibarla hayatta olanlar için kanun
maalesef maddiyattan mahrum tarihî bir fer
yapılamaz. Fakat ölenler için yapılır denildi.
didir.
Yani bu iki makule arasında hukuktan istifade
Sonra millete vâki tecavüzün Atatürk'e
bakııjnından fark gözetildi. Bendeniz, böyle bir
vâki tecavüz, addedilmesine hukukan elbette
farken gözetilemiyeceğini ispat sadedinde telif
imkân ve ihtimal verilemez. Bunun aksi de
hakkjını misal olarak zikrettim ve bir müelli
varit değildir. Eğer varit
olsaydı millet
fin cjanlı iken yazdığı eser üzerinde haiz bulun
Atatürk muadelesi tahassül eder ve neticede
duğu! telif hakkının, hayatta olduğu gibi aynen
millet için de maazallah ebediyete intikali
öldükten sonra da muhtelif memleketler mev
mevzuu bahis olurdu. Şüphe yoktur ki en bü
zuatına göre 30 - 50 yıl gibi uzun müddetler
yük siyasi ve hukuki şahıs olan Devlet, millet
içinde mahfuz tutulduğunu ilâve ettim. Bu
iein kanun yapılması hukukan gayet tabiîdir.
misal açıkça gösteriyor ki hukuku esasi bakıFakat bir ferdin mânevi varlığı için asla.
mmdjan canlı ile ölü arasında bir fark gözetil
memektedir.
2. Atatürk'e karşı sevgi ve saygının ma
şerî vicdanda yerleşmesinin kanuna lüzum hisDiğer bir misâl : Gayrimenkulumu Hasan'-
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in Fatma ile evlenince doğacak ilk çocuğuna
hibe edersem, sağ doğmak şartiyle kanunumuzca bir mâni mütesavver değildir. Bu misal doğmıyanlar için kanuni hükmün mevcut olabile
ceğini göstermektedir. Meri ceza kanunumuz,
561 nci maddesiyle zaten muayyen hükmü koy
muştur. Bu misalde kişi : canlı içindir, canlı
lar için kanun vazedilirse farklı muamele
olur; ölüler için ise farklı muamele olmaz, de
mek haddi zatında indî bir mütalâadan zerre
kadar başka birşey ifade etmez ve edemez.
5. Mevzuubahis tasarı kanuniyet kesbederse
kime zararı var mış?. Sorusu varit oldu.
Zarar cemiyetin nizamına, hukuki esasa, içti
mai düzene arkadaşlar. Hiç şüphe yoktur ki, fark
lı muamele müsavatı ihlâl eder. Dolayısiyle üs
tünlüğü yaratır. Bu üstünlük kapısı bir kere
aralanınca, realite de bir ferdin ihtiraslarına, arzu
larına ve kaprislerine de ağır basma imkânı ta
nınmış olur. Böyle bir durumu yer yüzünde ar
zu eden medenî bir millete tesadüf etmek imkânı
tasavvur bile edilemez.
Muhterem arkadaşlar, demokrasi de, doğru
olmıyanı, doğru yapan biricik âmil, ancak mil
let iradesidir. Münakaşa götürmez bir hakikattir
ki bir milletin mümessilleri, milletinin yapmak
hakkını haiz bulunmadığı - çünkü, hiçbir millet
kendi aleyhine kanun yapmayı hiçbir zaman is
temez - şeyleri bizzat yapmak hakkına malik de
ğildirler..
Kimse inkâr edemez ki, Türkler içinde hiçbir
fert, diğerine hukuki bakımdan üstünlük tanımak
hakkını haiz değildir. Dolayısiyle millet de bu
hakkı haiz bulunamaz. Binnetice millet böyle bir
hakkı bir ferde veya bir otoriteye devretmek
imkânına mâlik değildir. Aksini kabul veya farzetmek, millî hâkimiyette olmıyan bir iktidarın
sadece usulsüz bir devri mahiyette kalmayıp ayni
zamanda mevcut olmıyan bir iktidarın da ihda
sını tazammun eder ve şüphesiz realiteye uygun
düşmez.
6. Naçiz mütalâama serd buyurulan itirazlar
da, Sultan Selim'in, Fatih'in türbelerine birşey
mi yapıldı, tecavüzde mi bulunuldu suali dermeyan edildi. Elbette arkadaşlar tecavüzde bulu
nuldu. Onlar da sed edilmediler mi?. Sed keyfi
yeti bir tecavüz değil midir?.
Netice itibariyle bugün medenî dünyada mü
savat prensibi hem hususi ve hem de âmme ve
Anayasa hukukundaki hâkim rolünü düne naza-
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I ran biraz daha fazla artırmakta ve hissettirilmektedir. Bugün dünyada ırk, din, dil, doğuş, servet,
unvan ilâhir... mevzuubahis olmaksızın ferdler
arasındaki hukuki münasebetleri tanzim ve idare
için aynı hukuki esaslara riayet edilmektedir. Ce
zai müeyyidelerin tesbitinde şahısların değil, bi
zatihi suçun nazarı itibara alınması da bu esasla
rın tabiî neticesidir. Precis namındaki mühim bir
eser, müellifi Dr. C. M. Morcau dir. kütüpanede
I mevcuttur, sahife 472.
Muhterem arkadaşlar, müsavat bir vâkıdan
ziyade cemiyetin düzeni ve ahengi bakımlarından
I ihlâl edilmemesi gereken ferdî bir haktır..
Hukuku Beşer Beyannamesinin altıncı mad
desindeki (kanun herkes için aynı olmalıdır)
I hükmü bütün tadillerinde mehazımız olan Fran
sız Anayasanın mesnedini teşkiletmiştir.
I
Muhterem arkadaşlar; Hukuku Beşer BeyanI namesi, dünya teşriî meclisleri için hukuki deI ğil; ancak mânevi ve meslekî bir mecburiyet
şemmesi taşıyordu. Halbuki 20 . VIII . 1945 ta
rih ve 4801 sayılı Kanunla iltihak ettiğimiz Bir
leşmiş Milletler Anlaşmasının mukaddimesinde
I ve birinci maddesinin üçüncü bendinde insan
hak ve hürriyetlerine saygı göstermeyi kabul
I ettiğimiz için, bugün mevzuatımız meyanma gi
ren ve 3/9119 sayılı ve 6 . IV . 1949 tarihli BaI kanlar Kurulu kararı ile yapılan İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi Türkiye için hukuki bir
hak mahiyetini iktisap etmiştir. Beyannamenin
I 7 nci maddesi «fertlerin kanım önünde müsa
vatları prensibini,.28 nci maddesi ise; fertlerin
I hak ve hürriyetlerinin korunmasında bir sosyal
ve milletlerarası nizam hakları olduğunu» tasrih
I etmektedir.
Üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyi de inI san hak ve hürriyetleri, mer'i kanunlarla takyit
ve tâyin edilmişse, fertlerin tahkikat komisyoI nuna ve icabında beynelmilel adalet divanına
I müracaat etmek haklarını kabul etmiştir.
I
İşte muhterem arkadaşlar; dünya hukukçuI larınm, bu arada Birleşmiş Millet Kurulunun
görüşü bu merkezdedir. Bu görüş bugün 60 dev-,
I let tarafından benimsenmiştir. O halde ona na
sıl yanlış denebilir? Bu mâruzâttan da açıkça
anlaşılmaktadır ki beynelmilel esaslar ve Ana
yasamızı Türklerin hukukan müsavi oldukları
nı ve farklı muameleye tâbi tutulamıyaeaklarını*tasrih eden 69 ncu maddesi ile, keza AnayaI samızın hiçbir maddesi hiçbir sebep ve bahane
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Her bölgeden arkadaşlar Atatürk üzerinde
ıİe savsanamaz ve işlerlikten alıkonamaz. Hiçbir j
kanun Anayasaya aykırı olamaz.
Hükmünü I konuştular ve bizimkiler de Atatürk için konuş
tunuz mu diyeceklerini yakînen bildiğim için
muhtevi 103. maddesine aykırı düşen mevzuııbasöz aldım. Mazur görün.
h is tasarının Cuma günü takdim etmiş olduğum
Arkadaşlar, şimdiye kadar söz söyliyen bü
önergenin kabulü ricasiyle Anayasa Komisyo
tün arkadaşlarımı bütün dikkatimle dinledim.
nunca incelenmesini arz ve teklif ederim.
Bâzı tatmin edilmiyen taraflarım kaldı. Onu da
Muhterem arkadaşlar; tekrar teyiden arzearzetmeme müsaadenizi rica edeceğim.
diyorum ki şayet Bakanlar Kurulunca Atatürk'
önce biz bu büyük insana bir ömür boyu
ün sağlığında ve ebediyete intikalinden 12 se
yıllar ve yıllarca dâhi dedik. Beni mazur görün,
neye gelinceye kadar 20 milyon Türk'ün emni
dünden bugüne bütün konuşmalarda bu dehâ
yetini koruyan Ceza Kanunu kâfi addedilmiş
lâfına temas edildiğini görmedim. Türkün tarih
do neden acaba şimdi 20 milyon için kâfi görü
öncesinden
gelen ve tarihin ötesine giden millî
len kanun yalnız Atatürk'ün mânevi şahsiyetini
dehasının üstün şahikalarından birisi olarak
ve eserlerini korumak için kâfi görülemiyor'?
aziz Atatürk'ü, millî dehamızın büyük bir şah
Bu mevzuatla adedleri mahdut bulunan îî-5
siyeti olarak bu kürsüden ölümünden sonra da
heykel ve âbideleri koruyamıyacağmı öne sü
anmama müsaadenizi istirham ederim, arkadaş.
ren Hükümet; aynı kanunla yirmi milyon küt
lar. (Soldan bravo sesleri)
lenin emniyet ve asayişini; şahsını ve şahsi men
Arkadaşlar, hukukçu arkadaşlarım buraya,
faatlerini nasıl koruyacaktır? Eğer Hükümet
Atatürk'ün
kimliğinden bahsederek
çıktılar.
bu kanunu bugünkü şekliyle tatbik ederek ga
Onun
için
müsaadenizi
ve
müsamahanızı
istir
yeye ulaşamadık demek istiyorsa bu kanunumu
ham ediyorum, ben de Atatürk'ün kimliği üze
zun sadedi dışında kalır. Yok öyle değilse bil
rinde duracağım. Yalnız ondan evvel bir küçük
inin hakiki sebebini kürsüden izah etmelidirler.
vaziyeti sembolize etmeme müsadenizi rica ede
Muhterem arkadaşlarım; mâruzâtıma son
ceğim. Biran için tasavvur ediniz ki, bu geç
vermeden evvel küçücük bir noktaya temas et
miş hâdiseler evvelki sene cereyan etmiş olsun;
mek istiyorum:
yani biz muhalefette iken Atatürk'ün heykel
Lâyikliği ana prensip olarak kabul eden
lerine tecavüz edildiğini tasavvur ediniz ve o
Demokrat Parti efkârını yayan £afer Gazete
zamanki iktidarın, yani Halk Partisinin bunları
sinin bugünkü nüshasında şimdiye kadar serdebile bile hareketsiz kaldığını tasavvur ediniz.
dilen delillerin kuvvetliliği mi acaba «din sul
Biz o zaman ne yapacaktık? Biz ki, bütün mü
tasına sığınarak Atatürk imtiyaz istemiyor rah
cadelemizi Atatürk'e intisabederek, Atatürk'ü
met istiyor» vecizesi savrularak kanunla rahmet
anmada, Atatürk yolunda yürümede o zamanki
temini cihetine gidilmeyi icabettirmiştir. Hayır
iktidardan, yani Halk Partisinden daha ileri ol
arkadaşlar.
duğumuzu iddia ederek yürüdük, biz Atatürk'
BAŞKAN — Lehte konuşacak arkadaşlara
ün öz evlâtlarıyız, siz onun yolunda yürümek
söz vereceğim.
isterken bu yoldan şaştınız, dedik. Bunu haklı
Cezmi Türk, Lûtfi Karaosmanoğlu.
olarak milletimizden ilham alarak, milletimiz
den kuvvet alarak söyledik, yürüdük ve muvaf
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaş
fak olduk. Onun için Atatürk'ün kimliği der
lar, kanun, bugünkü şekli, gerekçesi, madde
ken, arkadaşlar müsaade etsinler, Atatürk'ün
leri ne olursa olsun tamamen Atatürk Kanunu
evvelâ felsefi şahsiyeti sonra ahlâki şahsiyeti ve
şekline geldi, ve Atatürk'le ilgili geniş bir mü
kimliği, hukuki kimliği sonra da içtimai kimli
zakere safhası açıldı. Bu safha açıldıktan sonra
ği üzerinde durmak lâzımdır. (Gürültüler)
söz almadan duramadım.
BAŞKAN — Müsaade buyurun, hatibin sö
Evvelâ hepiniz gibi bir milletvekili olarak,
zünü
kesmeyin.
bir Türk olarak Atatürk bahsinde duygularımız,
CEZMt TÜRK (Devamla) — îlk hamlede
düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve söyliyecekarzettiğim gibi tarihte eşine, ender tesadüf edi
lerimiz var. Sonra da Adana'nın Atatürk'le alâ
lir millî bir dehayı korumak için bir kanun ted
kasının çok yakın olduğu sonra da, (îmtiyaz
vin etmek yolundasınız. Millî dehanın, millî
yok sesleri) (Gürültüler)
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sembolün kimliğini tebarüz ettirmek lâzımdır. I tantan unvan taşıyan ve kendilerini zillullah sa
nan insanlara karşı, memleket içinde yer yer
Şimdiye kadar her arkadaş her sahada hatırına
zümre zümre, bölge bölge çıkan isyanlara kar
geldiği gibi burada millî dehayı tebarüz ettirdi
şı; içten dıştan binbir tehlikeye, içtimai, ikti
ve:söyledi. Müsadenizle ben de Atatürk hakkın
sadi, siyasi, askerî binbir badireye karşı-doğan
da duyduklarımı söylemek mecburiyetindeyim.
bir Anayasa. Bu Anayasayı bu milletin ihtilâli
Bu sözlerimi ister arzu, isterse sabırla dinlersi
doğurdu. Bu; muhakkak. İlk Meclisin kurulu
niz, yahut da lütfedip dinlersiniz.
şunu eİe alırsanız, bu Meclis Kanunu Esasiye
Arkadaşlar; her sahada dehalar millet haya
göre
mi, İntihabı Mebusan Kanununa göre mi
tında ender yetişen nimetlerdendir. TürkleHn
kurulmuştur?
Tetkik ettim;hayır. Atatürk bir
böyle muhtelif sahalarda gelip geçmiş dehâları
emirname
yazmış,
demiş ki belediye ve vilâ
vardır. Ve her- deha, ilim sahasında olsun, fen
yet meealisi umumiye azalarını toplayıp ve onların
sahasında olsun kendi devrine tesir yapar, gü
seçecekleri insanları buraya gönderin. Sonra İs
neş gibi parlar ve yanındaki daha küçük kıytanbul Meclisi Mebusanmdan firar edebilenler
m-etler sönük kalır. Pastör'ün, kendi ilim saha
gelmiş
ve ilk Meclis böyle muhtelit bir şekilde
sında kendinden küçük kıymetlere tesir yaptı
kurulmuş
ve bizim ilk Anayasamızı tedvin
ğı, Edison'un, kendi fen sahasında kendinden
etmiş ve bu Anayasamızda bütün teşriî ve
küçük muhterileri gölgede bıraktığı gibi. Bizim
siyasi kuvvetler toplanmıştır. Bu ilk Meclis bu
memleketimizde de zamanında bir güneş gibi
mukaddes varlık, Büyük Reisi Gazi Mustafa Ke
doğmuş, yaşamış gurub ve uful etmiş olan Ata
mal
Paşanın riyaseti altmda tedvin etmiş. Onun
türk, şaşaasiyle birçok şeyleri gölgede bırakmış
için
Anayasamıza Atatürk Anayasası diyorum.
olabilir. Bunu tabiî görmelidir. Tarihimizin berAtatürk'ün insiyatifi; Atatürk'ün teşebbüsü ile,
güzarı olan Atatürk'ün dehasını bu suretle
Atatürk'ün talimatiyle vücuda getirilmiş bir
saygı ve sevgi ile tebarüz ettirdikten
sonra
Anayasadıı.
işin hukuki cephesine geçmek istiyorum. Diyo
ruz ki, yahut hukukçu arkadaşlar şu noktada
SİNAN TEKELÎOĞLU
(Seyhan) -* Öyle
musir görünüyorlar ki; Anayasamız var, Anaya
değil.
sa hukuku var, Anayasa hukuku karşısında
CEZMİ TÜRK (Devamla) — Buna öyle de
kimlik bahis mevzuu olamaz, tek kim, tek şa
ğil diyen Sinan Paşam Meclis zabıtlarını lütfen
hıs için kanun çıkarılamaz. Anayasamızı bu hu
yukarda tetkik etsinler. Anayasamız bu. İnkılâp
kukçu arkadaşlar etrafiyle tahlil etselerdi tat
bakımından düşünüyorum, arkadaşlar. Ben milmin olunacaktım. Her milletin Anayasasının do j leti büyük bir aile tasavvur ederim. Politik mü
ğuş şekli vardır, Amerika Anayasasının doğuş
cadeleler, iktidardan inmeler, çıkmalar dâhil. Bu
şartları vardır, Fransız Anayasanınm doğuş
gün ne kadar parti, ne kadar meslek zümresi
şartları vardır, înğiliz Anayasasının doğuş
varsa, bunlar nihayet büyük bir aile teşkil eder
şartları vardır. Ve bizim Anayasamızın doğuş
ler. Bu büyük aile topluluğunun temsilcisi olan
şartları yardır. Bizim Anayasamızın doğuşunu
Meclisimiz bu mübarek, Meclis, merhuma sen
inceledim, onlardan farklı gördüm. İngiliz asil
Atatürksün demiş. Bir de kanun yapmış. Bütün
zadelerinin ayaklanışı İngiliz Anaya-sasını ve
milletin, ailenin atalığını vermiş. Atalığın ne de
demokrasisini doğuruyor. O İngiliz demokrasisi
mek olduğunu takdir edersiniz. Yani bu ezelden
İri, başında kırallığı hanedanı ve lortları var
ebede, babalığını; dedeliğini vermiş. Biz şimdi
dır, bu da bir demokrasidir, buna bir diyeceği
bu Atanın mânevi evlâtları olarak bu Mecliste bu
miz yoktur. Fakat bize uymaz. Amerikan de
Atanın insiyatifiyle konmuş olan Anayasaya,
mokrasisi, doğuş şekli şöyledir: Bir müstemleke
senin namına çıkacak birşeye aykırıdır diyoruz.
bir imparatorluğa karşı ayaklanıyor. Ameri
Bunu ahlâk bakımından içtimai bakımdan, millet
kan İstiklâl Beyannamesini yayınlıyor. Fransız
çapında olarak düşünmeliyiz. Buna hukuki ve ah
demokrasisinde krala karşı ayaklanma var. Son
lâki bir kıymet vermenin eiheti takdirini size
ra da bizim Anayasamızın doğuş şekli vardır.
havale ediyorum. Bu arada şunu da arzedeyim
Bizim Anayasamızı bunlara benzetemedim, ön
ki; Anayasa bu şekilde kurulduktan ve Meclisi
ce canımıza kasteden emperyalistlere karşı,
miz de bu şekilde vücuda geldikten snra samimî,
sonra Başlarında Hilâfet gibi muazzam ve mu- I aç'k ve münsif olmak lâzımdır. Bütün ondan
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sonra gelen meclisler, o meclisin evlâtlarıdır. Yani verasetimizi evvelâ tesbit etmeliyiz. Biz birinci Meclisin müteakipleriyiz. Ve 8 nci Meclis Se
çim Kanununu çıkarmakla bu hukdki işi kalifiye
etti, kanunlaştırdı. Biz de onun 9 ncusu olarak
buraya gelmiş vaziyetteyiz. Onun için bizim in1ihap şeklimiz de Atatürk Anayasası esaslarına
göre yapılmıştır. Atatürk Anayasasına göre çaIIŞIIÜŞ olan Meclislerin mevlüdüdür son intihap
kanunu da bu eserlerin sonuncusudur. Biz de
onun neticesi olarak, milletimizin demokratik
haklarını kullanmasiyle buraya geldik.
Şurada Atatürk'ün şimdiye kadar tebarüz et
tirmiş bir hasletini, bir büyüklüğünü tebarüz
ettireyim arkadaşlar. Atatürk'e diktatör diyen
büyüklerimiz oldu. Onları acıyla üzüntüyle din
ledim. Bir diktatör ki yüzbinlerce üniformalı in
san toplayıp önlerinde nutuk mu söylemiş, bir
diktatör ki, süslü elbiseler budalası mı olmuştur.
Halbuki halkın içinde dolaşmış, yaşamış, her şe
yi halk için yapmıştır, Zamanm en büyük demokratı Ruzvelt'in takdirine, tahsinine mazhar
olmuştur. O ancak Gönüllerimizin fatihi ve hâkimidir. Ben bunu böyle kabul ediyorum. Ben
asla bir Hitler gibi, bir Musolini gibi, Auislinkler
"gibi bir diktatör olarak kabul edemem.
Arkadaşlar, hangi diktatör kendinden sonra
istikrarlı bir devlet kurmuştur? Bana söyler mi
sayın hukukçu arkadaşlarım. Hangi diktatör ken
dinden sonra, dünyanın bütün şüphe ve tered
dütle aksini beklemelerine rağmen istikrarlı bir
devlet bırakmıştır? Evet Atatürk, kendisinden
sonra devlet idaresini başaracak büyük başlar
yetiştirmiştir. Müsaadenizle işte bir tanesi bu
rada oturuyor, bir tanesi de orada. Dün o bura
da idi, bugün orada B u n k : Atatürk'ün eser
leri değil mi? (Alkışlar)
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. Paşa Atatürk'ün karşısında silik bir gölge kalır.
I (Asla asla sesleri) (Doğrudur doğrudur sesleri)
' BAŞKAN — Müsaade buyurun.
CBZMÎ TÜRK (Devamla) — Sayın Halide
I Edip hanım, Millî Mücadelenin en büyük kadın
kahramanı, büyük eserler yazan kadınlık, kül
türünün anası Halide Edip hanım Atatürk'le
| mübareze halinde kalırsa dayanabilir mi, taham
mül edebilir mi arkadaşlar? (Ne münasebet ses
leri, devam devam sesleri).
Şunu itiraf edeyim arkadaşlar, bizde daima
seller kasten milletten ayrı, millet de büyük bir
yığın halinde ayrı ayrı kalmışlardır, biz bunları
ayırmryalım, ayırmıya çalışmıyalım arkadaşlar.
Meclisimizi muhitlerinden, mürşitlerinden ayır
mıya çalışmıyalım arkadaşlar. Milletimizin her
geçirdiği inkılâptan sonra başına musallat olan
bahtsızlıklardan biri de budur. Bu arada izah
edeyim ki, bâzı arkadaşlar 14 Mayısı 19 Mayıs
tan ayırmıya çalıştılar. Ben bu kanaatte de de
I ğdim. 14 Mayısı 19 Mayısın eseri ve neticesi
telâkki edenlerdenim. Biz bütün mücadelemiz
boyunca
14 Mayısı kuruluş günü gibi gösterirken
|
daima 19 Mayısla beraber söyledik. Bu mücade
leyi beraber yaptık. Anadolu İhtilâli 19 Mayısta
başladı, dış düşmanlara karşı nasıl istiklâlimizi
kurtardıksa 14 Mayısta seçim gününde vereceği
miz reylerle 'iç hürriyetimiz, insanlık haklarımızı
tamamiyle kurtaracaksınız, dedik.

Nasıl başka türlü diyebiliriz ki; bebe çağımız
dan bugüne kadar bize «Hâkimiyet Milletindir»
sözünü öğreten odur. Nasıl inkâr edebiliriz ki,
düne kadar bütün kongrelerimizde «Hâkimiyet
kayıtsız şartsız milletindir» vecizesini slogan ha
line getirmiş vaziyetteyiz. Yani Atatürk'ün bi
ze1 öğrettiği bir cümleyi daima tekrar ettik, da
ima tekrarlıyacağız ve gelecek nesiller de tekrarlıyaeaktır.
Ye nasıl inkâr edebiliriz ki, Millî Mücadele
Hangi diktatör kendisinden sonra millet ta
esnasında ve onu destekliyerek Ankara'da çıkan
rafından istenerek, sevilenerek, övünülerek ikti
gazetenin adım (Hâkimiyeti Milliye) koyan Ata
dara gelecek, devlet idaresinin başına geçirile
türk'tür. Ondan sonra bu gazete o şartlara ri
cek bir insan bırakmıştır? Hangi diktatör yolu
nun şaşırdığını görünce millet tarafından ara- I ayet etmemişse, son seneler çığrmdan çıkmışsa
nan, sevilen ikinci bir büyük baş göstermiştir? i kabahat Atatürk'ün müdür?
Buna hangi milletin tarihinden misal verecek- j
[Arkadaşlar, Atatürk halkın içine bir ferdi
siniz? Soruyorum arkadaşlar? Herkese ehemmi
millet olarak girmiştir, idam mahkûmiyetini gö
yeti ve hizmeti nisbetinde ölçü ile değer vermek
ze i almış, bütün rütbelerinden tecerrüt etmiş,
lâzımdır. Bugün çok sayın Salâhaddin Adil Pa
tamamen demokrat bir halkçı insan olarak kar
şa Anadolu'da istiklâl Mücadelesinde bir cep
şımıza çıkmıştır. Ondan sonra kongre başkanı,
hede kolordu kumandanı olan Salâhaddin Adil
Meclis Başkanı oluyor, lider oluyor, temsilci-
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ler Meclisinin başına geliyor veTemsilciler Mec I değişen şartlar karşısında dinamik şartlara, di
namik olarak intibak etmemiz lâzımdır. Bu in
lisinin verdiği salâhiyetlerle Başkumandan, son
tibaktan ayrıldığımız zaman Atatürk'ten de ay
ra millî kahraman olarak karşımıza çıkıyor.
rılmış oluruz.
Sevgili arkadaşlar, başka milletlerin tarih
Muhaliflerimiz Atatürk'ten sonra bu dina
lerinde gördüğünüz fâni insanların tarihe gir
mizmi
kaybettikleri için, onun yolundan yürümeleri için yalnız millî kahraman olmaları yeter.
yemediler.
Biz dedik ki, biz bu yolda sizden
Yâni Atatürk sadece m i l î kahraman olarak kal
daha iyi yürüyeceğiz. Aynı yolda yürüyeceğiz,
sa idi biz onu asırlar boyunca başımızın üstün
metotlar, sistemler aynıdır, ama dinamik olarak
de tutardık. Atatürk millî kahraman olarak da
yürüyeceğiz, sizden daha iyi yürüyeceğiz, dedik.
kalmamıştır, yeni bir devlet kurmuş ve ilk Cum
Buna itirazınız var mı?
hurbaşkanı olmuştur. Dayanıklı, istikrarlı, is
Atatürk'ü başka memleketlerdeki felsefi ina
tikbalinden emin bir devlet kurmuştur. Cum |
nışlarda olduğu giıbi insan üstü mü sayacağız?
hurbaşkanı olduktan sonra biz çıkmışız kendisi
Hayır. Bu Niçe'ci ve ırkçı telâkkidir. Atatürk
ne sen bizim Atatürk 'ümüzsün, ebedi şefimizsin,
ırkçı değildir. Atatürk Türk milletine topluluk
demişiz. Bütün milletçe ona ebedi şef dediği
olarak kıymet verirdi. Kastamonu'da bir kış
miz zaman hiçbirimizin itirazı yoktu. Benim
lada «Bir Türk on düşmana bedeldir» levhasını
şahsan hiçbir itirazım yoktu. Atatürk'ün öldü
görünce; hayır dedi (Bir Türk cihana bedeldir.)
ğü günü milletin göz yaşları bütün varlığiyle
Demek ki, Atatürk Türk milletini her şeyin üs
bu ebedi hâtıranın baş tacı yaptığını gösterdi.
tünde görüyordu. Atatürk'ün şahsına bir şey
Arkadaşlar; hepimizin birçok hâtıraları var,
izafe edildiği zaman derhal millete intikal etti
öldüğü günlerde memleket dışındaki intibalarrirdi.
dan bahsetmek isterim. Ölümünden bir ay son
Atatürk eğer ırkçı olsaydı, kendi egoizmara vazife ile çıkıp Avrupa'da gezdiğim yerlerde
sıııa düşerdi. Atatürk'ün bütün beşeri hayatına
bu ölümün tesirlerini bizzat gördüm ve müşabakalım; onun egoist olmadığını
görürsünüz
hade etmek fırsatını buldum. Bana onun filmi
arkadaşlar.
Bu
diktatörlük
üzerinde
çok duru
ni gösterirlirken, Fransa'da asker hekimleri
yorum, çünkü beni içimden yaraladı arkadaş
sordular, o filimde genç ihtiyar, kadın erkek
lar. Egoist olmıyan bir adama nasıl diktatör di
hüngür hüngür ağlıyordu, bu doğru mudur?
yoruz arkadaşlar. Atatürk egoist değildi. Ata
Bir Reisicumhura böyle ağlanır mı dediler? de
türk, kendi ailesini, neslini, kendinden sonrası
diler. Onlar kendi ölçülerinde Reisicumhur dü
nı hazırlıyan bir insan değildi. Atatürk ırkçı
şünüyorlardı. Milletçe ona ağlanmasını akılları
değildi.
Eğer ırkçı olsaydı evlenecek bir daha
almıyordu.
evlenecek çoluk çocuk yetiştirecek ve bu jene
Bizim için Atatürk sadece ölen bir Reisicum
rasyonu idame etmek için yerine adam yetiştihur muydu? Bizim için Atatürk sadece millî
bir kahraman mıydı ?Bizim için Atatürk sadece | recekti. Atatürk kendini üstün görmedi, daima
Türk Milletini üstün gördü. Irkçılık yok, tari
bir Devlet banisi miydi? Yoksa bizim için Ata
katçılık yok hiçbir mezhep farkı gözetmeksizin
türk bütün bunların muhassaJlası olan millî de
Türk Milletini üstün gördü. Bundan ayrı düşü
hâmızın - başlarken de söylediğim gibi - en bü
nenler Atatürk metodu ile yürümüyor, demek
yük şahikası değil miydi? Anadolu ihtilâli, cum
tir. Bir adam kalkar da işletmelik kadın alaca
huriyet ve inkılâplar Atatürk'ün inkılâpçı ta
ğım derse, Atatürk'çü olamaz arkadaşlar. Bir
rafları ondan sonra geliyor. Atatürk inkılâp
adam kalkar da işletmecilik için kadını alır tar
ları doğrudan doğruya Anayasamıza giren bu
lada çalıştırırsa, Atatürk inkılâplarına aykırı
gün kurulmuş ve kurulacak olan partilerin prog
hareket etmiş olur.
ramlarında madde hailinde geçmiş olan prensip
lerdir. Atatürk'ün bize gösterdiği yol; ve he
Bir adam Ali'nin Veli'nin vicdan hürriye
defler vardır. Bir de usul vardır. Atatürk te
tine din hürriyetine tecavüz ederse Atatürk'ten
ferruata girmemiştir. Samimi olarak ideal yo
ayrılıyor demektir.
lu göstermiştir. Usulünü de verdi elimize. Ata
Bir adam kendisini her şeyden üstün görür
türk metodu, usulü olarak bize gelen şey bu
se Atatürk'ten esasından, anasından babasın
dur. Bu metotla her zaman, her imkân ve her
dan ayrılmış olur.
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Arkadaşlar; onun için Atatürk inkılâplarını
Atatürk'e mal, etmekte imsak etnıiyelim, hisset
göstermiyelim. Atatürk bu inkılâpları Türk
Milletine mal etmiştir. Atatürk'ü
milletten,
milleti Atatürk'ten ayırmaya imkân
yoktur.
Ta ki Türk Milletinin bütün efradı can vermiş
ola.
Arkadaşlar, mevzulunuz Atatürk tasarısı ol
duğu için ona da temas edeceğim. Atatürk in
kılâplarını korumak için bir kanun lüzumuna
kaniim. Bu kanuna bugün değil Atatürk öldük
ten bir iki sene geçtikten sonra ihtiyaç vardır.
Bu inkılâplara mânevi sahada aykırı hareket
ta o günden başlamıştır, bunu yer yer hepimiz
gördük yani merkez idaresinden tutun mülha
kata kadar. Size şöyle küçük küçük misaller ve
reyim, müsamahanızı suiistimal etmeden: Ata
türk'ün ölümünden evvelki tarikatçılık bugün
kü gibi mi idi?
Atatürk'ün ölümünden evvelki tedrisat te
lâkkimiz bugünkü gibi mi idi?
Atatürk'ün ölümünden evvelki milliyetçilik
telâkkimiz bugünkü gibi mi idi? Ve ilâhirin. Ve
nihayet Atatürk'e karşı hürmetkârlığımız, say
gımız, bağlılığımız bugünkü gibi mi idi? arka
daşlar?
Atatürk inkılâplarını korumak için kanun
lâzım olduğu. Hükümetin verdiği istatistiki ma
lûmattan meydana çıkmaktadır. Dediler k i : 14
Mayıstan evvel 67 tecavüz olmuş, bunun 51 i
mânevi şahsiyetine, 4 ü heykeline, büstüne.
Demek ki Hükümet bu tasarıyı ters getirmiş
4 büstü korumaya kalkıyor halbuki evvelâ Ata
türk'ün mânevi şahsiyetini korumak lâzımdır.
Asıl vakıa budur. 14 Mayıstan sonra 9 tane
büst ve heykeline, beş tane mânevi şahsiyetine
tecavüz edilmiş deniyor. Mânevi şahsiyetine te
cavüzleri takip etmek, tesbit etmek çok güt
tür. Bendenizce Atatürk inkılâplarını korumak
için; prensiplere, usulüne, hedeflerine taar
ruz edilmesi, Atatürk'ün şahsına, hâtırasına,
büstüne, fotoğrafına olandan çok sonra geliyor.
Müsadenizle size küçük bir hatıratımı arzedeyim: 1943 yılında 20 arkadaş Garbı Anadolu 'da bir hastane kurmak için gönderildik. Has
tane olarak da bir de ilkokulu intihap ettik. Bu
binayı hastane yapacağız. Bahçesinde bir büst
vardı, yürekler acısı idi. Yüzünün bir tarafın
dan yağmur akmış, kaşı gitmiş, kulağı dökül-
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müş, çenesi bir iskeletten daha kötü idi. Bu
Atatürk'ün büstü ne vakitten beri burada du
ruyor, diye mektep idaresinden sorduk. Altı ye<li sene oldu yapılalı. Vallahi iki, üç senedir
böyle. Yağmurlar berbat ediyor, gidiyor, ceva
bını verdiler. Siz alâkadar olmadınız mı, maa
rifi müdürlüğüne, maarif memurluğuna yazma
dınız mı, dedik. Biz alâkadar olduk, yazdık,
çizdik ama onlar alâka göstermediler, cevabı
nı aldık. Bu, Atatürk'ün burnuna çekiç atan
adamın hareketinden daha fecidir. Çünkü bu
mektep bahçesinde bulunan bir büsttür. Ata
tünk sevgisini, saygısını yavrularımıza aşıla
mak ve gelecek nesillere intikal ettirmek vazi
fesiyle muvazzaf bir okul bahçesindeki büsttü.
Hemen arkadaşlar toplandı ve üç günde yeni
bir büst getirip koydular ve kendilerini bu su
retle teselli ettiler. Çünkü bu bir meczubun ve
yahut bir sarhoşun yaptığı bir hareket değil,
büyük bir alâkasızlıktı. Kastım şudur ki, Ata
türk inkılâplarına karşı göstereceğimiz alâka
ve (hassasiyeti eserlerine karşı da göstermemiz
lâzım gelecektir.
Bir noktaya daha müsaadenizle temas ede
ceğim ve sayın Başbakanı tenkidedeceğim. Sa
yın; Başbakan, Atatürk'ü tahkir ve tezyif ettir
meyiz, tenkidedebiliriz, buyurdular. Halbuki
önün işleri tenkide mütehammildir. Meselâ o
kadar kuvveti vardır ki tenkid edeyim derken
tezada düşer insan. Başbakanın düştüğü gibi.
Sayın Başbakanımız demokratlık tarafına
ait tenkidler yapılabilir, buyurdular. Hepimiz
bir nesil olarak bu memleketin içinde bu hâdi
selerin için yaşadık ve yaşıyoruz. Atatürk'ün
demokratlık tarafının ne kadar kuvvetli oldu
ğu bilhassa Birinci Büyük Millet Meclisi Ata
türk'ün dünyaya ne kadar demokrat olduğunu
gösterdiği gibi, Serbest Fırka zamanında Ata
türk'ün bir vatandaş olarak demokratlığını se
lâmlamakla saygı duyarım.
ftuzurunuzda bir misal arzedeceğim: Sayın
Bayi Samet, pederi Ağaoğlu'nun Atatürk'e ait
hâtıralarını neşretmiştir. (Serbest Farika hâtı
raları.) Orada gayet heyecanlı bir pasaj var
dır. İzmir'de miting yapılacak, Sayın Fethi
Beyjve Ağaoğlu beraber vapurla seyahat ederek
izmir'e mitinge gideceklerdir. Fakat hareket
etmeden evvel merhum Mahmut Esat Bozkurt
Istaabul'a bir telgraf çekiyor. Halk serbestçilero Mısumet gösteriyor, mitingte vaka çıkması
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ihtimali vardır, bunları göndermeyin diyor. 1 tarihî tam mânasiyle tedvin ettirecek şartları
Aziz Atatürk Fethi Beyi çağırıp diyor k i ;
koyarlar.
«bunlar sizin oraya gitmenizi istemedikleri için
Biz, hattâ birçok nesillerin ve daha birçok
böyle yazıyorlar, seyahatinizden vazgeçmeyin.»
meclisin birinci vazifesi Atatürk inkılâplarını
korumak olacaktır. Daha sonra gelecek meclis
Yani halkı tanıyan Atatürk, halkı çift partiye
lerin vazifesi ise bu inkılâpların tarihini yap
alıştırmak istiyen Atatürk, endişeye düşen li
tırmaktır arkadaşlar.
derleri teşvik ve teşci ediyor. Fakat her iki li
der de vapura bindikten sonra meraka düşüyor
Bendeniz bir kanunun lüzumuna kaniim,
lar; acaba İzmir'de nasıl karşılanacağız diye.
fakat maddelerinin tedvini bu şekilde değil,
Halbuki İzmir'de halk onları karşılamak için
Adalet Komisyonu mazur görsünler, kanun ye
saatlerce beklemiş ve bermutat vapur gecikti
terli değildir. Atatürk'ün kendisi gibi hukuki
rilmiştir. Halk jandarma kordunlarmı yarmış
kıymette, beyanları fikirleri çelik gibi sağlam
ve ihtiyar bir baba çocuğunu şehit vermiştir.
açık ve kesin bir kanun olarak yeni bir tasarı
Böyle bir tahassürle hazırlanan halk için, iki
getirilmelidir. Bu getirilmemiştir, arkadaşlar
parti lideri vapur sahile yanaşırken etraflarını
Bize asıl böyle bir kanun, öyle bir metin ve
kuşatan sandallara bakıyor acaba şimdi mi ba
öyle maddeler lâzımdır. (Alkışlar)
ğıracaklar, şimdi harekete başlıyacaklar, şimdi
BAŞKAN — Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu,
mi kahrolsunlar diyecekler diye heyecanla bek | buyurun.
lerlerken, yani halkı tanımıyan iki lider, bir do
FEVZİ LÜTFl KARAOSMANOĞLU (Mani
etraftan kendlernin alkışlandığını, bir mevkii
sa) --- Muhterem arkadaşlar....
itibara yükseldiklerini görüyorlar. Bu büyük j
HALİDE EDİP ADIVAR (İzmir) — Şahsı
Ata'nın halkı nasıl tanıdığını, nasıl sevip onun
ma taallûk eden bâzı sözler söylemişlerdir, ce
için çalıştığını gösteren bir misaldir. Böyle bir
vap vermek istiyorum.
insanı yetiştiren bir milletin evlâdı olduğumuzu
bilmeliyiz. Böyle bir dehayı yetiştiren milletin
BAŞKAN — Buyurun.
kıymetini takdir etmeliyiz. Bu millet böyle bir
SALÂH AD DİN ÂDİL (Ankara) — Şahsım
dehayı yetiştirmiştir, ben Allahtan niyaz ede
için iki defa söz istedim, bekliyorum.
rim ilim sahasında da, fen sahasında da böyle
HALİDE EDİP ADIVAR (Devamla) — İki
dehalar nasip etsin. Memleketinize millî tarihimi
dakikanızı alacağım, belki de bir dakika.,
zin bize verdiği yücelikler nispetinde bütün dün
Muhterem hatip büyük nutkunu yaparken bil
yaya da gösterebilelim.
mem neden Atatürk '16 bâzı adamları mukayese
Onun için arzediyorum ki, Atatürk'ün inkı
etmek istedi'? Büyük general, Cumhurbaşkanı,
lâplarını koruyacak bir kanun lâzımdır. Ata
Başbakan, siyaset adamlariyle pekâlâ mukayese»
türk'ün yalnız büstünü, heykelini değil, Ata
edebilirdi. Fakat hiçbir zaman siyaseti kendi
türk'ün inkılâplarını, bütün mâneviyetiyle kosine bir meslek edinmemiş olan, bütün ömründe
ruyacak bir kanun lâzımdır. Bu inkılâplar dur
hoca ve yazıcı olarak kalan sevkıı talih ile mem
muş, donmuş kalbler değildir. Bu inkılâplar ka
leket hizmetine katıldığı zaman, bu memleke
nunla konmuştur, bir müddet daha kanunla ko
tin Ayşesi, Fatması gibi çok naçiz hizmette bu
runacaktır.
lunan biriyle mukayese edem>ez. Nasılsa sevkıı
talih ile, İzmir'in ısrarı üzerine ve sayın bir bü
Bununla biz tarihe kötülük mü yapacağız
yük adamın 'evime kadar gelerek bize yardım
hayır. Bununla biz tarihin kapışanı mı kapıyo
ediniz demesi üzerine (Gürültüler) ve hissen de
ruz? Ona da hayır. Bâzı arkadaşlarım da söyle
mokrat
olduğum için hiç te mizacıma uymıyan
diler, Atatürk inkılâbının tarihinin yazılması
bu
muhitin
içine düşmüş bulunuyorum. (Soldan
için daha otuz sene ister, objektivite temini için
gürültüler, kimse ayağına gelmemiştir sesleri)
de daha otuz sene geçmesi lâzımdır. Biz nasıl
Her halde benimle Atatürk'ü mukayese etmek
olur da bizden sonra gelecek nesillere sâri bir
te hiçbir münasebet yoktur.
kanun koyabiliriz. O günün ahval ve şartlarını,
gören, icaplarını gören O günün Meclis Ata
AHMET İHSAN GÜRSOY (Kütahya) —
türk hakkında kullanılan kayıtları kaldırır, I Biı yükse, lütfen istifa -edersiniz.
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HALİDE EDİP ÂDlVAft (Devamla) — Öy- I
lâ bir şey kastetmiyorum, milLetvekilliğinden is
tifa edilemez.
İkincisi hatip acaip bir tesir yaratmak iste
di. Halbuki Atatürk'ün dâhi olduğunu kimse
bahsetmedi dedi. Atatürk'ün dâhi olduğunu bu
rada ilk söyliyen benim. Binaenaleyh bu da hakikata muhalif bir şeydir, bunu söylememeleri
lâzımgelirdi.
İnkılâplara gelince, fikirlerine şu bakımdan
iştirak ederim, inkılâplara hürmet edelim. Fa
kat kendileri bunlara Atatürk inkılâpları diyor
lar. Fikirlerine hürmet ederim. Filhakika Ata
türk'ün kadınlar için yapmış olduğu şey, değil
Türk kadınları, bütün dünya kadınları üze
rinde tesir yapmıştır. Maamafih ben buna sadece.
Türk Milletinin büyük evlâdı Atatürk'ün ismi
ve onun tesiriyle çıkmış olan kanunlardır de
mekte devam edeceğim - yine inkılâplar mille
tindir.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Salâhaddin Âdil buyurun.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Usul
hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Affedin
arkadaşlar; kısaca arzedeceğim : Gündemimizin
maddesi Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkın
da kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
dur. İstirham ediyorum, tasarı ve komisyon ra
poru üzerinde kalalım. Bugün bütün Türk mil
letinin büyüklüğünü ve dâhiliğini kabul ettiği
şahsın şahsiyeti hakkında, sözü o mecraya dökmiyelim. Sözüm bu kadardır.
SALÂHADDİN ÂDİL (Ankara) — Arka
daşlar, iki defa burada ismim geçtiği için tekrar
söz almaya mecbur oldum.
Arkadaşlar; saltanat, meşrutiyet, İstiklâl Mu
harebesi, cumhuriyet ve bugünkü demokrasi re
jimlerinin muhtelif zamanlarında çok mühim iş
lerde bulunmaya çalıştım. Şimdiye kadar ben,
herkesin; milletin ekmeğini yiyerek, yetişmiş,
okumuş, rütbe almış, bir vazife almış kimsenin
daima millet için çalışması lâzımgeldiğini bildi
ğim ve ister nefer, ister en büyük kumandan ol
sun, her zaman memlekete karşı hizmet görmesi
lâzımgeldiğini bilerek, daima vazifemi ifa ede
rim. Onun için çalışmış bir insanım. Katiyen
memlekete hizmetten başka şahsi hiçbir menfaat
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takibetmiş bir arkadaşınız değilim. Ve bundan
dolayıdır ki, tamamiyle feragati nefsile ve bü
tün kendi varlığımı" ortadan kaldırarak, sırf
memleket için, memleket hesabına çalışmış ve İs
tiklâl Harbi nihayetinde artık vatani vazifeni
bitmştir ve memleket İstiklâl Harbiyle kurtul
muştur diyerek kendi arzumla istifa ederek 42
yaşında tekaüt olmuş bir arkadaşınızım. Kimse
den hiçbir zaman böyle bir vazife almadım ve
kendi üzerimde tatbik etmek istediğim gibi bü
tün vatandaşların da ayıu hisle, aynı vatan için
kendi vazifelerinde çalışmaları icabettiği için
kendimi kimse ile kıyas etmedim. Ve kendimden
şimdiye kadar hiç bahsettirmedim. Bâzı gazete
ler paşa kendini teşhir ve kendinden bahsettir
mek istiyor, diye yazdılar.
Arkadaşlar, benim de dağarcığım doludur. Fa
kat bunlar millet için yapılmış şeylerdir. Fakat
arkadaşlar kendimden hiç bahsetmedim, ve bah
settirmedim. Çünkü onları kendim için yapma
dım, millet için yaptım.
Arkadaşlar, geçen gün söylediğim sözler ara
sında bir cümle var; dedim ki : İnkılâp ve rejim
lerin bir şahsa izafesi maalesef Şarka ve bilhassa
memleketimize mahsus bir haleti ruhiyedir. Bu
nun en büyük mahzuru; şahsi prensipler doğur
ması, zümreler yaratması ve millet arasında* bâdii
tefrika olmasıdır, dedim.
Arkadaşlar, bundan bir ay evvel gerek muha
lefet ve gerekse iktidar partisine mensup arka
daşlar kardeşçesine yekdiğeriyle, elele vererek ça
lışmaya söz vermişlerdi. Burada bir bütün olarak
demokratlar halinde birleşmişti. Bugün görüyor
sunuz ki,; muhalif parti ile muvafık parti birleş
tiği halde, maalesef sırf bu kanun yüzünden, de
mokrasi rejimi içerisinde demokrat olarak yetiş
miş olan arkadaşlar yekdiğeri aleyhinde bulunu
yorlar, kara listeler tanzim edilyor.lşte daha
şimdiden tefrika başladı. Bunu esefle görüyoruz.
Bu tasarı daha şimdiden, memleketin en büyük
Meclisinde ayrılık baş'göstermeye sebep olmuş
tur.
Yazık bundan dolayı çok müteessirim, (öyle
şey ypk sesleri).
F E V Z İ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (Ma
nisa) ı— Muhterem arkadaşlar, iki günden beri
üstünde hararetle durulan bu mevzuun, hikikaten
bir kadersizliği var. Bu kadersizlik Büyük Millet
Meclisini de sarsmış bir hale geldi. Bu kader
sizlik,'bu kanunun aleyhinde veya lehinde konu-
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şan arkadaşların biraz mevzuu izam etmiş olma- j türk devrinde eziyet çekmiş, mesleğini yarım
larmdan geldiğine ait bir kanaat edindim. I bırakmış bir insan olarak ben dahi, şimdi de
ğil, o zaman matbuat hayatında o devrin bâzı
Yüksek Meclisin aflerine mağruren arzedeyim ki,
şeyleriyle mücadele etmiye çalıştığım zaman
hakikaten her iki taraf da meseleyi izam etti. Bu
dalı i kendisine karşı kalbimin en inee tarafları
kanunun aleyhinde konuşan arkadaşlarımızdan
ile büyük bir muhabbetle bağlı bir insandım.
bâzıları: Atatürk'e karşı hürmetimiz azaldı mı
Beni ezaya sokmuş diye ben onun fikirlerinden
ki, ceza yoliyle takdir mi temin edeceğiz? demeye
onun inkılâplarından ve ona karşı olan büyük
kadar gittiler ve: Biz onu sevmiyor muyuz, mil
muhabbetimden birşey eksiltmedikten Türk,
let ondan soğdu mu? Sualini sordular. Hakika
milletinin her çocuğu meseleyi mücerret olarak
ten mevzuun üzerinde biraz mübalâğalı durul
mütalâa edebildikten, ve Büyük Meclisiniz
muş oldu.meseleleri ulvî noktasında tutmayı bildikten
Diğer bir arkadaşımız, ileri hamlemizi, yap
sonra Atatürk'ü sevmiyen veyahut Atatürk se
tıklarımızın suni olduğunun zannedilmesine se
viliyor mu, sevilmiyor mu diye bu Mecliste
bep olacaktır dedi. Niçin, bunların ayrı ayrı ce
münakaşa etmiye lüzum yoktur. Atatürk se
vabını vermeye çalışacağım. Bir arkadaşım da
viliyor,
eskisi kadar seviliyor. Hattâ nesiller
mübalâğaya doğru gitti, tekrar affmızı istirham
geçtikçe
Atatürk sevgisi artıyor. Bu kanun
ederim, bu kanun kişi imtiyazı doğurur dedi. •
azalan Atatürk sevgisini tekit ve tezyit etmek
Başka bir arkadaşımız da böyle bir kanun ile,
için değildir. Ben böyle anlıyorum. Eğer anla
büstleri, heykeli ve Atatürk'ü işrap eden eşyayı
dıklarım sizin anladığınız gibi değilse meseleyi
muhafazaya gideceğimiz yerde Atatürk'ün inkı
tekrar
mücerret olarak ortaya koruz, arkadaş
lâplarını muhafaza edelim, bir takım müteca
lar.
Fakat
buna mukabil bu Atatürk kanununu
vizler dururken eşya üzerinde mi? duracağız
müdafaa eden arkadaşlar diyorlar k i ; inkılâp
dedi. Başka bir arkadaşımız da Atatürk kültürle
ların mübeşşiri ve rehberi olduğu için onun
sevilir, Atatürk'ü sevmek için Türk milletini
heykellerine hücum etmekle bâzı irticai fikir
yetiştirmek, maarifi ilerletmek lâzımdır. Atatürk
taşıyanlar
zevk ve hınç almak istiyorlar. Belki
inkılâpları anlaşıldıkça Atatürk sevgisi artacak
olabilir.
Fakat
bir milletin içinde kendi mütır; kanun zoru ile Atatürk'ü sevdirenleyiz dedi.
beşşirini,
rehberini
ve bu memleket tehlikeye
Müdafaa eden arkadaşlarımız da, samimî ola
düştüğü zaman, (ben Atatürk'ü böyle tavsif
rak söylüyorum, yine mübalâğaya kaçtılar. Hat
eden insanım) bu memleketin münevverini,
ta Adalet Komisyonu sözcüsü arkadaşımız eski
zabitini,
köylüsüyle, bir araya getirip memle
den ona ait Soyadı Kanunu çıkarmadık mı, dedi.
keti
tehlikeden
kurtarmak için millî birliği te
Bunların cevabına, tahliline buradan bağlıyalım.
min
eden
insan,
bilhassa fikir noktasından,
Soyadı Kanunu çıkardık. Atatürk'e Atatürk
inkılâplar noktasından münevverle halkın her
admı vermek için soyadı kanunu çıkarılabilir.
tabakasını aynı gaye etrafına topliyabilen in
Fakat bu, bu tarzda müdafaa edilmez. Soyadı
san, sevilmez mi?
başka şey, bu kanunla Hükümetin bize getirip
bizden islediği başkadır.
Bu, onun sevgisini artıracaktır, bunun ak
Arkadaşlar; bu kanunu getirmek ve müna
sini tevehhüm etmek kanundan başka mâna
kaşa etmekle Atatürk'e karşı olan hürmetimiz
çıkarmak doğru olmasa gerektir, arkadaşlar.
azalmış değildir. Hürmetimiz azalmamıştır ve
Muhterem arkadaşlarım, Türk cemiyeti hergün
bu kanunla azaldığını zannettiğimiz bir hürmeti
ilerlemektedir, ilerliyecektir. Atatürk devri bir
teyit edeceğiz ve yahut tekit edeceğiz; bu yolda
büyük, güzel, ulvî bir merhale devridir. Ondan
da değiliz.
evvel de bu cemiyet ilerlemekte idi. Bir çok müMuhtrem arkadaşlarım; şu Türk toprakları
beşşirler, mürşitler geldi geçti. Fakat Atatürk
üstünde adına Mustafa Kemal dendiği zaman
bu milletin önüne geçen rehberlerin en realistti,
kızan, üzülen arkadaşlarımız oldu; Fakat şim
bu topraklar üstünde hakiki hedefi nedir, onu
di Mustafa Kemal bu memlekette sevilmiyen
bulan, irşat eden inandıran bir adamdır. O halde
bir insan mıdır?
inkılâpları hazmettiğimiz günde de 150 sene
sonra
da heykelleri tecavüze uğrayabilir. Bun
Sevgili arkadaşlarım, ömrünün bir devrini
onun tarafından gelen, eza ile yaşıyan ve Ata- | dan korkmak lâzımdır, sebebi buna istinat ettir-
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memek lâzımdır. İşte bu noktadan bu kanun kişi I kette hava gibi, su gibi en lâzım unsurlardan
biri haline gelmiş olmasıdır. Bu havanın içinde
imtiyazı doğurur denildiği zaman bendeniz ya
bilmiyerek yaşamamızdandır. Artılk, hürriyet
nıldığımıza inanıyorum. Çünki Mustafa Kemal,
nizamı içindeyiz; bâzı muzır kimseler bu hür
milletin içinde ıstıraplarını temsil etmiş, şevk1 erini temsil etmiş, inkılâplarını temsil etmiştir, riyeti fenaya kullanabilirler. Bu hürriyeti tak
yit etmemek, umum Türk Milletini kavuştuğu
onu bu milletin içinde yalnız «kişi» olarak gö
sevgiliden ayırmamak istiyorsak bu kanun lâ
remiyorum. Bâzı arkadaşlar, ölmüş «kişidir» de
zımdır. Atatürk'ün işaretlerine, heykellerine,
diler. Arkadaşlar, ölmüş de olsa, yaşar bir halde
fikirlerine tecavüz edildiği zaman bir başka ic
de"olsa Atatürk bizim için «kişi» değildir; arzetra kuvvetinin, cemiyetlerin, zümrelerin, genç
tiğim gibi kurtuluş rehberi, inkılâpların mübeşlerin, münevverlerin; biz Atatürk'ün muakki
şiri, münevver ile halk ile hamleler yapan, içi
biyiz, diye ortaya atılmalarına mâni olmak için
mizde yaşıyım ••bir- adamdır.
bu kanun lâzımdır. Bunun için bir misal söyBu işlerin, bu hareketlerin mümessili olarak
1 iyeyim: istanbul'da bir mecmua - çok hierantelâkki etmek ve her noktada^ eserlerinde olduğu
lıdır
- Atatürk'ten bahsederken (12 senedir bir
gibi bu anlayışın işaretlerini muhafaza etmek
leş
taaffün
ediyor ve birçok leş kargaları da bu
mecburiyetindeyiz. Çünki onun eserleri, mânevi
müteaffin leşin üzerinde bir takım sebeplerle
şahsiyeti ve onların işaretleri bir birinden ayrı
iş görmekte ve onu sebep göstererek faaliyet
lamaz, birkaç cahil çıktığı bilerek bilmiyerek te
yapmaktadırlar) diye bir yazı yazıyor.
cavüz ettiği zaman bu noktalarda durmak ve ted
Leş kargaları Türk matbuatı, Türk gençle
birler almak lâzımdır, bunu her iki taraf da
ridir. Atatürk'e tecavüz edildiği zaman bir
duyuyor. Kanunun lehinde ve aleyhinde konu
kısmı mitinglei' yaparak, topluluklar yaparak
şan arkadaşlarımız duyuyorlar. Fakat şöyle ve
veyahut istanbul'da yaptıkları gibi usulsüz ve
ya böyle yapalım, diyorlar. Kanunun lehinde bu
kanunsuz
olarak, gençler harekete geçiyorlar.
lunan arkadaşlarımız bu heykelleri, bütsleri, sem
Bir kısmı da ne yapalım, nasıl harekete geçebolleri muhafaza edelim, Bâzı arkadaşlarımız da,
limj diyerek bir araya gelen gazetecilerdir. Ha
eski kanunlar bunları muhafaza edebilir, diyor
kikaten gazeteciler istanbul'da bir araya geli
lar. Bu noktada her iki taraf da müttefiktir. Şe
yorlar ve bu tecavüze karşı ne yapabiliriz, di
kilde, cezanın derecesinde, usulünde ayrıdırlar.
yorlar ve istanbul Başsavcısına gidiyorlar, di
Meselenin bendenizce asıl mühim noktası budur.
yorlar ki, 12 seneden beri taaffün eden leş Ata
Hayatımıza girmiş olan, inkılâplarımızın, kurtu
türk ve onun üstündeki kargalar, bizler, gaze
luşumuzun ve ileri hürriyetlerimizin mümessili
teler, münevverler, talebe cemiyetleridir. Ha
Türk milletiyle beraber onun içinde yaşıyan
rekete geçiniz, bizim hakkımızı arayınız, haka
Atatürk'ün bu memlekette sahipliğini yapan,
rete uğradık.
sahiplik iddiasında bulunan gençler vardır. Mek
iddia makamı, savcı harekete geçemiyor ve
tepli çocuklar vardır. Talebe cemiyetleri vardır
Atatürk'ün şahsiyeti mâneviyesine ve onunla
ve bâzı münevverler var ki, ben inkılâpçıyım,
beraber bir fikir manzumesine; bu milletin
sen inkılâpçı değilsin, diyor ve her hangi bir
yıllardır ve yıllardır hasret kaldığı yenilik
nankör, kendini bilmez tarafından Atatürk'ün
fikrinin mümessili olan Atatürk'e karşı yapılan
işaret ettiği noktaya, mânevi şahsiyetine hü
bu
tecavüz karşısında müddeiumumilik hare
cum edildiği zaman Atatürk'e sahabet eden
kete geçemiyor. Bu noktadandır ki bu kanun
bunlar bu hatayı, bu suçu işliyenlere kendileri
lüzumunu hissettiriyor. Bu noktadan sonra
cezalarını vermeye çalışıyorlar. Bu noktada
Türk: Milletinin, Türk gençlerinin, Türk mü
Türk Milletinin, huzuru bozuluyor.
nevverlerinin ve bütün bu yapılmış olan iyi şey
Eskiden belki Atatürk'ün işaretine, heykel
lere
inanan ve onları kavramış olan yirmi mil
lerine, remizlerine tecavüzler az oluyordu. - Bilyon Türkün mânevi huzurunu ve kalb istiraha
miyoru.n, belki diyorum. - Bu , 14 Mayıstan
tını temin etmek için bu kanun lâzımdır. Ben
sonra, bizim iktidarımızın şu veya bu fikri ta
deniz bu kanaatteyim.
şıyan zümreler veya insanlara her hangi bir
Arkadaşlar, bu kanun, demin dedim ki; fimüsamaha göstermiş olmasından ileri gelmez.
Bunun bir sebebi de, hürriyetin; artık memle- I kirlerimden tavzih etmediğim bir nokta kalma-
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sın, diye çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Cez- I metin temin etmek istediği bu gayeyi ve bizim
de tasavvur etmek istediğimiz bu gayeyi ve bi
mi Türk arkadaşım dedi ki; Atatürk münakaşa
zim de tasavvur etmek istediğimiz bu gayeyi te
edilmez. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Bu ka
minden biraz ayrılmış gibidir. Bunun usûl ta
nun Atatürk'e namuskârane tenkidler için lâ
raflarını, büyük Heyet, hukukçu arkadaşları
zımdır.
mız bendenizden iyi bilirler. Hangi encümene
Arkadaşlar, artık bu memlekette diller acil
gidecekse prensip üzerinde mutabık kalalım, es
di, kalemler yazıyor. Bu memleket büyük ve
babı
mucibesini değiştirmek suretiyle arzettiğim
.ilâhi? rüzgâriar altındadır, bu memlekette her
çerçeve içerisinde, gayeyi istihdaf edecek mahi
şey söylenecektir. Bu memlekette tenkid edilmiyette değiştirelim. Arzum budur. (Alkışlar).
yen adam, tenkid edilmiyen fikir kalmıyacakBAŞKAN — Başbakan Yardımcısı Samet
tır. Atatürk de münakaşa edilecektir. Fakat
Ağaoğlu.
Atatürk, eserleriyle münakaşa edilecektir. Tez
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
yif edilmeden münakaşa edilecektir, hakarete
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Çok
uğratılmadan münakaşa edilecektir. îşte bu ka
muhterem arkadaşlar; Atatürk heykellerine,
nunun maksatlarından birisi de budur.
resimlerine ve kendisi hakkındaki eserlere karşı
Bâzı arkaldaşl&r diyorlar k i ; âdeta takriri sü
vâki taarruz ve tecavüzleri re'sen takibetmek sa
kûn kanununa benziyor. Muhterem arkadaşlar;
lâhiyetinin
âmme mümessili olan savcılara veril
şunu ilâve olarak söylüyorum, ben çok genç ya
mesinden ve bu çeşitli taarruz ve tecavüzleri ce
şımda 1925 senesinde Takriri Sükûn Kanununun
zalandıran bâzı hükümlerden ibaret olan kanun
şurada bir gazeteci olarak nasıl çıktığını seyre
tasarısının müzakere ve münakaşası hakikaten
den bir arkadaşınızım.
iki günden beri heyecanlı bir şekilde devam et
Takriri Sükûn Kanununun çıktığı zamanki
mektedir.
Birçok arkadaşlarımızın ortaya attık
hava, çıktığı devir ile bugünkü devre arasında
ları fikirler açık bir şekilde iki teze dayanmak
büyük, nihayetsiz farklar vardır. (Doğru ses
tadır. Bu tezlerden birisi, tasarıya muhalif olan
leri). Bu memlekette artık Takriri Sükûn Ka
görüş
şudur: Grelen kanun tasarısı bir şahsa mununu bir daha çıkmaz ve çıkmıyacaktır. Hattâ
zaf
ve
ona gelecek taarruzları önleyici bir kanun
sevgili arkadaşım Osman Şevki Çiçekdağ küçük
bir tariz yaptılar. îcaibederse bu memleketin I tasarısıdır.
Bu itibarla hem Anayasanın 69 rıcu madde
kurtuluşu için bir Takriri Sükûn Kanununa gi
sinin sarih hükmüne, hem de demokrasi mef
debiliriz, dedi.
humuna muhaliftir. Buna karşı olan ve tasarı
Muhterem arkadaşlarım, bu memelekette ar
yı
iltizam eden fikir de şöyle hulâsa edilebilir.
tık bundan sonra fevkalâde tedbirlere hiçbir za
man ihtiyaç hâsıl olmıyacaktır. Çünkü Türk | Atatürk maddi bir varlık olarak ölmüştür. Mâ
nevi varlık halinde ise dünkü gibi yaşamakta
milletinin hakiki mümessili olan bu Meclisin
ve onun. heykellerine, resimlerine, eserlerine
uyanıklığı, asabiyeti ve zindeliği her şeyi doğru
karşı yapılan tecavüz ve hakaretler âmme vic
yola götürmeye kâfidir. Bu memlekette her şe
danını
zedelemektedir. Anayasanın 69 ncu mad
yin zamanı, kanunlarımızdır. Bu memlekette
desi yalnız hayatta olan kimselere ait olabilir.
her şey, nizam altında yapılacaktır. Onun için
Bunun içindir ki gelen tasarı Anayasaya muha
dir ki, nizamsızlığa götüren işler dahi, en iyi
lif olmadığı gibi sadece âmme vicdanını rencide
usullerle ve hürriyet nizamı içinde halledilecek
eden bir kanun hâdiselerin önlenmesini temin
tir. Ne Takriri Sükûn Kanununa lüzum vardır,
edecek ve esasları da ihtiva etmektedir. Bu iti
ne de bu bir Takriri Sükûn Kanunudur. Bu
barla
tenkid hürriyetinin tahdidi bahis mevzuu
kanun, bu memlekette Atatürk'e sahip çıkan
olamaz. Bu kanun cemiyetimizde tezahür eden
ve Atatürk'ün muakkibiyim diyen, birçok genç
hürriyetin ifadesi olarak kabul edilmelidir.
lerin ve münevverlerin Atatürk'ün işaretlerine,
Atatürk'ün mânevi şahsiyetine tezyifkâr hücum
îşte arkadaşlar, hakikaten çarpışması lâzımlar yapıldığı zaman harekete geçebilmek içindir
gelen iki görüş, iki tez bundan ibarettir. Fakat
sevgili arkadaşlarım.
kısaca hulâsa etmeye çalıştığını bu iki görüş
Fakat kanun l;yihasım okudum. Esbabı rauüzerinde görüşülürken hep beraber itiraf ede
eibeyi gördüm. O eöbalbı mucibe; o metin Hüfcülim ki, tasarı ve tezlerle hepten hemen hiç ilgisi
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim,
olmıyan meseleler ve düşünceler ortaya atıldı. ı
devam edin.
Denildi ki; Atatürk sevgisi milletin kalbinde
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
yaşıyor, onu millete zorla mı sevdirmek istiyor
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) —
lar; denildi ki; bu tasarı fikir ve tenkid hürri
Şimdi izin veriniz arkadaşlar; ortaya atılan
yetini tahdit etmektir; denildi ki; Atatürk 'ü
fikirleri
birer birer kısaca ele alarak, tasarı
sevenlerin tazyiki ile bu tasarı getirilmiştir;
hükümleri ile ve mantık ölçüleri ile karşılaştı
denildi k i ; bu kanunu yapanlardan demokratik
ralım. Hislerimizi karıştırmamak şartiyle haki
hamleler beklenemez. Hattâ denildi ki, bu ka
katin ne dereceye kadar ilgilidir mütalâa ede
nunu yapanlar bir şahsı kendi menfaatleri- için
lim.
putlaştırmak istiyorlar!
Tasarı Atatürk'ün
resimlerine, heykelle
üzücü olan cihet şudur arkadaşlar: Konuş
rine hakkındaki eserlere karşı vâki olacak te
malar yazık ki asıl çerçevesinden çıkarak bu
cavüzleri suç addetmektedir.
sahalara taşınca üzerinde münakaşa edilmesi
icabeden prensipler bir tarafa bırakılıverdi.
Evvelâ arkadaşlar, iki günden beri tekrar
edilen Ata'ya ait eserler, sözü nereden çıkı
Hele bu sırada muhalif arkadaşlarımızın ta
yor? Bir arkadaş dediki, C. H. Partisi de Ata
sarının mahiyetini büsbütün değiştirecek bir
türk'ün eseridir. Bozuk lisan da Atatürk'ün
teklifiyle de karşılaşınca iş biraz daha mudil bir
eseridir. Tasarıda Atatürk'ün eserleri diye bir
şekil aldı. Muhalefet kanun tasarısının inkılâp
şey yoktur. «Atatürk hakkındaki eserler» var
ları koruyacak hükümlerle takviyesini istemek
dır. Mantık mefhumuna sokalım. C. H. Partisi
tedir. Muhalif arkadaşlarımız acaba böyle
Atatürk hakkında bir esermidir? Bu düşünce
bir taktik kullanmakla bir taraftan inkılâp
yapısına
muhaliftir. Atatürk
hakkındaki
ların tehlikede olduğu iddiasını tekrarlamak,
eşerler, başka şey, Atatürk'ün eserleri başka
diğer taraftan da bizi inkılâpları tehlikeye
şeydir.
düşürmüş olmakla itham etmek gibi bir mak
sadın peşinde midirler?
Sonra arkadaşlar, sonra aziz arkadaşlar,
tasarının kullandığı kelimelere dikkat buyur
AVNÎ DOĞAN. (Yozgad) — Onlar geçmi
manızı çok rica ederim. Tecavüz, tahkir, ve
yor artık..
tezyif kelimeleri, bütün arkadaşlarımız gibi hu
BAŞBAKAN YARDIMCISI SAMET AĞA
kukçu arkadaşlarımız çok iyi bilirler, tecavüz
OĞLU (Devamla) — Avni Bey bu kürsüden
kelimesinin mânayi adlisi çoktan taayyün etmiş
iki günden beri muvafık, muhalif bütün arka
tir; hakaret kelimesinin mânayı adlisi çoktan
daşlarımız ar iz amik * konuştular. Başta hükü
tjaayyün etmiştir, tezyif kelimesinin mânayi ad
met ve sayın Hükümet Başkanı olmak üzere
lisi çoktan bellidir. Jüriler teşekkül etmiş ve
kemali sükûnetle ve hükümete yakışır bir veyıllardan beri, bu jürilerin meydana koyduğu
kar ile dinlemiş bulunuyoruz. Müsaade ediniz
esaslar mahkemeler için çoktan içtihat haline
ilk defa olarak diyebilirim ki hükümet adına
gelmiştir. Bu kelimeler tasarıya girmiştir. Bi
kanunun tahlilini yapmak üzere huzurunuza
naenaleyh bu kelimelerin ifade ettiği hukuki ve
çıkmış bulunuyorum. Niçin tahammül etmiyor
4dli mâna dışında her hangi bir mâna tasavvur
sunuz arkadaşlar? (Soldan alkışlar) Şimdi ba
etmemek gerektir. Ama günün birinde ya bir
na izin verin arkadaşlar, ortaya atılan fikirleri
genç hâkim arkadaş veya müddeiumumi arkadaş
birer birer, kısaca...
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Geçmiyor, geç ' yeya şu ve bu şekilde gaflete düşmüş bir vazifeli
arkadaş tecavüz mahiyeti olmıyan bir hâdiseyi
miyor artık.
tecavüz
addedebilir mi?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
Arkadaşlar; bu bir kaza gibidir, damdan
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) —
lj>aşa düşen bir taş gibidir. Sokaktan giderken
Af buyurun Avni Doğan bey, af buyurun. Şim
faşınıza düşen bir taş gibidir. Böyle bir adli
diye kadar tasarı üzerinde konuşanlar muhale
Ijı ataya da, kazaya da mâruz kalmak mümkün
fet değil, Demokrat Parti arkadaşlarıdır,
dür, olağan şeylerdir. Bir kısmı arkadaşlar,
sözlerimin
büyük kısmı size değil onlara
iftiraya yol açar, dediler. Beş ahlâksız kimse
ait olacaktır, niçin tahammül etmiyorsunuz,
I her zaman yanyana gelir ve hepimiz için ayrı
niçin sabretmiyorsunuz?
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ayrı cebimden parayı aldı der, bizi karakola ka
dar götürebilir. Daha sonra iş müddeiumumiye
aksedebilir, müddeiumumi aldanmışsa mahke
menin huzuruna da çıkarız, tftira öyle bir çirkef
dalgasıdır ki; bir kere insan kapılmasın! Müfterilik daha çok mânevi bir illet olduğu için ka
nunlar ve dinler tarafından tel'in edilmiştir.
Binaenaleyh tasarının iftiraya müsait olduğu
hakkındaki tez, bunu söyliyen arkadaşlar affet
sin, kabili müdafaa bir tez değildir.
Af buyurun arkadaşlar, hukukun kuru deh
lizleri içinde sizi bir dakika için sürüklemek cür
etinde bulunduysam, bu, işte bu mevzulara arka
daşlarımızın çok mantıki noktalarmış gibi sık
sık yapışmalarından doğan bir zarurettir.
Bir kere ibareyi ikiye ayırmak lâzımdır.
Bir, resim ve heykellere tecavüz.
Resim ve heykellere nasıl tecavüz ve taarruz
edilir, bu, sarihtir. Ohalde tereddüdü mucip
olan nokta olsa olsa mantık çerçevesi içerisinde
bu ibarenin ikinci fıkrası olabilir. Atatürk hak
kındaki eserlerin ibaresi! Ama maalesef, affedin
beni sevgili arkadaşlarını, dikkat ediyorum, iki
günden beri bu ibare «Atatürk hakkındaki eser
ler» değil «Atatürk'e ait eserler» şeklinde tek
rar edilip durmaktadır. Âdeta tasarı okunma
mış gibi bir manzara var. Okunduğuna emi
nim. Fakat her halde mevzuun heyecanı içinde
böyle oldu.
Bu ikinci ibareye gelince; (Atatürk hak
kındaki eserler) ibaresinin mânası sarihtir. Tek
rar ediyorum. Alpiskender arkadaşımın dediği
gibi Halk Partisi Atatürk'ün eserleri hakkında
bir eser değildir. Bozuk lisan Atatürk'ün eser
leri hakkında bir eser değildir. Kelime gülünç
oluyor. Yalnız m antika değil. Türkçeye de uy
gun olmuyor.
Bendeniz bir mütalâa arzettim. Görüyorsu
nuz ki tamamen hukuk kaideleri idinde kalma
ya çalışıyorum ve öyle kalıyorum. Tasarının fi
kir hürriyetini, tenkid hürriyetini tahdit ede
ceği hakkındaki, bir kısım arkadaşların kalblerinde doğmuş bulunan endişenin mebdei ve
aynı zamanda müntehası bu fıkradan, bu ibare
den ibarettir.
Evvelâ yine yüksek vicdanınızdan gelen şu
sesi dinleyiniz arkadaşlar; Demokrat Parti ek
seriyetinin teşkil ettiği 9 ncu Büyük Millet
Meclisinden, Demokrat Partinin birinci, ikinci,
beşinci hükümetlerinden, iktidarda kaldığı
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i müddetçe iş başında bulundurulacak olan hü
kümetlerinden fikir hürriyetini, tenkid hürri
yetini nezedecek bir hareket beklemek DemokI rat Partinin beş senelik mücadelesini, onun et
rafında toplanan Türk Milletinin mücadelesini
inkâr etmek demek olur. Bizim yüreklerimizden
böyle bir hareket gelmez. Evlâdını kesen bir
I baba, evlâdını öldüren bir ana gibi oluruz ar
kadaşla!'. Kanun hazırlanırken böyle bir mak
sat hiçbir zaman akla gelmemiştir. Bunu bir
arkadaş söylediği için, arzediyorum. Bu hepi
nizin ve hepimizin vicdanı, hakikati inkâr olur.
Yine bir arkadaşımız bu tasarıyı hazırlıyanların demokratik hamleler yapmak iktidarını ha
iz olmadığını söyledi.
Arkadaşlar, başta sizler, ve bu tasarıyı hazırhyanlar en büyük demokratik hamleler hazırlıyan insanlardır. Böyle bir söz bizlere reva
mıdır, arkadaşlar? içimde hakikaten bir üzün
tü var. Bunlar on sene, yirmi sene sonra, te
sadüflerle bu partinin içine girmiş, maksatları
malûm olmıyan, şarlatanlıkla, demagoji ile
kendisini göstermek suretiyle, parlak hitabet,
parlak elbiselerle iş basma gelmiş insanlara bu
sözleri söyliyebilirler. Fakat sizlere ve bizlere
i bu memlekette fikir hürriyetini tahdit etmek
istiyen insanlar, demokratik hamleleri önlemek
istiyen insanlar, demokratik hamle yapma ka
biliyetinden mahrum insanlar, diyemezler. Vic
danınıza tecrüman olduğuma kaniim. (Soldan
bravo sesleri, alkışlar).
Arkadaşlar diyorlar ki; Atatürk, bütün mil! letin kalbinde yaşıyor, ki yaşadığı muhakkak
tır. O halde arkadaşlar, bütün milletin kal
binde yaşıyan bir mefhuma, bir varlığa, ölmüş
bir şahsiyete tecavüz vâki olduğu zaman o mil
letin kalbi, ruhu rencide oluyor demektir.
Adlî sahada bir milletin vicdanı âmmesini tem
sil eden makam neresidir? Savcılık değil mi
I arkadaşlar? Sokakta Ahmet Mehmet'i öldür
düğü zaman savcılığın müdahale etmiş olmasının
j sebebi vicdanı âmmenin, Ahmetle, Mehmet araj smdaki hâdisesinde kendi payına bir hisse çıkar
ın ş olmasıdır. Atatürk heykellerine, resimlerine
I yapılan tecavüzler vicdanı âmmeyi alâkadar edi
yor demektir. Vicdanı âmmede sevilen bir insana
ait hâtıralara tecavüz vicdanı âmmeyi rencide
. (den bir hâdise olduğuna göre bu hâdise ceza
hukukunu prensipleri içerisine girer, aksi tak! dirde ceza hukukunun prensiplerini inkâr etmiş
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oluruz, tezada düşmüş oluruz. Diyorlar ki bu I milel I muahedelerden, bunların tarihinden, şun
memleketin Fatihi vardır, Süleymanı vardır,
dan bundan bahsedildi. Neden bu millet kürsü
Mithat Paşası vardır. Elbette vardır. Birçok ha
sünden nazariyatla
uğraşalım? Nazariyeler
tip arkadaşlarımızın tebarüz ettirdikleri gibi
mantık ve zekâ kuvveti ile uzayıp giden müna
büyük adamlar yetiştirmekle şöhret alnrş bir
kaşalara yol açar. Ben diyorum ki, hukukta
milletiz. Müsaade ediniz de Atatürk'le bütün bu
birinci kaide, insan cemiyetinin hayatını idare
tarihî büyüklerimiz arasındaki bir büyük farka
dir. Hukuk hayatı idare eder, hayattan doğar!
işaret edeyim.
Hukıjık ölüler ile, ölüler âlemi ile alâkadar ol
maz. ; Bilhassa Anayasa bir cemiyetin münase
Atatürk, büyük, küçük kadın, erkek şu ha
betlerinde ana kanun olmak itibariyle elbette ki
yat macerasını beraber sürüklediğimiz hayat ar
hayatı tanzim eden bir kanundur, işte bunun
kadaşımızdır. Benim 1938 de doğmuş olan çocu
içindir ki, 69 ncu maddede yazılı «kişi» tâbiri
ğumla bugün 70 yaşına gelmiş olan vatandaşlar,
yalnız ve yalnız hayatta olanlara kabili tatbiktir.
yani Türk milletinin en büyük ekseriyeti, Ata
ölüler âlemi hukuk sahasına alınırsa 20 milyon
türk'ün mahalle arkadaşı, Atatürk'ün mektep
luk Türk milletinin uzun mazisinden bu yana
arkadaşı, Atatürk'ün hususi hayat arkadaşı, Ata
milyarlarca efradı ölmüştür. Birkaç zaman metürk'ün inkılâp ve askerlik arkadaşı, Atatürk'ü
zarlaira hürmet edilir ve sonra mezarlar tarumar
hiç olmazsa ömründe bir defa olsun görebilmek
edilir.
için peşinden koşmuş insanlardır. Yani hayat
macerasını beraber yaşadığımız bir adamdan
Burada bir arkadaşımız dedi ki, Halk Par
bahsediyoruz. Fatih, Süleyman böyle midir? ona
tili arkadaşlarım gücenmesinler, arkadaşlarıma
kargı olan sevginin hususiyetinin aksi olan bir
cevap veriyorum, şimdi böyle bir kanun yapar
hisle, sevmemek hissi ile anlatmak isterim. Sokak
sak, îyarm onlar iktidara gelirlerse kendi şeref
ta biri beni yakalasa ve bana ben Fatih'e kin
leri |çin de böyle bir kanun yapmazlar mı?
besliyorum dese; bu adamın deli olduğundan
Arkadaşlar, böyle bir kanun yapmak zarure
şüphe ederim. Fakat birisi beni yakalayıp Mus
tini Iduyarlarsa, veya zaruret duymadan böyle
tafa Kemal'e kin besliyorum dese, acaba aralabir kanun yapmak isterlerse, ekseriyette olacak
r n d a ne geçti diye sorarım. Onu sevgi itibariyle.
larına göre, biz ister yapalım, ister yapmıyaNasıl Fatih'le, Süleyman'la mukayese edebiliriz?
lım, pnlar böyle bir kanun yapacaklardır. (Sağ
(Soldan bravo sesleri, alkışlar).
dan ooooo sesleri). Kendileri şeflerine «millî
Arkadaşlar, bana müsaade ederseniz, huzuru
şef» jdemediler mi? (Soldan alkışlar). Binaen
nuzda Hükümet namına bu kanun tasarısını mü
aleyh bu da bir delil teşkil etmez.
dafaa ederken ve size bu tasarının zaruretinin
Ejir arkadaşımız da dedi ki, bu kanun tasa
sebeplerini tahlil ederken bir saniye Atatürk gi
rısı Atatürk'ü sevenlerin tazyiki ile yapılmıştır.
bi merhum olan onun arkadaşı merhum babamm
Arkadaşlarımın hepsi bir noktada ittifak edi
bir hâtırasını size nakledeyim.
yorlar. Türk milleti Atatürk'ü seviyor, o halde
Atatürk öldüğü zaman şimdi milletvekili olan
kanun taasrısı bütün milletin tazyiki ile yapıl
ablam Tezer Taşkıran'a hususi br mektup yazan
mış ^emektir.
babam ki iki seneden beri yüzünü görmüyordu,
Arkadşlar, gizli maksatlarla, Atatürk'ün şah
ve onun menkulü olarak öldü, şöyle diyor
sına,! mânevi varlığına hakaret, hücum, tahkir
du- k^zım Tezer, ben hayatta bu kadar ağır bir
yollajriyle
memlekette huzursuzluk yaratmak he
boşluk, bu kadar ağır bir elem duymadım ve
defimi
önlemek
bakımından getirdiğimiz tasarı
böyle bir elem duyacağımı da zannetmezdim.
hevş^yden
evvel
cemiyetin bir asayiş meselesini
Yıllar ve yıllardan beri hava'daki müvellidülhuhalle;
matuf
bir
kanundur.
Ondan sonra arkadaş
muza gibi, muhitimizdeki hararet gibi mevcu
lar,
bu
milletin
tarihinde
çok
karanlık bir günde
diyeti, sabah, öğle ve akşam bizi sarmış bulunu
senb^l
olmuş
olan,
bir
millî
mücadele
senbolü ol
yordu. Şimdi hudutsuz bir boşluk içindeyim,
muş [olan bir adamın hâtırasına hürmet Kanunu
diyor, îşte arkadaşlar, büyük hakikat budur!
dur.!
Anaj^asaya muhalefet meselesine geliyorum.
Şu anda hâtıralar im Birinci Meclise kadar gi
Aziz arkadaşlarım, hukuk nazariyatı içine
diyor. Küçücük bir çocuktum. Bursa'nm düştügirmek istiyen bâzı arkadaşlarım oldu. Beynel-
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Paşanın yurdun birçok yerlerinde hürmetle
ğü gün, yahut ertesi gün Birinci Büyük Millet
yükselen büstlerine bir fiske vurmak kimsenin
Meclisinde cereyan eden müzakerenin safhalarını
akl'11% gelmezken Atatürk heykel ve büstlerin
hatırlıyorum.. O zamanki tâbirle kürsüye «Puden 12 sine bir veba sirayeti ve elektrik seyyaşidei siyah» konulmuştu. O gün milletvekilleri
letiyie on gün zarfında ileri tecavüzler yapıl
kürsüde heyecan ve teessürden ağhyarak nutuk
mıştır. Bu tecavüzlerin hedefini taştan veya
larını bitirmeden inmektedirler. Birisi çıkıyor,
tunçtan yapılmış bir heykelin yahut 12 sene -ev
Namık Kemal'in şiirinden bir parça okuyor :
vel ebediyete intikal etmiş bir fâninin şahsiyeti
«Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini.»
Yok mudur kurtaracak bahtı kara mâderini.» teşkil ettiğine elbette ki, inanmak mümkün
değildir.
Bu anda Meclisi bir ölüm sükûtu sarıyor.
Alaca karanlık içinde - o zaman Mecliste bulu
Saldırmış o heykel ve ismin arkasında saklı
nanlar bilirler, genç bir adam ayaklarının ucuna
olan hâtıraya onun geriye bıraktığı eserlere ma
basarak kürsüye doğru ilerliyor, yüzü sapsarı
tuf olduğundan asla şüphe yoktur. Nitekim ben
dır, konuşmıya başlıyor, sözlerinin her kelimesi
deniz şahsan Lenin'i lanetle anarken onun şah
Meclis salonunun pencerelerinden taşarak Anka
sını değil, bolşevizmi görüyorum. Lanetimin he
ra'yı ve oradan bütün yurdu sarıyor, «Kendi na
defi. bolşev'izmdir.
mıma, , sizlerin herbiriniz namına, bütün Türk
Bendeniz bunu ifade ederken diğer arkadaş
milleti namına dünyaya ilân ediyorum :
larım veçhile inkılâpları bir şahsın resim ve
heykellerinde toplamış vaziyette değilim. Bu is«Vatanm bağrına düşman dayas.n hançerini,
tidradı
yapmama muhterem arkadaşımız Bedi
Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini.»
Enüstüıı'ün
inkilâpları bir şahsm resim ve hey
(Alkışlar)
kellerinde toplıyan dimağlardan ileri hamleler
İşte arkadaşlar konuştumuz kanun bu adamı
beklenemiyeceği tarzında bir cümle kullanma
hakaretten kurtarmak bu hatıraya saygı göster
sı saik olmuştur. Bununla ne demek istedikle
mek için yaptığımız kanundur. (Bravo sesleri,
ri bir az güç anlaşılmaktadır.
sürekli alkışlar.)
Kaydettikleri mânada bir toplama hükmü
BAŞKAN — Müzakeresi yapılan Kanun ta
istihracına imkân olamıyacağma göre kurmak
sarısı hakkında iki Birleşimde leh ve aleyhte
istedikleri kaziyenin butlanı aşikârdır. Tasarı
en geniş ölçüde konuşmalar oldu. Hükümet bu
yı hazırlıyanlarla onu tasvip edenlerin heyeti
konuşmalara cevap verdi. İçtüzük hükmüne gö
umumiyesini
böyle bâtıl bir iddianın şümulüne
re Hükümetten sonra en son söz bir milletveki
alan bu ifadesinin muhterem
arkadaşımızın
linin olacağına göre sırada bulunan Sedat Ba
partimizin muhalefet devrini yaşamamış bu
rı 'ya söz vereceğim. Sonra müzakerenin yeterliği
lunmasından doğan bir sürcü lisan olduğuna
hakkındaki takrirleri tasvibinize arzedeceğim.
işaret ederken hiçbir arkadaşımızın diğerleri
Sedat Barı hurdalarım buyursunlar.
ne karşı böyle bir lisan kullanmasının yerinde
SEDAT BART (Seyhan) — Muhterem arkaolmadığını
beyan etmek mecburiyetindeyim.
d a ş ^ r ; tasarının aleyhinde konuşan bâzı arka
Atatürk milletin kalbindedir, heykelleri ka
daşlarımızın sıksık vehim ve endişeden bahset
nunla korumaya lüzum yoktur diyen arkadaş
meleri müzakere mevzuumuzu teşkil eden mese
larımızı hâdiseler teyit etmemekte hakikaten
leyi sanki, birdenbire akla gelivermiş itisafi bir
milletin kalbinde yaşamakta olan
Atatürk'e
fikir eseri olarak kabul ettikleri zehabım ver
üç
beş
soysuzun
tecavüz
etmesine
söz
ve müta
mektedir. Bir müddetten beri hepimizin gayret
lâalar kâfi bir barikat teşkil etmediği açıkça
le müşahede ettiğimiz hâdiseler bütün mâna
görülmektedir.
ve delâleti eriyle ortada iken bu tasarının ge
Muhterem arkadaşlarım, bayrak gibi, millet
rekçelerini okumamış da olsak Hükümeti Yük
leri kayıtsız, şartsız bir noktada birleştiren ha
sek Meclis huzuruna böyle bir tasan ile çık
yat sembolleri yanında beşeri sembollerin bu
maya sevkeden âmilin spontane bir endişe ol
lunması lüzumu elbette inkâr edilemez. İçtimai
madığını, bu'du mücerrette kâin bir nokta üze
kütlelerin kıratı bu beşeri sembollerin çokluğu
rine faraziye yürütmemiş .olduğunu kabul et
ile ölçülmektedir. Allah'a hamdolsun ki beşer
memiz icabedecektir. Barbarosun heykeline, Ah
tarihi yazıldığı günden beri her devrimizi süsmet Mithat Efendinin, Namık Kemal'in Ziya
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üyen böyle sembolleıin çokluğu bakımından bi- I
zimle boy ölçüşecek hiçbir millet yoktur.
İşte muvafık, muhalif, kadın, erkek, küçük,
büyük hepimizi bir noktada birleştirmesi icabeden Atatürk'te yaşadığımız devrin sembolü
dür. Öyle bir devrin ki kendisine bir bıçak sır
tı kadar yakın bir zamanda Osmanlıların Türkten gayri her çeşidine daha çok hürmet edilir.
Anadolulu olmak bir kusur gibi görünür, Türk
dili konuşmak cehalet ve iptidailik olarak ka
bul edilirken bu devirde göğsümüzün bütün
küvetiyle bütün bir cihan önünde ne mutlu
Türküm diyene diye haykırabiliyor ve bundan
haklı br gurur duyuyoruz. Millete mal olmuş
şahsiyetlerin içtimai ve tarihi tenkidler bu hu
susta yetkisi olanlar tarafından, yapılmakta ve
elbet .yine de yapılacaktır. Fakat onlara söyle
rim ama bilmem bir tenkid edilecek tara Han
vardır veya yoktur, şunu yapmıştır, bunu yap
mamıştır tarzında geniş bir münakaşa mevzuu
yapmaktan tevakki etmek muvafık olur kanaa
tindeyim.
Günkü İm tarzdaki münakaşalar bâzıları
mızın gönlünde bir hakkın eksilmesi, bir ışığın
kararmasından başka hiç, ama hiçbir fayda sağlamıyacaktır. Fazilet mükâfatı
hikâyesinin
sosyal ve psikolojik bir mânası vardır arkadaş
larım. Atatürk bütün milletin coşup taşan
gözyaşları ile yıkanarak ebediyete intikal ettik
ten sonra, hâtırası hepimizden yine hepimize
emanet kalmıştır. Onu yıpratmamak hakiki
millet iradesiyle iktidara gelmiş ilk Meclis ola- j
rak herkesten evvel biz demokratlara düşen asil J
bir vazife olacaktır. Dört seneden beri cereyan
eden bütün kongrelerimizde başta gelen temenni
onun ebedî istirahatgâhı olacak anıt-kabrin bir- !
an evvel yaptırılması olmuştu. Demokrat Parti ;
iktidarı bu umumi temenniyi tahakkuk ettirmeye
çalışırken onun hâtırasına hürmetsizlik edenleri
şu veya bu mülâhaza ile müsamaha edememek
mecburiyetindedir.
Muhterem arkadaşlarım; muhalefet partisin
den sayın Kâmil Boran arkadaşımız konuşmaları
nın başında 12 seneden beri böyle bir ihtiyaç du
yulmadığı halde bugün böyle bir tasarı getiril
mesi zaruretinin hâsıl oluşuna eseflerini beyan
ettiler.
Bu esefin arkasında ifham etmek istedikleri
şey, Halk Partisi iktidarı zamanında Atatürk'ün
eserleriyle heykellerini korumak mümkün oldu- j
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ğıı halde Demokrat Partinin buna muvaffak ola
madığı iddiasıdır ki, bu da kendilerince zaıf
işaretidir. Öyle anlaşılıyor ki, sayın arkadaşımız
dünle bugünün arasındaki ('arkı hâlâ idrâk ede
memiş her şeyi ters gösteren gözlüğünü henüz
değiştirmemişti]'.
Bazaıı dayak, İmzan tabutluk, bazan terör ve
m üstemi rren hafiyelik devri olarak en haklı söz
lerin söylenemediği, en doğru hâdiselerin yazılamadıği o 12 yıl zarfında dürüst ve şerir farkı
gözetilmeksizin bütün vatandaşlar yıktırılmış bu
lunuyordu. Kanunun değil de keyfî idarenin,
keyfî muamelenin hâkim olduğu Polis Vazife ve
Salâhiyet Kanununun 18 nci maddesiyle kara
kolların her gece Bekirağa bölüğünden geniş bir
kadro ile dolu olduğu o devirle bugünün en ge
niş hürriyet şartları bu iki ayrı zamanda geçmiş
ve geçecek hâdiseleri mukayeseye imkân vere
bilir mi;
Biz hürriyeti kanunların teminatı altında ve
smın içinde kalmak üzere hiçbir kayda
tâbi
t ufalamaktayız.
İler bünyei içtimaiyede bulunabilecek bâzı
tıynetsizler kanunların açık kalmış noktaların
dan sızarak hürriyeti suiistimale kalkarlar. Ba
sil bir maksadın arkasına gizlenerek mukadde
sata tecavüz cüretini gösterirlerse elbette Demok
rat Parti iktidarı olarak o gedikleri kapamak
birinci vazifemiz olacaktır.
Bu çekiç darbelerinin doğrudan doğruya asıl
inkılâpları istihdaf ettiği ve Türk milletinin bir
huzursuzluğa sevkedilmek istendiği aşikârdır.
İşte bu tasarı kanunların açık kalmış noktaları
nın kilidi olacak ve bu suretle ister sarıklı ister
müı-tct, ister Kemalist inkılâpçı, ister mürteci
kılıklarında milletimizi huzursuzluğa götürme
ye çalışan komünist ajanlariyle o menfur ideo
loji emeline asla muvaffak olamayacaktır.
Sayın Sinan Tekelioğlu bu kanunun söz hür
riyetini ortadan kaldıracağını insanın evinde
bile rahat olamayacağını iddia edecek kadar ileri
bir perseküsyon izhar ettiler. Bir sene zarfında
düşe)), yüzbinlerce yıldırımdan binin isabeti, iki
müfterinin iddiasiyle beş yıl hapse mahkûm ol
maktan çok kuvvetli bir ihtimal dahilindedir.
Gerek kendilerinin, gerek sayın General Salâhaddin Â d i l i n ifadelerinden herkesin mutlak
Atatürk'ü tenkidetmek mecburiyeti ve zarure
tini hissetmekte olduğu gibi bir zehap uyanıyor.
Asla varit olmıyan bu hale rağmen şahsi iğ-
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birarın ifadesi mahiyetinde olmıyacak tarihî ve I nunla Atatürk adını imtiyazen kabul eden bu
millet, ebediyete intikal etmiş, kişilikten mâ
sosyal tenkide bu tasarı hiçbir suretle engel teş
na haline gelmiş, aziz bir hâtıranın, bilhassa o
kil etmemektedir.
hâtıranın arkasında saklı olan bir mefkure
Kaldı ki; böyle bir tasarı ve kanun mevcut
nin siyaneti için imtiyaz değil, bir cemile olan
olmadığı bir zamanda Adana'da bizzat sayın
bu kanunun çıkmasında asla kıskançlık gösterSinan Tekelioğlu Atatürk aleyhinde kendisine
miyecektir.
yanlış olarak izafe
edilen bir beyanat dolayıBAŞKAN — Şimdi müzakerenin yeterliği
siyle maşerî vicdanın gösterdiği reaksiyonu
hakkındaki
takriri okutacağım. Celâl Yardımcı
pek iyi hatırlarlar. Bu tepki kendilerini yanlış
arkadaşımız kifayet aleyhinde soz aldı, takririn
lığı tamamiyle düzeltmeye ve keyfiyeti derhal
okunmasından sonra kendisine söz vereceğim.
tavzih etmeye mecbur etmişti.
Millet Atatürk'ü kendisine maletmiştir. Beş
I
Yüksek Başkanlığa
seneiik siyasi hayatımızda muhalefete ve mu
Bahis mevzuu Atatürk'e karşı işlenen suçlar
vafakate bir tek vatandaş çıkıp da: Sakın ha
hakkındaki Kanun tasarısı üzerinde kâfi dere
Atatürk'ün hâtırasını daha çok derinleştirecek
cede konuşulmuş ve tenevvür edilmiş olduğun
kararlar almayin, onü da diğer kahramanlar
dan müzakerenin sona erdirilmesini arz ve tek
arasına irca edin, diye bir söz sarfetmedi. Bil
lif ederiz. 7 . V . 1951
âkis önün ebedî istirahatgâhma yerleştirilenimiiş
Maraş
Kayseri
olmasından duyduğu derdi terennüm e t t i
Mazhar özsoy
Mehmet özdemir
Bugün de tecavüz hâdiselerinin akabinde
Gazianteb
bölge bölge gösterilen geniş akislerle yer yer
Süleyman Kuranel
kongrelerde bu kanunun çıkarılması hakkında
BAŞKAN — Celâl Yardımcı.
ki temennilere şahit olmaktayız.
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar;
Bizler teşriî organ olarak şahsi mütalâala
müzakerenin kifayeti aleyhinde konuşmak için
rımızın tamamen haricinde maşerî temayülün
huzurunuza gelmekle, tahmin edersiniz ki, tasa
mümessili olmak vazifesiyle mükellef bulunmak
rının aleyhinde konuşmak arzusundayım. (Gü
tayız. Sayın Bahadır Dülger arkadaşımız baş
lüşmeler)
ta olmak üzere bâzı arkadaşlar bu tasarının
Şimdi neden kifayeti müzakere aleyhinde
Anayasanın 69 ncu maddesine aykırı olduğunu
bulunuyorum? öteden beri, bilirsiniz, bu kifaye
ısrarla iddia ettiler.
ti müzakere takriri benim en çok üzerinde hasGerek Bahadır Dülger, gerekse tekrir ve
sasiyetlo durduğum bir meseledir. Yine ince ta
terditleriyle bize edebiyat ziyafeti çeken Os
rafıma dokunduğu için buraya geldim.
man Şevki Çiçekdağ arkadaşımızın iddialarının
Saniyen deminden beri dikkat ettim, 4 arka
esaslı hiçbir mesnedini bulmak mümkün değil
daş lehte konuştuktan sonra kifayeti müzakere
dir.
takriri mevzuubahis oldu. (Bravo sesleri, alkış
Hukuki diye ileri sürdükleri mütalâalar da
lar)
ha ziyade indî mahiyette olup önümüzdeki
mevzua ve realiteye uymamaktadır.
Üçüncü nokta: Başkanlık Divanı, hâdisenin
Anayasanın bu maddesi, her türlü grup,
kemali ile müzakere edildiğini ve her şeyin an
sınıf, aile ve şahsi imtiyazları kaldırıyor ve mvlaşılmış bulunması sebebiyle kifayeti müzakere
nediyor.
takririni reye koyacağına işaret buyurdular.
Vatandaşlar arasında eşitliği bozacak imti
Ben her şeyin tamamiyle görüşülmüş; konuşul
yazlardan kastolunan mâna, bâzı mükellefiyet
muş olduğuna kani değilim. Meselâ huzurunuza
lerin bâzı kimseler üzerinden ilgası, bâzı nimet
gelirken neden bu tasarının aleyhinde bulundu
lerin bâzı kimselere hasr veya tevcihinden iba
ğumu arzedecektim. Bu arzedeceğim hususlara
rettir.
şimdiye kadar başka arkadaşlar tarafından te
Bu tasarıyı kanuhlaştırmış olmakla biz kim
mas edilmedi. Meselâ âmme sevgisi, âmme vicda
den ne gibi mükellefiyeti ilga edip kime ve ne
nı veya âmme hukuku vardır. Buna dokunacak
şekilde bir nimet hediye ediyoruz ?
tım. Ceza hukuku, ceza kanunu yoliyle ne za
Hayattaki Mustafa Kemal'e 2622 sayılı Kaman ceza müeyyideleri vaz'eder? Buna dokuna-
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çaktım. Orta çağda konulan «lese-Ma jeste» de
nilen Kirala karşı saygısızlık edenlere karşı vazıı kanunun çıkardığı kanunun nasıl sonradan
paçavraya çevrildiğini anlatacaktım. Hâsılı da
ha birçok anlatacaklarım vardı. Ben bunları*
Atatürk'ü daha az sevdiğimden değil, Atatürk'ü
çok sevdiğim fakat milletin hürriyet haklarına ve
kanunlarına köle derecesinde bağlı olduğum
dan söyliyecektinı. Eğer Atatük sevgisi mevzuubahis olsaydı Atatürk sevgimi her arkadaşın sev
gisiyle teraziye koymaya da hazırını. Şu itibarla
arzettiğim hususlara cevap olmak üzere kifayeti
müzakere takririnin biraz evvel arzettiğim me
sele de nazara alınarak yani dört lehte konu
şulduktan sonra ve bir tek aleyhte bir az evvel
arzettiğim mesele de nazara alınarak 4 lehte ko
nuşulduktan sonra bir tek aleyhte konuşulduğu
için bu takririn reddine karar verilmesini teklif
ediyorum.
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. îçtüzükün
103 ncü maddesini aynen okuyorum. «Bir tasarı
veya teklif görüşülmeye başlanınca Başkan tümü
hakkında düşüncelerini bildirmek istiyenlere söz
verir.
Görüşme konusunda yana, karşı ve üzerine
söz istiyenlerden en az ikişer milletvekili söz söy
lemeden görüşmenin yeterliği oya konamaz.»
tşte arkadaşlar, geçen Cuma gününden başlıyarak bugün de dâhil olmak üzere üzerinde saatlarca konuşuldu. Birçok arkadaşlarımız tasarı
ya muhalif olduklarını, söylediler. Yine birçok
arkadaşlar m iz kanun tasarısının lüzum ve vü- I
cubıuıa işaret ettiler, Başkanlık Divanı, sizlerin
müsamahanıza güvenerek, en geniş bir şekilde
konuşma imkânlarını hazırlamış bulunuyor.
Şimdi müzakerenin yeterliği hakkındaki öner
geyi okuttum. Tasvip ederseniz tümü üzerindeki
müzakere bitmiş olur, tasvip etmezseniz müzake
reye devam ederiz.
Şimdi müzakerenin yeterliği hakkında okunan
önergeyi reyinize arzediyorum. Kabul edener işa
ret buyursunlar..
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Usul hak
kında söz istiyorum.
BAŞKAN — Müsaade buyurun, reye konmuş
tur. (Ayağa kalkalım sesleri) Tereddüt edilirse
onu da rica ederiz.
Müzakerenin yeterliğini kabul etmiyenler....
Efendim, Divan kâtibi arkadaşlar önergenin
kabulü hakkında 122, reddi hakkında 110 el say- j
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m ıslar (Ayağa kalkalım sesleri)
Müzakerenin yeterliğini kabul edenler lütfen
ayağa kalksınlar... 146. müzakerenin devamını istiyenler lütfen ayağa kalksnlar....
Evvelce ayağa kalkanların şimdi tekrar ayağa
kalktığını arkadaşlar söylüyorlar, bir yanlışlık ol
masın. (Yanlışlık yok sesleri.)
Arkadaşlar, müzakerenin devamını ist iyen ar
kadaşların say sı 141 dir. Müzakeren ; n devamını
istemiyen arkadaşların sayısı da 152 dir. Fakat
146 da ittifak ediyor arkadaşlar. Müzakerenin
kifayeti kabul edilmiştir.
Şimdi diğer takrirleri okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki
kanun tasarısı muhteviyatının hukuki esaslar ve
Anayasa mucibince Ceza Kanununa ithali gere
kip gerekmiyeceği hususunun tetkik ve tâyini sa
dedinde, tasarının bir kere de Anayasa Komisyo
nunca incelenmesini arz ve teklif ederim.
Giresun Milletvekili
Arif Hikmet Pamukoğlu
T. B. M. M. Başkanlığına
Atatürk Kanununun müzakeresi sırasında,
birçok kıymetli arkadaşlarımız tarafmdan bu ka
nunun Anayasanın 69 ncu maddesine aykırı ol
duğu ve «fert için imtiyaz» bahşeden kanunların
çıkarılamıyacağı pek haklı olarak ileri sürülmüş
tür.
Bu sebeple tasarının bir kere de Anayasa Ko
misyonunda müzakere edilmesi için bu komisyona
havale edilmesini arz ve teklif ederiz.
4 . V . 1951
Çorum
Sivas
H. Ortakcıoğlu
tlhan Dizdar
Çorum
Ankara
A. Başıbüyük
R. Eren
4.5.1951
Yüksek Başkanlığa
Müzakere edilmekte olan kanun tasarısının
Anayasa ile alâkası olduğundan, tasarının bu
Komisyona havale edilmesini saygılarımla arzederim.
Kocaeli
Mehmet Yılmaz
4 Mayıs 1951
Sayın Başkanlığa
Atatürk'ün mânevi varlığını koruma kanunu
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tasarısının gerek Adalet Komisyonunda ve gerek
Umumi Heyetteki müzakeresi sırasında, tasarı
nın Anayasanın 69 ncu maddesine muhalif ol
duğu defaat ile ifade edilmiş ve bu ifadelerin zi
hinlerde yarattığı tereddütler zail olmamıştır.
Bu tereddütler izale edilmeden ve tasarının
Anayasaya muhalif olup olmadığı tesbit edilme
den tasarının müzakeresi Anayasanın ruhuna
aykırıdır. Bu husus nazarı itibare alınarak ta
sarının Anayasa Komisyonuna havale buyurulmasmı arz ve teklif ederim,
Erzurum
Bahadır Dülger
Sayın Başkanlığa
Atatürk Kanununun Anayasaya aykırı olup
olmadığı hususu Anayasa Komisyonunda ince
lenmemiştir.
Bu husustaki tereddütleri ortadan kaldırmak
için evvelâ kanunun Anayasaya aykırı olup ol
madığı keyfiyetinin reye konulmasını rica ede
rim.
Zonguldak
Cemal Kıpçak
7. V. 1951
Yüksek Başkanlığa
Atatürk aleyhine, işlenen suçlar hakkında
Hükümet tarafından teklif edilen kanun tasarı
sının bir kere de Anayasa Komisyonunda tetkik
edilmesini arz ve teklif ederim.
Kütahya
Meedet Alkin
BAŞKAN — Bu takrirler de Adelet Komis
yonuna gönderilmesini istiyen tekliflerdir.
Yüksek Başkanlığa
Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki
kanun tasarısının komisyona iadesiyle Hüküme
tin •çıkarılmasında zaruret gördüğü kanunun
Türk Büyüklerine şâmil bir ad verilmesi sure
tiyle düzenlenmesine karar verilmesini arz ve
teklif eylerim.
Erzurum
Mustafa Zeren
27 . IV. 1951
Yüksek Başkanlığa
Arzettiğim sebeplerle tasarının Adalet Ko-
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misyonuna iadesini arz ve teklif ederim.
C. H. P. Grup Başkanvekili
Yozgad Milletvekili
Avni Doğan
7. V. 1951
Yüksek Başkanlığa
1. Müzakere kâfikidir.
2. Atatürk'ün evlâdı yoktur. Biricik vâri
si olan hemşiresine Atatürk'ü müdafaa vazifesi
ni bırakmak doğru değildir. Bunun da çocuk
ları yoktur. Millete malolmuş Atatürk için her
vatandaşa mânevi vâris sıf atiyle şikâyet ve dâva
hakkı verilmelidir. Aynı zamanda savcılara da
âmme dâvası ikame etmek salâhiyeti ve mecbu
riyeti verilmelidir. Ceza Kanunundaki hakaret
bahisleri ve 516 ncı madde kâfidir. Bu cezaları
artırmaya lüzum yoktur. Savcılara ve her va
tandaşa dâva ikamesi hakkı vermek ve başka
ceza tâyinine meydan vermemek üzere tadilât
yapmak için tasarının Adalet Komisyonuna iade
sini teklif ederim.
Afyon Karahisar Milletvekili
Ali îhsan Sâbis
BAŞKAN — Okunan takrirlerin bir kısmı
kanun tasarısının Anayasaya uygun olup olma
dığının belirtilmesi için Anayasa Komisyonuna
gönderilmesini istiyor. Bir kısmı da Adalet Ko
misyonuna. Evvelâ Anayasa Komisyonuna gön
derilmesini isteyen takrirleri tasvibinize arzedeceğim.
Komisyona gitmemesini arzu edenler... Ko
misyona gitmesi kabul edilmiştir.
Bir de her ikisine gitmesini istiyen bir takrir
geldi. (Olmaz, olmaz sesleri).
Arkadaşımız usul hakkında konuşacakmış.
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, tasarının gerçi Anayasa Komisyonuna
havalesi kabul edildi. Fakat orada Anayasaya
uygunluğu kabul edildiği takdirde kanun tasarı
sının metni üzerinde de yine durulması lâzımgeldiği kanaatindeyim. O bakımdan bir de
Adalet Komisyonuna gitmesi lâzımdır kanaatin
deyim.
BAŞKAN — Anayasa Komsiyonundan gel
dikten sonra tekrar reyinize arzolunur.
9 Mayıs 1951 Çarşamba ıgünü saat 15 te top
lanmak üzere toplantıya son veriyorum.
Kapanma saati : 21,22
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