
DÖNEM: IX OİLT : 0 / TOPLAOTI : 1 

T. B. M. M. 

TUTANAK DERGİSİ 

Yüz dördüncü Birleşim 

25. VII. 1951 Çarşamba 

İçindekiler 
Hayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 300 
2. — Havale edilen kâğıtlar 300:301 
3. — Yoklama 301 
4. — Başkanlik Divaninin Kamutaya 

sunuşları 301 
1. — Kocaeli Milletvekili Mehmet Yıl

maz'm Yedek subay ve yedek askerî me
murlar hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 
3923 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesine bir, fıkra eklenmesine dair 
olan kanun teklifinin gündeme alınması 
hakkında önergesi (4/173) 301 -.303 

5. — Görüşülen işler 303 
1. — Atatürk aleyhine İşlenen Suçlar 

hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/167) 303:324 

2. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 
4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Sıtk1! 
Yırcalı'nm, Hayvanlar Vergisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi 
ve Erzlırum Milletvekili Sabri Erduman 
ve Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, 

Sayfa 
Hayvanlar Vergisi Kanununun yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun teklif
leri ve Maliye, Tarım ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/117, 2/103, 2/143) 324:342 

6. — Sorular ve cevaplar 342 
A — Yazılı sorular 342 
1. — Konya Milletvekili Abdürrahman 

Fahri Âğaoğlu'nun, Zirai Donatım Ku
rumunun teşekkül tarihi ile sermayesine, 
1951 yılı başına kadarki kâr ve zarar va
ziyetine ; merkez ve mülhakat teşkilâtı ile 
kadrolarına, fabrika ve atelyelerin gelir 
ve giderlerine ve nerelerde bulunduğuna, 
Ziraat Bankasının Tarım Bakanlığına 
bağlanarak Zirai Donatım Kurumu vazife
lerinin adı geçen bankaya devri hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Tarım, Ekonomi 
ve Ticaret bakanlıklarından olan sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'-
nin yazılı cevabı (6/315) , 342:344 

2. — Trabzon Milletvekili Cahid Za-
mangil'in, Vakfıkebir ve Akçaabat iske
leleri inşasının hangi yıl programına alın
masının düşünüldüğüne dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun 
yazılı cevabı (6/396) . 3 4 4 



İ. — GEÇEN '. 

Birinci Oturum 
Atatürk kanunu tasarısının gündemde bu

lunan diğer maddelerden önce görüşülmesi hak
kındaki önerge, kabul edildi. 

Sorulardan önce kanun teklif ve tasarıları
nın görüşülmesi hakkındaki önerge bu Birle
şime münhasır olmak üzere kabul olundu. 

Atatürk kanunu tasarısı hakkındaki Ana
yasa Komisyonu raporunun usule uygun olarak 
tanzim edildi,ği kabul edildi. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Atatürk kanunu tasarısının Anayasaya uy-

Yazdı soru 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, İs

tanbul 'da Terzilik Okulunun durumu' ile giriş 
şartlarına, mezun sayısı ile öğretmen ve öğren-

Tasarilar 
1. — Bütçe gelir fazlalarından 1944' yılı so

nunda mevcut 144 440 000 liranın olağanüstü 
Ödenek karşılıklarına doğan borçlarla mıahsupuna 
dair kanun tasarısı (1/235) (Bütçe Komisyo
nuna) 

2. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
«1» sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında bâzı değişikler yapılmasına dair olan 
5006 sayılı Kanuna bağlı «2» sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/236) (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına*) 

3. — Cemiyetler Kanununun 4919 sayılı Ka
nunla değiştirilen 33 ncü ve 35 ııci maddeleri
nin tadiline ve muvakkat maddesinin (B) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
(1/231) (Adalelt ve İçişleri Komisyonlarına); 

4. — İşçilere ha,fta tatili ve genel tatil gün
lerinde ücret verilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/232) (Çalışma ve Bütçe komisyonlarına); 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İran Şehinşahlık Hükümeti arasında kendi Ül
keleri beyninde ve daha ötelerimde ticari hava 
servisleri tesisi için Anlaşma ile Ekinin onanma-

rANAK ÖZETİ 

gunljığu hakkındaki Anayasa Komisyonu ra
poru! açık oya sunuldu ve neticede komisyon 
rapofunun kabul olunduğu bildirildi. 

Kjanun tasarısı üzerinde bir müddet görü
şüldükten sonra birinci madde Adalet Komis-
yonujna verildi. 

25 . 7 . 1951 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Bjaşkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili İstanbul Milletvekili 

\M. Zeren N. Tlabar 
Kâtip 

İstanbul Milletvekili 
F. Tikil 

ci m|ktarma ve Devletçe bu okula yapılan mas
raf tutarına dair yazılı sorusu Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/424) 

sı hakkında kanun tasarısı (1/233) (Dışişleri ve 
Ulaştırma Komisyonlarına); 

6 .—Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlik
leri hakkında Kanun tasarısı (1/234) (Tarım, 
Ticaret, Gümrük ve Tekel Bütçe Komisyonları
na) ; ; 

Teklifler 
7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 

•Gene| Bütçeye dâhil dairelerle Katma Bütçeli 
dairelerde; özel idare ve belediyelerle İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde ve sermayesinin yarısın
dan lazlası Devlet tarafından temin edilen Ban
ka, Şjirket ve müesseselerde, emekliye ayrılanla
rın kullanılmaması hakkında kanun teklifi 
(2/2S2) (İçişleri, Maliye ve B.ütçe Komisyonla
rına);; 

8.! — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Posta;, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü ! Teşkilât ve Vazifeleri ve Memurları hak
kındaki 4454 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
(2/2$3) (Ulaştırma ve Bütçe Komisyonlarına); 

9.i — İdareci Üyeler Kurulunun 1951 malî 
yılı ijîüyük Millet Meclisi Bütçesinde değişiklik 
yapıljnasma dair kanun teklifi (2/285) (Büt
çe Komisyonuna) 

Sorular 

2 . — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 
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B : İÖA 2 5 . 7 
İö. — Manisa Milletvekili Refik Şevket ince 

ve yedi arkadaşının, resmî daire ve müessese
lerin siyasi' partilere bedelsiz mal devredemiyer 
çeklerini ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere, ait olup siyasi partilere terkedilmiş 
olan'gayrimenkul mallarla bu partiler tarafın
dan genel menfâatler için yaptırılmış1 olan bi
naların sahiplerine ve Hazineye iadesine dair 
kanun teklifi (2/284) (Anayasa, İçişleri, Mali
ye^ Adalet ve Bütçe komisyonlarına) 

Raporlar 
11. — Amasya. Milletvekili Kemal Eren ve 

Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'nin, gayri-
menküle tecavüzün def 'ine dair: kanun teklifi 
ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(2/191) (Gündeme), 

12» — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurlar Kanununda ve bu kanuna 
ek 4862, 5087 ve 5194 sayılı kanunlara bağlı 
kadro eetvelleriyle 1951 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısı ve Bütçe ve Sağlık ve 

, Sosyal Yardım komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (1/209) (Gündeme), 

.1961 Ö : 1 
13. —Sümerbank Genel Müdürlüğü Müfet

tişlerinden Hüseyin Kâmi Ezgü hakkında mah
kemeden sâdır olup kesinleşmiş bulunan karar
dan sonra ittihaz olunan Dilekçe Komisyonu 
kararı gereğince bir muamele ifa edilmemesi 
hususunda, bu hâdiseye has ve münhasır olmak 
üzere, yeniden bir karar ittihazı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (3/162) (Gündeme), 

14. — Uluborlu îlcesi merkezinin Senirkent 
Kasabasına ve Senirkent Bucağı merkezinin de 
Uluborlu Kasabasına kaldırılmasına, ilce adının 
Senirkent, Bucak adının da Uluborlu olarak 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/229) (Gündeme), 

15. — Vakıflar Genel Mudüriüp Teşkilâtı 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 3821 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/216) (Gün
deme), 

16. — Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal Alçı
lı 'nm, Af Kanununun 7 nci maddesinin yorum
lanması hakkında önergesi ve Adalet Komisyonu 
raporu (4/166) (Gündeme), 

»-•-« 

BİRİNCİ OfüEM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazogiu (Kayseri), Nazlı Tlabar (İstanbul) 

3. — YOKLAMA 

BAŞIMf— Yoklanma- yapılacak. 
(Yoklama yapıldı;) 

BAŞKAN — Yeter sayı var, Birleşim açıl
mıştır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. -— Kocaeli Milletvekili Mehmet Yilmaz'ın, 
Yedek. Subay ve Yedek Askerî Memurlar hak-
hmâieM 1W6 saytU Kanunun S923 sayüı Ka
nunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra ek-
temtâsvm dair &tan kamm teklifinin gündeme 
alinm^mhafâttnâamtrgm(4/173) 

BAŞtEAN — önergeyi okfctuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
17 .1.1951 tarihinde Yüksek Başkanlığını

za tevdi ettiğim, 1076 sayılı Kanunun.; 3&23 sa
yılı Kanunla değiştirilen 3 neü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki teklifim, Millî 
Eğitim Komisyonunda müzakere edilerek? 16.V. 
1951 tarihinde Millî Savunma Komisyonuna 
gönderildi. 
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B : İÖİ 26.7 
Aradan iki aydan fazla bir müddet gedme

sine rağmen bugüne kadar Hükümet tasarısı 
ile birleşerek müzakere edilmedi. Dünyanın 
siyasi durumu muvacehesinde ordunun bünye
sinin bir an evvel bilgili teknisiyen subaylara 
ihtiyacı olduğundan İçtüzüğün 36 ncı madde
sine göre kanun teklifimin Meclis Gündemine 
alınarak Umumi Heyette müzakere edilmesini 
saygı ile arzederim. 

20. VII. 1951 
Kocaeli Milletvekili 

Mehmet Yılmaz 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Efendim, 
teklif edilen tasarı 1076 sayılı Yedeksubay Ka
nununa taallûk etmektedir. Buna ait bir madde 
teklif ediliyor, mevzu sanat okulları talebeleri
ne de yedek subaylık hakkının verilmesine da
irdir. Bu tasarı Millî Eğitim Komisyonundan 
komisyonumuza 25 . V . 1951 de gelmiştir. Ko
misyonumuz 28 . V . 1951 de bu teklifi Millî 
Eğitim Komisyonundan gelen rapor ile birlikte 
tetkik etmiştir. Ancak bu tetkik sırasında ko
misyonumuzda bulunan Millî Savunma Bakanı, 
Yedek Subay Kanununun baştan başa yeniden 
tadil edildiğini ve yedek subay olabilmek için 
daha ziyade ehliyet ve kalite arandığını, bunun 
için yepyeni esaslar ve hükümler vaz'edildiğini 
bildirdi. Fakat tasarının Yüksek Meclise der
desti takdim bulunan tadil edilmiş şekli komisyo
numuza henüz gelmedi. Yedek parça kanunlar
la bu kanunun ahkâmı umumiyesinin kısa bir 
zamada değiştirilmesini komisyonumuz da doğru 
bulmadı. Esas kanun lâyihasına intizaren bu lâ
yihanın o vakte kadar talikini komisyonumuz 
kararlaştırmıştır. Takdir Yüksek Heyetini
zindir. * 

BAŞKAN — Mehmet Yılmaz buyurun. 
MEHMET YILMAZ (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, yedek subay ve yedek askerî me
murlar hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 3923 
sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir 
fıkra ekllenmesi hakkındaki kanun teklifimin 
esasen istihdaf ettiği gaye şudur: 

Arkadaşlar, adı geçen kanunun üçüncü mad
desi der ki: 

«Lise ve muadili okul mezunları yedek subay 
olabilir» işte bu 3 ncü maddenin şümulü içerisi
ne beş sınıflı sanat enstitülerinin de alınması 

.lök 6 :1 
lâzımdır. Beş sınıflı Sanat Enstitülerinden me
zun! olanların Yedek Subay olması bundan 
altı!ay evvel Yüksek Meclise teklif etmiş bulu
nuyorum. Millî Eğitim Komisyonunun, muadelet 
ve bugünkü siyasi vaziyet karşısında ordumu
zun teknik elemanlarla takviye edilmesi bakı
mından bu kanun teklifim hakkmda müspet karar 
alm&sı üzerine 16 . V . 1951 tarihinde kanun tek
lifimi Millî Savunma Komisyonuna havale edildi. 
Bu tarihten itibaren iki aylık bir müddet geç
mesine rağmen kanun teklifim, Hükümetin 
de bu mevzuda hazırlamış olduğu umumi yedek 
subaylık hakkındaki tasariyle birleştirilmek 
üzete talik edildi. Fakat arkadaşlarım İçtüzü
ğün 36. maddesi bir milletvekilinin yapmış ol
duğu kanun teklifini 1,5 ay zarfında komisyon
lara^ müzakere edilmediği takdirde Umumi He
yete arz etmeyi yetkili kılar. 

İşte ben de sanat enstitüsü mezunlarına ye
dek subaylık hakkının tanınması düşüncesiyle, 
bugjünkü dünyamın geçirdiği siyasi vaziyet karşı
sında ordumuzun vaziyetini nazara alarak dün 
nasü ki, ordunun süvari ve piyadeye ihtiyaç 
varsa, bugün de tekniik elemanlara ihtiyaç ol
duğunu nazara alarak bu kanun 'teklifimin mü
zakere edilmesini rica ettim. 

Muhterem arkadaşlar, takdir edersiniz ki, 
ordumuzun bünyesi gittikçe mötörleştirıilmefete-
dir. Ordunun bu vaziyetine mümkün olduğu 
kadar çabuk intibak edebilmek için sanat ensti
tüleri mezunlarının da yedek subaylık hakkını 
tanıyacak olursak bugünkü vaziyetin daha fazla 
inkişafına imkân sağlamış oluruz ve vukuu mel
huz tehlikeler karşısında bu elemanları şimdiden 
yetiştirmiş oluruz ve bu suretle ordumuzun 
içinlde teknik elemanlar, sanat erbabı kimseler, 
subay olarak bulunabilecektir, bu elemanlardan 
baş|ca elemanlar da yoktur arkadaşlar. 

İşte bu elemanları, ordumuzun bünyesine 
bugfünkü hususiyetlere göre yetiştirdiğiraıiz tak
dirce öyle zannediyorum ki, yarın her hangi 
bir! tehlikeyi kolaylıkla karşılayabilecek duruma 
gel|riz. 

Bu bakımdan dünyanm geçirdiği şu nazik 
devrede bir an evvel tedbirler almak zorundayız 
arkadaşlar-

1Bu kanun tasarısının istihdaf ettiği gayeler 
arafsında bir de senelerden beri sırf politik mak
satlarla sanat enstitüsü mezunlarına bu hakkın 
verilmemiş olmalının sebepleri vardır. Bunu 
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36:104 25. 
şimdi burada uzun boylu münakaşa etmeye lü-
zfttm görmüyorum. Ancak, teklifim gündeme 
alınıp müzakef esine geçildiği zaman bu maksat
ları da huzurunuzda arzetmeye çalışacağım. 

Şimdilik İçtüzüğün 36 ncı maddesine gere 
kanun teklifimin gündeme alınmasını rica ede
rim arkadaşlar. 

BAŞKAN —- Efendim, Mehmet Yılmaz arka
daşımızın yedek subay ve askerî memurlar hak
kındaki kanun teklifinin gündeme alınmasına 
dair olan önergesini tasvibinize arzediyorum. 

Gündeme; alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Gündeme alınması kabul edilmiştir. 
(Alkışlar). 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Efendim, 
Yüksek Heyetiniz kanun lâyihasının ruznameye 
alınmasını kabul buyurdu. 1076 sayılı Yedek 
Subay Kanununun akçalı hükümleri ihtiva et
mesi ve kanunun aslı da Bütçe Komisyonundan 
geçmiş olması itibariyle bu tasarının Bütçe Ko
misyonuna verilmesini arz ve teklif ederiim. 

r BAŞKAN — Efendim, gündeme alınması ka
bul edilmiştir; şüphesiz bugünkü gündeme de
ğil, mütaakıp gündemedir. Çünkü tabı ve tevzi 
edilecektir. 

Bütçe Komisyonu adma Murad Âli arkadaşı
mız, teklif, Bütçe Komisyonumu ilgilendirdiğin
den Bütçe Komisyonuna verilmesini teklif edi
yor. 

Bu teklifi tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Bütçe Komisyonuna ve
rilmesi kabul edilmiştir. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar, aynı sebeplerle bu ,kanun tek
lifinin Maliye Komisyonundan da geçmesi -lâ
zımdır. Buna da tasvibinizi rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Bütçe Komisyonun
dan evvel Maliye Komisyonuna verilmesi.... 

MEHMET YILMAZ (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, yüksek tasvibinizle gündeme alındı 

7. Mi 6 : 1 
ama, bugünkü gündeme değil. Burada Bütçe ve 
Maliye komisyonlarına havalesini teklif eden 
arkadaşlarımın bu tekliflerini usule aykırı bulu
yorum. 

BAŞKAN — Tüzük sarihtir efendim, usulde 
hata yoktur. Karar da alınmıştır. 

Şimdi Maliye Komisyonu adına Mehmet Sü-
alp arkadaşımız teklifin Maliye Komisyonunu 
da ilgilendirdiğini ve binaenaleyh evvelâ Mâliye 
Komisyonuna verilmesini teklif etmektedirler. Bu 
teklifi de reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif evvelâ Maliye Komisyonuna, sonra da 
Bütçe Komisyonuna verilecektir. 

Şimdi efendim gündem hakkında üç önerge 
var: 

T. B. M. M. Yüee Başkanlığına 
Bu Bileşime mahsus olmak üzere kanunların 

sözlü sorulardan evvel görüşülmesini arz ve tek
lif eylerim. 

Sivas Milletvekili 
Nurettin Ertürk 

Sayın Başkanlığa 
Kanunların sorulardan önce konuşulmasını 

teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

M. özbey 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde 13 soru mevcuttur. Ehemmiyetine 

binaen kanun teklif ve tasarılarının, bu birleşi
me münhasır olmak üzere sorulardan önce gö
rüşülmesinin oya arzedilmesini teklif ederiz. 

Gümüşane Siird Rize 
C. Baybura M. D. Süalp 1. Akçal 

BAŞKAN — Okunan önergeleri tasvibinize 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hak 
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/167) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde tasarının bi
rinci maddesi, 11 değiştirge ile Adalet Ko
misyonuna verilmişti, komisyonun tanzim etmiş 
olduğu raporu okuyoruz. 

Ankara, 25.VII.1951 
T. B. M. M. 

Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/167 
Karar No. 58 

Yüksek Başkanlığa 
Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 

Kanun tasarısı sırasında Kamutayın 103 nçu 
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S : İ04 25. 7 
2â . VII , 1951 Pazartesi Birleşiminde görüşül
mesi sırasında birinci maddenin verilen önerge
lerin .muhtevasına uygun bir metinle hazırlan
ması için komisyonumuza havale edilmesi üze
rine önerge sahipleri ve Adalet Bakanlığı tem
silcisi hazır olduğu halde incelendi. 

Türk Ceza Kanununun dokuzuncu babının 
yedinci faslının başlığı (hakaret ve sövme) fi
illerinden bahistir. 

Yeni metin, bu faslın 480, 482 ve 488 nci 
maddelerinin mâna ve unsurlariyle telif edile
rek tesbit olunmuştur. 

Bu hükümlerin yalnız hayattaki kimseler 
hakkında kabili tatbik bulunmadığını belirttik
ken sonra; bu hususu evvelemirde arz ve izah 
edelim: 

Kanun vâzıı, yaşıyanlara karşı yapılacak 
taarruzu sadece himayeyi düşünmemiş ve cemi
yet hayatının muhtelif tezahürlerini ve mevcut 
ananelerini de mülâhaza etmek suretiyle fizik 
yarlıkları sona eren hüviyetlerin, mânevi var
lıklarının cemiyet içinde devam ettiğini de na
zara alarak bunlara vâki tecavüzleri de ceza 
müeyyidesine bağlamış ve mânevi varlığı da 
(hâtıra) kelimesi ile kısa, fakat şümuliyle ya
ni bahsedilen 480, 482 ve 488 nci maddelerin 
unsurları ile ifade ederek hükmü bu suretle sev-
ketmiştir 

Ceza Kanununun prensipleri göz önünde tu
tularak; tetkik ve ıslah edilmek kararı ile ko
misyonumuza havale edilen Atatürk Kanunu
nun 1 nci maddesinin metnini tekrar müzakere 
ve münakaşa ettikten sonra; Hükümet tarafın
dan tevdi edilen tasarının birinci maddesinin 
birinci fıkrası; 

(Atatürk'ün; hâtırasına hakaret eden veya 
söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ce
zası ile cezalandırılır) şekli ile tesbit olunmuştur. 

Bu fıkrada mevcut diğer kayıtlar, kanunun 
tatbikatında muhtelif kanaatlerin husulüne ve 
tefsirlere sebep olacağı mülâhazasiyle tay edil
miştir. 

Esasen hazırlanan metin Ceza Kanununun 
hakaret ve sövme faslının umumiyetle unsurla
rına teşmil edilmiş bulunması bakımından me
tinde fazla tafsilâttan bu sebeple içtinap olun
muştur. 

Maddenin ikinci fıkrasında da birinci fıkra
nın hükmü ile tenazur temin etmek için gerek
li değişiklik yapılmıştır. 
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BM fıkradan, teklif edildiği gibi (resim, hey

kel, tmst gibi) ibaresinden (gibi) edatının, dil
deki (mânası itibariyle bir ihtilât husulüne mey
dan yermemesi düşünülerek tayyı tezekkür kı
lınmış olduğu gibi ahiren değiştirilen birinci 
fıkranın metine göre bu metindeki (Atatürk 
hakkındaki sair eserleri tahkir veya tezyif) 
cümlesinin de zait olduğu neticesine varılmış
tır. (pünkü birinci fıkranın şâmil hükümleri, bu 
fıkradaki mânayı da içerisine almaktadır. Me
tinde geçen (tahkir veya tezyif) kelimelerinin 
Cezaî Kanununda müteradif kelimeler mukabi
lindi alınması ve lûgavi mânalarının tedahül et
mesi! hasebiyle; gerekçenin bâlâsında olduğu 
veçhjile hakaret ve sövme ıstılahları ikame edil
miştir. 

Fıkranın (her ne suretle olursa olsun bun
lara tecavüz edenler) ibaresinin de hukukan 
mayalandırılması halinde; bununla tesbit edil
mek! istenilen fiilin, birinci fıkraya doğrudan 
doğruya temas ettiği anlaşıldığından teşevvüş 
husule getirmemesi ve başkaca iltibası mucip 
olmaması için bu fıkranın da kaldırılması uy
gun I görülmüştür. Çünkü Atatürk 'ü temsil eden 
heykel, büst ve âbideleri veyahut kabrini kır-
makj, bozmak, kirletmek gibi efalin haricinde 
irtikâp ve ika edilen fiillerin (hakaret) keli
mesinin mefhumuna dâhil bulunduğundan bu 
fıkra da aşağıdaki yazılı olduğu şekilde tan
zim edilmiştir. 

|Ata türk 'ü temsil eden heykel, büst ve âbi
deleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, 
kıran, bozan veyahut kirleten kimseye bir yıl
dan; beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.) 

ICamutayın yüce tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Bu Rapor 
Başkam Sözcüsü Kâtip 

. Ankara Ankara Balıkesir 
O. ;T. Iltekin H. Ş. înce V. Asena 

Ankara Çoruh Çorum 
O. Ş. Çiçekdağ M. Güney H. Ortakcıoğlu 

! Elâzığ Erzurum Gazianteb 
H. jA. Yöney E. Karan G. Kınoğlu 

Kütahya Seyhan Yozgad 
S. $. Nasuhoğlu S. Serçe N. Ü. Alçılı 

Samsun 
Maddenin ikinci fıkrasına (resim) kelimesi

nin de ilâvesine taraftarım 
F . Tüzel 

s 
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Mardin 

Maddeye (inkılâp eserlerinin) ilâve edilme
sine taraftarım 
M. K. Boran 

(Hâtıra) kelimesi yerine, Hükümetin tekli
fi veçhile daha şümullü bulunan ve bu kanu
nun vaz 'ı maksadını tamamen ifa ve temin 
eden (mânevi varlık) tâbirinin kalması reyin-
deyiz. 

Amasya istanbul 
1. Ölgaç A. Moshos 

1.' Atatürk Kanunu gayesinin tam aksi bir 
netice doğuracak mahiyettedir. Yani malûm 
hâdiseleri önliyecek mahiyette olmayıp bilâkis 
o gibi'hâdiseleri artıracaktır. 

2. Bu kanun yalnız tarikat mensuplarını 
değil daha birçoklarını da menfi propagandaya 
sevkedebîlecektir. 

3. Ceza Kanunu çerçevesinde olursa bu 
mahzurlar bertaraf edilmiş olacaktır. 

Bu sebeplerle r bu kanuna muhalifim. 
Edirne 

M. Enginün 

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. :— Atatürk 'ün hâtırasına haka
ret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Atatürk 'ü temsil eden heykel, büst ve âbi
deleri veyahut Atatürk 'ün kabrini tahrip eden, 
kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan 
beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Yukarıki fıkralarda yazılı suçları işlemeye 
başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi ceza
landırılır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında şimdi 
verilmiş bir önerge var, evvelâ onu okutuyo
rum, sonra madde hakkında istiyenlere söz ve
receğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Atatürk Kanununun birinci maddesindeki 

(hâtıra) kelimesinin yerine Hükümetin teklifi 
veçhile daha şümullü bulunan ve bu kanunun 
maksat ve sebebi vaz'mı tamamen ifade ve te
min eden (mânevi varlık) tâbirinin konulma
sını teklif ederim. , 

istanbul Milletvekili 
Ahilya Moshos 
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BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz 

istiyenler lütfen isimlerini yazdırsınlar. 
isimlerini yazdıran arkadaşları okuyorum: 

Abdürrahman Boyacıgiller, Sadri Maksudi Ar
sal, Avni Başman, Muammer Alakant, Celâl 
Yardımcı, Emrullah Nutku. 

BAKI ERDEM .(Siird) — Usul hakkında 
söz istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurun Baki Erdem, usul 
hakkında konuşacaklar. 

BAKI ERDEM (Siird) — Muhterem arka
daşlar, Adalet Komisyonu raporu henüz elimize 
gelmemiştir, içtüzük mucibince bu Kanunun 
gelecek gündeme bırakılmasını arz ve teklif 
ederim. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar Meclis çalışma
larındaki usul, maddeler komisyona iade edil
mişse ayrıca tab ve tevzi edilmiyor. Bugüne 
kadar yaptığımız muamele böyledir. Mamafih 
nasıl tasvip ederseniz öyle olur. içtüzük muci
bince bugüne kadar yapılan muamele böyledir, 
Komisyon makina ile yazdırıp vermektedir. 
(Doğru, reye sesleri) Reye arzetmeye de lüzum 
görmüyorum. Şimdi Abdürrahman Boyacıgil
ler'e söz veriyorum. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar; bendeniz, 
Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 
kanun konuşulmaya başlanmadan önce, umumi 
münakaşa sırasında, bir değiştirge takdim et
miştim. Bu değiştirgenin tarihi eskidir. Fakat, 
bugüne kadar böyle bir değiştirgenin olduğun
dan bahşedilmemiş ve Başkanlık Divanı bu de< 
ğiştirgeyi nazarı itibara almamıştır, içtüzüğü
müzün 116 ve mütaakıp maddelerinde, bir de
ğiştirge verilirse bu değiştirge alâkalı komis

yona havale edilir ve bütün milletvekili arka
daşlara değiştirgenin taallûk ettiği madde ile 
esbabı mucibesi tevzi edilir. Değiştirge sahibi, 
değiştirgenin havale edildiği komisyonda fikir
lerini savunur; denmektedir. Görülüyor ki, bun
dan önce cereyan eden müzakerede bendeniz 
söz istediğim halde bu talebime dahi kıymet 
verilmemiş ve bendenize söz verilmemiştir. Bel
ki bir zühul olmuştur, Divanın suiniyeti olma
dığına bendeniz de kaniim. Binaenaleyh şimdi 
birinci madde müzakere edilirken bu de
ğiştirgenin okunmasını ve birçok suitefehhüm-
lerin ortadan kaldırılmasını rica ederim. Çün-
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kü, biliyorsunuz, bizler bâzı şekil noksanı, şekle 
taallûk eden hususlar dolayısiyle muhalefette 
bulunduk. Hattâ arkadaşlar hatırlarsınız, «Za
fer» Gazetesi, partinin organı olan bu gazete 
(Gürültüler) bizleri Atatürk düşmanı diye lis
teye koymuştur. İzmir'de «Demokrat izmir» 
Gazetesi, Atatürk Kanununa muhalefet eden
leri, vatan haini, Atatürk düşmanı diye tanıt
mıştı. Biz şekle taallûk eden kısma, şekil bakı
mından muarızdık. Bu itibarla fikir müdafa
asını yapan insanlara bu şekilde iftira ile mu
kabele etmemelerini bu arkadaşlardan rica edi
yorum. Hepimiz Atatürk ismi üzerinde titri
yoruz. Bu dâva üzerinde birlik olmıyan kimse 
yoktur. Hepimiz Atatürk'ü severiz. Rica ede
rim, fikir sahibj, arkadaşların fikrine hürmet 
edilmelidir. Demokrasinin dayandığı esas, fikre 
hürmettir. Sizlerden özür dilerim, Atatürk'e 
taarruz hususunda bütün Türkler asla müsa
maha edemezler. 

BAŞKAN — Efendim; Abdürrahman Boya-
cıgiller arkadaşıma şunu arzetmek isterim: Bi
ze verdikleri 5 Mayıs tarihli değiştirge, ge
çen birleşimde alınmıştır. Başkanlık Divanına 
daha önceden verilmiş bir değiştirge yoktur. 
Bize verdiği değiştirge 23 . VII . 1951 tarihin
de verilmiş, fakat 5 Mayıs tarihini taşımakta
dır. Binaenaleyh bu da 11 değiştirge ile birlik
te Adalet Komisyonuna verilmiştir.. Adalet Ko
misyonu bu değiştirgeleri tetkik ederek, de
min okuduğumuz maddeyi tanzim etmiştir. 
Arzu ederlerse İçtüzük gereğince yeni bir de
ğiştirge verirler. Yalnız Başkanlık Divanını 
töhmet altında bırakmamalarını kendisinden 
bilhassa rica ediyorum. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Sös istiyorum. 

KOMİSYON ADINA HÂMİD ŞEVKET 
İNCE (Ankara) — Bir vakıayı maddiyenin 
karşısında, görülen ve tutulan bir cismin muva
cehesinde, bunların zıddmı beyana kalkışmak, 
çok nadir tesadüf olunur hallerdendir. 

Değiştirge dedikleri şey kendi huzurlariyle 
Komisyonda görüşüldü, tartışıldı ve kendisine, 
bunun adına değiştirge denmez, müstakil bir 
kanunu mahsus denir arkadaş, dedik. Sözleri-
miz|& inandı, teklifinin üstünde daha ziyade 
durmadı, odamızdan çıktı gitti. 

Değiştirge denilen şey nedir? Arzedeyim, 
isterseniz ruznameye alın. (Gürültüler) Abdür-
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rahman Boyacıgiller- arkadaşımız, buraya çıkıp 
vicdanlara hitap ederek yapılmış bir fenalığın 
tamirini ister gibi konuştu. Halbuki encümene 
geldi dediki, bu, Türk Büyüklerine hürmeti 
ifade eden bir teklifdir, tasarıyı Atatürk'e 
tahsis etmiyelim; Türk Büyükleri diyelim. 
Filhakika bu, bir tekliftir, bir düşüncedir. Ama 
Atatürk için yapılmak istenen bir kanun için
de Türk büyükleri namiyle nereden başlanıp, 
nerede biteceği ve kimlerin adları yazılacağı 
yani kime büyük diyebileceğimizi nasıl tesbit 
olunabilir, dedik. Ve meselâ ben F%ratİl'yi se
verim, siz Sinan'ı, ötekide Nedim'i. Ben Mitat 
Paşayı beğenirim, diğeri tenkid eder.?? Türk 
büyükleri... Bunun ucu bucağı yoktur, binaen
aleyh bu, bir teklifi mahsustur, Atatürk'ün mâ
nevi şahsiyetini istihdaf eden suçlara taallûk 
eden bu mevzuun içine giremez dedik. Pekâlâ 
düşüncenize hürmet ederim dedi, selâm verdi 
komisyondan ayrıldı gitti. 

Şimdi bu işin burada münakaşası yapılma
mış, havale edilmemiş diyorlar... Havale edil
memiş olsaydı kendisiyle o görüşmeleri nasıl 
yapabilirdik? Maddi bir vakıa karşısında ar
kadaşımızın bunun zıddmı ifade eden beyanını 
dinlememenizi ve# istenen kararı vermemenizi, 
adalet ve hakkaniyet namına rica ederim. 

SADRI MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlar; Roma'mn parlak devrinde 
bir ecnebi sefir Roma Senatosunda bulunuyor. 
Bu sefir Roma Senatosunun vekarmdan hayretle, 
hayranlıkla bahsediyor. 

Benim naçiz temennilerimden biri bu Türk 
Meclisin bu Demokrat Meclisin gittikçe Roma Se
natosu haline gelmesidir. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Türk Meclisi da
ha güzel. 

SADRI MAKSUDİ ARSAL (Devamla) — 
Arkadaşlar; Atatürk hakkındaki kanun Adalet 
Komisyonunda konuşulurken ben bu kanunun 
aleyhinde idim. Bunun en esaslı sebebi; yazı
lışındaki kusur ve noksanlardı. Bu noksanları 
bertaraf etmek arzusu idi, Atatürk hakkmdaki 
kanunun kusursuz bir halde çıkarılması idi di
ğer tâbirle, Atatürk'e karşı beslediğim hürmet ve 
hayranlıktı. 

Böyle olmasına rağmen komisyondan sonra 
birçok arkadaşlar yüzüme karşı, siz Atatürk ka
nunu aleyhindesindz, çünkü siz (Denizbank) me-
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Selesinden, dolayı Atatürk'e muğbersiniz, dediler. 

Arkadaşlar; sizden üç. dakikalık müsamaha is
tirham ediyorum. Bu müsamahayı, Atatürk'e 
karşı sevgimi ifade edebilmek için rica ediyorum. 

Arkadaşlar, ben bir Türk münevveri sıf atiyle 
ve milletlerin inkişafında, tekâmülünde büyük 
şahısların rolü hakkında bir fikir sahibi arkada
şınız sıf atiyle, hiçbir zaman Atatürk'ün aleyhin
de olamam ve buna imkân yoktur. Nasıl olabilir? 

Arkadaşlar, uzun uzadıya izahatta bulunma
ya lüzum yoktur. (Sadede gelin sesleri) Geliyo-
dum. Üç dakika müsamahanızı istirham ettim. 

Arkadaşlar, Atatürk'ün rolünden bahsetme
ye lüzum yoktur. Atatürk, bizim kurtarıcımız, 
hâlâskârımizdır. Atatürk aynı zamanda bu müle-
tin hayatında birbirinden mühim ıslahatı tahak
kuk ettiren bir dâhidir. Bir tarihi şahsiyettir. 

Atatürk yalnız bizim tarihimizde değil, beşe
riyet tarihinde dahi nâdir zuhur eden şahsiyetler
den biridir. v 

Bu şahsiyet hakkında hiçbir Türk münevveri
nin ruhunda ona karşı hayranlık ve hürmetten 
başka bir hissin bulunmasına imkân yoktur. 

Arkadaşlar; Denizbank meselesi hakkında 
yarım dakika müsâadenizi istiyorum. 

Bu- bir efsanedir. Denizbank meselesinde va
ziyet şudur arkadaşlar: Atatürk'ün hastalığı baş
ladığı zaman onun neşesiz bir zamanından istifade 
eden fesatçıların iftiraları neticesinde husule ge
len bir ani feverandan ileri gelmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmanızı 
rica ediyorum. 

SADRİ MAKSUDl ARSAL (Devamal) — 
Madde içindeyim. 

Arkadaşlar, Denizbank hâdisesi, ne benim 
ruhumda, ne de Atatürk'ün bana karşı mü
nasebetinde hiçbir değişiklik yapmamıştır. De
nizbank hâdisesinden bir hafta sonra, bugün 
bütün milletin iradesiyle Devlet başına getirdi
ğimiz büyük şahsiyet, o zamanın Başvekili be
ni Başvekil odasında kabul ederek bana: Sad-
ri Maksudi, müteessir olmayınız, üzülmeyiniz, 
Atatürk'ün size karşı hürmet ve teveccühü ba
kidir, demişti. Tekrar ediyorum, benim, ko
misyonda karnin aleyhinde konuşmam Ata
türk'e karşı iğbirar neticesi olmayıp, bu kanu
nun yazılışındaki noksanlardan bilhassa «mâ
nevi varlık» tâbirinden ileri gelmiştir. Bugün 
bu noksanlar bertaraf edilmiştir. Onun için 
ben bugün bu kanun lehinde rey vereceğim. 

.1951 Ö : İ 
BAŞKAN — Avni Başman. 
AVNÎ BAŞMAN (îzmir) — Efendim, ben 

bu maddenin bu şekilde yazılışında dahi fazla 
şümul görüyorum ve korkarım ki bu şekilde 
bâzı hafiyeliklere, tezvirlere imkân verebilir, 
Bunun içindir ki bu maddenin (Atatürk'ün hâ
tırasını tahkir) kısmından evvel mutlaka bir 
(alenen) kelimesinin konulmasını istiyorum. 
Bu konduğu takdirde her hangi bir tezvire ma
hal kalmaz. 

İkinci fıkrada da (büst ve heykel) kelimesi
nin, mutlak surette umumi yerlere; fabrikala
ra, mekteplere, müesseselere tahsisini istiyo
rum. Evdeki büstleri karıştırmamalıyız. 

Mâruzâtım bu kadardır. (Doğru, doğru ses
leri) . 

BAŞKAN — Muammer Alakant. 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Sayın arkadaşlar, dünkü mesaimiz sırasında 
Adalet Komisyonu çalışmalarında bulunama
mıştım. Bugün; raporun okunması ile ve met
nin tetkiki üe, sayanı şükran bir şekilde gö
rüyoruz ki, artık JÜĞayasâ bakımından da, ce
za hukuku bakımından de zerre kadar itiraz 
kabul etmiy#h bir metin, Yüksek Meclisin hu
zuruna rgeîmiş bulunmaktadır. Adalet Komis
yonunun; milletin ve Büyük Millet Meclisinin 
temayüllerine karşı gösterdiği saygı ve hürmet
ten dolayı memnuniyetimi arzederken kendi
lerini tebrik eder ve sayın Halil özyörük'e, 
bundan ilham alarak, bundan sonraki mesai
lerinde daima Büyük,Jföllet Meclisini, efkârı 
umumiyeyi membaı ilham- telâkki ederek, gerek 
kendisini, gerek mensup bulunduğu Hükümeti 
ve bizleri müşkül vaziyete sokmamalarını tav
siye ederim. 

Şimdi arkadaşlar, metin ne diyor? Metne 
göre; Atatürk'ün hâtırasına söven, hakaret eden 
bir seneden 3 seneye kadar hapis cezası ile tec
ziye edilecektir. 

ikinci fıkraya da; heykelleri, resimleri, büst
leri giriyor. Bunları kıranlar, bozanlar, mezarını 
kirletenler, ceza görecektir. Yeni bir ceza, yeni 
bir suç ihdas edilmemektedir. Hakaret suçu za
ten Türk Ceza Kanununda mevcuttur. Ata
türk'e hakaret edenler âmme takibatı ile karşı
laşacaklardır: Bu, ceza hukukumuzda zaten var
dır. Vazifeden dolayı hakarete mâruz kalanlar 
âmmet takibatının himayesindedirler, yani haka-
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ret edenler âmme takibatına mâruz bırakılmak
tadırlar. Burada da yeni bir ihdas yoktur. 

Arkadaşlar, Atatürk'e hakaret bugün mem
leketin sükûn ve huzurunu bozacak mahiyette
dir. Atatürkle mücadele edenler, Atatürk'ün, 
bu memlekete fenalık yapmak imkânından on
ları mahrum bırakmak için memleketten uzak
laştırdığı bâzı adamlar, şurada, burada, sağda 
solda ve bilhassa İstanbul ve Eğe mmtakasmda 
dolaşmaktadırlar. Bunların yaptığı hakaretleri, 
Atatürk ailesi mensuplarının takip etmesine 
maddeten imkân yoktur. Fakat kötü insanların 
bu hakaretleri karşısında, memlekette yapılmış 
olan inkilâplarm tahakkuku için yıllarca has
ret çekenler ve istilâ görmüş memleketlerinin 
kurtuluşunu sağlıyacak olan ordunun başında 
bir gün Atatürk'ün gelmesini bekliyen ve göz
lerini mütemadiyen Şark 'a tevcih eden insanlar 
elbetteki bu gibi hakaretlere asla lakayt kala
mazlar ve mukabeleden nefislerini menedemez-
ler, bundan dolayı da memleketin sükûn ve em
niyeti bozulur. Vakıa Atatürk bizim himayemi
ze, bizim korumamıza muhtaç değildir, tarih 
bu yönden çoktan hükmünü vermiştir. Bizim 
yapacağımız şey, memlekette sükûn ve emniyeti 
muhafaza etmekten ibarettir. Bu sebeple bu ka
nun, hakarete mâruz kimsenin müdafaası imkân
larını sağlıyacak ve memleketin sükûn ve inti
zamının ihlâl edilmesine meydan vermiyecek 
bir müeyyidedir. Şimdi sayın Sadri Maksudi 
arkadaşımız bundan evvel Atatürk Kanununa 
muhalifti. Geçen sefer de arzettiğim gibi, birçok 
arkadaşlarımızın, metnin bozukluğundan, müp-
hemiyetinden, tenkit hakkına tecavüz gibi şüp
helere düşmelerinden dolayı endişeleri vardı, 
şimdi bu endişeler bertaraf olunmuştur, zerre 
kadar tenkidi mucip bir nokta kalmamıştır, fi
kir hürriyetine, vicdan hürriyetine temas eden 
küçücük bir nokta kalmamıştır. Arzettiğim gibi 
zaten mevcut suçlar, Ceza Kanununda mevcut 
olan müesseseler Atatürk aleyhinde işlendiği 
zaman âmme takibatiyle karşılaşacaktır. Onun 
için Sadrı Maksudi arkadaşımızın gösterdiği bir 
civanmert hareketi, Atatürk Kanununa muha
lif kalmış olan diğer a r k a d a ş ı n da ayni se
ki1 de göstererek, hattâ muhalif, muvafık bütün 
Büyük Millet Meclisi âzalarının iştirakiyle, it-
tifakiyle, bugün şu Büyük Millet Meclisinin uf
kunda tayeran ettiğine şüphe oîmıyan Atatürk '-
ün ruhunu taziz etmek için, Büyük Millet Mec-
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liftinin, vatan ve millet meseleleri etrafındaki 
birliği göstermesini, diğer arkadaşların da, Sad
rı Maksudi arkadaşımız gibi, bu metin üzerin
de ittifak ederek birleşmeleri cihetine gitmeleri
ni ve bu. tasarının o suretle çıkmasını eanu gö
nülden temenni etmekteyim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar; 

aylardan beri Atatürk kanunu ürerinde gösteri
len hassasiyet, bu kanunun hukuk nkaraıına ve 
utnumun menfaatine uygunluğunu sağlıyacak 
esasların meydana gelmesi maksadına matuftu. 
Arkadaşlar; iftira ve kin^ intikamın uyumıyan 
an asıdır. Binaenaleyh vâlzıı kanun bile-bu kay
nağı daima navara almıştır. Şahsa hakaret gibi 
em basit, en âdi bir hakaret unsurunu, vâzıı 
kanun, kin ve hakaret vesilesi ittitaz etmemek 
için ihtilât unsurunu şart koşmuştur. Yani bir 
kimsenin diğer bir kimseyi hakareti halinde bu-
nn ceza müeyyidesi altına alabilmek için asgari 
ikiden fazla kimse ile ihtilât etmiş olmasını şart 
koymuştur. Yani iki arkadaş birbiriyle konu
şurken biri diğer bir kimse hakkında (bırak şu
nu) şeklinde bir söz söylese, kanun bunu hakaret 
saymıyor, çünkü bunun çok inee ve acı netdeele-
rifıi mülâhaza etmiştir. Bu itibarla, kanaatim
ce, Ceza Kanununun esas unsurlarını ihtiva 
ed(en, asgari iht'ilâlt unsurunun burada da vaz'ı 
zaruridir. O da, Atatürk'e vukubulacafk haka
ret ve tezyiftir. Kaldı ki, bendeniz biraz daha 
ityri gideceğim;, Avrii Başman arkadaşımızla 
birleşerek şunu arzedeceğim : Atatürk gilbi bü
yük çapta, bir memleket evlâdına karşı vukulbu-
laçak hakaretin herhalde aleniyet unsurunu ih
tiva etmesi uteuimun menfaati mülâhazası icap
larıdır. 

Arkadaşlar, takdir edersiniz ki, Ceza Ka-
nıjunumuzda, Türkün muazzam vasfına tecavüzü 
vâzıı kanun ceza vesilesi ittihaz etmiştir. Bu da, 
bty gilbi ahvalin,, iftira, intikam ve kin vesile
si : olmasını önlemek içindir. Hattâ size hatır
lanmak isterim : Türklük mukaddesatına tevec-
cifh edecek olan her hangi bir tecavüzün ne de-
refeeye kadar suiistimal edildiğini! bildiği için 
Adalet Bakanlığı, birçok zamanlar tedbirler al-
TOJŞ ve bu nevi suçlarda ayrıca Adalet Bakan
lığının iznini almak suretiyle dâva açılması esa
sını kabul ederek vatandaşın hak ve menfaatle
rim muhafaza etmiştir. Eh, mesele böyle olur-
sa> Atatürk gibi muazzam bir şahsiyetim, bir 
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şu> v* &» fcra. ve ifaitlkam vesilesi Mraa- I niz de mevcut bir suretini kendilerine takdim et-

raıaJsı için aleniyet unsurunun behemiehal kanu
nun metin v& ma€i§l*Glne; girmesindte zarurfet ve 
$e$M mülâıhaıza ediyorum, 

MüJtrterem arkaç la r ; büst, heykel ve saire 
îneöelesiine gelince 4 Burada' da Avni Başman ar-
teadaşımm noktai nazariyle ittifak halindeyim. 
Tîafedir buyua^rsunua M, Oeza Kanunumda bah-
«©diten esasliaıin. en mühimi, Deıvliet aleyhinde 
aşlmen «uçiHerdar. Beevlet aleyMae işlenen suç
lar, kanunla» > çcfc ̂ esaslı müeyyM^er atara alın-
oiıştîr. ŞtiaMi bir nıillöÜLB. bekas^fe alâteadar-

BövkSt aİeyMne Elemen susglar hakSkındâ vaz'-e-
Öügn< hükümler şimdaye kadar yafam bir nokta-
«ia saiiîîtEmal ödilmiçtir. 

Roma, Fransa, ingiltere tari-
krahn nikelini odasında bulun-

duraıı bir kimsenin karısı, heykelin karşısında 
»eyuniâUj bu E/âse - Ma$esteVîdir diyfe, o kadın 
karalın varliğmı Mâl etlti diye idam olunmuştur. 

JKHM, her hangi bir sefbepfe hrcr kasda da mak-
run olmadan bir adamı o günkü şahsi ıstırapları 
hırsısında evmtfe balumdûrduğu. Atatürk'ün bir 
iheyfiaslmi alıp atsa, veya bir btoşkası, hizmetçi-
siyle veya ilerde boşanacağı karısıyla ihtilâfa 
düşs«, bımun bir iMraya vesile olması gayet 
mümkündür. BJba!aenaley&, m^yâan, park, mek
tep gaamo ve saâıre gibi umuma mahsus olan yer-
leödie&Atatüiik'üinbüst, heykel, âbide ve res
mine vututonlacak: tecavüzifer M, htem ızrar hem 
de âmöıe viöâahmı müteessri edeceğine binaen, 
ancak bu şekilde vukubulacak suçlardan dolayı 
BâçltilâirnV madıd&le yazılı oldu#u üz©re hapis 
cezası aüfema aîınmamni arz ve- t«Mif ediyorum. 
Bu husuısta €İa Mr takrir veriyorum «fendim. (Al-

AB&ÜRRAHMAN BÖYACIÖÎLLER (Zon-
giddâk); —Muhterem arkadaşlar; sizleri taciz et
tiğim için beni mastar görmenizi bilhassa rica edi-
yorum. ' . 

• Arkadaşlar- hakikat şundan ibarettir. Ata-
türifc*ffia«nnu müzakeresi sırasında bendeniz, ölü 
î^ rk büyükleri aleyhinde işlenen suçlar namı al-
lânda; bir def iştarge sunmuştum. Zabıtlara geç-
iaiştdr, Meclis Başkanlığı muameleyi tekemmül 
ıtâmt&tymek dosyaya koydurmuştur. 

öeç«tt otoıraîada kâtip arkadaşlardan bu de-
ğiştirgenin muamelere konmaması sebebini sor
dum, böylebir değtştârge yoktur dediler, bende-

tim. 
Arkdaşlar bu bir değiştirge midir, değil mi

dir, Hftmit Şevket ağabeyimiz değiştirge değildir 
buyuruyorlar, bunun bir değiştirge olup olmadı
ğını tâyin edecek olan İçtüzüktür. 

Velevki geçen Birleşimde dâhi vermiş olsam, 
değiştirgemin Adalet Komisyonuna havale edil
mesi içtüzük hükümlerinin icabıdır. İçtüzüğün 
116 neı maddesinin üçüncü fıkrasında : 

«Bu değiştirgeler komisyon raporuna ek ola
rak sahiplerinin gerekçeli anmalıkları ile birlikte 
bastırılarak, haklarında komisyonca verilen kara
rın ne olduğu ve sebepleri bildirilir» demektedir. 
Bendeniz Adalet Komisyonuna gittiğim zaman 
dediler ki: 

Yüksek Meclisin bize verdiği vazife, birinci 
maddenin formüle edilmesidir, bize bu değiştirgeni
zi tetkik salâhiyeti verilmemiştir. Bunun üzerine 
özür diledim dedim, ve komisyondan ayrıldım. 
Hakikat bundan ibarettir. Ortada bir değiştirge 
vardır. Değiştirgeler kanunun birinci ve ikinci 
müzakerelerinde olduğu kadar maddelerinin mü
zakeresi sırasında dâhi nazara alınır, icabeden 
muamele yapılır. 

Bundan başka Avni Yurdabayrak arkadaşı
mın da bir değiştirgesi vardır. €> da muameleye 
komnamaştır. Yapılacak iş, bu iki değiştirgenin 
okunması ve muameleye konmasından ibaretfâr. 

Sırf hakikati ortaya koymak için huzurunuza 
geldim, özür dilerim. 

BAŞKAN — Rîfat Taşkın. 
RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Mendim, 

bendeniz «manevi varlık» kelimesinin, formüRlnü 
teklif' eden arkadaşlarıma cevap vermek istiyo
rum. fö kaldırıldı sesleri). 

Evet, fakat «hatıra» kelimesi yerine «mânevi 
varlık» kelimesinin konulmasını istiyen arkadaş
lar var. 

îffendim mânevi varlık mefhumu, yine yaşı-
yan insan için, yani bu dünyaya has vasıflardan
dır. Bir insanın, yaşadığı müddetçe hem maddi 

' varîiğı varöhr, hem de mânevi varlığı vardır. An-' 
cak onun mânevi varlığına yapılan tecavüzler 
vardır ki, ona biz hakaret veya sövme suçu diyo
ruz. Onun için her milletin C£za Kanununda bu, 
"hâtıra olarak yazılmıştır. Çünkü Ölen bir ada
mın bu dünyada bıraktığı şey hâtıradır, onun 
hâtırasıdıf, hoş bir sedasıdır. Binaenaleyh gerek 

-m-



B : 104 *h.1 
Fransız Ceza Kanununda, gerek İtalyan Ceza 
Kanununda hep hâtıra (Memaire) kelimesi ko
nulmuştur. Alman Ceza Kanununda yine hâtıra 
kelimesi (Ankenken) konulmuş ve nihayet Ceza 
Kanunumuzda da hâtıra kelimesi konulmuştur. 
Binaenaleyh bu kelimenin bu kanunda vaz'ında 
büyük bir isabet vardır. Bendenizin maruzatım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN— Bahadır Dülger. 
BAHADIE DÜLGER (Erzurum) —- Muhte

rem arkadaşlar; Atatürk Kanunu Yüksek Mec
lise geldiği günden beri en büyük tereddüdü 
mucip olan nokta bu kanunun birtakım fesatla
ra; iftiralara, suç isnatlarına sebep olacak bir 
mahiyetten kurtarılması endişesinden ibaretti. 
Burada cereyan etmiş olan münakaşalar ve ka
nunun hugün almış olduğu şekil Yüksek Mecli
sin bu noktalar üzerinde İsrarla durmuş oldu
ğunu gösteren delillerdir. Ben Pazartesi günkü 
konuşmamda bir önerge vererek yaptığım tek
lifte bilhassa köylerde jandarmanın, zabıta me
murunun kolayca bir köylüye, bir bilgisiz va
tandaşımıza bu kanunun gölgesinde suç atfet
mesi ve bundan bir menfaat celbi yoluna git
mesi endişesini burada açıkça ifade etmiştim. 
Memleketin durumunu hepimiz bildiğimiz için 
böyle mühim bir kanun yaparken bilhassa bu 
gibi suiistimallere yol açmamak hususunda ti
tizlikle durmak mecburiyetindeyiz. Onun için 
ben de Muhterem Avni Başman'in, ondan son
ra arkadaşımız Celâl . Yardımcı'nın söylemiş 
olduklarına tamamen iltihak ediyorum. Kanu
nun Adalet Kom'isyonu tarafından yeni teklif 
edilmiş olan birinci maddesinin birinci fıkrasına 
«Alenilik» vasfı muhakkak surette eklenmeli
dir. Ta ki, İM kişinin arasında cereyan etmiş if
tiralara, suç tasnilerine imkân vermiyecek bir 
netice hâsıl olsun. İkincisi, heykel, büst ve âbi
delerle muhakkak umumi yerlerde, umuma 
açık bulunan yerlerde veyahut iş yerlerinde bu
lunan heykellere hasredilmiş olsun. Ta ki, bu 
mevzuda iftiralar, fesatlar önlenmiş olsun. Eğer 
bu, bir intizamı âmme meselesi ise, intizamı-
âmme kanunu ise, alenilik vasfının eklenmesi, 
umuma açık yerlerle, umumi yerlerin ve her 
türlü iş yerlerinin.buna eklenmesi zaruridir. Eğer 
bunlar olmazsa kanun, bir intizamı âmme ka
nunu olmaktan çıkar. 

Biz arkadaşlarla beraber bu yolda bir öner-
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ge de veriyoruz. Takdir Yüksek Meejisdnizindir 
elendim. 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük. 
j AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte-

rjem arkadaşlar, ben de birinci maddenin bil-
hjassa teknik kısmına dokunmak istiyorum. 
Hjfadde bir seneden beş seneye kadar ağır ha-
pjk cezasını ihtiva etmektedir. Ağır hapis ceza-
sij. Ceza Kanunumuzda bilhassa infaz rejimi ve 
fjgr'î ceza tatbikatı bakımından kendisini gös
terir. Eğer müddetle mukayyet olsaydı bura-
cfa her hangi bir ağırlık mevzuubahis olurdu 
kji ağır hapsin infaz rejimine taallûk etmekte
dir. Bu itibarla biz bu maddeyi olduğu gibi ka-
bjul edecek olursak, sürati önlemiş olacağız. 
Bilhassa kazalarımızda ağır ceza; mahkemeleri 
foktur. Bir heykele tecavüz edenler hakkında 
$j[üddei Umumi cürmümeşhut suçlarından do-
liyı mahkûmun süratle cezasının infazı salâhi
yetine sahip olamıyacaktır. Binanelayeh her 
şjeyden evvel (ağır hapis) kaydının (hapis) ola-
rjık değiştirilmesinde zaruret vardır. Cezaların 
ngıüessir olabilmesi için hükmün "süratle veril-
ntıesi zaruri olduğu, bilhassa bu kanun karşı
sında Heyeti Umumiyenin gösterdiği yüksek 
alâka ile de anlaşılmaktadır. Bu itibarla bir 
iinerge veriyorum, (ağır hapis) kaydının (hap-
sje) tahvilini istiyorum. Böylelikle müddet ba
cımından asla bir değişiklik: olmıyacaktır. 
Yine bir seneden beş seneye kadar hâkim" ha
pis cezası verecektir. Ancak bu hapis cezası
nın, infaz bakımından, hücre :hapsine tâbi tu
tulup tutulmaması bakımından, farkedecek-
tjr. Arada asla bir fark yoktur, bu itibarla 
önergemin kabulünü istirham ediyorum. 

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

rem arkadaşlar, görüşülen kanun tasarısının 
birinci maddesi kanunun ruhunu teşkil etmek
tedir. Görüyoruz ki bu mütaaddit fıkralardan 
iparettir ve yapılan tashihe rağmen bâzı güç
lükler ve noksanlıklar mevcuttur. Arkadaşlar 
ritıütaaddit değiştirge verdiler, bâzı değiştirge
ler bir fıkrayı tazammun etmekte, bâzı değiş
tirgeler ise müteaddit fıkraları ihtiva etmek
tedir. Bendeniz Riyaset Makamından bu mâd-
4e oya arzedilirken 108 nci maddenin tatbiki
ni rica ediyorum. Zira bu değiştirgeler içeri
sinde müteaddit fıkraları ilgilendirenlerden bâ
zı değişiklikleri haklı, bâzıları da yersiz görü-

.w.«»|-.. 
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lebilir. Eğer fıkra fıkra oya arzedilirse her 
fıkrayı ilgilendiren haklı değişiklik reddedil
mez. Bu itibarla 108 nci maddenin birinci 
maddede tatbik edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen yok. 

EMRÛLLAH NUTKU (Erzurum) — Ben 
evvelce söz istemiştim Beis Bey, ne olduî 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte

rem'arkadaşlar; evvelâ şunu arzedeyim ki, mem- .-\ 
leketin umumi şuurunda yer almış çok ehemmi
yetli bir meselenin müzakeresindeyiz. Bu itibarla 
hâdiseyi böyle gayet basit olarak geçiştiriverme-
nin: imkânı yoktur. Bu, hem bu memleketin var- > 
lığına taallûk eden bir iştir, hem de bu memle
ketin hürriyeti, hayatı ve demokrasinin durumu 
ile ilgili bir mevzudur. Onun İçin maddeyi mü
talâa ederken, bunu bütün etrafiyle mütalâa et
mek zorundayız. 

/Arkadaşlar; bundan evvelki metnin, hiç şüp
he yok, Yüksek Meclisinizce tasvip edilmiyerek 
komisyona gönderilmiş olmasının mucip sebep
leri vardır.'Bu mucip sebepler tamamen berta
raf edilmiş1 ise ve buna kaani isek şu hal
de elimizde bugün verilen metin kabule 
şayan demektir. Bizim müzakereler • sırasın
da üzerinde durduğumuz noktalar vardı. 
Bittabi komisyonunun, yeni metinde bunları na
zarı dikkate almış olduğu anlaşılıyor. Ancak; 
elimize gelmiş olan bugünkü metin üzerinde 
mütalâa serdeden arkadaşlarm hukuki mütalâa
ları üzerinde ben de bâzı cevaplar vermek isti
yorum. 

Arkadaşlar; ceza mevzuatımızda hakaret fii
linin, sövme fiilinin kanuni ve mânevi unsurları 
vardır. Binaenaleyh yeni metne komisyonun ha
karet ve sövme kelimelerini koymak suretiyle 
yapmış olduğu metin hakikaten çok tatminkârdır. 

Demin1 Celâl Yardımcı arkadaşımız dediler 
ki; basit hakaret fiillerinde bile ihtilât aranıyor. 
Şu halde hu metnel ihtilât konsun dediler. 
' Arkadaşlar, hiç şüphesiz umumi mevzuat 
içinde hakaret fiilinin unsuru kanunileri ne ise 
burada da, bu kanunda da hakaret kelimesinin, 
hakaret fiilinin aynı şekilde bittabi ihtilâtla vâki 
olması tabiidir. O itibarla metnin içine bir, de 
ihtilât kelimesini koymak kanun tekniğine esasen 
uygun değildir. Hakaret, hakikaten ikiden fazla 
gahşın ihtilâtiyle yapıldığı zaman, kanuni mâna-
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da hakaret suçunu intaç eder. Şu halde ben bu 
kelimelere başka birşey ilâvesine taraftar deği
lim. 

Gelelim .aleniyet meselesine : Arkadaşlar, ale
niyet meselesi üzerinde hissi olarak hakikaten 
uzunca durmamız icabeder. Fakat şunu da ar
zedeyim ki; bugün Atatürk'ün hâtıralarına vâki 
olan hakaret fiilinin failleri kasıtlarında daima 
kanunun pençesinden kurtulma yolunu hedef 
tutmuşlardır. Eğer biz bu maddeye aleniyet 
kelimesini koyarsak, şu halde cemiyetin cemi
yet odalarında, partilerin kendi yerlerinde, Ti-
canilerin toplandığı gibi gizli toplantılarda 
Atatürk'e hakaret edilmesine meydan vereceğiz 
demektir. 

Aleniyet öyle bir şeydir ki, arkadaşlar, za
ten hakaret neşir vasıtalariyle, basın yoliyle 
veya bunun gibi şeylerle yapıldığı takdirde ale
niyet ifade eder. Aleniyet demek bir hakaret 
suçunun sokakta veyahut evde yapılması ara
sındaki fark değildir. Bâzı sakaf altında yapı
lan suçlar vardır ki, bunlarda aleniyet vardır 
ve bâzan da sokaklarda yapılan fiiller vardır 
ki, bunlarda ise aleniyet yoktur. Şu halde fiilin 

t böyle açık yerlerde işlenmesi telâkkisi ile bu 
maddeye bir aleniyet kelimesinin sokulmasında 
ben çok mahzur görüyorum. Bahusus bu fiilleri 
irtikâp eden insanların ruhiyatına, pisikolojisi-
ne dikkat ettiğimiz takdirde onlara Atatürk'e 
her hangi odalarda istedikleri gibi küfür etmek 
salâhiyet ve yetkisini tanımış olmak vaziyetine 
düşeriz. 

Şu halde arkadaşlar, bu maddenin içine açık, 
kapalı gibi her hangi bir kelimenin sokulması
na da lüzum yoktur. Hakaret ve söğme kelime
leri tam manasiyle, kanuni ve hukuki mana-
siyle bizim istediğimiz hedefi tâyin etmiş bu
lunmaktadır. 

Arkadaşlar, mânevi varlık ve tezyif kelime
lerinin metinden çıkarılmış olması da çok fay
dalıdır. Size bir küçük misal anlatayım. 1929 
yılında üniversitenin son sınıfında idim. Birkaç 
arkadaş oturmuş konuşuyorduk. Atatürk'ün 
nutku mevzuubahis oldu. Bu nutuk için arka
daşlardan birisi, zebunküşlük dedi. Bu arkada
şımızı aldılar, apar topar götürdüler. Bu bir 
tenkid midir, tezyif midir? Bunu tâyin etmek 
güçtür. Fakat iş hakaret ve sövme tarzına 
intikal ettiği zaman, tam kanuni tâbir olduğu 
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için, -hâkim kanunu tatbik ederken bunu pek 
güael tefrik edebilir. 

Arkadaşlar, ben bir de ağır hapis cezası 
üzerinde duracağım. 

Büstlere -v<eya heykellere vâki olan tecavüz
lerin: ağır hapis cezası ile cezalandımlmasının 
bir hikmeti vardır. Bilirsiniz ki hâkimler bu 
hâdiselerde #uç ağır hapsi istilzam ettiği tak» 
dtede tevkif yapabilirler. Ama iş hapis eeza-sı 
olunca bu tevkifi yapma hâkim için biraz 
g&eleşir. Biz> Atatürk'ü temsil eden heykel
lere, âbidelere -vâki tecavüzü veyahut şuurlu, 
toplu, maksatlı bir tecavüzü ağar hafif cezaya 
bırakırsak bunun bâzı mahzurları olduğunu 
düşünmeliyiz. Size şunu söyliyeyim: Tieanile-
rin vâki ©lan tecavüzlerinde görülmüştür. Eğer, 
biz bu hâtıralara tecavüz fiillerini kaza mah
kemelerinde rüyet ettirmeye meydan verecek 
bir madde koyarsak yani, cezayı hapis olarak 
koyarsak arkadaşlar, toplu tarzda yapılan bu 
hareketin bu memlekette şuriş çıkarması imkâ
nı vardır. Tieanilerin Ankara Ağır Ceza Mah
kemesinde tekbir getirerek ortalığı teşviş et
tikleri, anarşik duruma getirdiklerini düşünün. 
Zabıta kuvvetlerinin zayıf oldukları yerlerde 
bunları rüyetine müsaade ederseniz. (Zabıta 
kuvvetleri zayıf değildir. Her yerde kuvvetli
dir sesleri) 

BAŞKAN —• Zabıta zayıf değildir. Her yer
de kuvvetlidir. Sözünüzü garı alınız. Zabıta 
kuvvetlidir^ zayıf değildir. 

EMRUtıLAH NUTKU (Devamla) — #eri i 
aldım,i efendim, -aldım. 

Arkadaşlar; bir insan konuşurken onun kas-
dına dikkat etmek lâzımdır. Sen illere nazaran, 
ilenlerin aabıta kuvvetleri zayıftır demek iste
dim, (asıdır azdır demek istedi »esleri) eret ş 
azdır demek istedim. 

Çok râea ederim zabıta kuvvetlerinin az ol
duğu jböyle yerlerde vâki olacak cemi, anarşik 
tezahürler bu memleketin başnaa yer yeis bir
çok yerlerde hâdiseler çıkabilir. O itibarla vi-
lâyet merkezlerinde bilhassa ağır ceza merkez
lerinde bu suçların, görülmesi gayet doğrudur : 
ve lâzımdır. Ve hâkim de bunları,, bu suçluları 
daha kolay tevkif etmek,, tevkil sebeplerini da- , 
ha kolay bulmamtıa vesile vermiş ©luruz. Ben 
komiışyondan, gelmiş olan ve üzerinde hakika
ten uzun uzadıya münakaşalar yapriamk tedvin ı 
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edilen t|u metnin yüksek heyetinizde kabul 
edilmesini istirham ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HÂMÎD 
ŞEVKET.İNCE (Ankara) — Efendim; muhte
rem heyetinize verilen takrirlerin irşadı ve ışığı 
altında (tetkikimizi yaptık. Ve nihayet huzuru
nuza sunduğumuz metni okuttuk. Şimdi bu met
nin, muallel veya muhtacı tadil olan yerleri hak 
kındaki itirazları cevaplandırmak için birinci 
derecede üzeninde üç, arkadaşımızın durduğu 
«aleniyet» tâbiri hakkında maruzatta buluna
cağım.. ı Esas itibariyle aleniyet her suçta bahis 
mevzuu olan bir ceza unsurudur. Kabili tasav
vur ımufiur ki mahalli halada, evinizin içinde kim
senin görmediği bir yerde delilsiz şekilde işlen
miş bir i fiili memnudan dolayı bir adam hakkın
da takibat yapılabilsin? 

Bir ceza hâkiminin burada şimdi fikrime lâ> 
yih olan mütalâasını arzetmek isterim. Bu ceza 
hâkimi diyor ki: 

Ey $iz bedbaht sanıklar, yazık size ki suç 
işleme^ kararını aldığınız zaman deliller muva
cehesince, sizi mahvedecek burhanlar karşısın
da bu .kararı icra mevkiine koydunuz. Niçin 
tedbirinizi daha evvel almadınız? N ı̂çin âlemin 
huzurunda aleni şekilde bu fiilin faili oldunuz? 
Ben şu,dakikada düşünüyorum; binlerce on bin
lerce iıjısan hu sizin işlediğin cürümden daha 
ağır nej kadar cürümler işlemektedir. Fakat on
lar kendilerini aleniyete vurmamışlardır, zekâ
larını Inülanmışlardır ve savcı eline düşmemiş, 
yargıç j karsısına çıkmamıştırlar. Fakat ya siz 
bedbakjjlar diyorlar ki, aleniyet unsuru konsun. 
Konmapa suç ortadan mı kalkacak? Aleni olmazsa, 
hafi olfar ne demektir? Meselâ Hâmid Şevket 
evine | ö arkadaşını çağırmış. Evi, mesken ma-
suniyejjâ ile kanunen mahfuz bir haldedir. Evi
dir, kajlesidir. Fakat 20 arkadaşına bir konfe*-
ı̂ ans veriyor; niye Büyük MiÜet Meclisini yık
mıyoruz, niye kanlı bir mücadele çıkaramıyo
ruz, dfjye konuşuyor. Bu alenî değildir, bu be
nim çajtnum altındadır. Nihayet 5 -15 kişi ile 
yaptığ|m bir toplantıdır diyerek, ben bu ağır 
suçun jmürtekibi olmama rağmen eezai takip
ten m|sîin mu alacağım? Daha açığını söyli
yeyim-)- Evim kaledir, içinde yaşıyorum, &t-
kat er^in kaçakçılığı yapıyorum bodrum katın
da. Efükümete bu vaziyetim ihbar olunsa, ale
nî olnşyau'bu fiilden dolayı ben takibatı^ceza*-
iyeye ^âruz kalmjyaeak mayıi&f Kaçakçılık 
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Sapıyorum, ihbar olundu. Kimsenin haberi 
yok, bodrum katında memnu eşyayı saklıyo
rum: Yani demek istiyorum ki, bu misallerle 
heyeti nıuhteremenizin dikkatini şu nokta üze
rine davet etmek istiyorum ki, (aleniyet) un
surunun maddeye konmasına ilmen icap ve 
ihtiyaç yoktur. Biz gerekçemizde hakaret su
çuna ait faslın hukuki müf at ve mefhumu içe
risinde bu kanunu tedvin ederek yüksek huzu
runuza getirmiş bulunuyoruz. Ferde karşı ya
pılan hakaret suçundan aranılan anasırı ka
nuniye ne ise Atatürk için de aynıdır. Haka
ret suçunun tekevvünü, ya gıyabi veya vica
hi şekilde olur. Gıyabi hakarette, ikiden fazla 
kimselerin şahadeti lâzımdır. Bir defa Ata
türk'e vieahta hakarete, maddeten imkân yok
tur. Çünkü Atatürk hayatta değildir. O halde ha
karet ancak gıyapta olabilecektir. Buna binaen-
dir ki Ceza Kanununun 482 nci maddesindeki a-
nasır yani ikiden fazla kimseler yanında suçun 
ika edildiğim ispat etmek lâzımıgelmektedir. 
yani 482 nci maddeye dayanan bir vatandaş, bir 
müteamzm aleyh, dâvasını ne ile ispat edecek
se Atatürk'^ karşı yapılan sövme ve hakaret 
fiilleri de ayni şekilde ispat edilecektir. Madde
deki maddi aleniyet ikiden ziyade kimselerin 
şehade tidir. Aleniyetin muadil ve mütenazırı 
üç kişinin huzuru ölüyor. O halde aleniyet tâbi
rini koymak ilmen, teamülen, doktrin itibariy
le, içtihadı müstakirre ile sabit olmuş bir vazi
yetin zaid bir şekilde tekrarı olur. Celâl Yar
dımcı arkadaşımız bir misal aldı. Meclise taar
ruz meselesi; 159 ncu madde. Filhakika o mad
denin sinesinde aleniyet tâbiri kullanılmıştır 
fakat kullanılan her terimde mutlaka isabet 
vardbr<diye iddia olunamaz. Kanunların tadille
ri, tağyirleri, bunun tesiri altında yapılmakta
dır. Evet 159 ncu madde; Türklüğe, Reisicum
hura, Hükümetin şahsiyeti mâneviyesine, adli
yenin şahsiyeti mâneviyesine taarruz ifade eden
lerden bahis olan bir maddedir. Bu maddede, 
aleniyet tâbiri konulmuş olmakla alâmeleinnas 
sokak ve meydanlarda bu suç işlenirse mâruzu 
takip olacaktır. Yani kendi evinde 159 ncu 
maddenin yazdığı şekilde, mahrem yerlerde iş
lenen suçlardan dolayı takibat yapılmıyacağ] 
anlaşılıyor. Yani meselâ kendi ailesi, içinde; 
karısı, çocuğu, torunu, büyük babasının bulun
duğu bir yerde bir adam bîr suç işlese, faraza 
karısını, veyahut evlâdını bıçaklasa, karımı ben 
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vurdum, fakat bu suçun işlenişinde aîeriiyet de-

i ğil mahremiyet vardır diyen binaenaleyh' bun
da mahremiyet suçlu bir adam hakkında taki
bat yapmıyacaktır. Bence 159 ncu maddeye bu 
aleniyet tâbiri yanlışlıkla girmiştir. (O ajn 
dâva sesleri) Hayır arkadaşlar ayrı dâva değil, 
aynı dâvadır. Binaenaleyh şimdiki maddenize 
aleniyet tâbirinin konmasına hiç lüzum yoktur. 
Dayandığımız esaslar dâhilinde yani Ceza Ka
nununun 480, 482 ve 488 nci maddeler mefhum 
ve müf adına sokmakta ve hususi bir terim ya* 
ratmakta mâna yoktur. Çünkü hakaret ve söv
medeki ihtilât unsuru, esasen aleniyeti ifade 
eder. 

Bir de ağır hapis cezasından bahsettiler. 
Efendim; ikinci fıkraya dikkat nazarınızı ke
mali ehemmiyetle eelbederim. Ticanilerin caıii-
yane savletleriyle, yüreklerimizi yakan feci ve 
raezmum hareketleriyle memlekette neler yap
tıklarını görmekteyiz. Atatürk'ü temsil eden 
heykel, büst ve âbideler veya Atatürk'ün kab
rini tahrip eden, kıran, bozam veya kirleten kim-
dey bir yıldan beş yıla kaklar ağır hap&e mahkûm 
olur. Maddedeki gılzetfe, şiddete, vehamete 
kemali itina ile dikkat buyurmaaıızı rica ederim. 
Birinci fıkrada alelade sövme veya hakaret mev-
zuutoaMstir. 

İkinci fıkranın sevk sebebini anlamak için, 70 
vakasına şahit olduğumuz heykel kırma, tahrip 
etme hâdiselerini size hatırlatırım. Tahrip fiili
nin, kırma fiilinin, arkadaşlar hatırlarsınız, bir 
yerde Atatürk'ün büstünü alıyor, ağaca akıyor. 
Feci bir beyannameyi büstün boynuna aJsıyor. 
Bu adamın hareketini alelade Atatürk'e hakaret 
etmiş diye telâkki ederek hapis cefâsı ile mah
kûm etmek doğru olur mu? .Ceza tâyininde fi
ilin redaeti her zaman nadana alınmak icafoeder, 

Bu itibarla arkadaşlarımızla metni durudı-
raz münakaşa ettik. Realitelerin üzerimize yığ
dığı tesiri azim ve Meclisi Âlinin irşadı ve ışığı 
altında biz bu metni kabul etmeye mecbur olduk. 
Madde. metni .hakikate uygun ve vakalara teta- , 
buk etmektedir. Binaenaleyh maddenin aynen 
kabulünü istirham ederim. . 

AVNl TAN (Afyon.KaraıMfear) — Bir sual 
isoracağım. 

BAŞKAN — Komisyon: s&zeüisüniden mr? 
AVNÎ TAN (Afyon Kardbisar) — Evet. 
Efendini; resimler keMmeisi kalktı mı! 
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KOMİSYON ADINA HAMÎB ŞEVKET 

ÎNCE (Ankara) - -Res im tâbdriiıi kaldırdık. 
Resim tâbirinin birçok ihtilâta ntt^dan verece
ğini düşündük. Katta şu »elbebe l^üftejı kaldır
dık. Posta pullan üzerinde resimler, gaaşeieler 
özerinde resimler vardır. Eld« satjlaaı resimler 
vardır. Halbuki asıl Hükümetin teklif lâyiha
sında Atatürk'ü temlsil eden resimlerin meselâ 
evlerimizle devâiri resmiye ve hussusiyeye astığı
mız resimlerle bürolarımızda masalarımızın başı
na asılan ve ihtiram ifade eden resimler kasdo-
(tonmuştur. Fakat bâzı arkadaşlar tarafından, 
recini tâbiri mücerret ve mutlaktır, bâzı iihti-
lâtlana sebep olabilir, resim tâbirini kaldıralım, 
dediler. Bizde, ihtilâta mâni olmak için yalnız, 
heykel, âbide, ve saire denilmek kâfidir, diye 
düşündük ve onun için resim kelimesini çıkar
dık. Mahaza rey ve karar, Heyeti Alîyenizindir. 
Nasıl isterseniz, en uygun şey o olur. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, ko
misyon sözcüsü, hazırlanan kanunun umumi 
Ceza Kanununun umumi esasları dairesinde ha
zırlandığından bahsile, ihtilât keyfiyetinin met
ni maddeye konmasına mahal olmadığını söyle
di. 

Ceza Kanununun mucip sebeplerinde ihti
lât unsuru tasrih edilmiş ise de, bu kanunun 
hakaret ve sövmeye ait olan metinlerinde mev
cut, yani yapışık olan mucip sebebe rağmen, 
bu metinde «bir veya birkaç kişi ile ihtilât ede
rek hakaret edenler, şovenler» deniliyor. Umu
mi hükümleri sinesinde taşıyan bir kanunun 
metnine ihtilât, unsuru vaz'edilir de müstakil 
mahiyette olan şu kanunda metni maddeye bu 
ihtilât unsuru niçin konmaz, bundan nasıl fariğ 
kalınır? Bu itibarla bu yoldaki itiraza hiçbir 
veçhile mahal yoktur. Aleniyete gelince: 

Efendim; hakaret ve sövme suçtur, nefret 
ve tezyif mevzuudur. Vazıı kanun aleniyet key
fiyeti ile ince bir nokta düşünmüştür. Gizli ya
pılan bir suçun delilleri ile aleni işlenen suçun 
delilleri arasında dağ kadar, gece ile gündüz ka
dar fark yardır. Bir kimse gizli olarak birini 
öldürürse suçsuz mu kalacak dediler. Gizli eroin 
kavgacılığı yapan kimseyi bu gizlilikten dolayı 
zaMfe:dramakta3İ fariğ mi kalacak, dediler. Bu 
işle ©pcBi alâkası yoktur efendim. 

Vazs kanunun 15$ ricu; maddede işaret etti
ği gibi,"mi gibi mühim mesâilde hakaret fiilinin 
tekevvününde aleniyet uıısBra vaz 'etmenin se-
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bep ve hikmeti vardır. Bu itibarla o aleniyet 
işini kişa takdir edecektir? Şüphesiz ki hâkim. 
Fakat ajlleniyetin metni maddeye girmesinde za
ruret yardır. Komisyon sözcüsünün ileri sürdü* 
ğü misillerle buraya konması gereken (aleni) 
sözünün bir alâkası yoktur. 

Taktirimin kabulünü ve maddenin o şekilde 
tâdilinij rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı? 

OSfAN ŞEVEÎ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — 
Söz istiyorum. I 

BAŞKAN •— Buyurun. * 
ADfLET KOMİSYONU ADINA OSİAN 

ŞEVKİÇÎÇEKDAÖ (Ankara) -.— Sayın şrka-
daşlarıjm; bu maddenin tesbiti sırasında Aâalet 
Komisyonu inceden inceye üzerinde durmuş, ce
za* hukukunun, Ceza Kanununun mevcüit ve 
muayyjen olan prensiplerini tetkik ve tahlil et
miş -yâ bütün bunların ışığı altında maddeyi, 
huzurunuza sunduğu şekilde, tesbit etmiş bu
lunmaktadır. 

Arkadaşlarımızdan birkaç kişi «thtilati ede
rek» mhirinin bulunmasını ve «Aleniyet»'keli
mesinin konulmasını teklif ediyorlar. Bizce bu
na lüşum yoktur; (Lüzum var sesleri, gürül
tüler) 

;en Türk Ceza Kanununun 480 ve 482 nci 
İslerinde hakaret ve sövme fiilleri tarif ye 

tâbir i edilmiştir; bu, bir ıstılahı hukuki ve ce
zai halini almıştır. Hâkim, müdafi, avukat, 
herke! bunu bu çerçeve dâhilinde, böylece bil
mektedir. Hattâ Türk Ceza Kanununun 159 ucu 
madd îsinde tahkir ibare ve ifadesi vardır. Fakat 
orada birkaç W" siyle ihtilât ederek tahkir denil
memi ftir. Orada prensipi 480 ve 482 nci madde
lere i: 'ca etmiştir. 480 ve 482 nci maddeleri^ ha
karet! ve sövmeyi tarif eden ışığı altında Ibu 
maddp tanzim ve tesbit edilmiştir ve bunu böyle 
anlamak lâzımgelir. Zaten bu suçların tekevvü
nü iijin evvelâ (Hâtıra) olacaktır; sonra bu hâ
tıraya ikiden fazla kişi ile ihtilât ederek tahkir 
etme I veya ona sövme mevzuubahis olacaktır. 
Hâkiıja de sanık da, onu müdafaa ederi* kimseler 
de bunu böyle arilıyacaktır. Ne aleniyetin ve n* 
de birkaç kişi ile ihtilât ederek tahkir etmek 
veya sövmek gibi bir hâlin madde içinde fikri
ne lüzum ve ihtiyâç vardır. Maddenin metni 
sariljtir, efradım camidir, takdirinize arzederim. 
(Alkislar) 

Zaı 
madd^ı 
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. BAŞKAN ~ Avni Yurdabayrak. I 

AVNÎ YNRDABAYRAK (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlarım, Atatürk hakkındaki bu 
Jkanun; Türk Ceza-Kanununun umumi prensiple
rine uygun bir şekil.ve çerçeve dâhilinde çıkarıl
mak istendiği içindir ki, ben de huzurunuza çık
mış bulunuyorum^ 

Deminden beri arkadaşlarımız birinci madde
nin bir ve ikinci fıkraları üzerinde münakaşa ve 
mütalâalarını beyan ettiler. Bendeniz birinci ve 
ikinci fıkra üzerinde birşey söyliyecek değilim. 
Madem ki Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hak
kındaki bu kanunu Türk Ceza Kanununun umu
mi esasatına uydurmaya çalışıyoruz; o takdirde 
üçüncü fıkra tamamen haşivdir. Çünkü Türk 
Ceza Kanununun birinci kitabını teşkil eden ve 
«esaslar» başlığı altında tanzim edilen 10 bap, 
birinci maddeden 124. üeüye kadar olan madde
leri ihtiva eder. Burada 64 ve 65 nci maddeler 
vardır. Yani bir suç ya bir kişi tarafından işle
nir veya birden fazla kimseler taraf nidan işlenir. 
Birden fazla kişiler tarafından işlenirse iştirak 
vardır, iştirak de ya maddi iştirak olur, yahut 
da mânevi iştiraktir. Ya bir adam doğrudan 
doğruya birisini öldürür, veya, burada mevzuu-
bahis olduğu gibi; Atatürk'ün mânevi şahsiyeti
ne hakaret, heykellerini, büstlerini kırmak, söğ-
mek ve saire gibi fiiller 3 - 4 kişi tarafmdon ve 
müştereken yapılırsa aleni olan bütün bu haller 
64 ncü maddeye girer. Bir de suçu kendisi yap
maz da bir başkasını bu işe azmettirirse o tak
dirde yapan da, yaptıran da aynı cezayı görür. 

Bir de 65 nci madde vardır. Burada azmettir
mek mevzdubahis değildir.. Talimat verir, suçun 
işlenmesini kolaylaştırır, yardım vadinde bulu
nur. 64 ncü maddedekilere faili asli gibi ceza 
verilirken, burada vâzn kanun 65 nci maddede 
faili asliye verilen cezanın yarısını vermiştir. 
Halbuki bu üçüncü fıkrada görüyoruz ki; teş
vik ve tahrik edenlere bu ceza veriliyor. Şu 
halde bununla Türk Ceza Kanununun 65 nci 
maddesi hükmünden ayrılmış oluyoruz. Bu iti
barla bundan hiç bahsetmemek lâzımdır. Çünkü 
hâdise mahkemeye gittiği zaman hâkim bunun 
cezasını verir, azmettirmişse. suçluya vereceği 
tsezayı aynen hükmeder.Bu itibarla 3 ncü fıkra 
bendenizce haşivdir. Eğer haşiv telâkki edilmez
se maddede (azmettirmek) demek suretiyle. Türk 
Ceza kanununun ana hükümlerine uygunluk temin 
edilmiş olur. Bu. suretle de matlup hâsıl olmuş 
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I olacaktır. Ben haşiv olarak telâkki ediyorum ve 

bu hususta bir de takrir vermiş bulunuyorum, 
kabulünü istirham ederim. Takdir yüksek heye
tinizindir. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDlN NASÜ-
HlOĞLU (Edirne) — Efendim, Yurdabayrak 
arkadaşımız maddenin son fıkrasındaki hükmün 
haşiv olduğundan bahsetti. Biz öyle görmüyo
ruz. Çünkü bir kere ayrı bir kanun içindeyiz, 
ikincisi, yapılan vaka ve hâdiselerde bunların 
hakiki failleri onu yapanlar olmakla beraber 
birçok da müşevviklerinin tahtı tesirinde oldu
ğu görülmektedir. Suçlarda, tatbik edilen ma
hiyetleri itibariyle, müşevvikleri de olduğu 
için, bu metinde bu fıkranın kalması haşiv de
ğildir bilâkis maddeyi itmam edici, ikmal edi
ci bir müeyyidei kanuniyedir efendim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HAMÎD 
ŞEVKET İNCE (Ankara) — Avni Yurda
bayrak arkadaşım, Ceza Kanununun 64 ncü 
maddesiyle suça azmettiren, faili asli ile hem 
fiil olarak ceza görüldüğüne dair ahkâm 
ayakta iken bu hükmü hususinin buraya sev-
kedilmesi sebebini anlıyamadık ve haşivdir, di
yorlar. Bu haşiv tâbiri, bu suça azmettirmesi 
için suç sebebine hizmet etmektir. Meselâ Av
ni Yurdabayrak kardeşime şu misali arzede-
yim: Bir adama, gel buraya, sana şunu bunu 
vereceğim, şu faydayı vereceğim, git şu ada
ma karşı şu fiili işle, diye bizzat benim tarafım
dan teşvik edilmesi lâzımdır. Azmolunan adam 
bir âlettir. Azmettiren faili asli olmanın sebe
bi illeti budur. Fakat biz burada şunu kasde-
diyoruz: Bunu biz daha aşağı bir mânada alı
yoruz. Eğer azmettirmek mahiyetinde olan bir 
suçta onu yapacak fakat böyle tipte olmıyan 
adam diyecek ki, bizim dinî itikadımız böyle
dir. Bu hareketi ieabettiren adamın elindeki 
resmi kırıp atması lâzımdır ve yapın diyorum, 
yapıyor. Faili asli kararını almış yani mutla-

• ka bir suç işleme kararındadır. Kendisini teş
vik ediyor. Yapma kararının aleniyeti ve işle
me kararının aleniyeti, onu bir fiile teşvikten 
ibarettir. Fakat hâdisenin hususiyeti, maznu
nun hususiyeti ve hassasiyeti burada ağır ceza
yı müstelzim görünüyor. Çünkü azmettirmenin 
daha altında bir hususiyet vardır. Teşvik et-
mefc dahi aynı cezayı müstelzimdir. Çünkü iş
lenen suçun cemiyet vicdanında, memleket 
evlâtları üzerinde bırakacağı vahametle ceza 
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mütenazır olsun. Binaenaleyh azmettirme ile 
bizim burada kabul ettiğimiz teşvik bir mâna ve 
mefhumda değildir. Teşvik başkadır, azmettir
mek başkadır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — iki arkadaş daha söz aldı. Bi

risi Süreyya Endik, diğeri de Mazhar özsöy ar
kadaşımızdır. Fakat verilmiş kifayeti müzakere 
önergeleri de vardır. Nasıl tensip ederseniz? 
(Soldan «reye, reye» sesleri) 

önergeleri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma ve tartışmalarla mesele aydınlan

mıştır. Yeterliğin oya konulmasmı arz ve teklif 
ederim. 

Yozgad 
Yusuf Karslıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin kâfi görülmesini teklif ediyo

ruz. 
Kocaeli Yozgad 

D. Ethem Vassaf Niyazi Ünal Alçılı 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmlar kâfidir. Maddenin oya arzını tek

lif ederim. 
Burdur 

Mehmet özbey 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde üzerindeki görüşmenin ye

terliğine kaaniiz. Oya arzedihnesini teklif ede
riz. 

*• 
Gümüşane Afyon 

Cevdet Baybura Ahmed Veziroğlu 
Siird 

M. Daim Süalp 
BAŞKAN — Efendim; bu kifayeti müzake

re önergelerini reye arzetmeden evvel Süreyya 
Endik arkadaşımız komisyon sözcüsünden bir 
sual soracaktır. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Suça 
azmettiren siyasi bir parti ise gene bu şekilde 
mi cezalandırılacaklar? 

KOMİSYON ADINA HÂMÎD ŞEVKET İN
CE (Ankara) — Efendim ebedî bir kaidei ceza
iye vardır. «Şahsiyeti hükmiyeler, cismani ceza
lara mâruz kalamazlar.» Şahsiyeti hükmiyeyi 
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temsil eden heyettir. Her fiil failine izafe olu
nur. Cezada niyabet cereyan etmez. 

Bir fiilî memnuu işlemekten ancak cismanî 
şekilde mesul olur. Kurullar, hukuki mefhum
lardır mefhumlara, ceza verilemez. Münferit ve
ya!, müctemi şekilde işlenen suçlar için münferi
den yahut müctemian ceza verilir. Fakat şahsi
yeti hükmiye namına bir cemiyet, veya kurul 
üyelerine ceza verilemez. Tekrar ediyorum ce
zalar şahsi olur, bunda vekâlet, niyabet cereyan 
ettnez. 

HASAN OSMA (Edirne) — Efendim, bir 
şehir Atatürk 'ün heykelini yapmayı kararlaş
tırmış mütaahhidine vermiş, adam on bin lira 
sarfiyle bir heykel vücuda getirmiş. Fakat be
ğenilip kabul edilmemiş, bu sebeple bozmak za
rureti hâsıl olmuştur. Ne olacak.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın aklına 
böyle bir ihtimal gelmiş fikrini söylüyor, fikir
lere hürmet edelim, arkadaşım cevap istiyor. 

KOMİSYON ADINA HÂMİD ŞEVKET İN
CE (Devamla) — Efendim, arkadaşımızın istizah 
ettiği bu mesele, burada bu kanunun havzai 
teisirine giren mesailden değildir. Her cürümde 
olduğu gibi kasıt, şartı evveldir, unsuru evvel
dir. Ve cezanın besmelesini teşkil eden ilk mâne
vi unsurdur. Bu itibarla kasıt olmıyan yerlerde 
asla suç düşünülemez. 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Suçlar dere
celidir, fiile teşebbüs ettiren ile azmettiren ara
sında bir fark vardır. Arada böyle bir fark ol-
dnğu halde niçin aynı ceza tatbik ediliyor! Es
babı mucibesi nedir?. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÂMlD ŞEVKET 
İNCE (Devamla) —- Demin arzettim efendim, 
meselenin ehemmiyeti, kanunun hususiyeti ve 
gürülen gayenin kutsiyeti itibariyle meselede 
biir hususiyet tesis ediyoruz. Bu kanun, hususi bir 
kanundur, hatırlamanızı rica ederim. Hususi ka
nunda, hususi ihtiyaçların ifadesi verilir, yani 
bazan ahkâmı umumiyeden ayrılmak zaruri 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Ayrılmıyor 
ki, onu soruyorum. 

H İ M l D ŞEVKET İNCE (Devamla) — Bu
rada biz, meselâ Pilâvoğlu evinde oturuyor, akın 
a | ın Çubuk'tan adam getiriyor, zafer meydanın
da heykel baltalıyor, fakat Pilâvoğlu evinde otur
maktadır. Lâkin teşviki yapan odur. Adamı ça
ğırıyoruz, bize : Ne yapayım efendim beni tahrik 
etttiler, teşvik altında kaldun diyor. 
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Zatenakıllı suçlular daima perde arkasında 

faaliyet göftetritfkj?. (Kâfi kâfi sesleri). 
BAŞKAN —Başka söz alan arkadaş kalma

mıştır, ki&tyeti müzakere; önergeni rey a arzedi-
y©rum. 

Maddelera gexgaeden önce Boyacıgiller arka
daşsınız- değiştirge, verdim, nazara alınmadı dedi. 
Bizbuîdeğfetir^eyİ! 11 değiştirge ile birlikte Ada
lar Komi^oösuna vssmişjtik Adalet 'Komisyonu, 
Abdürrahman Boyacıgüler arkadapmızm değiş-
tirgesiöi, değiştirge- mahiyetinde değil,, müstakil 
bir kanun.' teklifi mahiyetinde görerek tetkikıka 
va&'etmemiştir. Binaenaleyh tensip buyurursanız 
ben de arzedeeeğim ki, bu bir değiştirge değildir. 
Komisyon bu şekilde bildirmiştir. Tensip buyu
rursanız.ıttûahâsol edilmek üzere burada bir ke
re okuyalım. (Lüzumu yok sesleri) O halde okun
masından-sarfı nazar edilmiştir, 

Değiştirgeler var onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen azettiğim esbabı mucibe dolayısiyle 

göj&şüîen birinci maddenin İçtüzük gereğince 
fıkraîikra oya arzedilmesini teklif ederim. 
(İçt&zük madde) 

108 
Siird 

M. Daim Süalp 

(istanbul Milletvekili Ahilya Mosho&'un 
önergesi tekrar okundu). 

Sayın Başkanıma 
Atatürk Kanununun 1 net maddesi hakkında 

defîştirg* 
Madde 1. — Atatürk'ün hâtırasını alenen 

ta&kîF edfcn veya «a- sevenler bir seneden beş 
se»eyef kadftT* ağir hapis iîe cezalartdırıferlar. 

Bmuw yerîe*dey resmî vey« husrasâ her tür-
îff İ ^ T Ç çalışma mahallerinde veya üıerkese açık 
toplanma yerlerinde Atatürk'ü temsil eden re-
j^m-v# heykellere veya Atatürk'ün kabrine ha-
karre* edenfer, onları kesden tahrip edenler ve-
y» MrleteK^er h#kkmdâ da ay^ı ceza verilir. 

(Üçüncü fıkra aym ite kafıyor) 
İzmir 

Âvm Bakman 

Baskamlığ^ 
Birinci maddedeki ağjr hapis cezasının ha

pis olarak değiştirilmesinin oya konması arzo-

Çorum 
Ahmet Başibüyük 

Yüksek Başkanlığa 
Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 

Kanunun birinci maddesinin aşağıdaki şekilde 
tadilini arr ve teklif ederiz: 

«Atatürk'ün hâtırasına alenen hakaret eden 
ve söven kimse bir seneden üç seneye kadar ha
pis cezasiyle cezalandırılır.» 

Umumi veya açık yerlerle her türlü iş yerle
rinde bulunan ve Atatürk'ü temsil eden heykel, 
büst, âbidelerle Atatürk'ün kabrini kıran, bo
zan ve kasden kirletenler bir seneden beşr sene
ye kadft* hapis ce2asıyle cezalandırılırlar. 

Erzurum Ağrı 
Bahadır Dülger Celâl Yardımcı 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin son fıkrası haşivdir. Türk 

Ceza Kaaujaunua 64 ncü maddesine aykırı olup 
65 nci maddedeki (teşvik, tahrik) unsurlariyle 
64 ncü maddeye ait cezayı hükmettirmektedir. 
Bu itibarla bu fıkranın maddeden çıkarılmağım 
arz ve teklif ederim. 

Zongulcfak 
Avni Yurdabayrak 

BAŞKAN —. Şimdi birinci maddenin birinci, 
fıkrasına tekrar okutuyorum. 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar baklanda 
Kanun 

MADDE 1. — Atatürk'ün hâtırasına haka
ret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Efendim verilen değiştirgelerin 
bir kısmı fıkraya bir kelime ilâvesi veya bir ke
lime tayyını talebetmektedir; bir kısmı da bir 
madda şeklinde kaleme alınmıştır. Bu madde ko
misyonca Ü£ fıkra halinde yazılmıştır. Müsaade 
ederseniz birinci fıkrayı ilgilendiren değiştirge
leri okuyalım, tasvibinize arzedeyim. Dikkate 
alınması kabul edilirse komisyona havale ederiz, 
komisyon o suretle değiştirir. • 

En aykırı olan önergeyi, okutuyorum: 
(İstanbul Milletvekili Ahilya Moshoa'un 

önergesi bir, daha okundu). 
BAŞKAN — Bu teklif müstakildir. Teklifi 

lunuı?. 
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dikkate alanlar.. Âİmıyanlar.. Kabul edilmemiş- ! 
ti?. 

(izmir Milletvekili Avni Başman 'm teklifi 
tekrar okundu). 

AVNl BAŞMAN (İzmir) —• Takririmdeki 
« Ağır » kelimesinin kalkmasını ve « beş sene » 
nin «üç sene» olmasını teklif ediyorum. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — O halde bi
zimki okunsun. 

(Avni Başman'in önergesiyle Celâl Yardım
cı ve Bahadır Dülger'in önergesi tekrar okun
du) . 

BAŞKAN —.Celâl Yardımcı ve Bahadır 
Dülger'in önergesinin birinci fıkrası ile Avni 
Başman'm önergesinin birinci fıkrası, aynı ma
lı iy ettedir. 

Dikkate alınıp Komisyona verilmesini kabul 
edenler.'.. Etmiyenler... Dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

HÂMlD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Muh
terem heyetiniz « alenen» kelimesinin madde
nin metnine ilâve edilmesini kabul etmiş oldu
ğu için Komisyon namına biz de kabul ediyo
ruz. (Yaşa sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi kabul edildiği şekilde 
okunacaktır. 

«Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden 
ve söven kimse bir seneden üç seneye kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.» 

SAFFET GÜROL (Konya) — Hapisle ol
maz, Avni Başman'm dikkate alman önergesi 
öyle okundu. «Hapisle cezalandırılır» şeklinde. 
olmak lâzımdır. 

HÂMlD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Yazı
lışta «hapisle» denmiş, bir yanlışlık olmuş; 
«hapis cezasiyle» olacak. 

BAŞKAN — Zaten öyle okundu. 
Birinci fıkrayı değişen şekliyle bir daha 

okuyoruz efendim. 
«Atatürk 'ün hâtırasına alenen hakaret 

eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla ka
dar hapis cezası ile cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Bu okunan fıkrayı tasvibinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Fıkra böylece kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddenin ikinci fıkrasını oku
tuyorum. 

«Ata türk 'ü temsil eden heykel, büst ve 
âbideleri veyahut Atatürk 'ün kabrini tahrib 

eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir 
yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir» 

! BAŞKAN — Avni Başman'm ikinci fıkra 
hakkındaki tadil teklifini okutuyorum. 

Umumi yerlerde, resmî veya hususi her tür
lü üş ve çalışma mahallerinde veya herkese 
açık toplanma yerlerinde Atatürk 'ü temsil eden 
reıfim ve heykellere veya Atatürk 'ün kabrine 
hakaret edenler, onları kasden tahrip edenler 
vefa, kirletenler hakkında da aynı ceza verilir. 

; BAŞKAN —' Ağrı Milletvekili Celâl Yar
dımcı ile Erzurum Milletvekili Bahadır Dül-
get ' in önergesinin ikinci fıkrasını tekrar oku
tuyorum. 

Umumi veya umuma açık yerlerle her türlü 
iş yerlerinde bulunan ve Atatürk 'ü temsil eden 
heykel, büst, âbidelerle Atatürk 'ün kabrini kı-
r a i , bozan ve kasden kirletenler bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırı
lırlar. 

j BAŞKAN — Efendim, bu okunan değiştir
geleri şimdi ayrı ayrı reyinize arzedeceğim. 
Biiinci değiştirgenin dikkate alınıp komisyona 
veıtilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı ve Erzurum 
Milletvekili Bahadır Dülger'in önergesinin 2 nci 
fıkrasının dikkate alınıp komisyona verilmesini 
ka*|ul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şinlıdi Ahmet Başıbüyük'ün ağır hapsin hapis 
cezjasma tahviline ait önergeyi okuyoruz. 

| (Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, 
dkijıci fıkradaki (ağır hapis) in (hapis) e tahvi
li lıakkındaki önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeyi dikkate alanlar.... 
(Gürültüler). Âİmıyanlar... Anlaşılmadı efendim. 

iönergenin dikkate alınmasını kabul edenler 
lütfen ayağa kalksın... Etmiyenler... önerge dik
kate alınmamıştır. 

! Şimdi 2 nci fıkrayı komisyonun tanzim ettiği 
şekilde tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Kafıul etmiyenler... Fıkra aynen kabul edilmiştir. 

İÜçüncü fıkrayı okutuyorum: 
«Yukarıki fıkralarda yazılı suçları işlemeye 

bankalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi ceza
landırılır.» 

BAŞKAN — Bu fıkranın maddeden çıkarıl
madı hakkında bir değiştirge vardı, onu tekrar 
okıituyorum: 
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(Zonguldak Milletvekili Avni Yurdab(ayrak,-

ım önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN •-— Üçüncü fıkranın maddeden 

çıkarılmasını istiyen değiştirgeyi okuduk, bu
nun dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler.... Kalbul edilmemiştir. 

Üçüncü fıkrayı okunan şekilde tasvibinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Üçüncü fıkra aynen kalbul edilmiştir. 

Maddenin tümünü tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci maJdde 
kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

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

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

BAŞKAN — Okunan madde hakkında söz 
istiyen var mı? (Yok sesleri). O halde bu mad
de hakkında bir değiştirge vardır, okutuyorum: 

Madde 2. — Birinci malddede yazılı suçlar 
iki Veya daha fazla kimseler tarafından toplu 
olarak umumi veya umuma açık mahallerde ale
nen veyahut basın vasıtasiyle işlenirse, hükmo-
lunaeak ceza yarı nispetinde artırılır. 

. [Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suç
lar, zer kullanılarak işlenirse; ceza bir misli ar
tırılarak hükmolunur. 

Suretinde müzakere ve kablulünü arz ve rica 
ederim. 

Manisa 
Muhlis Tümay 

BAŞKAN — Bu değiştirgenin dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Bu değiş
tirgenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 
Bu maddeyi'de. fıkra fıkra okutacağım. 

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

BAŞKAN -—Bu fıkra hakkında söz istiyen 
var mı? 
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KEMAL TÜRKÖĞLU (Mardin) — Muhte

rem. arkadaşlar, birinci maddeye aleniyet un
suru konmuş bulunmaktadır. İkinci maddeye de 
konması ve bunun bir esbabı müşeddide olarak 
kabulü mümkün değildir. Bu itibarla birinci 
maddede kabul edilen aleniyet unsurunu ikinci 
maddeden çıkarmak mecburiyetindeyiz. Yâlnız 
bu fiillerin basınla yapılmasinin esbabı müşed
dide olarak kabulü icabeder. Takrir vermeye 
vakit yoktur. Komisyon kabul ederse mesele 
halledilmiş olacaktır. 

ADALET. KOMİSYONU ADINA HÂMİD 
ŞEVKET İNCE (Ankara) — Efendim; ikinci 
maddenin istihdaf ettiği gaye umumi veya umu
ma açık mahallerde alenen işlenen suçlardan 
bahistir. 

RİFAT ALABAY (Konya) — Buradaki ale
ni kelimesi fazla. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) —Mec
lisi Âli kabul etti. Söz onundur. Rifat Beyeiğim, 
ne yapalım karar, üzülme. 

Şimdi bunun istihdaf ettiği mâna büsbütün 
ayrıdır. Buradaki, umumi mahallerdedir. öteki 
alenen tâbiridir. Alenen tâbirinin çevresi şu ol
mak gerektir: Aleni bir yerde meselâ, 3 - 5 kişi
nin turabildiği yerlerde, açık yerlerde tâbiri
nin, mefhumunun kafamızda belirdiği mânada 
değildir. Kabul edilen umuma mahsus açık ma
hallerde, meselâ miting meydanında olması 
lâzımgelir. 

öteki aleniyet, evde, hususi odalarda.... 
Başka türlü tefsire hukuki imkân yoktur. Fakat 
bu maddenin vücudu elzemdir. Bu maddeyi 
yaşatmazsak bu kanun fevt olur. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) —Maddeye 
itirazımıç yok. Aleniyete itiraz ediyorum. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Umu
mi yerlerde, miting meydanında yapılıyor. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsüne sual sor
mak istiy enler lütfen Başkanlık Divanına bil
dirsinler. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Sözcünün izah ettiği meydan esasen açık yer
dir. Burada «aleni» sözünün kullanılmasına lü
zum yoktur. 

KOMOSYON SÖZCÜSÜ HÂMİD ŞEVKET 
İNCE (Ankara) — (Umumi veya umuma açık 
mahaller) tâbirinin ihtiva ettiği mâna başkadır. 
öteki «aleniyet» «hafiyetin» mukabilidir. Maksat 
budur. 
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1ÖALET BAKANI ÎİÜENEDDÎN NASU-

HlOÖLU (Edirne) — Efendim; geçen maddede 
«aleniyet» tâbiri yoktu; burada verilen bir tak
rir üzerine kabul edildi. Hususi ve kapalı bir 
yesde yapılan tecavüzdeki aleniyeti kabul eden 
Heyeti eelileniz, açık yerdeki aleniyeti nasıl kal
dırabilir? Olsa olsa ve kalkması lâzmıgelen, yu-
kardaki alenilik kelimesidir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, yüksek komisyonun tertip ettiği maddeyi 
aynen kabul ettirmek hususundaki ısrarı kar-
şısındayiz. Burada birinci fıkradaki (aleniyet) 
kelimesi ile ikinci fıkradaki (alenilik) kelimesi 
arasında bir fark varmış gibi gösteriliyor. Hattâ 
bu hususta Sayın Adalet Bakanı da tezat için
dedir. Meclisi Âlinin kabul ettiği metni bu şe
kilde ifade etmek, hakikaten garip bir tezattır. 
Birinci fıkrada (alenilik) kelimesi varken ikin
ci fıkrada tekrar (alenilik) kelimesinin geçme
sini bir esbabı müşeddide olaraak kabul ediyor
lar; halbuki biz birinci fıkra ile (alenilik) vas
fını aldığımız zaman, bu ikinci fikradaki (ale
nilik) , esbabı müşeddide olmaktan kurtulmuştur. 
Şimdi yukarda bir (alenilik) var, aşağıda bir 
(alenilik) var, bunlar tamamen mantıkan tezad-
dır. Muhterem komisyon ısrar etmesinler, tertip 
ve tanzim ettikleri metinler üzerinde Meclisi 
Âlinin de tasarruf hakkı bulunduğu hususunu 
kabul etsinler ve aşağıdaki (alenilik) kelimesini 
lütfen kaldırsınlar. (Alkışlar). 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Efen
dim, ben de bu (alenilik) üzerinde konuşacak
tım. Bahadır Bey arkadaşımız vaziyeti izah et
tiler. Onun için bu nokta üzerinde durmayacağım. 

Yalnız, maddelerin fıkra fıkra oya arzedil-
raesi bir teklife bağlıdır. Bendeniz demin bir 
teklif yapmış; ancak bunu birinci maddeye has
retmiştim. Binaenaleyh, Başkanlıktan rica edi
yorum; ikinci maddenin fıkra fıkra oya arze-
dilmesi mevzuubahis değildir. Aynı bir teklif 
olmadıkça ikinci maddenin tüm olarak, oya 
arzedilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Daim Bey, müsterih olunuz, 
öyle yapacağız. (Gülüşmeler) 

önergeleri okuduktan sonra Muammer Ala
kana arkadaşımıza söz vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
tkinci maddenin birinci fıkrasındaki mk-

İM\ 6 : İ 
nen» Jcelimesinin tayyını teklif ederini. 

Mardin 
Kemal Türkoğlu 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler<.. 

AZİMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Yapan 
da bijz, bozan da. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Ka
bul elüyoruz. Komisyon filhal kabul ettiği için 
fıkral bu şekilde değiştirilmiştir. 

Maddeyi 2 nci fıkrasiyle beraber muaddel 
şekilce okutuyorum: 

MJADDE 2. — Birinci maddede yazılı suçlar; 
iki vbya daha fazla kimseler tarafından toplu 
olarak veya umumi veya umuma açık mahal
lerde] yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmo-
luna|ak ceza yarı nispetinde artıralır. 

B|rinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı 
suçlajr zor kullanılarak işlenir veya bu suretle 
işlenfnesine teşebbüs olunursa verilecek ceza 
bir ıjjrislî artırıljır. 

EİAŞKAN — Efendim maddeyi değiştiril
diği | şekilde tasvibinize arzediyorum. Kabul 
eden|er... Kabul etmiy enler... madde kabul edil
miştir. 

üjüADDE 3. — Bu kanunda yazılı suçlardan 
dolayı cumhuriyet savcılıklarınca re'sen taki
bat yapılır. 

ŞAŞKAN — Bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Çanunun üçüncü maddesine aşağıdaki fık-

ranıjn ilâvesini arzederiz. 
^îsnat olunan suç sabit olmadığı takdirde 

muljbir hakkında T. G. Kanununun iftiraya ait 
hükı imleri keza re'sen takihata tâbidir» 

l2sbasb(L Meclise şifahen arzedileeektir. 
23 . 7 . 1951 

Çor|ım Milletvekili . Çorum Milletvekili 
İSaha Koldaş Hasan Ali Vural 

^AŞKAN — Komisyon SÛZCÜSÜ buyurun, 
ADALET KOMİSYONU ADINA HÂMlD 

ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Efendim, her if
tiraca matuf suç, için mevzuubahis olan, her 
yalan isnada matuf fiili memnu için «nde tu-
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tıılması ieabeden düsturu cezaî, ayaktadır. Bi
naenaleyh bu kanuna mahsus olmak üzere bir 
iî.t'ra müessesesi ihdas etmeye lüzum yoktur. 
Her suç için mevzuubahistir bu kaidei esa
siye (Değildir sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun sözcü fikir
lerini belirtsin. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂMlD 
ŞEVKET İNCE (Devamla) — iftira edenler 
hakkında dâva açılabilir. Bu kanımda ayrıca 
mevzuubahis etmeye lüzumu yoktur. Her iftira 
eden, iftira bahsindeki ahkâmı cezaiye ile karşı 
karşıyadır. Bu hususta bir hüküm koymaya lü
zum yoktur. 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşlar sözcüden sual 
sormak istiyorlar, buyurun. 

SELlM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Sanıyo
rum ki bu ifadenizle bir tezat içindesiniz. Çün
kü demin demiştiniz ki, bu kanun hususi bir 
kanundur, ahkâmı umumiyeden ayrı hususi
yetleri vardır. O halde iftira edenler hakmda 
da ahkâmı umumiyeden ayrı hükümleri olması 
lâzımgelmez mi? 

ADALET KOMİSYONU ADINA HÂMlD 
ŞEVKET İNCE (Devamla) — Biz hakaretin ta
rifini, bu Atatürk Kanununun içinde yapmıyo
ruz, tahkir ve sövme deyip geçiyoruz. Çünkü 
onun Ceza Kanununda tarifi var, o tarifi bura
ya aldık mı ki ? 

SELlM RAGIP EMEÇ (Bursa) — öbüründe 
böyle idi, ifadeniz o şekilde. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HÂMlD 
ŞEVKET İNCE (Devamla) — Yalnız azmetti
renle teşvik arasında kelimelerin hukuki bün
yesinde karakter itibariyle fark vardır. Biz 
burada meselenin hususiyeti olduğunu tebarüz 
ettirdik. Tezada düşmüyorum. Şimdi meselâ 
zatı âlinize filân suçu işledi diye birisi bir if
tirada bulunsa, savcı el koysa, takibat yapıl-« 
diktan sonra siz kurtulsanız, bu kimse hak
kında iftiraya maTısus hükümler tatbik olu
nur. Şimdi burada ayrıca iftira hükmünün 
yazılmasının icabı yoktur. 

CEZMt TÜRK (Seyhan) — Bir sual. 
BAŞKAN —Buyurun. 
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Bu kanunun 

üçüncü maddesi gereğince müddeiumumiler 
re'sen takibatta bulunacaklarına göre, bundan 
sonra üstadımızın vekâleti umumisi devam ede
cek midir? 
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KOMİSYON ADINA HÂMÎD ŞEVKET İN

CE (Devamla) — B u ne biçim sual efendim? 
Şahsımın vekâletiyle mevzuumuz arasında ne 
münasebet var? Bu ne bitçim suâl. (Gürültü
ler). 

CEZMt TÜRK (Seyhan) — Yani bundan 
sonra millet namına mı takibat yapılacaktır, 
yoksa takibatı şahsiye de devam edecek midir? 

HÂHlD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Ne
den benden bahsettiniz? Burada gayrişahsi ko
nuşuyorum. Benim Makbule Hanımdan aldığım 
vekâletten bahsetmek doğru değildir. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) —Bu hususta ve
kâleti haiz olan bir zat bu kanunun sözcülüğünü 
yapabilir mi? (O o sesleri). 

BAŞKAN — Devam buyurun, Hâmid Bey. 
HÂMlD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Bu, 

bu kanunla ilgili bir sual değildir. Beni buna 
cevap vermekten müstağni addedin arkadaşlar. 

BAŞKAN — Remzi Bucak. 
MUSTAFA REMZİ BUCAK (Diyarbakır) 

— Efendim, bize kalırsa arkadaşımızın yapmış 
olduğu bu teklif tamamen yerindedir. Şu se
beple ki, bu memlekette birçok masum insan
ların kurşuna dizildiği maalesef bir hakikat
tir. Nitekim Yüksek Meclise 40 kişinin katli 
hâdisesinin tahkikatı da intikal etmiş bulun
maktadır. (istisnai şey sesleri), istisnai. Bu 
kanun da istisnai olduğu için muhterem sözcü
ye hatırlatmak istedim. Bu husustaki iftiranın 
da istisnai bir hükmü ihtiva etmesi lâzımdır. 
Bilhassa şunu Adalet Komisyonuna hatırlat
mak isterim ki ; yeni teşekkül eden Filistin 
Devleti beraet eden sanığa, şerefi ile mütena
sip bir tazminatı hükmetmektedir. Devlet, ma
sum olarak hapishanede kalmış olan bir kimse
nin maddi zararını tazmin etmeyi göz önünde 
tutmaktadır; (beraeti zimmet asıldır) kaidesini 
kabul etmiye doğru gitmektedir. Bizim bütün 
endişemiz; şu kanun vesilesiyle bâzı soysuz 
kimselerin, namuslu kimseleri hapishane köşe
lerinde süründürmüş olmasıdır. Biz, teklif edi
len bu fıkrayı kabul etmek mecburiyetindeyiz. 
Bilhassa bunu istirham ediyorum. Fıkranın ka
bulü lâzımdır. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Muhterem ar
kadaşlarım, günlerden beri cereyan eden bu 
kanun üzerindeki görüşmelerde Meclisi Âlinin 
daima bir tek vicdan gibi çarptığını görmek-
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teyiz. Ara sıra muhalefet sesi işitilmişse de bu, 
metinlerin daha vuzuhlu olması için izhar edi
len endişeden dolayıdır. Yani buradaki muha
lefet, birtakım masum vatandaşların hapisha
nelere düşmesi endişesinden ileri gelmektedir. 
Yoksa Atatürk'ün açtığı aziz Cumhuriyet dev
rinde yetişen Meclis arkadaşlarının hiçbir za
man bu yolda muhalefette bulunmıyacaklarını 
kabul etmek iktiza eder. Şimdi bu maddeye bir 
fıkra eklenmesi hususundaki önergeyi veren 
arkadaşların tek endişeleri, birtakım masum 
vatandaşların beraet edinceye kadar hapisha
ne köşelerinde çürümemejerini temin etmektir. 
İşte bu önerge böyle bir hükmü ihtiva etmek
tedir. Mademki Atatürk aleyhinde işlenen 
suçlardan-dolayı savcılar re'sen takibata ge
çeceklerdir, müfteriler için de aynı usulü ta
kip etmek icabeder. Çünkü bizim Ceza Kanu
numuza göre, müfteriler hakkında takibat, 
şahsi dâva ikamesine bağlıdır. 

' AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — öyle de
ğil... 

SAFFET GÜROL (Devamla) — Belki hatı
rımda yanlış kalmıştır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, hatibin sö
zünü kesmeyin. 

SAFFET GÜROL (Devamla) — Yine bir 
hakikattir ki, bâzı hususi kanunlar müfteriler 
için müsavi ceza koymuştur. Millî Mücadele se
nelerinde çıkan Hiyaneti Vataniye Kanununda 
müfterilere aynı cezanın verileceği yazılıdir. Bu, 
hususi bir kanundur, binaenaleyh hususi ve is
tisnai hükümler koymak lâzımdır. Bu arada yi
ne Ceza Kanunu hükümlerine umumi şekilde 
tâbi olmak ve kanunun hususiyetini göz önünde 
tutarak kanuna bu hükmü koymak, bu suretle 
müfterileri memleketten temizlemek lâzımdır. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Baha Koldaş. 
BAHA KOLDAŞ (Çorum) — Arkadaşlar, 

arkadaşımla birlikte verdiğimiz takririn mucip 
sebeplerini arkadaşlarımız çok güzel izah etti
ler. Biz bu tahriri vermekle vicdani âmmede 
alınması lâzımgelen teminatı kanunda canlan
dırmak istedik. Esasen bu, hususi kanundur. Di
ğer kanunlarımızda da müfteriler hakkında 
doğrudan doğruya takibata geçmek için hususi 
Hükümler vardır. Bu takririn münderecat;nı 
kabul ettiğiniz takdirde vicdanı âmme müfte
nler hakkındaki endişeden kurtulacak, bu su-
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retle nem müfterilerin iş göremiyeceği kanaati 
yerleşmiş ve hem de Atatürk'ün ruhu şad olmuş 
olacaktır. Onun için önergemizin kabulünü rica 
ediyorum. (Alkışlar) 

>ALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
|LU (Edirne) — Arkadaşlar; demin mad-

son fıkrasındaki bir hüküm kaldırılması-
câdaşımız söylemişti. O vakit,geldim bu-
^aşiv olmadığını bu kürsüden söyledim. 

Hakikaten ayrı bir kanun olması dolayısiyle, 
maddeyi ikmal bakımından burada haşiv de-
ğildirj; onun için orada bu hüküm ipka edildi. 

Fikat 3 ncü madde için hakikaten haşiv 
olur. jÇünkü Ceza Kanunundaki bütün hüküm
lerin j buradaki akislerini maddeye almak ka
nunu] ı şahsiyetini değiştirecek ve büsbütün 
başka) bir hale sokacaktır. Bu husus bizatihi Ce
za Kanunumuzun ana hükümlerinde mevcut ol-< 
duğu için burada buna lüzum yoktur zanne-
diyorfam. 

NfeCtP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşla)?, Ceza Kanunumuzun 285 nci maddesi, ifti
raya | taallûk eden, ona cezayı gösteren bir hük
mü ijıtiva etmektedir. Bu maddeye, göre iftira 
suçu i re 'sen takibatı müştekim bir suçtur. Hu
susi |)ir kanun olan Atatürk Kanunu içerisine, 
onun] muhbirleri hakkında re'sen takibat yapıla
cağın1 a dair hüküm ilâvesi zaittir. Biraz evvel 
Adaljît Bakanı haşivden bahsetti. Kanun vâzıına-
haşivj isnadı ise doğru olmaz. Esasen mevcut olan 
bir ijükmün burada söylenmesi doğru olmaz ka
naatindeyim. 
BAŞKAN — Muhiddin Erener. 

IVfUHİDDÎN ERENER (îzmir) — Arkadaş
lar, j Necip Bilge arkadaşımızın söylediği gibi, 
Türlj Ceza Kanununun müfteriler hakkındaki 
ahkâ tnı bu kanunun tatbikatı sırasında da zaru
retle ?i karşılıyacak mahiyettedir. Şayet bu kanu
nun] kabul ettiğimiz esnada, diğer bütün iftira 
maddelerinden başka olarak buraya hususi bir 
hükim koyarsak, daha btfgünden bu* kanunun 
birçok tezvirlere yol açacağını bilmiş ve kabul et
miş pevkie düşer ve kanunu zâ'fa uğratırız. Bu 
bakıindan bu önergenin reddini istirham ediyo
rum] 

İMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
teremi arkadaşlar; tedvin ettiğimiz kanun, maksa
dı t^min için Ceza Kanununun umumi hükümle
ri içjıne giren bir kanun halinde olsaydı, ben Sa
yın JAdalet Bakanı ile komisyonun nöktâi nazarı-
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na iştirak ederdim. Halbuki biz memleketin üze
rinde hassasiyetle durduğu hususi bir kanun 
tedvin, etmekteyiz. Ve bu kanun ile umumi hü
kümlerde mevcut olan cezalardan çok daha şid
detli hükümler koymaktayız. Binaenaleyh böyle 
hususi bir kanun tedvin edildiği zaman, gerçi 
umumi hükümlerden bulunan, iftira hükümleri 
hiç şüphesiz bu kanuna da şâmildir; fakat biz bu 

kanuna, savcıların ve bu suçları takip edecek olan
ların daha fazla müteyakkız olmaları için böyle 
bir fıkra eklediğimiz takdirde, savcılar, yapacak
ları takibat esnasında, her hangi bir-suçluyu za
yıf delillerle mahkemeye sevketmekten çekinecek
tir. Aynı zamanda suçu ihbar edenler veya 
tasnif edenler de bu hususi kanundaki hükümleri 
bir ikaz telâkki ederek ona göre hareket edecek
lerdir. 

Şimdi size bir şey daha arzedeyim: Büyük 
ve umumi kanun olması itibariyle, vatandaşlar
dan Ceza kanununun hükümlerini bilmiyenler 
olabilir. Gerçi kanunu bilmemek mazeret sayıl
maz, ama memleketimizin haleti ruhiyesine gö
re umumi hükümleri bilmiyen vatandaşlar bu 
hususi kanundaki iftira hükmünü kolayca öğre
nebilirler. Bu hükmü buraya koymakla birçok 
cüretlere, iftiralara mâni oluruz. Binaenaleyh, 
umumi hükümler dairesinde, savcıların re'sen 
iftira takibatı yapmasının bu kanunun sonuna 
bir fıkra halinde eklenmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüvük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar; Büyük Millet Meclisinden çık
mış olan namütenahi kanunlar vardır, bunların 
hiçbirisinde Türk Ceza aKnununun umumi hü
kümleri icabının tatbik edileceğine dair sarahat 
yoktur. Bir hafta evvel kabul etmiş olduğumuz 
vergi kaçakçılığı kanununun müzakeresi sırasın
da böyle bir madde teklif edilmiş ve reddedil
miştir. Arkadaşlar, böyle hata ve zühullerin ol
ması daima mümkündür. Âdemitakip kararı ve
ren bir müddeiumumi delil yokluğundan dolayı 
birçok muhbirler: hakkında takibat yapmamak
tadır. Kanuna böyle bir hüküm koyacak olur
sak her delil yokluğundan dolayı bir âdemi ta
kip kararı vermek veya âmme dâvası açmak gi
bi bir zaıf hâsıl olur. ( 

Bundan başka mahkemelerden sâdır olan be-
raet kararlarının çoğu delil yokluğuna dayan
maktadır. Keza mahkemelerden bu hallerde çı
kacak hükümler sonunda savcılar behemehal if-
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tira dâvası açmak mevkiine düşebilirler. Bina
enaleyh teknik hata mevcuttur, teklif bu sebep
ten yerinde değildir. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu adına Os
man Şevki Çiçekdağ, buyurun. 

OSMAN ŞEVKÎ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — 
Sayın arkadaşlar, Türk Ceza Kanununun 285 
nci maddesi, bir vatandaş suçsuz olduğu halde. 
bir suç isnadı altında kalırsa veya her hangi 
bir kimse bu suç isnadı ile hürriyeti selp veya 
mahkûm edilirse, iftira suçunun unsurları ken
diliğinden belirir. Savcı böyle bir iftira suçu 
hadisesiyle karşılaşırsa re'sen harekete geçer. 
Bu, Türk Ceza Kanununun 285 nci maddesinin 
teyit ettiği bir hükümdür. 

Şimdi, kabul ettiğiniz maddelere göre bir 
vatandaş, bir kimse; Atatürk'ün hâtırasına ha
karet etti veya büstüne taarruz etti diye, her 
hangi bir vatandaşı ihbar edecek olursa, bu 
ihbarı, cürüm vâki olmadığı halde, bir kasdı 
mahsusla, garezle yapacak olursa, elbette ki bu 
ihbarı yapan adam iftira suçunu işlemiş olur 
ve müddeiumumi buna yakîn hâsıl ettiği, nüfuz 
ettiği, ıttıla kesbettiği takdirde derhal onun 
hakkında iftira suçundan dolayı harekete ge
çer. Fakat arkadaşların dediği gibi olursa, eğer 
bir vatandaş gayet samimî olarak ıttıla hâsıl 
ettiği bir suçu ihbar eylediği ve ihbar da şu 
veya bu delil sebebiyle sabit olmadığı takdirde 
ne olacaktır? O vakit müddeiumumi âdemita
kip kararı verecektir ve şu hüküm muvacehe
sinde, yapılan teklife, göre, senin yaptığın ih
bar sabit olmamıştır diyerek yürekten bir sa
mimiyetle yaptığı ihbardan dolayı da olsa, o 
adam hakkında amme dâvası açacaktır. Bu su
retle biz bu hâdiseler, vakıalar karşısında sa
mimî vatandaşların ihbar keyfiyetini, ihbar 
hakkını, ihbar salâhiyetini, tamamen tahdit ve 
takyit etmiş oluyoruz ki, bu keyfiyet dahi Türk 
Ceza Kanununun 285 nci maddesinin ruhuna 
aykırıdır/Binaenaleyh ihbar edecek kimselerin 
fiil ve hareketleri Türk Ceza Kanununun 285 
nci maddesindeki müeyyidelerin teminatı altın
dadır. Böyle bir fıkraya lüzum yoktur. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Remzi Bucak. (Reye, reye ses
leri) 

M. REMZt BUCAK (Diyarbakır) — Muh
terem arkaşlarım, biz namuslu insanların müf-
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1 : 104 25.7 
t«â raziyetine düşmüş olmasını asla görmek 
istemeyiz. Bizim bütün endişemiz, masum kim
selerin hapisane köşelerinde sürünmüş olması
dır. Bunun acısını ya duymadınız, ya tatmadı
nız veya işitmediniz! Şimdi Adalet Bakanlığın
dan soruyorum, istirham ediyorum» dosyaları 
karıştırsınlar, bu memlekette iftiradan kaç kişi 
mahkûm olmuştur söylesinler. Binlerce ve bin
lerce masum insan aylarca değil, yıllarca hapi
sane köşelerini beklemiş ve neticede müfteri, 
elini kolunu sallıyarak, masumun karşısında 
gezip tozmuştur. Bizim bütün korkumuz bura
dadır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
M. REMZÎ BUCAK (Devamla) — Müsaa

de buyurunuz, istirham ediyorum. Bizim çek
tiğimiz ıstırabı siz çektiniz mi? Kurşuna dizilen 
insanlar var diyorum ben size? Asıl mesulleri 
nerede kaldı? Bu şekildeki tatbikat bizi nere
lere götürür? Bunun önlenmesini istirham edi
yoruz. Yoksa bizim ısrarımız, namuslu bir va
tandaşın müfteri olup olmaması bahsinde de
ğildir. Biraz da bunu düşünelim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yoktur. Bu sebeple kifayeti müzakere 
önergelerini okutmaya lüzum kalmadı efendim. 

.1951 0 : 2 
Şimdi değiştirgeyi tekrar okuyoruz: 

(Çorum Milletvekili Baha Koldaş ve Hasan 
Âli Vural'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeye bir fıkra ilâvesine 
dairi olan bu önergeyi okuduk. Dikkate alınıp 
kondisyona verilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler..̂  Kahul edilmemiştir. 

Şimdi 3 ncü maddeyi tasvibinize arzediyo-
rum; Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arzediyo-
rum* Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir! 

MADDE 5. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arzediyo-
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasan kanun halini almıştır. 
Birleşime 15 dakika ara verilmiştir. 

Kapanma saati : 17,40 

KÂTIPLER 

Î K Î N O I OTURUM 
Açılma saati : 18 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafâ Zeren 
İkrahım Kfrasoğlu (Kayseri), Nazlı Tlabar (tstanbul) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — Hayvanlar, Vergisi Kanununun 4226 sa-
y%h Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin de-
ğjşUrifyiiMme dair kanun tasarısı ile Balıkesir 
Milletvekili Sıtkı Yırcah'nın, Havanlar Vergisi 
Manvmunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi ve Er-
zunum Mitt&bVAkih Sabfi Erduman ve Çoruh 
Milletvekili Mecit Bumin'in, Hayvanlar Vergisi 
Km^munun yürürlükten kaldvnlmmı hakkında 
komşun teklifleri m Maliye, Tarım ve Bütçe k&-

misypnları raporları (1/117, 2/103, 2/143) [1] 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesine daha 
evvel karar alınmış olduğundan görüşmemize 
bundan başlıyoruz. 

Bapor okunacaktır. 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — .Okunan rapor üstünde söz isti

fi] 147 ye ikinci ek sayılı basmayazı tutana
ğın sonundadır. 



fm ¥*T mi? #e*i^ BSğe tfe^t ltffkkıftöB koşu
şacak, buyurun. 

ffÖÜÎP BftîÖE (Ni|a%) — Muhkem arka-
ftâşiâr, bir zorluk çıkarmak mâksadiyle huzu
runuza gelmiş değilim. Maksadım sadece îçtö-
Etik hükuiMermnY harf i harfine tatbikini temin 
etmektir. Sözüme başlamadan evvel İçtüzüğün 
ÎÖİ üei maddesini müsaadenizle okuyorum: 

(Kamutay başka türlü karar vermedikçe hiç
bir kanun tasarısı veya teklif bastırılıp üyelere 
dâğitîlüîkt&n eti az 48 saat geçmeden görüşüle
mez:) * 

Şimdi elimizdeki gündemde' Bu Hayvanlar 
V%rgii&üe taâll-ftk eden Bütçe Komisyonu rapo-
rthntü dağıtılma târihi 24 Temmuz olarak gös
terilmiş ise de henüz aradan 48 saat geçmediği 
anlaşılıyor. Bu kanunun gtîrüşülmesnıe karar 
rerilmesitiitt ayrıca reye arzını teklif ediyo
rum 

ÖAŞKAN — Gündeme konulmuştur, B,u daha 
evvel de görüşüldüğü için aradan 48 saat geç
mesini düşünmeden gündeme köydük. Meclis 
nasıl tasvip ederse o şekilde hareket ederiz. 
Görüşülmesini kabul ederseniz görüşürüz, et
mezseniz görüşmeyiz. 

NÛ&©ÜTÎN EfttÜBK (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlar, bundan evvelki Atatürk Kanununu 
müzakere ettiğimiz zaman aynı-vaziyet vardı. 
Başkanlık Divanı 48 saat geçmesine lüzum gör
meden bu kanunun müzakeresine geçildi. Bina
enaleyh biraz evvel aldığımız kararı bozmı-
yalım. 

BAŞKA& — Bugün görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiy enler... Bugün görüşülmesi kaj 

bul edilmiştir. 
HALİL ÎMRE (Sivas) — Muhterem arka

daşlar, bu kanunun Bütçe Komisyonunda 
16 . V . 1951 tarihindeki konuşmasında buluna
madım. Bu def aki konuşmalarda ve alman ka
rarda da maalesef muhalifim. Bu muhalefetim
den, duyduğum üzüntüyü huzurunuzda mâruzât
ta bulunmak-zevkiyle karşılaştırmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar; bu Hayvanlar Vergi
sinin ibkası hakkında hiçbir açık talep yoktur; 
ilgasında herkes müttehit ve müttefiktir. 

YUSUF AKSAL (Kütahya) — Daha belli 
değih 

HAktL ÎMBB (Devamla) — H«r türlü pro
paganda ve seçüör beyannamelerinden bahset-

metafcön âadeee Hayvan Vetgm mevzuunuh 
Meclis konuşmalanndaki me^haleleriıd müsaa
denizle hatirlatayniL 

Muhterem Reisicumhurumuz 9 ncu dönsem 
açış nutkunda (Hayran. Vergisinin bir vefsa bir 
kaç etabda kaldınlmasraı bekliyoruz) demi$ter-
dir. 

Muhterem Hükümet Reisi Saym ulanan 
Menderes, Birinei Kabine nutktttoöfli (Hay*$k 
Vergisi mevzuunu yeniden elden geçirmeyeka-
rar vermiş bulunuyoruz demişlerdir. İkinci ka^ 
bine nutkunda da: «Hayvan, Vergisini tamamen 
kaldırmak üzere tedbir alıyoruz) demişlerdik. 
1951 senesi Bütçesinin Hükümet gerekçesinde; 
(İptidâi bir karakter taşımakta olduğu muhak
kak olan Hayvamlâr Vergisinde yâ£îlaeak ame
liyenin ilk kademesini teşkil etmek iizefce bu 
vergide % 20 nispetinde Mr indirme yapılmMft 
kararlaştırılmıştır.) deniliyordu. 

Maliye Bakanı keza 1951 bütçe nutkumda*; 
(Bir baş vergisi olan Hayvaniar VergisiadeS. 
bu yıl % 20 nispetinde bir azahma ile başlrf-aa 
bu adım Hayvanlar Vergisinin tamamen orta
dan kaldırılmasına müncer olaotfktir.) demiştik. 
Filhakika bugün diğer milletvekilleri arkadaş
larımızın teklifleriyle tevhiden konuşulan 19:1. 
1951 tarihli Hükümet tasarısında bu % 20 râ&-
pelinde tenzili görmekteyiz. Bütçe Komisyonu
nun ayıtı ayrı arkadaşlar tarafından gene mer
haleleri takip ederek arzediyerum - tetkik' ve 
tanzim edilen bakanlıklar raporlarım cem ve 
telfik eden ve Me/elise takdim eden umumi rapo
runda da Hayvanlar Vergisine dair bir mütalâa 
ve temenniye tesadüf edilmemektedir. Sadeee 
Gelirler Vergisini tetkik eden arkadaşlarımızın 
raporunda bu vergiden tenzilatın verginin mev
zuunda yapılacak tadillerle temini temenni edil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; görülüyor ki> şim
diye kadar bu verginin ipka veya ilgasının mu» 
ayyen bir zaman için tehirini istiyen kimse yok
tur. Şu halde, mesele bu verginin kaldırılması 
usulünden ibarettir. 

Bu ilga usulümün mütalâasında prensip nok
taları şunlasdır: 

1. Âni mi kaldırılanı; '^ 
2. Tedrici mi kaldırılsın, 
Arkadaşlar, varidat bütçemizle masraf büt

çemizin karşilaştınlomsi ani surette kaldırmayı 
tecvize müsait değildi. Nitsekim bu verg4^*. 



'kaldırılmasının en hararetli taraftarlarından 
olan arkadaşım Nurettin Ertürk de bütçe ko
nuşmalarında tedrici kaldırmayı zaruri karşıla
mıştır. 

Şu halde tedricen kaldırılması matlûp ve 
mukarrer olan bu vergi nasıl kaldırılmalıdır. 
Benim muhalefetim buradadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sıtkı Yırcalı arka
daşımızın teklifi vergi mevzuu ve matrahında 
istisnalar yaprması yolu ile statik bir tedricî 
indirme teklifidir. Bütçe Komisyonumuzun bu 
defa maalesef muhalif kaldığım ısrarlı kararı da 
budur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir vergide istisna
lar, muafiyetler, verginin inşai usulleridir. Ni
hayet tashihi usuldür. Fakat biz bu vergiyi ne 
yeniden inşa ediyoruz, ne de tashih ediyoruz; 

* 
itfa ve ilga ediyoruz, bunun yolunu arıyoruz. 
Bu defa meselâ çeki-koşum kayvanlarımn istis
nası suretiyle % 20 ye yakın bir tenkis yolunu 
bulmuş olalım. Fakat mütaakıp tenziller ne ola
cak % 20 tenzil olduğunda eğer verginin mev
zuuna döneceksek yeniden bir vergi nispeti, ver
gi mevzuu bulacak mıyız? Filvaki çeki-koşum 
hayvanlar vergisi tenzil edilen % 20 ye tekabül 
etsin, fakat itfasına kadar vergi nispetini her 
zaman nasıl bulacağız arkadaşlar? Buna imkân 
yoktur. 

Bütçe Komisyonunun pek yerinde temenni
leri arasında bütçenin mer'i kanunlara göre ih
zarı temennisi vardır. 

Arkadaşlar; bütçe konuşulurken, % 20 nis
petinde bir tenzil kararı Bütçe Komisyonundan 
çıkarken, ittihaz ettiği prensip şu idi: (Bütçenin 
masraf ve gelirlerine ait bütün tenziller mer'i 
kanunlara göre yapılmıştır) denmiştir. Fakat 
bu sırada Hükümetin 15 . 1 . 1951 tarihli bir 
tasarısı vardı ki, henüz kanuniyet iktisap etmi-
yen bu tasarıya Hayvan Vergisi tasarısı istinat 
ettirilmiştir. Bunu kabul etmekle beraber Büt
çenin tahminleri arasında, badema, bütçenin 
gelir ve masrafları tahminlerinin gelirlere göre 
yapılması temenni edilmiştir. Bugün filhakika 
yüzde yirmi nispetindeki tenzil mevzuunda bu 
misli kabul edersek 1952, 1954 Bütçesinin tah
mini için elimizde yeni bir kıstas ve yeni bir 
kanun olmıyacaktır. 

Niçin verginin nispetinde ısrar ediyorum? 
Arkadaşlar niçin verginin nispetinde ısrar 

•ediyorum. Benim bütün muhalefetimin espirisi 

burjadadır. Verginin mevzuunda yapmıyalım, 
nispetinde yapalım diyorum. 

Arkadaşlar, verginin itfasında en emin yol 
ve Usul nispetler yoludur. Bu suretle itfa emin
dir,;! yeni adaletsizlikler ihdası ihtimalinden 
macundur. Zira vergide istikrar bizzat adalet
tir. : Verginin bu suretle mevzu ve matrahında 
tedirici itfa yolu ariyan arkadaşların iddiası, 
iratsız hayvanların, hizmet hayvanlarının bir 
an evvel vergiden kurtulmasıdır. Çünkü 1936 
tariflinden beri, 15 senenin yükünü çeken, o ta
rihten beri hayvan vergisi mevzuu ile mükel
lef jolan bir kitle vardır. Eğer yeni birtakım 
sınıflar ayırarak bu vergiyi tatbik etmeye kal
karsak bu yükü çekmekte olan kitle arasında 
yeni bir adaletsizliğe sebebiyet vermiş olaca
ğız.! Binaenaleyh, arzettiğim gibi,, verginin bu 
suretle matrah ve nipetindeki tadille takip 
edilpn maksat, iratsız hayvanların hizmet hay
vanlarının bir an evvel vergiden kurtulmasıdır. 

I^akat mesele bu kadar basit değildir. Ko
şum hayyanı da iratsız sayılmaz. Kaldı ki, bu 
adaletsiz vergiye hayvan, yalnız mevzu değil, 
ayni zamanda karinedir. 

Arkadaşlar; demin de arzettiğim gibi, bu 
gayriâdil verginin yükünü taşıyanların bu yük
ten . kurtulmaları sırasında yeni adaletsizlikler 
yapmıyalım. Hükümetin tasarısı ile filhakika 
195İ Bütçesindeki % 20 tenzili tasarısını kabul 
ediyorum. Ancak hükümet bu tenzili şu vazi
yette vaz'etmiştir. 60 kuruş vergisi olan hayva
nın j % 20 hesabiyle 12 kuruşu tenzil etmemiş,, 
48 kuruşu vergi nispeti olarak tâyin etmiştir. 
Fakat arkadaşlarım, bu bakiye % 80 i imza 
ediniz demektir. Bizim kabul ettiğimiz had bu
dur,! İstyoruz ki, Hükümetten gelen teklifte bu 
% 20 tenzil edildikten sonra bakiye nispetleri
nin ; ne vakit tatbik edileceği hakkında sayın 
Meclis bir kanaat ve bilgi sahibi olsun. 

Arkadaşlar, musir arkadaşların diğer bir 
mütalâası da yine bütçe tekniğine uymadığı,, 
gelecek yıllar varidatından evvelden feragat 
edildiğidir. Arkadaşlar, bu da doğru değildir. 
Elbette bu verginin kalkması mukarrer ve 
mukadder olunca, bunun hangi yıllarda ihti
yaç ve masraflarımızla ne suretle tekabül ede
ceğini düşünmeye mahal yoktur. Mesele, bu 
vergfinin kalkıp kalkmamasmdadır. Bunun 
mefhumu muhalifi; eğer ilerdeki yıllarda mas
raf ye varidatımız bu vergiye ihtiyaç hissetti-
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recek surette devam ederse bu vergiyi kaldır-
mıyacağız, demektir. Bu takdirde arkadaşlar, 
bütün deminden beri arzettiğim veçhile, elbette 
ki, bu ifade ve beyanların aksi şimdiden teyit 
edilmiş olur. Bu tibarla bendeniz bu noktada 
gayet sarih olmak ihtiyacındayım. Bu vergiyi 
kaldırıp kaldırmıyacağımız bahsi, vatandaşın 
mükellefiyeti bahsi, vatandaşın devletle olan 
münasebetinde şerefi bahsi daima konuşulabilir. 
Fakat artık ipkası bahsinde bendeniz hiçbir 
aksi fikirle karşı karşıya kalmadım. Bütçe Ko
misyonundaki musir arkadaşlarımız bu kanun 
ipka edilsin, deselerdi muhalefetim takarrür 
etmezdi. Maksadım; ilgası takarrür etmiş bir 
verginin kaldırılması usulündeki vuzuhsuzluk, 
emniyetsizlik, hâttâ, teşebbüs ve tasarılara 
göre, tevlit edeceği muhakkak olan adaletsiz
lik üzerinde durmaktır. 

Arkadaşlar; mevzuu (bu suretle arz ve tavzi-
ha çalıştıktan sonra, benim teklif edebileceğim 
şu olacaktır: (20,1 .1936 tarih ve 2897 sayılı 
'Kanun ve ekleri ile, mer'i olan Hayvan Ver
gisinin tahakkuk nispetleri, % 50 si 1 . I I I . 1952 
den itibaren, bakiye % 50 si ise 1 . I I I . 1953 
den itibaren kaldırılmıştır.)1 

Bu ifadenin, Sayın Meclisinizi, bilhassa ani 
kaldırmaları istiyenlerin dışında kalanları, ha
kikaten 'tatmin ledeeeğini ümit ederim. 

Mâruzâtım budur. 
BAŞKAN — Nurettin Ertürk. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar, Hayvanlar Vergisi Kanununun 
değiştirilmesine ait tasarı, ilk defa Büyük Mec
lisin 2 . V . 1951 tarihli Birleşiminde müzakere 
edilirken bir kısıan arkadaşlarla (bendeniz, mu
afiyetim dişi manda ile in'eğe de teşmili temen
nisinde bulunmuştuk. Ayrıca '50 arkadaşla im
zalayıp sunduğumuz İbir mergede bu verginin 1 
Mart 1952 tarihinden itibaren tamamiyle kaldı
rılmasının nazara alınmlası şartiyle tasarının 
Bütçe Komisyonuna iadesini talep etmiştik. Ko
misyon sözcüsü dte tasarıyı «geri istemişti. Baş
kan, komisyonun istemesi üzerine, havalesi mec
buridir deyince itirazlar yükseldi ve önergelerin 
nazara alınması kayıt ve şartiyle tasarının iade
sini oya koydu ve tasarı !bu maksatla komisyona 
gönderildi. 

'Komisyon ikinci tetkifcatı sonunda : Dişi 
manda ve ineği ve dölayîsiyle bütün büyük baş 
hayvanları vergi muafiyetine tâbi tütmüş ve Bü

yük Meclisin 1 Mart 1952 tarihinden itibaren 
verginin kaldırılması yolundaki temennisine bâ
zı sebep ve bahanelerle iştirak etmemişti. 

2 1 . V . 1951 tarihli Birleşimde bu ikinci ra
por ve tasarı üzerinde yapılan uzun tartışma 
sonunda 1951 yılında büyük baş hayvanlar için 
yapılan muafiyet tamamen tasvip edilmiş, benim
le bâzı arkadaşların önergelerimiz üzerine bu 
verginin 1 Mart 1952 tarihinden itibaren behe
mehal kaldırılması için tasarının yine Bütçe Ko
misyonuna iadesine karar verilmişti. 1952 yılın
dan itibaren kaldırılması yolundaki temayül ve 
temenni üzerine birinci defa iadesine karar ver
diğimize ve komisyon da eski görüşünde ısrar 
ettiğine göre ikinci defa gönderilmesinde lüzum 
ve zaruret yoktu. Meclis olarak müzakeresini ya
par ve intaç edebilirdik, bunu.o zaman yapma
dık, fakat bugün için yapmamızda İbir usulsüz
lük yoktur.. 

Komisyona gideli iki ay olduğu halde komis
yonun gündemine bile alınmaması Meclisin tema
yülüne hürmet derecesini göstermesi bakımından 
cidden şayanı teemmüldür. Aradan bir buçuk 
aylık zaman geçtiğinden İçtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince Meclis müzakeresini istememiz 
üzerine ancak gündeme alınıp intaç edilebilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet radyosu, mat
buat ve bu temayüle istinaden seçmenleriyle vâ
ki temaslarında milletvekilleri bunu açık açık be
yan ve izah ettiler. Köylü vatandaşlar bu yıl 
büyük baş hayvanlardan vergi alınmıyacağına 
ve 1952 de tamamen kaldırılacağına inandı ve 
kendini ona göre hazırladı. Bugün Meclis tatile 
girmeden bunu intaç etmezsek köylünün Meclise 
ve partimize olan büyük itimadı sarsılır. Halk 
Partisinin iktidarda muvaffak olmamasının 
belli başlı sebeplerinden biri nüfusumuzun |% 82 
sini teşkil eden köylü vatandaşlara hiçbir hususta 
itimat telkin etmemiş olmasıdır. 

Kanaatimce Meclis olarak, Parti olarak ve 
nihayet Hükümet olarak muvaffakiyetimizin sırrı 
bu büyük kitlenin 14 Mayıs'ta izhar ettiği güve
ni sarsmamaktadır. Şu vergiyi almıyacağız de
diğimiz zaman küçük sebep ve bahanelere daya
narak sözümüzden dönmemeliyiz, mutlaka yerine 
getirmeliyiz. 

Hayati zaruretler icabı şöyle bir vergi almak 
lâzım geliyor, dediğimiz zaman da vatandaşlar 
bize itimat etmeli ve sakınılmasına imkân olma-
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diğındân böyle Mı* karara varrdmıştır demeli ve 
canla, başla yerine getirmelidir. Bugün sözünde 
durarak itimat telkin etmek »rası bizdedir. Bu
nu yapalım ki zamanında onlardan beklemeye yü
zümüz olsun. 

Muhalefet ne söylerse söylesin, tezvirat yu
vağı olan «Ulus» ne yazarsa yazsın, büyük va-
tftndaş kitlesinin pattimize olan güveni sarsıl
mamıştır. Büyük çiftçiyi Gelir Vergisine tâbi tuta
rak ytoe sürü sahiplerinden de vergi alabilir. Ve 
böylelikle uzun yılların adaletsizliğine bir ham
le de.son vermek imkânım elde etmiş oluruz. 
1952 yılı bütçe nazarlıkları başlamak üzeredir. 
Meclis olarak bu vergide yapaeağımız tasarruf 
Hükümete rehber olaeaktır. Yoksa 1952 yılında 
gene kıymetli vakitlerimizden bir kısmını bu 
kanunun hazırlanma ve müzakeresi alacaktır. 

Arkadaşlarım • 1İ51 malî yılında büyük baş hay
vanların vergiden muafiyetini kabul ve 1952 
Martından itibaren de tamamiyle kaldırılması 
maksadiyle komisyona gönderdiğimize göre, Mec
lis olarak hukukaiı da bu karadan dönemeyiz. 
Kararı aldığımız günden bu yana geçen hâdise
lerde bu karardan dönmemizi icabettiren sebepler 
nelerdir. Yoksa o gün memleketin ve milletin du* 
rumunü bilmeden mi, yoksa bütçenin açığına vâkıf 
olmadan mı bu kararı almıştık? Büyük bir ek
seriyete bu kararı alırken memleketin ive bütçe
nin durumunu en az şimdiki kadar biliyorduk. 
Böyle karar almaya bizleri sevkeden sebep 
memleket ve millet için hayırlı neticeler verece
ğine inanmamızdar. Yoksa neticelerini düşü
nüp tartmadan vemlen bir karar değildir. 

Verginin bu yıl kısmen de olsa tahsil edil
diği ileri sürülemez, esasen kabul edilen tasarı 
da tahsil edilen verginin muafiyet esasına gö
re iadesi ̂ derpiş edilmiştir. 

Aziz arkadaşlar, hislerinize hitap etmek 
için arzetmiyomm. Son defa Bütçe Komisyo
nunda görüşürken sayın Halil îmre müstesna 
diğer üyeler gelecek senelerin gelirini tahdit 
edecek: bir kanun tasarısı kabul ederek millet 
muvacehesinde ağır 'mesuliyet tekabül edeme
yiz, deç&ler. 

Buı sapn üyelerin aflamca sığınarak şimdi 
kenâilerktden soruyorum. Bütçedeki yükü şim
diden 180 milyonu bulan ve gelecek senelerce 
de aartaesğı şimdiden aşikâr olan Gelir Vergisi
nin hizmet erbabına bu yıl tatbiki üzerinde ka-
raır veritierkeaı millet muvacehesmde değiller 

Mesuliyet bugünkü kadar ağır değil 
miytİi? Bu mesuliyeti nas-ıl tekabbül ettiler? 
O zaman omuzlarında bütçenin tevazün yülkü 
yok fnuydu? 

l|ine komisyonun çok sayın üyelerine SÖFU-
yorujn, ithal edilen buğday ve unlarla kab ta -
nm gümrük Vergi ve Resminden muafiyetine 
dair!olan tasarıyı kabul ederlerken bu mesuli
yeti Ijaeden düşünmediler? 

Meclis de bunları kabul etti, diyeceklerdir. 
Ben|eniz bunların hatalı olduğunu arz için be
yan iletmiyorum, hiç olmazsa bir defacık olsun 
komisyonun hayır, demesi lâzımgeldîğini teba
rüz şttirmek istiyorum. 

^fsefle görülüyor ki, bütçe prensipleri ve 
mesıfiiyet mülâhazaları sırf köylüyü alâkadar 
eden) kanunların müzakere ve hazırlanmasında 
meyEana çıkıyor. (Asla sesleri). Ben kendi kâ
na at||ımi söylüyorum. Siz de kanaatinizi söyler-
sinid. Bir milletvekilinin bir veya birkaç seç
meni ile vâki konuşması ne verginin tamamen 
kalcfırılması ve ne de ipkası için kâfi sebep teş
kil |tmez. Bizler Demokrat Parti programında 
yer (aldığı için bu isteğimizle programın tahak
kuk] etmesine (çalışıyoruz. Büyük Meclis bazan 
mazji için, fakat daima hal ve istikbal için ka
nun çıkarır. Bir kanunla gelecek yıllar için 
bir )vergi ihdas edebileceği gibi mevcut bir 
verdiyi de tenzil ve ilga eder mahiyette kanun 
yapjtnası da Anayasaya aykırı olmaz. 

|>u vergiyi de kaldırmak için karşılık yok
tur,! diyorlar. Biraz evvel de arzettiğim gibi, 
büyfik çiftçinin ve bu meyanda sürü sahiple
rini}! de Gelir Vergisine tâbi tutulmasiyle kar
şılı^ bulmak mümkündür. Eğer yanılmıyorsam 
Heyjeti Âliyenizin temayülü de bu yoldadır. 

; e Komisyonu ikinci raporunda bunu izhar 
işse de istinat etmeye cesaret edememiştir. 
Cuhterem arkadaşlar; Gelir Vergisini bü-

yükj çiftçiye ve bu meyanda sürü sahiplerine 
de feşmilini istiyorsak Meclis olarak, Hükümet 
olaıfak buna şimdiden angaje olalım ve Hay
vanlar Vergisini de 1952 den itibaren şimdiden 
kaldıralım. 

JEomisyondaki son görüşmesi sırasında bir ar
kadaşa cevap veren Maliye Bakanı 1 Mart 1952 
tarihinden itibaren bu vergi nespetinde % 50 bir 
indfrme yapılmasına Hükümetin şimdiden taraf
tar! olduğunu beyan etmesi üzerine Bütçe Komis-
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yonu üyeleri Hükümetin bu görüşünü de tenkid 
etmişerdi. 

Şimdi de tenkit sırası bizdedir. Bütçe 'Komis
yonunun mâlî kanunlar üzerindeki hassasiyet ve 
titizliğini takdir ederiz. Ancak bâzı hayvanların 
vergiden muafiyeti hakkındaki bu kanun tasarı
sını müzakere ve kabul etmeden bunu bütçenin 
gelir kısmına aksettirecek şekilde bir karara var
malarının bu hassasiyet ve titizlikle kabili telif 
olmadığını da arz mecburiyetindeyim. 

İktidara geldiğimiz günden beri komisyonla
rı ve Büyük Millet Meclisini işgal eden mevzula
rın hemen üçte ikisi Emekli Sandığı Kanununun 
şu veya bu maddesi, Maaş Kanununun şu veya 
bu maddesi, askerlikte geçen müddetlerin terfie 
sayılması gibi hep memurlara taallûk eden işler
dir. Köylü için çalışmalarımıza da biraz hız vere
lim, Demokrat Partinin temeli Türk köylüsüdür. 
Bu temeli takviye etmek ve sarsıntılara mukave
met edecek durumda bulunmak en başta gelen 
vazifemizdir. 

Bu büyük kitlenin itimadını sarsmamak için 1 
Mart 1952 den itibaren kaldırılması maksadiyle, 
bravo sesleri ve sürekli alkışlarla komisyona yol
ladığımız bu tasarıyı bugün ayni ruhla kanun
laştıralım. 

Tadil teklifini maddelerin müzakeresi sırasın
da vereceğim, kabulünü rica ederim, takdir Yük
sek Heyetinizindir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

EMÎN KALAFAT (Çanakkale) — Söz iste
rim. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı konuşacak
sınız, Emin Beyefendi?. 

EMÎN KALAFAT (Çanakkale) — Evet, ko
misyon adma. 
« B^jŞK"AN — Buyurun. 

I EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Malûmu 
ilâm kabilinden olan uzun konuşmalardan Meclisi 
Âli hoşlanmadığı için ben de âzami şekilde kısa 
konuşmaya gayret edeceğim. (Bravo sesleri) Yal
nız yüksek malûmunuzdur ki; 1951 Bütçesinin 
huzurunuza sunulması sırasında Bütçe Komisyo
numuzun görüşlerini ifade ettik. Bütçe Komis
yonu raporu okunduğu zaman Hayvanlar Ver
gisine ait nispet indirme şeklindeki teklifin bi
zim komisyonumuzda bir kısım büyük hayvanları 
yani çeki hayvanlarını istihsal vasıtası telâkki 
ettiğimiz için bunları tamamen vergi harici bı
rakmayı daha uygun görmüş ve komisyon rapo
rumuzu ve 1951 Bütçesindeki Hayvanlar Vergi-
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si tahminlerimizi bu esasa göre tesbit ve yüksek 
huzurunuza takdim etmiş bulunuyoruz. Bu da 
Heyeti Umumiyenin alkışları ile karşılanmış ve 
bütçede kabul edilmiş bulunmaktadır. Sayın 
Halil îmre'nin, bu mevzua temas ederken, Hay
vanlar Vergisine ait olan indirmenin ve bu 
vervinin ortadan kaldırılmasına ait olan adım
ları, mevzuun bir kısmını tamamen vergi ha
rici bırakmak suretiyle değil, nispet indiril
mesi suretiyle bir hükme bağlamanın daha uy
gun olacağı ifadesi, bugün için burada kabili 
münakaşa değildir kanaatindeyim. Çünkü bu, 
tasvibinize iktiran eden Bütçe Komisyonu ra
poru ve kabulünüze iktiran eden bütçe ile zaten 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Yalnız bütçemiz
de yer alan muhammenatm kanunlaştırılmasını 
ifade eden hükümetin kanun teklifi müzakere 
edilirken, inek, dişi manda gibi büyük baş hay
vanların dahi diğer büyük baş hayvanlar me-
yanma ithali arzusu izhar edilmiş, komisyon 
tarafından da kabul edilerek tasvibinize su
nulmuştu. Bunun müzakeresi sırasında bu ver
ginin, 1952 senesinden itibaren tamamen halk-
ması teklif edildi. Bunun kalkıp kalkmıyacağı 
hususundaki komisyon görüşü öğrenilmek için 
tefklif komisyona havale edildi. Binaenalak 
sözüme başlarken bu husustaki görüşünüzü ör-
renmek zaruretindeyim. Şimdi bu verginin ta
mamen kalkması yolunda bir nispet tenzilini mi 
müzakere edeceğiz, yoksa, büyük baş hayvan
ların ortadan kalkmasını bir vakıa olarak ka
bul edip bunlar üzerindeki verginin kalkıp 
kalkmaması hususundaki komisyonumuzun gö
rüşünü mü müzakere edeceğiz? Evvelâ bunu 
öğrenmek isterim (Nispet tenzilini sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim hatibin sözümü 
kesmeyin. 

EMİN KALAFAT (Devamla) — Bendeni
zin kanaatim; bugünkü konuşma mevzuunun 
son havale sebebi olan 1952 yılında verginin 
tamamen kaldırılıp kaldırılmaması hususunda
ki, komisyon görüşümüzün ele alınması ieabe-
deceği yolundadır. Binaenaleyh şimdi bu ko
nu üzerinde komisyonumuza izafeten görüşle
rimizi kısaca ve hatta mümkün olduğu takdir
de rakamla izaha çalışacağım: 

Halil İmre arkadaşımızın da işaret etmiş 
olduğu gibi, Hayvanlar Vergiskıin tamamen 
kaldırılmasında aramızda tek muhalif arkadaş 
yoktur. Yalnız Bütçe Komisyonumuzun ,bu hu-
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sustaki görüşü; bu vergiyi tamamen kaldırmak 
mevzuunda, gerek arkadaşlarımız tarafından 
ileri sürülen, gerekse parti ve Hükümet beyan
namelerinde, bu verginin birden veya tedricen 
kaldırılacağı va'dine dayanan Hükümetin j % 20 
tenzilin, komisyonun ise büyük baş hayvan
ları tamamen hariç, bırakmak suretiyle yapmış 
olduğu istisnanın, hakikaten bu verginin tama
men kaldırılması hususunda atılmış mühim bir 
adım olduğu şeklindedir. Bundan dolayıdır ki, 
önceki raporumuzda da işaret ettiğimiz gibi, 
1952 bütçesinin ihzarı sırasındaki ahval ve şera
ite göre, bu verginin tamamen kaldırılıp kaldı-
rılamıyacağı üzerinde durulabilir. Bunun bu
günden kalkmasının uygun olmadığı kanaatin
deyiz. Bu mevzu üzerinde vergisinin tamamen 
kaldırılması şeklinde en ziyade arzu gösteren 
Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzin
can, Erzurum, Kars, Malatya, Mardin/ Muş, 
Siird, Urf a ve Sivas vilâyetlerimizdir. 

Çok muhterem arkadaşlar, bugün için son 
tadillere göre vergi harici bırakılmış olan bü
yük *baş hayvanların vergileriyle bu vilâyetle
rin Kayvan Vergisi namı altında verecekleri 
miktarları ve bu vilâyetlerin de nüfus itibariy
le isimlerini bir cetvel halinde hazırlamış bulu
nuyorum. Nüfus itibariyle (6 984 000) olan bu 
15 vilâyetin ödiyecekleri Hayvanlar Vergisi 
miktarı 5 820 000 liradan ibarettir. Yani aşağı 
yukarı adam başına 1,5 liradan ibarettir. Lüzum 
görüyorsanız her vilâyetin rakamlarını ayrı ay
rı ifade edeyim. Lüzum görüyorsanız adam 
başına 1,5 lira gibi bir miktarın isabet ettiğini 
söylememi kâfi görünüz. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım; sayın Nu
rettin Ertürk'ün bu mevzuu konuşurken Bütçe 
Komisyonunuzun bu mevzuda köylü aleyhine 
bir az hasislikle hareket ettiğini ifade eden sö
zünü cevaptan müstağni addederek bunu kendi
lerinin bu husustaki takdirlerinin kısırlığına 
atfedeceğim. Kendileri pekâlâ bilirler ki 1951 
senesi bütçe müzakerelerinde, elimizde bulunan 
imkân çerçevesi içinde, bilhassa en cömert ha
reket ettiğimiz kütle hakikaten dayanağımızı 
teşkil eden köylü kütlesi idi. Aradan 4 - 5 ay 
geçtikten sonra bunun inkârı yoluna sapmak, 
hakikaten, haksızlık olur. 

Muhterem arkadaşlar; 15 vilâyetin beş mil
yonu olarak hesap ettiğim ve adam başına 1,5 
lira.. (90 kuruş sesleri) 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, sö

zünü İkesmeyin, müdahale etmeyin! 
B J Î T Ç E KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 

KALAFAT (Devamla) — Maliyecilerin hesabı 
noksşn olur derler, doğrudur. Tashih ederim, 
adam] başına 90 kuruştur. 

BJına mukabil «fize üç vilâyetin ödediği se
nelik)! vergi miktarlarının müsaade ederseniz 
söylijreyim. (Lüzum yok sesleri) İzmir Vilâye
tinin! Devlete verdiği senelik çeşitli vergi yekû
nu 6p milyon... 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — 15 vi
lâyetken bahsetmeye ne lüzum var? Bunları ni
çin sjöylüyorsunuz? 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Milletve
kili (burada millet namına konuşur. 

BAŞKAN — Rica ederim, mütalâasını söylü
yor I 

IJRCÜMENT DAMALI (Sivas) — Söylüyor 
amaj mesnetsiz, usulsüz- ve mânâsız. 

ŞAŞKAN — Malî bir istatistik okuyorlar, 
niçiıf asabileşiyorsunuz? Çok rica ederim, efen
dim.) 

ŞMİN KALAFAT (Devamla) — İstanbul'da 
ise $89 milyon. (Gürültüler) 

^luhterem arkadaşlar, samimiyetten mütees
sir (j İm ayın. Ne kadar realiteler içinde konuşur
sak !hakikatlere o kadar kolay ve vicdan huzu
ru |le varırız. Onun için dinlemenizi rica ede-
rimj 

kalkmasında hepimizin müttefik bulunduğu
mu^ ve fakat şeklinde ayrıldığımız bu vergi 
hakanda gene âmme menfaati bakımından ken
di düşüncelerinize uygun olmasa dahi size iza-
f etejn çalışan komisyonumuz namına konuşurken 
bunlu müsamaha ve sükûn ile karşılamanız ve 
müdafaalarınızı gene bu kürsüden yapmanız 
ve kanaatlerinizi de kaldıracağınız parmakları
nız Jile ifade etmeniz kabildir. İleri ve yapıcı bir 
zihniyetle konuşan bir arkadaşınıza bu şekilde 
hücjumlar doğru değildir. Buna işareti lüzumlu 
addederim. Yalnız bir noktaya daha temas ede-
yinj ki, bir buçuk milyarlık bir bütçede 5-6 mil-
yoru geçmiyen bu Vergi iştirakini, ben zannet
me^ ki, bu işte asabiyet gösteren arkadaşlarımı
zın j temsil ettikleri kitle de aynı şekilde telâkki 
etnjiş olsun. (Gürültüler) 

(BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin, 
söz alır konuşursunuz, cevap verirsiniz. İntiza
mı bozuyorsunuz efendim, rica ederim. 
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M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — 15 vi

lâyetten bahsederek memleketi parçalıyor. O 
halde müstemleke ilân edelim. 

BAŞKAN — Tekrar rica ediyorum, cevabı
nı söz alır, buradan verirsiniz. Müdahale etme
yin. 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Cevabı
nı vereceğim. (Şiddetli gürültüler) 

EMİN KALAFAT (Devamla) — Arkadaş
larım ne kadar asabiyet gösterirlerse göstersin
ler, vicdani kanaatlerimi söylemekten ve komis
yona tercüman olmaktan katiyen fariğ olamam 
vo olmayacağım. 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) Evvelâ söz
cünün Mil et vekilinin 21 milyonluk Türk Mille
tini temsil, etmekte olduğunu söylemesi ondan 
sonra konuşması lâzımdır. Tefrik yapamaz.. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, müda
hale etmeyiniz. Söz alır, buradan cevabını verir
siniz, karşılıklı konuşma ile müzakerenin inti
zamını kaybederiz, kimin ne söylediğini anlıya-
mayız. Çok istirham ederim, konuşmak istiyen 
arkadnş1 arımız söz alır, gelir burada konuşurlar. 

Emin Bey, siz devam buyurun efendim. 
EMİN KALAFAT (Devamla) — Devam edi

yorum efendim. Köylü kütlesinin, Hayvan Ver
gisi şeklinde Devlet Hazinesine verdiği vergi, 
bu çorbada bir tuz ve biber kabîlindendir. 28 . 
VI . 1951 tarihinde Amerika Reisicumhuru Mec
lise yapmış olduğu bir müracaatla bu seneki 
Gelir Vergisi miktarında 10 milyar dolarlık bir 
fazlal'k istemiştir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, soğuk kanlı
lıkla dinlemenizi bilhassa riea ederim. Marshaİl 
yardımı ifadesiyle Amerika Hükümetinin dünya 
huzur ve sükûnunu temin için ve Büyük Harb-
de iktisadi durumları müteessir olan millet ve 
memleketlerin bu durumlarını biraz olsun yük
seltmek için ihtiyar etmiş olduğu fedakârlığın 
beher Amerikalı'ya isabet eden senelik miktarı 
65 türk lirasdır. Bu yardımın beher Amerikalı 
vergi mükellefine isabet eden miktarı ise 210 
liradır. 

Çok r^ca ederim arkadaşlar; âzami 1954 se
nesine kadar kalkması muhakkak ve mukadder 
olan, ahval ve imkânların müsaadesi takdirinde 
1952 Bütçesinin kabulü sırasında dahi, tamamen 
kaçırılmasında tereddüt etmiyeceğimiz b,u ver
ginin 1952 de kalkmasına bu günden karar 
vermek suretiyle bu vergi mükelleflerinin Dev-
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let Hazinesine senede adam başına 90 kuruş gi
bi az bir külfetle iştiraklerine mâni olmıyalınt 
ve bu iştiraki çok görmiyelim. Şundan emin 
bulunuyorum ki, arkadaşlarım bu verginin mü
kellefleri doğrudan doğruya benim karşımda 
olmuş olsalardı, eminim ki, bizi doğrudan doğ
ruya alkışlarla tasvip ederlerdi. (Asla sesleri, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, hatibin söz
lerini kesmeyn. 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Müna, 
sebetsiz konuşuyorsun, 15 vilâyetten bahis sure
tiyle memleketi parçalıyorsun. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 
KALAFAT (Devamla) — Müsaade buyursamz 
ben sizin bu sözlerinizi zamirinizi izhar telâkki 
ediyorum. Sîz de bilirsiniz ki, içinde yarası olan 
gocunur. Bu itibarla karar verirken hazırlanma 
şartİArı ne olacağı belli olmıyan 1952 Bütçesin
den evvel bu verginin tamamen kaldırılması 
şeklinde bir karar verilmemesini sizden rica et
mek ; gerek Bütçe Komisyonunun bana tahmil 
ettiği bir vazife, gerekse şahsi ve vicdani kana-
atimdir. Hiç şüphesiz takdir Yüksek Heyetini
zindir. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Sabri Erduman . 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar; yüksek huzurunuza gelen, üze
rinde Meclisin hararetle çarpıştığı bu mevzu, 
gelenek halinde bünyemize işlemiş, tufeyli bir 
çıban gibi gangren olmuş bir vergi mevzuudur. 

Bizim teklifimiz, bu verginin tamamen ve 
kökünden ilgası hakkındadır. (Bravo sesleri). 

Biz kanunu teklif ederken ne şöyle, ne böyle 
hiçbir zaman hissî bir hareketle bu kanunu Yük
sek Meclisin huzuruna getirmedik. Bizim dâva 
ve maksadımız, yurttaşlarımızın, köylülerimizin, 
şehirlilerimizin ve bütün Türk Milletinin ıs
tırabını çekmiş olduğu antidemokratik dediği
miz kanunları ıslah etmek, bizim bünyemize uy 
mıyanları kaldırmak, icap ederse yerlerine daha 
yenisini getirmek davasıdır. Bu böyle olduğuna 
göre, yüksek huzurunuza gelen kanun, öteden 
beri bir baş vergisi halinde devam eden Hayvan
lar Vergisinin ilgası Kanunu bizim bağlı oîdu-

, ğumuz- parti proğrammda açık bir surette yazı-
j lıdır. Bu verginin tamamen kaldırılmasını isti-
j yoruz. Devlet Başkanımız, Hükümet Başkanımız 

her zaman bunu tekrar etmişlerdir. Hükümet 
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bu kanunu belki Meclise getirecektir. Fakat za
manın darlığını gördük, bir arkadaşla birlikte 
teklifte bulunduk. Hattâ Balıkesir Milletvekili 
arkadaşımız Sıtkı Yırcalı da başka bir teklifte 
bulundu. Şubat ayında yapılan bu teklif bugü
ne kadar, faal, çalışkan, ileri görüşlü Bütçe Ko
misyonu elinde sürüncemede kalmıştır. Bizim 
üzerinde durduğumuz, çarpıştığımız bu mesele 
30 milyon liralık bir yekûn teşkil ediyor. Bunun 
1,5 milyarlık bir bütçe içinde ehemmiyet arze-
dip etmediği hususunda takdir şüphesiz Yüksek 
Meclisindir. Bizim dâvamız bu verginin âcil ol
madığını duyurmaktır. Bunun tahsil şekli, bu
nun memur durumu, halkın bu vergi karşısın
daki hali göz önüne alınırsa bunun maddi külfe
tinden ziyade mânevi külfet tahmil ettiği anla
şılır. işte biz bunun için bu verginin kaldırıl
masını istiyoruz. Yoksa dâvamız koyun için veri
lecek 80 kuruş, veya sığır için verilecek 40 ku
ruş dâvası değildir. 

Bugün ben, daha açık söyliyeyim, iyi bir 
vergi şekli konulursa bir koyundan 80 kuruş 
vergi alınması hiçbir şey değildir. (Gülüşmeler) 
Fakat üzerinde durduğumuz dâva, bu verginin 
para durumu değildir. Yüksek Meclisin huzu
runda ben bunu söylemeye içtinap ederim, fakat 
Emin Kalafat'a cevap vermek için söylemeden 
de geçemiyeceğim: Dağ başında bir tek ahırı 
veyahut bir kömü bulunan bir köylümüz bir 
gün malını sığırını barındırdığı o evinden ayrı
larak ya mahkemeye yahut da işinin başına git
tiği, gece evinde bulunmadığı için o sırada mal 
sayımı yapacağız bahanesiyle evi basılmıştır. 
Bunu söylemekle arkadaşlar, vicdanımın sesini 
sizlere işittirmiş oluyorum. Belki, Yüksek Mec
lisinizin sahip olduğu bütün bölgelerde bu hâ
diseler vâki olmamıştır. Öyle bölgeler vardır ki. 
oralarda bu şerait aynen hâkim olmuştur. Bizim 
dâvamız, işte bu kötü usulleri, bu antidemokra
tik mevzuu ortadan kaldırmaktır, ö te taraftan 
Meselâ Bütçe Komisyonunuzun Yüksek Meclisi
nize getirmiş olduğu kanun büyük baş hayvan
ları vergiden muaf tutuyor. Diğer taraftan ko
yun ve keçi de kalıyor 

Bir tek keçisi olan bir fukara kadın vergi 
verecek, Sabri Erduman ve Abidin Potuoğlu'-
nun 30 -. 50 ineği, mandası kalacak, vergiden 
muaf olacak. Yüksek Meclisiniz elbette bunu 
takdir edecektir. (Gülüşmeler) 

îşte arkadaşlar, üzerinde ehemmiyetle dur-
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dugumuz dâva budur. Bizim yapacağımız ka-* 
nunlajrm birinci şekli âdilâne olmasıdır, ikinci 
şekli ;ise tatbikattır. Bütün vatandaşlarda aynı 
haktan istifade edeceklerdir. Birisi istifade et
sin, birisi etmesin bu olur bir iş midir? Biz za
ten biı kanunu Yüksek Meclise getirdikten son
ra iki defa tartışma ve görüşme oldu, neticede 
teklif Yüksek Meclisin tasvibine mazhar oldu 
ve BijLtçe Komisyonuna o suretle havale edildi. 
Bu kanun teklifi, bir şekil değiştirme maksadiy-
le oraya havale edilmiş değildir. Biz bu verginin 
1951 jyıhnda ilgasını istemiştik, arkadaşımız 
Güçbflmez'in verdiği bir takrir üzerine ilganın 
1952 yılında muteber olmasına Meclis ittifakla 
karar vermiş ve formalitesinin ikmali için Büt
çe Komisyonuna havale edilmiştir. Emin Kala
fat arkadaşımız bunu ya anlamamış yahut da 
okumamıştır. Burada dâvamız, Yüksek Meclisin 
kanaatine göre de böyledir, hiçbir zaman ne 3-5 
kuruş azaltmak ne de bir kısmının muafiyeti 
değildir, bu kanunun tamamen ilgasıdır. 1952 
yılı bütçesi nasıl, yapılacak diye birtakım hül
yalar ileri attılar. 1952 yılında göreceğim rüya
yı tâbir edecek kitabı ben o zaman yazarım. 
1952 'iyili bütçesi yapılırken, 20 - 30 milyonu 
göz önüne alır bütçemizi ona göre tanzim ede
riz. Bu, Devlete bir yük teşkil etmez. Zaten bu 
vergiyi kaldırmakta bütün Meclisin ittifakı var
dır. İfsasen sayın Maliye Bakanı da Hükümet de 
hem ittifaktır. Onun için bu kanunu 1952 yılm-
den itibaren kaldırırsak tamamen âdilâne ola
caktır. Karar Yüksek Meclisindir. 

NECİP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım; daha «söznmıe başlarken arbedeyim ki, 
bendeniz arkadaşlarımızın Hayvan Vergisi Ka
nunumun 1952 iden itibaren kaldırılması huisu-
sun!dakii tekliflerinin aleyhindeyhn. Bu, (malî ve 
siyasii olmak üzere iki sebebe istinat eder. Ev
velâ niıali sebepten başlryayım. 

1.! Hayvanlar Vergisinin 1952 den itibaren 
aner'i olmak üzere şirnididen, bugünden kaldırıl
ması, biraz evvel başka bir arkadaşımızın da te
mas ettiği gibi, gelecek yıl gelirlerini şimdiden 
ipotek etonek mânasını taşımaktadır. Bu suret
le toiz] gelecek yıl bütçesi üzerinde taısarruf etme 
imkâ'ıimı şimdiden tahdit etmiş oluruz ki, böyle 
bir h&l maliyecilik iliminde hâkim olan esaslara 
aykırı|dır. 

2.; Yine maliyecilik ilminde hâkim olan esas-
! ılardai birisi de Iher (hangi bir gelir kaynağı kal-
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dirilirken onum ilgasından doğan boşluğu ne ile 
doldurulacağının teklifte veya gerekçesinde «gös
terilmiş olmasını âmirdir. 'Halbuki Hayvan Ver
gisinin 1952 den itibaren kaldırılmasını teklif 
eden arkadaşlarımız, bu tekliflerinde, bu vergi
nin bütçeye temin etmiş olduğu 25 - 30 milyon 
liralık bir açığın ne şekilde doldurulacağı huşu-

- i 

sunda her hangi bir şekil ve çare göstermemekte
dirler. Böyle bir çare düşünmeden her hangi 
bir gelir kaynağını kurutmak doğru olmaz kana
atindeyim. 

Gerçi arkadaşlarımız bana şöyle cevap vere-
'tjjjlirler; Gelir Vergisi Kanununda yapacağımın 
tadillerle, Hayvanlar Vergisinin kaldırılmasın
dan doğan açığı kapatabiliriz diyebilirler. Fa
kat o kanun henüz Meclis gündemine alınmamış
tır. Meclis gündemine alınmamış olan ve ne şte-
kilde çıkacağı belli olmıyan farazi bir kanuna 
fetinat ederek Hayvan Vergisini katî bir şekilde 
kaldırmak kararı her halde maliye ilmine uygun 
bir hareket olmaz. Gelir Vergisine ait olan hu-
suisalt, yani zirai mahsulleri Gelir Vergisine tâ
bi tutma hususundaki bir teklif veya tasarı gün
deme alınsın ve kabul edilsin, ancak ondan son
ra bu verginin kaldırılması mevzubahis olsun, 
Bu meselede tereddüt edilecek bir nokta yoktur. 
O kanun gelip fouırada kabul ödiibnıeden şimdiden 
bu gelir m'enbaını kurutmak doğru değildir. 

Nihayet, arkadaşlar bu verginin bir baş ver
gisi olduğunu ileri sürere!» gayriâdil bir vergi 
olduğunu söylüyorlar. Bu da doğrudur. Fakat' 
acaba gayriâdil vergi yalnız bu mudur, başka 
vergilerimizde adaletsizlik yok mudur? Eğer bu 
noktai nazardan hareket "edilecek olursa gayri
âdil vergi dediğimiz şeyleri derhal ve hepsini 
birden ortadan kaldırmalıyız. Yol Vergisi âdil 
bir vergi midir, Gelir Vergisinin gayriâdil ta
rafları yok mudur! Bunları düzeltmeden, bu 
verginin ortadan kaldırılması dolayısiyle vuku-
agelecek boşlukları dolduracak çareleri elde 
etmeden bu verginin ortadan kaldırılması doğ
ru plmaz kanaatindeyim. 

Nihayet Hayvanlar Vergisinin kaldırılması
na mâni olan siyasi sebebe gelince; şahsi ola
rak arzediyorum, Birleşik Amerika'dan Mars-
hall yardımı namiyle bir yardım almaktayız. Bu 
yardımın artırılması, fazlalaştırılması temennisiy
le Hükümetimizi teşvik etmekte ve sıkıştırmak
tayız. O halde bir taraftan bütçemizin açığını 
kapatmak maksadiyle yabancı devletlerden yar-
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dım isterken, diğer taraftan gelir kaynağımızı 
kurutmak hususunda tedbir almaklığımız âde
ta mutezat bir hareket tarzı takip etmek demek 
olur. Bu itibarla Hayvanlar Vergisini şimdiden 
kaldırmaya doğru gitmek, kanaatimce yanlış 
olur. 1952 yılı'Bütçesi konuşulurken bu mevzu 
üzerinde durulur, Gelir Vergisinin noksan, ak
sak, gedik tarafları varsa, bunları doldurmak 
ve tamamlamak suretiyle gelir kaynağımızda 
bir fazlalaşma husule getirebilirsek o zaman 
Hayvanlar Vergisini kaldırma yoluna hep bera
ber ve sevinerek gidebiliriz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Efen

dim, Necip Bilge arkadaşımızla aynı komisyon
dayız. Ondan sonra söz almak istemezdim ama, 
noksan bıraktıkları bâzı husûsatı tamamlamak 
maksadiyle huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bu tasarı, yüksek malûmunuz olduğu veç
hile, beş ay evvel yüksek huzurunuza gelmiş--
ti. Bu, bir tasarı ile ayrı ayrı iki teklifin tev
hidinden ibarettir. Hükümet tasarısı yüzde 20 
nispetinde bir tenzilâtın yapılmasını derpiş 
eden ve seyyaniyet prensibini kabul eden bir 
gerekçe ile gelmişti. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Onlar hep 
söylendi, 

MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — 
ikinci teklif Sıtkı Yırcalı tarafından yapılan 
teklifti. Bu, muafiyet prensibini kabul etmek 
suretiyle yüksek huzurunuza gelmiş, Sabri Br-
duman ve Necip Bumin arkadaşlarımızın tek
lifleri Hayvan Vergisinin tamamen kaldırılma
sı şeklinde idi. Maliye Komisyonunda biz bun
ları tetkik ederken, ilgili uzmanların noktai
nazarlarını da aldıktan sonra, şu sebeplerle bun
ların telifi lâzımgeldiği ve bâzılarının nazarı 
dikkate alınmaması icabettiği kanaatine var
dık- ve raporumuzu o suretle tanzim ettik: Ev
velâ verginin tamamının kaldırılmasını istih
daf ed.en iki milletvekili arkadaşımızın teklif
lerini bütçe mülâhazalariyle, bütçemiz açık 
iken, bu açığın borçlarla kapatılması mecburi? 
yeti karşısında kaldığımız sırada, bir kalemde 
30 milyonun elden çıkarılamıyacağı kanaatine 
vardık ve neticede bütçe mülâhazası ile bu 
teklifi reddettik. 

Sıtkı Yırcalı arkadaşımızın muafiyet pren
sibine dayanan teklifinde şu mahzurları gör
düm : Coğrafi, zirai, iktisadi sebepler dolayısiyle 
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memleketimizin bâzı bölgelerinde yetişen bâzı j 
hayvanlar muaf tutulacak olursa bütün mükel
lef vatandaşlar bundan istifade edemiyeeekler-
dir. Halbuki, esasen bu verginin iptidai ve 
gayriâdil bir vergi olduğu mütefikan müsel
lem olduğuna göre, yalnız bir zümreyi bundan 
muaf tutup öbürleri hakkında tatbik edilen 
gayriâdilliği idâme ettirmenin, bir sınıf, bir 
bölge üzerinde fena tesir yapacağı düşüncesine 
vardık. Bu itibarla bu mmtakavi düşünceyi de 
reddetmek zaruretinde kaldık. 

Şimdi Hükümetin tasarısına geliyorum. 
Bunda esas % 20 tenzilâttır. Bütçe mülâhazası 
hâkim olduğu için biz kendimizi bununla mu-
keyyet tuttuk. Fakat istedik ki, yapılacak bu 
% 20 tenzilâttan bütün mükellefler istifade 
etsin. Lâkin eğer seyyaniyet prensipine riayet 
etseydik yine adaletsizlik d e v a m edecekti. Ver
gi tarh edilirken muayyen hayvanlar üzerinde 
tesbit edilen vergi miktarlarını biz gayriâdil 
gördük. Bunda da hayvanın verimi, sahibine 
temin ettiği kâr ve safi hasılatını nazarı itiba
ra alarak, altı milyonluk çerçeve dışına çıkma
mak suretiyle, kalemler üzerinde oynadık; ya
ni hükümet tasarısına bağlı kaldık ve mümkün 
olduğu kadar adaletsizliği gidermek düşünce
siyle bir rapor tanzim ettik. 

Şimdi Bütçe Komisyonunun raporuna gele
lim : Bütçe Komisyonunun kanaatimce esas va
zifesi bütçeyi korumaktır. Bütçeye zarar irâs 
etmiyen teklifler karşısında kalınca teknik ci
hetler üzerinde teknik komisyonların tesbit 
ettikleri noktaları hazarı itibara almaları lâzım
dır. Sıtkı Yırcalı arkadaşımızın teklifi ise altı 
milyonluk çerçeve içinde kalıyordu. Maliye 
Komisyonunun raporu da aynı idi. Bu itibârla 
mmtakavi mahzurlarını gördüğümüz bir tekli
fin kabulünü doğru bulmuyoruz. Nitekim ko
misyon başkanımızla da bu hususta bir takrir 
verdik. 

Bütçeye hiçbir külfet tajunil etmiyen Mâli
ye Komisyonu raporunun müzakerelere esas 
ittihaz edilmesini ve bu itibarla iki defadır 
Yüksek huzurunuza gelmekle ağır tehkidlere 
sebebiyet vermesi itibariyle doğru olmadığına 
Jîânaat getidiğimiz Bütçe Komisyonu raporu
nun reddini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Eemzi Bucak. 
M. REMZÎ BUCAK (Diyarbakır) — Muh-

ferem arkadaşlarım, evvelâ Emin Kalafat arka-
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daşımiizm tarizlerine cevap vermek mecburiye
tindeyim. Türkiye! Büyük Millet Meclisinin bi
rinci Çevresinde İstiklâl, Harbi sırasında bu 
memlekete kanı ile hizmet etmiş insanlara tev
cih edilen madalyalar vardır. Bu defterleri 
ararsanız onun içerisinde 2612 numara ile bir 
zatın iismi geçer ve kırmızı bir madalya almış
tır. ; 

Bununla, yalnız bu Cumhuriyet Hükümeti
nin teessüsünde, 1919 dan itibaren bütün mev
cudiyetiyle hizmet etmiş ve başka hiçbir maddi 
menfaat ve fedakârlık beklememiş bir insanın 
evlâdı -olduğumu arzetmekle muhterem Ernih 
Kalafat'a cevap vermek isterim. (Bravo sesleri 
alkışlar) Yalnız ben değil, bütün bir mıntaka 
1919 <|la henüz rahmetli Atatürk Samsun'a ayak 
basarken bu fedakârlığı göze almış ve bu bay
rağın tekrar semalarda dalgalanması için va
rını ybğunu ortaya atmıştır/. İşte 11 Nisan 1920: 
Urfa'nm kurtuluşu. Bu tarihi muhterem Kala
fat hatırlarsa, o tarihte memleketin diğer par
çaları! kısım kısım düşman istilâsına mâruz 
kalırkjen bu şehir ve civarındaki halk topye-
kûn istiklâl için mücadeleye girişmiş ve milletin 
tam ajrzusunu yerine getirmiştir. Hiç olmazsa. 
Emin || Kalafat bundan utansın. 

Elj[lN KALAFAT (Çanakkale) — Sen utan. 
(Kap|k vuruşları, gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim bu sözü geri 
alınız,] 

M.) REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Müsa
adenizle arzedeyim. (Şiddetli gürültüler) 

B4ŞKAN — Çok rira ederim, evvelâ arze
deyim!! arkadaşlar, müsaadenizle arzedeyim. 

Re|nzi Bey, çok rica ediyorum, geri alınız 
ve temjiz dille konuşunuz. 

Mf STAFA REMZİ BUCAK (Devamla) — 
Efendim, geri almaktansa bu kapıda asılmayı 
tercihi ederim. (Gürültüler) 

KÎJNAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Sen Mecli
se hâl|im mi olmak istiyorsun efendi? / 

BAŞKAN — O sözünüzü geri alın.^Gürül
tüler) \ Başkanlık Divanını salâhiyetini kullan
maya iicbar etmeyin, sözünüzü geri alın. Rica 
ediyordun, tekrar hatırlatıyorum: 

MUSTAFA REMZİ BUCAK (Devamla) — 
Evvelâ arzedeyim... (Olmaz sesleri, gürültüler). 
Geri almaktansa idam edilmeyi tercih ederim. 
(Gürültüler). 
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BAŞKAN — Efendim, sözünü kesti, konuş

muyor, şimdilik yapacak bir şey yok. Devam 
ediyoruz. 

AHMET VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Zabıtlardan çıkarılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Zabıtta kalacak efendim, geri 
almadı. 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar, Hayvanlar 
Vergisinin kaldırılması hususunda çarpışan iki 
tez birbirine uygundur. Yalnız zamanında tered
d ü t ve endişe vardır. Muhterem arkadaşlar, Hü
kümet esasen bu vergiyi dört bolümde kaldır
mayı kabul etmiştir. Bu verginin modern biı 
vergi olmaması bakımından, Hükümet, bunu 
kaldırmak va'dinde bulunmuş olmakla Sabri Er-
duman ve arkadaşının teklifine esasen mutabık 
bir teklifte bulunmuş olmaktadır. Bu vergiyi 
iki kısım mükellef ödemektedir. Bunlardan bir 
kısmı zengin o a n büyük sürü sahipleridir. Bun
ların bu vergiden şikâyeti yoktur. İkincisi; fa-
k'h', elinde üç beş hayvanı olan vatandaşlarımız
dır; şikâyet eden bunlardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu verginin iki tek
lifi tevhit etme bakımından ben, 1953 senesi 
1 Martında kaldırılmasını teklif ediyorum. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar). 
— Muhterem arkadaşlar, demin konuşan bir ar
kadaşımızın Bütçe Komisyonu sözcüsü Emin 
Ka af at arkadaşımızı tahkir sadedinde bir söz 
sarfetmiş olduğu cümlece malûmdur. Bu sözün
den sonra Başkanlık Divanının, İçtüzük gere
ğince sözünü geri almadığı için, inzibati ceza
ları tatbik etmesi lâzımgelirken, bu husus meş
kûk geçilerek, bu. arkadaş sözünü geri almadığı 
halde mesele kâfi görülmüştür. İçtüzüğün tat
bikim rica ediyorum ve bu hususa Yüksek Mec
lisin dikkat nazarını çekiyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Başkanlık 
Emin Kalafat lehine hareket etmiştir. 93 ncü 
maddeyi okuyorum: (Bir milletvekili Kamu
tayda kaba ve edep dışı sözler kullanırsa, Baş
kan hemen o milletvekilini temiz dil1.e konuşma
ya çağırır. Bir milletvekili. Başkanlık makamı
na, içinde bu gibi sözler bulunan bir önerge ve
rirse, başkan onu düzeltmek üzere sahibine ge
ri verir.) 

Şimdi, burada böyle bir şey yoktur. «Emin 
Kalafat utansın» dedi, biz de kendisine dedik-
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ki, bu sözünü geri al, temiz dille konuş. O da 
kürsüyü, terketti, gitti. Binaenaleyh burada ya
pılacak bir şey yoktur. (Gürültüler) Burada 
hakareti tazammun eden bir şey yoktur. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Encümen 
namına konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Evet, başkan sıfatiyle konuşa
bilirsiniz. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem ar
kadaşlar, Maliye Komisyonu adına konuştuğu
nu zannettiğim muhterem Daim Süalp arkadaşı
mız, Bütçe Komisyonu raporunun uzun müna
kaşalara sebebiyet verdiğini bihakkın ifade et
tikten sonra, bu münakaşanın taallûk ettiği 
mevzua temas etmediler. Münakaşa mevzuu, 
hayvanlardan alınmakta olan vergilerin Maliye 
Komisyonu raporunda belirtildiği veçhile sey
yanen, Hükümet tasarısında olduğu gibi, % 20 
tenzili mevzuuna ait olmayıp bâzı arkadaşlarımı
zın Hayvanlar Vergisinin külliyen 1952 malî 
yılından itibaren kaldırılmasına mütaallik tek
lifleridir. Bu tavzihi böylece yaptıktan sonra 
arzedeyim ki; Bütçe Komisyonumuz tamamiyle 
bu verginin iptidailiğine iştirak etmekle bera
ber, verginin 1952 malî yılından itibaren kaldı-
rılanuyacağma dair olan görüşünü muhafaza 
etmiştir; bunu raporda gördünüz. 

Buna ilâveten şunu da arzetmek istiyorum 
ki, komisyonda bu mevzu konuşulurken memle
ketimizin realiteleri göz önünde bulundurulmuş
tur. Memleketimiz, vaatkâr olduğu herkesçe ka
bul edilen, verimi ilerde artacağı mütehassısla-
rmea ifade olunan bir vergi reformu içine gir
miştir. Bu vergi reformuna girilmiş olmakla be
raber alışılmış olan vergilerden de hiçbir zaman 
memleket müstağni değildir; bunları hemen 
kaldırmak için de bir sebep olmamak lâzımgelir. 

İkinci olarak, memleketimizin bütçe açığı 
cümlemizce malûmdur. Şunu katiyetle ifade 
edebiliriz ki, bütçe açığı olan memleketlerde 
vatandaşın o ana kadar alışmış olduğu vergile
ri kaldırma temayülü dâhi hissedilmez. Çün
kü bütçede açık varken vatandaşın alıştığı ver
giyi de kaldırıp açığı yükseltmek bir enflâsyo
na müncer olabilir. Bu suretle para kıymeti 
düşerek bütün milletin, köylüsünün, şehirlisi
nin, hayvan sahibinin, çiftçinin, işçinin, memu
run, serbest meslek erbabının., kâffesinin, para 
kıymetinin düşmesinden mütevellit tereffüü 
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karşısında, müteessir olacaklarını hesaba kat
mak lâzımdır. Bu suretledir ki, vergilerin hangi 
tarihlerde ihdas edilmesinin muvaffakiyet için 
teminat olacağı, veya hangi tarihlerde kaldırıl
masında isabet olacağı umumiyetle konjonktür 
seyrine göre tesbit olunur. Memleketimizin malî 
ve iktisadi konjonktür vaziyeti bugün için bir 
verginin kaldırılmasına müsait olmadıktan baş
ka, devlet bütçesinin tanziminde hâkim olan 
prensipler de bugünden bir verginin kaldırılma
sına mânidir arkadaşlar. 

Bilhassa Erduman arkadaşımız dediler ki, 
bugünden bu vergi kalkacak olursa Hükümet 
bütçeyi bu kalkan vergiye göre tanzim eder, ge
lir. Bu, vehleten doğru gibi gözükür; fakat ar
kadaşlar, takdir buyurursunuz ki, Devlet Büt
çesinin tanziminde, hususi teşebbüs erbabının 
veya şahısların bütçelerinin tanziminde hâkim 
olan prensip cari değildir. 

Bütçe Kanunumuzun birinci maddesi; evvelâ 
âmme hizmetleri için tahmin edilen masrafları 
tesbit etmektedir. 

Şu halde Hükümet 1952 Bütçesinde evvelâ 
umumi hizmetlerin ne kadar masrafla yapabi
leceğini tesbit ederek, ikinci maddesinde de bu 
masrafları karşılamak için nerelerden ne miktar 
varidat sağlıyabileceğini tahmin edecektir. Bu 
sebeple vergi kanunlarını hal ve zaman müsait 
olmadığı zamanlarda kaldırarak Hükümeti, bu
na göre bütçe hazırla, gel demek, vaziyete uy
gun düşmemektedir. Bugün mükelleflerin biz
den beklediği, gayriâdil vergilerin âdil yola ko
nulmasından ibarettir. 

İkinci olarak; mükelleflerin beklediği Dev
lete ödedikleri vergilerin hüsnü istimalini gör
mekten ibarettir. 

Bugün, mükellefler yeni iktidarla, Devlete 
ödedikleri vergilerin hüsnü istimal edildiğini 
görmeye başlamışlardır. Bugün köylüler yol is
temektedirler, bugün köylüler su işlerinin tanzi
mini, istemektedirler, bugün köylüler sıhhat 
işlerinin tanzimini, bugün köylüler okuma yaz
ma işlerinin tanzimini istemektedirler. Yoksa 
asla, âdil olduğu takdirde, bir verginin kaldırıl
masını talep etmemektedirler. (Alkışlar) Bu iti
barla ileride ele alacağımız ve hepimizin şikâyet 
ettiğimiz, Hayvanlar Vergisinden hem çok daha 
gayriâdil ve hem de iptidai olan Yol Vergisi 
vardır, 
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ijtemleketin vergi sistemini kül halinde mü

talâa etmek lâzımdır. Münferit bir vergiyi ele 
alarak, Milletvekilleri için nispeten kolay olan 
vergiyi kaldırma yoluna gitmek katiyen caiz 
değ|ldir. Biz memleketin malî vaziyeti ve mü
kellefin ödediği verginin durumu hakkında ma-
lıall| seçmenlerle temasımızda mükelleflerin da
ima j memnuniyetlerini ifade ettiklerini gördük. 

|Ju itibarla bendeniz sözü fazla uzatmadan, 
menjleketin bugünkü ihtiyacına, memleketin bu
gündü malî vaziyetine uygun olan Bütçe Komis-
yonı|ı raporunun aynen kabulünü rica ederek 
sözljjerime son veriyorum arkadaşlar. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN —• Yusuf Aysal. (Takrir var ses
leri; 

|fUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem 
arkadaşlarım; notlarımı tesbit etmiş ve vergin :n 
şimdilik kalkmaması yolundaki beyanlarını yap
mak üzere bulunmuşken Fethi Çelikbaş arkada
şımız hepsini söylediler. Binaenaleyh tekrarına 
lüzı$m görmüyorum. (Bravo sesleri) 

3AŞKAN -f Demin Remzi Bucak arkadaşı
mız konuşurken Urfanm 1919 daki kahramanlık
lardan bahsettikten sonra Emin Kalafat arka
daşımıza (Emin Kalafat utansın) dedi. Başkan
lık p ivanı bunu tetkik etti ve bir hakaret mev
zuu] addetmedi. Arzediyorum. Kifayet önergeleri 
varf okunacak: 

B. M. M. Başkanlığına 
Baynn Vergisi konuşmalarında fikirler tama-

roeijı tebellür etmiştir. Bu sebeple kifayeti müza
kerenin kabuliyle komisyon görüşünü ihtiva eden 
rapbrun oya vâz'mı arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Suat Başol 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların kifayetini ve komisyon raporu

nun oya arzını teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

M. özbey 

ABlDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Şah
simi mevzuubahis oldu, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size sataşan olmadı, söz vermi
yordum. 

Başkanlık salâhiyetlerini kullanmakta asla 
ncijp değildir. Sataşma yoktur. 

j|Efendim kifayeti müzakere takririni reye 
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koymadan evvel, müsaade buyurursanız Maliye 
Bakanı konuşacaktır. 

ZÎHNÎ URAL (Çoruh) — Kifayeti müzake
re hakkında konuşacağım.. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere aleyhinde ko
nuşmak istiyen arkadaş varsa söz vereceğim. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın arkadaşlar, Yüksek Başkanlık Divanı
nın bir az evvel Yüksek Meclise.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, mesele halledildi. Bu
nun üzerinde söz vermiyorum. 

AHMED VEZÎROĞLU (Devamla) — Baş
kanlık Divanının almış olduğu kararda tezat var
dır. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum. Müsaade bu
yurun, bu mevzuda konuşamazsınız. (Mesele ka
pandı sesleri). 

AHMED VEZÎROĞLU (Devamla) — Ka
panmadı. Tezat vardır. 

, BAŞKAN — Kapandı. 
AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Sözünü geri al, diye ihtar ettiniz. Şimdi de 
hakaret görmedik, diyorsunuz. 

BAŞKAN — Kapandı o mesele efendim, rica 
ederim. 

Söz Maliye Bakan inindir.. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, bu tasarı
nın şansından olacak her müzakeresi biraz gürül
tülü geçti. Fakat eğer tasarıyı bir parça heyecan
larımızın dışında mütalâa edecek olursak, bende-
nizce ortada halledilmiyecek bir mevzu yoktur. 
Sebebi şudur : Verginin ipkasını veya nispeti
nin tezyidini istiyen hiçbir kimse yoktur. Parti 
programında bu verginin kaldırılması yazılıdır. 
Hükümet programında bu verginin kaldırılacağı 
bildirilmiştir. 

Bir az önce arkadaşımın temas ettiği gibi, 
bütçe müzakereleri sırasında, bu sene teklif olu
nan % 20 ilganın, tamamen ilgaya müncer ola
cağa Hükümet tarafından ifade edilmiştir. Bura
da konuşan arkadaşlarım da, bu verginin ilgası 
hakanda konuşmaktadırlar. Bütçe Komisyonu
nun raporu da Hükümet teklifini kabul etmekte, 
bu vergiyi ilga için atılan adımı tasvip etmekte
dir. O halde ihtilaflı olan nokta nedir?. 

Mevzuubahis olan şey, bu vergi, toptan mı 
yoksa kademeli olarak mı ilga edilsin? 

Muhterem arkadaşlar, kısa bir zaman önce 
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Başbakanımızın Eskişehir toplantısında ifade 
ettiği şekilde, Hükümetiniz, 1952 yılı başın
dan itibaren, Hayvanlar Vergisinden daha gay-
riâdilâne bir vergi olan Yol Vergisinin tama
men ilgasına karar vermiştir. Bu kararı bâzî 
arkadaşlarımızın talebi üzerine önümüzdeki 
günlerde Yüksek Meclise sunacağız. Bu vazi
yet karşısında 30 milyon lirayı bulan Hayvan
lar Vergisi ile keza 30 milyon lira olan Yol 
Vergisini 1952 yılından itibaren ilga etmek 
mümkün mü, değil mi? Bu noktada bir an du
rulmasını rica edeceğim. Bu sözlerimle 1952 
yılı Bütçesinden bu sene Hükümetçe teklif olu
nan Hayvanlar Vergisinden yüzde 20 nispetin
deki vergi indiriminin devam etmiyeceğini mi 
ifade etmek istiyorum? Hayır. Bu ilga adımı 
atılmıştır, parti ve Hükümet programında ya
zılıdır. O halde 1952 yılında da bu ilga nispeti 
devam edecektir. 1951 için yapılacak olan yüz
de 20 ilgaya 1952 de de, o zamanki bütçenin 
imkânlarına göre yeniden belki yüzde 20 ve
ya yüzde 30 ilâve yapılarak nispet yüzde 40 ve
ya yüzde 50 ye çıkarılabilecektir. O halde üze-. 
rinde durulan nokta nedir? Şimdiden 30 mil
yonun toptan ilgası hakkında kanuna hüküm 
koymak yerinde midir, değil midir? Mevzuu
bahis olan mesele budur. Hükümetiniz 30 mil
yonluk Yol Vergisini ilga ederken, 1952 yılı 
başında yine 30 milyonluk Hayvanlar Vergisi
nin toptan ilgasını uygun mütalâa etmemişti. 
Bu sene yüzde 20 ilga kabul olunduğu gibi, 1952 
yılında bu yüzde 20 ye ilâve olmak üzere belki 
daha yüzde 20, belki yüzde 30, o zamanın büt
çe hazırlığı imkân ve şartlarına uygun olarak 
yeni ilgalar yapacaktır. Hükümet böyle düşün
müştür. Takdir Yüksek Heyetinizindir. Bu her 
iki verginin ilgasını nazarı dikkate almak üze
re reylerinizi kullanmanızı bilhassa rica ederim. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Refet Aksoy! (Kâfi sesleri, 
reye sesleri). Bir milletvekili söz almış bulu
nuyor, arkadaşlarımız bir milletvekilinin ko
nuşmasına izin versinler. Son söz milletvekili-
nindir. 

REFET AKSOY (Ordu) — Mutmain olunuz 
ki âdetim veçhile kısa ve öz konuşacağım. Sa
yım Vergisinden yüzde 20 tenzilât yapılmasını 
esas itibariyle kabul ettiğimiz zaman büyük 
baş hayvanın niçin ele alındığını, deminden 
beri konuşan arkadaşlar bunun felsefesi üze-
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rinde <for$madıl&r. Ben bu noktayı tebarüz et
tirmek istiyorum. 21 milyon nüfusun yüzde 75 i 
çiftçidir. Bu-grinin-en büyük mesnedi öküzü, 
eşeği, katırı ve atıdır. Biz yüzde 20 ile bunla
rı, vergiden istisna etmek suretiyle Türk çift
çisine bir kolaylık ve muavenet yapmış oluyo
ruz. Bundan sonraki akislerini, yani vergiden 
istisna edilemiyen hayvanların durumları hak
kında bittabi deminden beri vaziyeti izah eden 
arkadaşlarımın anlattıkları veçhile bu yüzde 20 
ceste ceste ta,tbik edilecek ve Sayım Vergisi 
denilen kanun bizim Demokrat Partinin ikti
darı sırasında tamamiyle Türk çiftçisinin sir
todan kalkmış bulunacaktır. Ne bunun koyun
lara da teşmili suretiyle yüzde 20 indirilmesi
ni, ne de bunun tamamiyle kaldırılmasını dü-
şünmiyelim ve doğrudan doğruya bütün Türk 
çiftçisini alâkadar eden bu tasarıyı Bütçe Ko
misyonunun tesbit etmiş olduğu esas dâhilin
de kabul ederek Türk çiftçisini sevindirelim ar
kadaşlar. 

BAŞKAN ^- Yeterlik hakkında ilk söz akn 
Cezmi Türk 'tür; sözü kendisine veriyorum. 

CE25MÎ TÜRK (Seyhan) -*- Sayın arkadaş
larım; önce usul bakımından birkaç hususu ar-

Yüksek heyetinizden temenni ederim ki bu
rada kanunları ele aldığımız zaman, bunları 
parti meselesi olarak değil, bir memleket işi 
olarak ele alalım. Parti bakımından ne olacağını 
düşünmek kendi yüksek gruplarımızın çerçeve
sinde görüşülecek bir iştir. (Hafif gürültüler). 

İkinci olarak şunu arzetmek isterim ki... 
(Gürültüler) usul bakımından hatalı bir yola 
girdiğimize kaniim. Evvelce Yüksek Meclisinizin 
karar altına aldığı, kaldırılma kararı verilen 
bir verginin Bütçe Komisyonunda bu şekilde 
tanzim edilmesi lâzımgelirken; döne, döne tekrar 
müzakere mevzuu oluyor. Maşerî ruhiyatın te-
celligâhı olan bu sahneler icabatı olarak tezatlı 
kararlara varıyoruz. 

Üçüncü olarak, takrir aleyhinde konuşarak 
arzedeyim ki, memleket için mühim olan bu 
mevzuun uzunca müzakeresi lâzımgeldiği, Bütçe 
Komisyonu Sözcüsünün, başkanının ifadelerin
den anlaşılmaktadır. Maatteessüf bendeniz, o ka
naatteyim ki; henüz memleketimizdeki maliyeci 
zihniyetini temsil etmekte olan Bütçe Komisyo
numun bu memleketin bu günkü realitelerinin 
ieaplarına ve malî bünyemize uymıyan vergi 
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esasjları ve kararlariyle hareket etmektedir, tşte 
bunjun için bu hayvanlar vergisi mevzuunun. de-
rinljeştiri! erek, genişlettirilerek... 

pAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkında 
konjuşunuıs. 

piEZMl TÜRK (Devamla) — O mevzu üze
rinde konuşuyorum. Hayvanlar Vergisi mevzu-
unı| derinleştirerek incelersek alelûmum vergi 
esasları hakkındaki fikirlerimizi kristalize etmiş 
olacağız ve muayyen prensiplere vereceğiz. Şu 
kadarını ifade edeyim ki; Türkiyenin 1/6 sı ka-
darj bir memleket olan Bulgaristan'ın hayvanı 
kadar hayvanı olmıyan bir memlekette vergi 
matrahı konuşulurken kifayeti müzakere kara-
riy|e yorulup derhal başjka bir mevzua geçmek, 
Tüfk Millî Meclisine lâyık bir hareket olmıya-
caktır. Takririn reddini rica ediyorum. (Gürül
tüler) (Söz isteriz sesleri) (aleyhte konuşacağız 
sesleri). 

BAŞKAN — Efendim aleyhte bir kişiye söz 
verplim. Konuştu, artık başkasına aleyhte söz ve-
rilefnaez. 

;ZlHNİ URAL (Çoruh) — Efendim benim 
bu | mevzuda verilmiş takririm vardır, müsaade 
edifı konuşayım. 

JBAŞKAN — Konuşamazsınız. Şimdi kifayet 
üzeninde konuşuldu. 

Kifayet takririni kabul edenler... Nazarı iti
bara almıyanlar.. Kifayet kabul edilmiştir. 
Almıyanlar... Kifayet kabul edilmiştir. 

Efendim, verilmiş önergeler var, tetkik et-
tikj hepsi esasa dairdir. Şimdi raporu oyunu
za jarzedeceğim, 

(Üzerinde münakaşası yapılan Bütçe Komis
yonu raporunu tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edinler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen-
diıfı. (Alkışlar). Şimdi esasa geçiyoruz. 

(Efendim, Hayvanlar Vergisi tasarısının tü-
mıj. üzerinde söz isteyen var mı? 

1 CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaş
lar, maliyeci arkadaşlarımız Hayvanlar Ver
gisinin kaldırılmasına itiraz ederken birinci 
es£j|s olarak vergilerden bahsediyorlar. Kısaca 
arbedeyim ki, vergi adaleti teessüs etmiyen, 
henüz takarrür etmiyen bir memlekette; ser-
majye vergisi esası medeni, asri şekliyle kon-
ma|mış iken, ve akarlardan alınacak vergi mat
rahı yüksek tutulmuşken, Veraset Vergisi acı-
napak derecede azken, nihayet Gelir Vergisi 
salasında birçok büyük boşluklar bırakmışken, 

— 338 4-



B : 104 25. 
. henüz en iptidai şekillerden biri olan Hayvan

lar Vergisinin elan ayakta durması gerek malî 
ve gerek ilmî esasların icabı olmadığı kanaatin
deyim. 

BAŞKAN —• Lütfen tümü üzerinde konuşu
nuz. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Tümü üzerin
de konuşuyorum. Burada konuşan arkadaşla
rımız muhtelif vesilelerle muhtelif deliller or
taya attılar, biz Amerikalılardan Marshall 
yardımı almak istiyoruz, onun i(Çİn bu vergiyi 
kâldırmıyalım, dediler. 

Arkadaşlar, biz, Amerikalılara ve Batı âle
mine karşı her zaman göğsümüzü gere gere 
çıkıp1 yardım isteyecek bir millet ve memleke
tiz. Biz sefaletimizden vergi veren bir milletiz; 
Varımızı yoğumuzu millî müdafaamıza veriyo
ruz ve Batı âlemini korumak için hareıyoruz. 
Bir, Hayvanlar Vergisini kaldırdık, diye.Mars
hall yardımından nasıl imsak edebilirler? Kal
dı ki, başka yerli matrahlarımız vardır; ser
maye Vergisi, Veraset Vergisi, irat ve akar
lardan alınacak vergiler, Gelir Vergisinin boş 
bırakılan kısımlar.. Misal mi istiyorsunuz: Bu
günkü mevzuata göre birkaç traktör alınabi
lir. İstediğiniz gibi işletebilirsiniz. Akaryakıt 
Vergisi' dahi vermezsiniz, Kazanç Vergisi ver
mezsiniz. Pekâlâ bir işletme yapar# vergi mu
afiyeti ile çalışırsınız. Çünkü istihsal yapıyor
sunuz. Fakat elinize 3 - 5 tane hayvan alır is
tihsal yapmaya kalkar, bununla aile geçindir
meye teşebbüs ederseniz, o vakit hayır, bunla
rın en iptidai şekilde vergisini vereceksiniz. 

Arkadaşlarım, öyle tezatlı işler içerisinde
yiz ki, bir taraftan bütçemiz açıktır, vergi kay
nakları şunlardır, geniş muafiyetler veriliyor, 
öbür taraftan ise dar ğeçimliîerin sefaleti is
tismar edilmeye çalışılarak Devlet bütçesinin 
temini isteniliyor. Çünkü evvelâ masraflar ya
zılıdır, onu temin edeceğiz, bunun için Hayvan
lar Vergisini vereceksiniz, diyorlar. 

Sayın Maliye Vekili bununla da yetinme
di, buyurdu ki, Eskişehir Kongresinde sayın 
Başbakanımız ve Hükümet karar vermiştir, 
Yol Vergisi kalkacaktır-. 

Arkadaşlar; demokratik bir memlekette 
onun Meclisinin bir üyesi olarak arzediyorum 
ki, bir taraftan Bütçe Komisyonu velayet ve 
vesayeti altında mıyız? Çünkü o, Hayvanlar 
Vergisi için, hayır diyor, kaMınnıyaeaksmız, 
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Meclis kararına rağmen kaldırmıyaeağız, diyorlar. 
öte yandan Hükümet gelip Mâliye Bakanı vası-
tasiyle bir kararname okuyor. Yol Vergisi kalka
caktır diyor. Ne biliyor?. Onun için Hayvanlar 
Vergisi Kanununu şimdiden kaldırmayın. 

Arkadaşlar; bu tarz beyanları ben yeni doğ
makta olan Türk Demokrasisinin Demokrat Mec
lisinde söylenecek beyanlar olarak kabul etmiyo
rum. Şunu da arzedeyim ki; Bütçe Komisyonu 
sözcüsü dediler ki; bu, zabıtlara da geçmiştir. Kar
şımda halk olsaydı, kabul ederlerdi, diyor. Arka
daşlar biz halkı temsil etmiyor muyuz?. Biz 
Hayvanlar Vergisini kaldıralım derken hakikati 
ifade etmiyor muyuz?. Sözcü yine her vatandaş 
180 kuruşu verebilir, dediler. O arkadaş fakir köy
lerimizin bulundukları dağ bölgelerine gitmeleri
ni o sayın sözcü arkadaşımıza tavsiye ederim. 
(Bravo sesleri) 180 kuruşun bir fakir köylü aile
si hayatında ne demek olduğunu bu eski maliye 
müfettişi olan ve sadece vergi tarh ve tahsil et
meyi bilen, fakat tahsildarların köylülerle olan 
temasından neler doğduğunu öğrenmelerini naçi
zane, bu arkadaşımıza arz ve tavsiye ederim. 
Biz hangi halkı temsil ettiğimizi daima biliyor, 
onun ihtiyaçlarını elden geldiği kadar yakından 
takibediyoruz. Hayvanlar Vergisinin bütün ıstı
rapları paradan dolayı olsa febiha. Koyunun dört 
tane, sen iki tane dedin, yalancısın demeler, bir
birini ihbar etmeler, memurun 8 koyunu dört 
göstereceğim fakat ikis'nin parasını bana ver de
mesi hâdiseleri hayatın içerisinden derlenmiş 
vakıalardır. Teferruata girmiyorum. Hayvanlar 
Vergisinin köylerimizde tahsilatında yapılan bâ
zı aksaklıkları, bâzı feci sahneleri geçen görüşme
ler esnasında yüksek huzurunuzda arzetmiştim. 
Eza duyuyorum. Bugün başka kararlara varmak 
için aynı tezatlara düşüyoruz. Bütçe Komisyo
nu sözcüsü başka söylüyor, Maliye Bakanı başka 
söylüyor. Bütün bu tezatlı yollar a r a s t a biz de 
şaşkına dönüyoruz. Görülüyor ki; en salahiyetli 
kimselerde vergilerin matrahları, prensipleri, tah
sil şekilleri üzerinde kıristalize olmuş fikirler 
yoktur; Bugün bir verginin, kaldırılmasında gör
düğümüz vaziyet, yarın bir verginin ihdasında da 
görülebilir. 

Arkadaşlar, bu memlekette vergi adaletini te
sis etmek lâzımdır. Bugün vergi adaletinin mev
cut olduğunu iddia edebilir miyiz?. 

Bir yandan bu moderen olarak vergi refor
munu ifade ederken, beri taraftan adaletsizlik 
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esaslariyle en iptidai şekilde duran ve tahsilatı 
yapılan Hayvanlar Vergisi Kanununun müda
faası yapılıyor. Bu müdafaayı, Bütçe Komisyo
nunun bugünkü ilim ve tecrübelere aykırı olan 
bu iddialarını hayretle ve eza ile dinliyor ve 
müşahede ediyorum. 

Bu arada şunu da arzedeyim ki; Sayın Fet
hi Çelikhaş arkadaşımız alışılmış vergilerden 
bahsetiler. Bu vergi alışılmış bir ceza mıdır ki, 
idame etmek tezini müdafaa ediyorlar. Biz bu 
vergilerin kaldırılmasında ittifak ettiğimiz hal
de niçin kaldırmakta gecikiyoruz? Sayın Baş
bakanın evvela Yol Vergisini kaldırmaya söz 
verdiği için mi? Yoksa Bütçe açığı ve enfilâs-
yondan bahsediyorlar onun için mi? Eğer bütçe 
açığımızı ve enfilânyonu önlemeyi kadit köylü
müzün sıska davarlarından alacağımız vergiden 
bekliyorsak yandık. Biz bilâkis millî iktadara 
ve itimada sahip bir Meclis ve Hükümet ola
rak vergi kaynaklarımızın şimdiye kadar ihti
yaç nispetinde işlenmemiş olan hazinelerine 
baş vurulaeağını zannediyorduk. Malî ve iktisa
di konjonktür hiç şüphesiz ki, vergilerin haya
tiyle, vergilerin tahsilâtiyle alâkadardır, bunu 
maliyeci arkadaşlarım benden çok iyi bilirler. 
Fakat malî ve ktisadi konjonktür gibi moderen 
bir anlamın yanında iptidai Hayvanlar Vergisi
ni nasıl beraber mütalâa ve müdafaa ediyor
lar? Hayret ediyorum. Yüksek bilgili arkadaşı
mın malî vev (iktisadi konjonktüf meyanmda Hay
vanlar Vergsini nasıl ağzına aldığına cidden 
hayret etmekte ve eza duymaktayım. 

Arkadaşlar, Bütçe kanunumuzun birinci 
maddesi masrafları yazmış, gelirleri buna gö
re temin edecektir diyorlar. Dün sizin safları
nızda bulunduğum sırada, programda da biliyo
rum, seçim beyannamesinde de biliyorum, muh
telif yıllarda, Halk Partisi Başbakanının yap
tığı vaitleji de diliyorum. Sayın Reisicumhur 
selimlerden önce Bolu'da verdiği beyanlarda 
bunların hepsini tasarruf edeceğiz, denk bütçe 
yapacağız diyorlardı. Demokrat Partinin tuttu
ğu denk bütçe yolu, bu masrafları yazmak, on
dan sonra gelirleri temin etmek midir?.. Bütün 
gelir kaynaklarımızı rasyonel bir hesaba alma
dan bu yıl yaptığımız sakatlığı devam ettiriyo
ruz, ondan sonra Devlet borçlarına yükletiyo
ruz. Enfilâsfonu feci surette artıracak olan şey 
evvelâ bu açıklar, borçlar, sonra da yerli yersiz 
emisyonlardır. Bütün açıkları, emisyonları sade-
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j ce Hayvanlar Vergisinin bir kısmını indirmeye 

hasrü i tahsis etmek ve bunu da burada bir mü
dafaa! silâhı olarak göstermek, çok çürük bir 
silâha sarılmak olur. 

Fdthi Çelikbak arkadaşımız, yeni iktidar iş 
başına geceli vergilerin hüsnü istimale başlan
dığından bahis buyurdular. Temenni ederim, 
çok temenni ederim, bu kavilleri fiiliyata inti
kal etpin. Yol diye köylere ne götürdük, su diye, 
yeni İktidar olarak sıhhat diye, maarif diye ne 
götürdük? 

Köylülerin asla bir verginin kaldırılması ta
lebinde bulunmadığını söylüyorlar. Evet. Çün
kü köylüler alışkanlık ve şimdiye kadar vâki 
tecrübeleri neticesi, her yeni verginin, her kal
dırılmasından bahsolunan verginin yerine; es
kisine ilâveten, yeniden bir miktar yükselme 
geleceğini biliyorlar. En son bir misal mi ister
siniz?! îşte Gelir Vergisi! Dünkü en büyük ik-
tidarlılar adalete uygun bir vergi getireceğiz 
dediler. Bunun tatbikinin ağırlıklarını, kötülük
lerini! kaldıralım derken kabul ettiğimiz bir ka
nunla ceza hükümlerini artırmakla mukabele 
ettik.; (öyle şey yok sesleri) 

Arkadaşlar, Yol Vergisinin adaletsizliği üze
rinde duruyorlar. Yöl Vergisinin adaletsizliği 
üzerimde durmak doğrudur. Fakat Hayvanlar 
Vergisinin iptidailiğini, geriliğini tahfif etmek 
için Yol Vergisini kaldırmak kâfi midir?.. Şu 
kadafcık arzedeyim ki; biz evvelâ muhakkak 
bir vergi adaleti istiyoruz, diyorla?. Fakat mik 
letimizin en zavallı, en dar gelirli dağ köylüle
rinin lana kaynaklarından biri olan hayvanların
dan bu verginin birden kaldırılmasını istemi
yorlar. Ovalarda yaşıyan ve gelirleri nispeten 
daha:iyi olduğu için daha refahlı yaşıyanlar 
için Sayvan munzam bir gelirdir. Fakat orman 
içinde ve dışında dağlarda yaşıyan ve bir avuç 
sürüniılük toprağı bulunmıyan, ancak birkaç 
kıl keçisi olan vatandaşlardan bu vergiyi almak 
adaletsizlikten başka bir şey değildir. 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanmmdır. 
MJALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar Cczmi 
Türkj tezatlarla dolu, karmakarışık bir konuş
ma yapmamış olsaydı, kürsüye çıkmıyacaktım. 

CJDZMİ TÜRK (Seyhan) — Teşekkür ede
rim. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Burada sık sık partiden bahset-
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mek suretiyle yaptığı konuşmadan maksadının 
ne olduğunu her halde benim kadar hepiniz an
ladınız. (Doğru sesleri) 

Gelir Vergisinden bahsediyorlar, Gelir Ver
gisinin eski iktidar tarafından çıkarıldığının 
farkında değiller. Geçen gün çıkarılan Gelir 
Vergisine ait müeyyidelerin köylüye bir külfet 
olduğundan bahsediyorlar. Fakat ziraatin Ge
lir Vergisine tâbi olmadığının farkında değil
ler. 

Vergi adaletsizliğinden bahsederek, yeni ik
tidarın çıkaracağı yeni vergi kanunlarında, ye
ni bir verginin ikamesinden bu görülecektir. 
diyorlar. Yarın Hükümetin adaletsiz vergi ka
nunu getireceğine dair kerameti mi var arka
daşlar! Yoksa buraya gelmiş bir tasarı var da 
bunun üzerine mi fikir ve mütalâa serdediyor-
lar? 

Çok rica ederim, dikkat buyurun ifadeye. 
Başbakan Eskişehir'de bir parti toplantısında 
Yol Vergisini kaldırmaya karar vererek ilân 
eki diyor. 

Eğer konuşmalarının sonu tezatlarla dolu 
olmasaydı, belki yanlış anlamış veyahut bir sür
eni lisan oldu diyecektim. Fakat tamamen poli-, 
tik bir mevzu yaparak, başka bir maksatla ko 
nuşması şunu gösteriyor ,ki; Cezmi Türk arka
daşımız ya konuşmamı hiç dinlememiş veya din
lediği, anladığı halde kasten yanlış söylüyor. 

Arkadaşlar, Yol Vergisinin kaldırılmasına 
Hükümet karar vermiştir. Başbakanımız Eskişe
hir'de bu kararı ilân etmiştir. Yoksa Başbaka
nımız Eskişehir'de fevri olarak kendiliğinden 
bir karar vererek Yol Vergisini kaldırdığını 
ilân etmemiştir. 

Bendeniz, Hükümet kararı olarak Yol Vergi
sinin kaldırılmasına karar verildiğini ve bunu 
Başbakanımızın Eskişehir'de ilân ettiğini bil
dirdim, bâzı arkadaşlarımızın talebi üzerine 
Yüksek Meclise önümüzdeki günlerde bir Hü
kümet sunuşu olarak getirilecektir dedim.. 

Cezmi Türk bunu bir politika mevzuu ola
rak kullandılar. Çok rica ederim burada bir ver
gi işi konuşulurken basit politik düşüncelerle 
idarei kelâm etmesinler. Biz Cezmi. Türk'ün 
maksadını ve düşüncesini iyi biliriz. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — îsmim mevzuu-
bahis oldu, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sıradasınız. 4,...-.'.. 
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CEZMÎ TÜRK (Seyhan)'— îsmim mevzuu-

bahis edildi ve sataşma oldu. 
BAŞKAN — Sataşma olmadı. (Gülüşmeler). 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLÎ 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Arkadaşlar, 
sayın Doktor Cezmi Türk arkadaşımızın kanun 
tasarısının tümü hakkındaki konuşmalarını 
dikkatle dinledim, itiraf edeyim ki konuşmala
rında, malî politikanın, vergi politikasının ge
rektirdiği vuzuhlu bir sistem görmediğim için 
teker teker kendilerini cevaplandırmak imkâ
nından mahrum bulunuyorum. Derhal ilâve 
edeyim ki, en az heyecan götüren mevzu, ver
gi politikasıdır. Bir verginin kaldırılması ve
ya nispetinin düşürülmesi keyfiyeti mevzuu-
bahis olurken mükellefin acıklı halini tersim 
ve tasvir etmek kadar acıklı ve iptidai bir şey 
yoktur. Ben isterim ki, arkadaşım, bir vergi
yi iptidailiği ve sairesiyle tenkid ederken, ken
di telâkkilerine göre vergi adaletsizliğinin ne 
suretle izale edilmesi lâzımgeldiğini - mevzuu 
geniş tuttuklarına göre - burada birkaç kelime 
ile izah etsinler. 

Bunu yapmadan, Bütçe Komisyonu sözcü
sünü ve bendenizi ve hattâ Maliye Bakanını, 
malî politikada kristalize olmuş bir fikrimiz ol
mamakla itham ettiler. Kendilerinin bu itha
mını bendeniz bir meziyet olarak kabullenmek
teyim. Filvaki malî politikada asla kristalize 
fikirlere, sabit fikirlere sahip olmamak, umumi 
bir görüşe sistem görüşüne sahip olarak hare
ket etmek isabetli olur. 

Şunu kendilerine hatırlatmak isterim ki, 
malî politikanın, bilfarz vergi adaleti telâkki
si 19 ncu asırda başkadır, 20 nci asırda baş
kadır. Bu itibarla umumi bir görüşle kanun 
üzerinde durmak varken, nihayet Bütçe Komis
yonunun sözcüsünü, başkanını, şunu bunu ten
kid yollu müphem ve gayrivâzıh ifadelerde bu
lunmak,' iyi bir çalışma tarzı değildir. Bu iti
barla bendeniz bir noktaya temas ediyorum ve 
üzerinde. ısrar edeceğim. Bütçe açığı olan bir 
memlekette bir baş vergisi değil, bir servet 
vergisi olan hayvanlar vergisinin kaldırılması 
isabetli telâkki olunamaz, dedim. Bugün de 
aynı kanaati muhafaza ediyorum. Bütçe açığı 
kaldığı müddetçe bu vergi hakkındaki şahsi 
kanaatim, zirai kazançlar, hayvancılık dâhil 
olmak üzere, vergi reformu çerçevesi içine alın
madıkça, aynı kalacaktır. Fakat yol vergisi 
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mevzuu farklıdır. İptidai bir baş vergisi oldu
ğunda şüphe olmıyan zengininden fakirinden 
aynı miktarda alınmakta olan bu yol vargisi-
nin adaletli olduğu asla iddia olunamaz. Yol 
vergisi, parası olsun olmasın, mükelleften tah
sil olunmaktadır. Halbuki hayvan vergisi, hay
vanı olanlardan tahsil olunmaktadır. İkisini de 
vergi adaleti bakımından aynı zaviyeden mü
talâa etmek, nihayet malî politikanın icaplarına 
uygun hareket etmemek demek olur. Bu sebep
le bendeniz Bütçe Komisyonunuzun hayvanlar 
vergisinin 1952 yılından itibaren kaldırılması
nın muvafık olmıyacağma dair raporu tasvi
binize iktiran ettikten sonra, müzakerenin 
memleketin umumi vergi mevzuu dışarıda, müs-
takilen, hayvanlar vergisi üzerinde cereyan 
etmesini temenni edeceğim ve nihayet malî im
kânlar müsait olduğu takdirde, Komisyon ra
porunda yazılı olduğu veçhile, bu verginin de 
kaldırılması yolunda Komisyonun tereddüdü 
olmadığını ifade etmek isterim. Ama memleke
tin bugünkü bütçe açığı karşısında bu imkân
dan uzak olduğumuzu, nihayet bu karara işti
rak eden ve bu karar altına imza koyan ve 
milletin malî tarihinde. mesuliyetini idrak eden 
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bir arkadaşınız sıfatiyle bugünden kabul etmi-
ye irikân olmadığını kendilerine arzederim. 
Bu itibarla Komisyona bu mevzuda havale edi
len teklif ve tasarılarda demin de bâzı arka
daşların işaret ettiği şekilde Komisyon tadili 
mükoillefin adedini azaltmak suretiyle muay
yen hayvanların vergiden tamamen istisna edil
mesine maliye teşkilâtımızla temasta olan 
mükejllef adedinin de azaltılmasını derpiş et
mekten ibaret bulunmaktadır. Bu vergi matrahı
nı teşjkil eden hayvanların bugünkü kıymetlerde 
vergi] nispetleri nazarı itibara alınırsa, asla 
ağır telâkki edilmiyen hükümlerin ve nispetle
rinin aynen kabul edilmesi muvafık olur. 

Sözlerime son verirken arzedeyim ki, Sayın 
Dr. Oezmi Türk'ün mevzu üzerinde sualleri varsa 
kendilerini tatmin etmek için cevap vermeye 
çalışmak benim için zevktir, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Daha tasarının tümü üzerinde 
söz almış birçok arkadaşlar vardır. Vakit de 
geçmiştir. 

21 . VII . 1.951 Cuma günü saat 1.5 te topla*-
nılmgjk üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 

6 — SORULAR VE CEVAPLAR 

A YAZILI SOBULAR 

1. -— Karıya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumunun te-
teşekkül tarihi ile sermayesine, 1951 yılı "basma 
kadarki kâr ve zarar vaziyetine; merkez ve mül
hakat teşkilâtı ile kadrolarına, fabrika ve atel-
yel&rm- gelir ve giderlerine ve nerelerde bulun
duğuna,* Ziraat Bankasının Tarım Bakanlığına 
bağlanarak Zirai Donatım Kurumu vazifelerinin 
adı geçen bankaya devri hususunda ne düşünül
düğüne dair Tarım, Ekonomi Ve Ticaret bakan
lıklarından olan sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Muhlis- Ete'nin yazılı cevabı (6/315) 

2 1 . V . 1951 
Bifyük Millet Meclisi Yüfesek Karanl ığına 
Ajşağıdaki sorulara Ziraat, [*] Ekonomi ve 

Ticaret «bakanları tarafından yazılı olarak cevap 
verilinesini dilerim : 

[f] Bu soruya Tarım Bakanı, Çorum Millet-
vekiU Ahmet Başıbüyük'ün, aynı Bakanlığa tev
cih kdilmiş diğer bir sotusiyle birleştirilerek ce
vap germiş ve bu cevap da Ahmet Başıbüyük'ün 
sorusu ile birlikte 27 . VI. 1951 tarihli 95 nci 
BirUşim Tutanak Dergisv sonuna konmuştur, 
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1. Zirai Donatım Kurumu, hangi kanuna gö

re ve hangi tarihte teşkil edilmiştir, sermayesi 
kaç liradır, 1951 senesi başına kadar her sene
nin kâr ve zarar vaziyeti nasıldır? 

2. Bu kurumun nerelerde teşkilâtı vardır, 
merkez ve mülhakatta kaç memur ve işçi çalıştı
rılmaktadır, kadroları nedir? 

'Kadro ile belli aylıktan başka kendilerine 
prim ve saire namiyle bir ödeme yapılmakta mı
dır, böyle bir şey varsa bunun ölçüsü ve yıllık 
tutarı nedir? 

3. Kurumun fabrika ve a'telyeleri var mı
dır, nerelerdedir, yaptıkları şeyler nelerdir, 
her birinin kaç memur ve işçisi vardır, fabrika 
ve atelyelerin gelir ve giderleri kaçar liradır? 

4. Ziraat Bankası bütün zirai ihtiyaçları 
karşılamak için kurulmuş eski ve itimada şayan 
iyi bir müessese haline gelmiş olup çiftçileri ya
kından tanıyan teşkilâta sahip olması itibariyle, 
donatım ihtiyacının karşılanmasında da mümkün 
olduğu kadar suiistimale daha az meydan verecek 
bir durumda bulunmasına ve halen de donatım 
işlerinin kredi ve müşteriyi borçlandırma gibi 
pek mühim bir kısmının bu banka tarafından 
görülmekte olmasına göre : 

A) Ziraat Bankasının- Ziraat Bakanlığına 
bağlanması; 

B) Zirai Donatım Kurumunun ilgasiyle 
mallarının, hak ve borçlarının ve vazifelerinin 
Ziraat Bankasına devri, hem hizmetin daha iyi 
ifası ve hem de tasarruf temini bakımından da
ha muvafık değil midir? Bu hususlarda Bakan
lığımızın mütalâası nedir? 

Konya Milletvekili 
A\ Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

f . C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 6 . VI . 1951 
Sayı: Genel: 18801 

7 özel: 1/326 
özü: 25 . V . 1951 gün ve 
6/315, 1915/4040 sayılı Y. C. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Konya Milletvekili A. Fahri Ağaoğlu'nun, Zi

rai Donatım Kurumunun T. C. Ziraat Bankasına 
" ve T. C. Ziraat Bankasının da Tarım Bakanlığı
na bağlanması hakkındaki yazılı soru önergesin
de istediği malûmat ilişikte sunulmuştur. 

.1&51 0 : â 
İlgili Milletvekiline duyurulmasına müsaade

lerinizi saygı ile rica ederim. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

Muhlis Ete 

Zirai Donatım Kurumunun T. C. Ziraat Banka
sına ve T. C. Ziraat Bankasının da Tarım Ba

kanlığına bağlanması hakkında not 
Ziraat Bankasının Tarım Bakanlığına bağ

lanması, Bakanbğımızca banka ve bankacılık 
bakımından mahzurlu ve hattâ zararlı bir te
şebbüs olarak mütalâa edilmektedir. 

Bu görüşün sebepleri şunlardır: 
1. Ziraat Bankasının emniyet ve selâmeti 

için bu Bankanın idareten bağlı olduğu maka
mın, dağıtılan krediler bakımından tarafsız bir 
makam olması lâzımdır. 

İktisadi faaliyetlerin umumi surette nâzımı 
durumunda olan Bakanlığımız bu vasfı haiz ol
duğu halde, Tarım Bakanlığı Ziraat Bankasınca 
dağıtılan kredilere, politikasının tatbikatında 
ihtiyacı olan bir Bakanlıktır. Ziraat Bankasının, 
dağıttığı kredilerle sıkı ilgisi bulunan bir Ba
kanlığın idare ve kontrolüne terkedilmesi teh
likeli bir harekettir. 

3202 sayılı Kanunun birinci maddesinde Ban
kanın faaliyetini zirai sahada teksif eylemesi ve 
zirai kredileri tanzim, tedvir ve tevzi fonksi
yonları belirtilirken bu faaliyetlerin temelinin 
daha ziyade kredi muamelelerinin teşkil ettiği 
de kanunun muhtelif maddelerinde sarahatle 
ifade edilmiştir. Bu da gösterir ki kanun, bu 
muamelelerin ifa tarz ve imkânlarına ayrı ve 
hususi bir önem vermektedir. 

. 2. T, C. Ziraat Bankası memleketimizin en 
büyük zirai kredi müessesesi olduğu gibi aynı 
zamanda en büyük mevduat bankasıdır. Bu 
mevduatın emniyetini tesis eden âmillerden 
birisi de, Bankanın idareten bağlı bulunduğu 
makamın, memleketimizde bankacılık işlerinin 
iyi yürütülmesiden ve tasarrufun korunmasın
dan kanunen sorumlu Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı olmasıdır. 

Bakanlığımız kredi ve tasarruf mevzuların
da öteden beri vazifeli olduğundan bu hizmet
lerin icabettirdiği teşkilâta sahip bulunmakta
dır. Bu teşkilât, bankalar üzerindeki muraka
beyi, bankacılığın ve tasarruf hareketlerinin 
fevkalâde hassas ve ürkek bünyesine uygun bir 
surette icra ehliyetini sağlıyan bir geleneğe da-
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B :104 125. 
yanarak* çalışmaktadır. 

Tarım Bakanlığının böyle bir teşkilât ve ge
leceği yoktur. 

3. Diğer -taraftan varılmak istenen maksat 
için bu bankanın bu günkü idari bağını değiş-
timeye; ihtiyaç ve zaruret de yoktur. 

3S02,;sayılı Kanunun 28 nei maddesinde der
piş olunan «Krediler Yüksek Nâzım Heyeti»nde 
Ziraat Bankasının kredi politikasına istikamet 
verilmesi hususunda Tarım Bakanlığının dile
diği takdirde nafiz olmak imkânına malik bu
lunduğu şüphesizdir. Esasen tarım kredi politi-
kasiyle Tarım ^Bakanlığının ilgisinin de burada 
bitmesi lâzımdır. Zira günlük banka muamelâ
tının takip, kontrol ve ayarlanması tarım işi 
değil banka işidir. 

Mâruz sebepler muvacehesinde T. C. Ziraat 
Bankasının Tarım Bakanlığına bağlanması uy
gun görülmemektedir. 

2. — Trabzon Milletvekili Cahid ZamangiVin, 
Vakfıkebir ve Akçaabat iskeleleri insaflının han
gi yıl programına ahnmasim^n düşünüldüğüne 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakam Kemal Zey-
tinoğlu'nun yazılı cevabı (6/396) 

9 . V I I . 1951 
T. B. M. M. Başkanlığı 

Aşağıdaki yazılı soru önergesinin Bayındır
lık Bakanlığına tevdi buyurulmasını sayglarım-
la rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Cahid Zamangil 

Yazılı soru: 
14 . VI . 1951 tarihli ve yazılı soru önergeme 

lütfen verilen cevapta'ifade buyurulduğuna gö
re «Trabzon îlinin Vakfıkebir ve Akçaabat iske
lelerinin inşası 5414- sayılı iskele ve küçük barı-
naMar kanunu ile ele alinaeak mevzular arasın
da bulunmaktadır.» 

Bu 4ki I iskele- inşasının hangi yıl programına 
almmasu derpiş edilmektedir ? 

1 Tekemmül etmeksizin kalmış bir Bakanlar 
Kurulu kararı projesine göre 1950 programına 
alındığı; zatıhiyle1 sevinmiş, fakat bilâhara bu
nun tahakkuk etmediğini görmüş olan bu böl
geler halkına iskelelerinin hiç olmazsa 1952 
programına alınacağını tebşire imkân buluna-
•maz'riîı? 

7 . 3 M Ö :â 
T. C, 

Bayındırlık B&k&mUğı 
Demiiyollar ve Limanlar 

tnşaat Dairesi 
S a y ı : 7705 

24 Temmuz 1951 

T. B. M. M. Başkanlığına 

1^ . V I I . 1951 gün ve Genel .Kâtiplik Kanun
lar Müdürlüğü 5/396/2207/4775 sayılı yazıları 
karşı] iğidir : # 

Vjakfıkebir ve Akçaabat: iskeleleri inşası -hak
kında Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil tara
fından verilen yazılı-soru önergesinin cevabı ili
şik oüarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoglu 

Vjakfıkebir ve Akçaabat iskelelerinin inşası 
hakkinda Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ver
miş |)lduğunuz 9 . V I I . 1951 günlü yazılı soru 
önergjesi cevabı aşağıda açıklanmıştır.: 

Mİalûmları olduğu üzere muhtelif yerlerde ya-
pılacjık iskele ve barınaklar için 25 milyon lira
ya k^dar gelecek yıllara geçici yüklenmelere sa.-
lâhiy ît veren Kanunun 2 nci maddesi mucibince 
inşaait programı Hükümetçe tesbit edilmektedir. 

'Kanuna göre on yılda ikmâl edilmek üzere 
1950 yılında tatbikma girişilmiş olan bu mevzu
da, }0 yıllık programın birden tesbiti mahsur-
lu oljacağı mütalâa edilerek iktisadi ve askerî 
icapljırın arzedeceği şartlara göre her yıl ele 
almamak işler için ayrı ayrı program tanzimi 
daha) uygun görülmüş ve buna göre de 1950 ve 
1951 j programları Hükümetçe tesbit edilmiştir. 
bu programlarda Vakfıkebir ve Akçaabat iskele
leri ojnevcut değildir. 

Üj'52 teklif Bütçesi henüz tanzim edilmedi
ği cijıetle 1952 yılında ele alınacak işlerin bu
günden kesin olarak belirtilmesi mümkün değil
dir. iskele ve barınaklar inşaatı umumi prog
ramıma dâhil bulunan Vakfıkebir ve Akçaabat 
iskeleleri inşaatı da umumi şartlar müsait olduğu 
takdipde önümüzdeki bir, iki yıl içinde ele alm-
<ması| hususunda Hükümete teklif yapılacağını 
-saygılanöıla arzederim. 

»9<İ 

T. B. M. M. Bannuvi 



S. Sayısı: 147 ye ikinci ek 
Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226 sayılı Kanunla değiştirilen 
18 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'nm, Hayvanlar Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi ve Erzurum Milletvekili Sabri Erduman ve Çoruh Mil
letvekili Mecit Bumin'in, Hayvanlar Vergisi Kanununun yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1/117, 2/103, 2/143) 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyortu 21. VII: 1951 
Esas No. 1/117 
Karar No. 134 

Yüksek Başkanlığa 

Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226 sayılı 
Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ile Balıkesir Mil
letvekili Sıtkı Yırealı ve Erzurum Milletvekili 
Sabri Erduman ile Çoruh Milletvekili Mecit 
Bumin'in kanun teklifleri birleştirilerek evvel
ce komisyonumuza havale olunmuş ve bu hu
susta tanzim olunan rapor Kamutaya arzedil-
miş ve tasarının Kamutayda müzakeresi sıra
sında ileri sürülüp : 

1. Hayvanlar Vergisinin 1952 yılından iti
baren yürürlükten tamamen kaldırılması, 

2. Tasarı ile muafiyet şümulüne giren çe
ki hayvanları meyanına inek ve dişi manda
nın da ithal edilmesi, 

Esaslarına müstenit olan temennilerin tek
rar tetkik edilmesi hususunu komisyonumuza 

•"•» havale etmiş bulunmaktadır. 
Komisyonumuz bu iki esas hakkında yaptığı 

görüşmelerden sonra, zirai gelirlerin modern 
vergi prensiplerine uygun şekilde vergilendiril
mesi suretiyle bu sahada bir reform tahakkuk 
etmeden ve 1952 yılı Bütçesinin hangi ahval ve 
şerait altında tanzim edilebileceği malûm ol
madan Devlet gelirlerinden 30 milyon lira gi
bi bir miktarın tenzilini mucip olacak olan bir 
kararın bugünden alınmasına imkân göreme

miştir. 
Tasarı ile muafiyet şümulüne girecek çeki 

hayvanları meyanına inek ve dişi mandanın da 
ithalini Kamutayda izhar olunan arzuya uya
rak kabul etmiş olup bu hususta 16 . V. 1951 
tarihli raporu ile Kamutayın yüksek tasvibine 
arzetmiş bulunmaktadır. Bu itibarla Gelir 
Vergisinin tatbikından beklenilen müspet netice
nin henüz elde edilemediği ve 1952 yılı Bütçe
sinin de hangi ahval ve şartlar altında tanzim 
edileceği malûm bulunmadığı bir sırada bu ver
ginin 1952 yılından itibaren tamamen yürür
lükten kaldırılmasının doğru olmadığını belir
ten 16 . V . 1951 tarihli raporumuzdaki esaslar 
dairesinde aynı görüş ve mütalâayı muhafaza 
etmek zorunda kalarak, Hayvanlar Vergisinin 
bu günden isdar olunacak bir kanunla 1952 ma
lî yılı başından itibaren kaldırılmasını muvafık 
mütalâa edememiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi dileğiyle 
kekfiyet Kamutayın yüksek tasvibine sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çnakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 
Bursa Afyon K. Ankaraı 

H. Şaman A. Veziroğlu M. Bayramoğlu 
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Antalya 

A. Sanoğlu 
Elâzığ 

$ F $&ftm 
İzmir 

B. Bilgin 

Balıkesir 
E. Budakoğlu 

İstanbul 
A. B. B&§ar 

ÜLastamonu 
H. Türe 

Çanakkale 
K. Akmantar 

İstanbul 
Ç. Türkgeldi 
Kırklareli 

Ş. Bakay 

Konya 
LB. Birand 

Mardin 
Dr] K. Türkoğhı 

İTokad 
#.: Atanç 8. 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Ordu 
B. Aksoy 

Trabzon 
F. Kalaycıoğlu 

Mardin 
B. Erten 

Seyhan 
S. Ban 
Van 

F. Melen 

(S. Sayısı : 147 ye ikinci ek) 


